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بلترة وتقوية وتصليب الحزب أهداف أساسية 
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يضيف العدد :  محمد مساو

الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عملية  تعد  لم 
حتولت  بل  لنضالنا،  املركزية  املهمة  يركز  شعار  مجرد  والكادحني 
نقاش  إلى  حولها  النقاش  وانتقل  األهــداف؛  واضح  يومي  عمل  إلى 
املهمة العظيمة.  العملية وإلى تدقيق تفاصيل هذه  حول اخلطوات 
وسيكون لالجتماع الثاني للجنة املركزية حلزب النهج الدميقراطي 
العمالي بتاريخ األحد 16 أكتوبر 2022 أثرا كبيرا على تسريع إيقاع 
النضال  تقوية  وعلى  اخلامس  املؤمتر  مقررات  وتنزيل  احلزب  بناء 
الوطنية  الثورة  مهام  وحتقيق  التغيير  نحو  والسير  لشعبنا  العام 

الدميقراطية الشعبية ذات األفق االشتراكي.

وكان االجتماع مناسبة للوقوف على تقييم املؤمتر وما حققه من 
جناح باهر، وللنقاش حول سبل تفعيل مقررات املؤمتر حول اخلط 
خطط  خــالل  من  التنظيمي،  واخلــط  السياسي  واخلــط  النظري 
املؤمتر  أفق  يف  إجنازها  على  العمل  سيتم  وواضحة  مدققة  وبرامج 

املقبل.

املؤمتر  املرجعيات احملددة يف مقررات  فانطالقا من مجموعة من 
املغربية،  اللينينية  املاركسية  للحركة  اإليجابي  والرصيد  األخير، 
لشعبنا،  الكفاحي  والرصيد  العاملية،  الشيوعية  األحزاب  وجتارب 
سنوات  األربــع  خالل  به  القيام  يجب  ملا  مفصلة  رؤيــة  وضع  سيتم 

املقبلة.

وهكذا أصبحت معالم الطريق بارزة أمامنا وتفرض رفع التحدي 
قمع  ظل  يف  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  يف  املتمثل  األول 
احلزب  بناء  يف  املتمثل  الثاني  والتحدي  املخزني،  النظام  وحصار 
أجل  ومن  الطبقي؛  الصراع  واجهات  مختلف  يف  االنخراط  خضم  يف 
بلترة  يف  الفترة  لهذه  األساسية  األهــداف  حددت  ذلك  يف  النجاح 
بثورة  القيام  يستوجب  الــذي  األمــر  التنظيم؛  وتصليب  وتقوية 
شروط  مع  ومتوافقة  مناسبة  جلعلها  للحزب  الداخلية  احلياة  يف 
وظروف العامالت والعمال والكادحات والكادحني، وجتديد وتطوير 
أشكال وآليات التجذر وسط الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية.

لإلجناز،  الزمنية  املدة  قصر  وإكراه  املطروحة،  املهام  كثرة  وأمام 

ومراعاة  معينة  زمنية  جدولة  وفق  األولويات  ترتيب  الالزم  من  كان 
اإلكــراهــات  واستحضار  النضالية  التحركات  يف  والــتــدرج  املــرونــة 

ومتطلبات األحداث التي قد تقع يف املستقبل.

جسام،  تضحيات  مجتمع  أي  يف  الثوري  التغيير  مهمة  تتطلب 
تاريخية،  حلظة  كل  أسئلة  على  لإلجابة  جبار  نظري  ومجهود 
وبناء األدوات النضالية الضرورية، ومواجهة التحديات والصعوبات 
الوعي  إن  السائدة.  الطبقية  الكتلة  تخلقها  أو  الواقع  يفرزها  التي 
بهذه العراقيل خطوة أولى على طريق بلورة إجابات صحيحة لفك 

تعقيداتها وتوفير شروط جتاوزها واالنتصار عليها.

ندرك  إذ  العمالي،  الدميقراطي  النهج  ومناضلي  مناضالت  إننا، 
جيدا درجات الصعوبة لكل هذه املهام، انطالقا من التحليل النظري 
ضخامة  أمام  تلني  ال  عزميتنا  فإن  اليومية،  العملية  املمارسة  ومن 
أمام  نستسلم  ولن  الواقع،  عناد  أمــام  يفتر  ال  وإصرارنا  التحدي، 
بقدرتنا  ثقتنا  إن  االستغالل.  أمام  نرضخ  ولن  الرأسمالية،  جبروت 
على بناء هذا الصرح العظيم تزداد يوما بعد يوم، وخاصة مع تزايد 
إقبال  ومع  املجتمع،  يف  حزبنا  به  يتمتع  أصبح  الذي  الثقة  منسوب 

طاقات جديدة على تعزيز صفوفه.

إن حلم بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة أصبح يتحول من فكرة 
وتضحياتنا،  بنضالنا  الواقع  يف  ستتجذر  حقيقية  مادية  قوة  إلى 
حلزبهم  بحاجتهم  والكادحني  والكادحات  والعمال  العامالت  وبوعي 
الطبقي، ومبشاركة املاركسيات واملاركسيني املغاربة يف بنائه. ومما ال 
شك فيه أن االجتماع الثاني للجنة املركزية شكل خطوة مهمة على 
واألجواء  فيه،  دار  الذي  النقاش  خالل  من  سواء  احلزب،  بناء  درب 
صادق  التي  واألوراق  والتوصيات  النتائج  خالل  من  أو  طبعته،  التي 
عليها؛ وسيكون له تأثير إيجابي مهم على املسارات األربعة لنضالنا 
عمل  تقوية  يف  وسيساهم  للحزب؛  السياسي  اخلــط  يف  ــواردة  الـ
املنظمات اجلماهيرية واجلبهات واحلركات النضالية؛ وسيفتح آفاقا 
نضالية رحبة أمام نضاالت اجلماهير الشعبية وعلى رأسها الطبقة 

العاملة.
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ي أعناق الرجال فإن  "إذا كان الفقر يلو
ي أعناق األمم ويهدد  الدين الخارجي يلو

حاضرها" 

تخريب أنبوب " نورد 
ستريم" وتداعياته على 

أوروبا وباقي دول العالم

املديونية العمومية: 

من يستفيد ومن يؤدي الفاتورة؟

المرأة في قلب 
الصراع الطبقي
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فصيل طلبة اليسار التقدمي يرفض كافة اشكال 

التطبيع مع الكيان الصهيوين 
"من اجل معركة طالبية وطنية لتحصني مكتسبات احلركة 

الطالبية واحلق يف التعليم والتوظيف".
يف  املخزني  النظام  يستمر  الطبقية  وطبيعته  انسجاما 
فبعد  املغربي،  الشعب  ابناء  جتاه  الالوطنية  سياساته  فرض 
فرض العديد من البنود والقوانني الطبقية يف كل القطاعات 
التعليم والتوظيف، يفرض االن  احليوية على رأسها قطاعي 
الصهيوني  الكيان  مع  التعليم  قطاع  يف  التطبيعية  سياساته 

الغاصب رغم الرفض الشعبي والطالبي لهذا التطبيع.
هذه السياسات جعلت من الدخول اجلامعي ساخنا يف كافة 
تخوض  حيث  مهما،  نضاليا  مدا  تعرف  التي  اجلامعية  املواقع 
نضالية  مــعــارك  الكليات،  معظم  يف  الطالبية،  اجلماهير 
الطالبية،  للحركة  التاريخية  للمكتسبات  حتصينا  بطولية 
يعيد  مما  املطالب،  ونفس  الهدف  نفس  حتمل  املعارك  هذه 
الوحيد  املخرج  باعتبارها  الوطنية  املعركة  نقاش  للواجهة 
احلركة  نضاالت  وتنظيم  لتوحيد  مهما  ومدخال  للشتات 

الطالبية يف افق اعادة بناء االحتاد الوطني لطلبة املغرب.
ومنه ومن موقع مسؤوليتنا يف احلركة الطالبية نعلن للرأي 

العام الطالبي الوطني ما يلي :
مبادئه  وفق  املغرب  لطلبة  الوطني  باالحتاد  تشبثنا    -

األربع
الوطني  لالحتاد  عشر  الثالث  املؤمتر  مبوقف  تشبثنا    -

لطلبة املغرب، القضية الفلسطينية قضية وطنية
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  اشكال  لكافة  رفضنا    -

الغاصب
القاضي  العمومي،  التعليم  ملباراة  املنظم  للقرار  رفضنا    -
صــارخ  تــنــاقــض  يف  ســنــة   30 يف  الــتــوظــيــف  ســن  بتسقيف 
القوانني  ولكل  العمومية،  الوظيفة  وقــانــون  الدستور  مع 
)قانون  املخزني  النظام  ينهجها  التي  الطبقية  والسياسات 

االطار 51،17...(
-  دعوتنا للنضال الواعي واملنظم من أجل حتصني ما ملف 

قضيتهم  أجل  من  النضال  و  بوجدة  اجلامعي  احلي  شهداء 
باعتبارها قضية كل الطالب و كل الفصائل الطالبية.

السياسيني  املعتقلني  كافة  ــراح  س بــإطــالق  مطالبتنا    -
معتقلي  الطالبية،  احلركة  معتقلي  الريف،  حراك  )معتقلي 

الرأي...(
-  تضامننا مع نضاالت اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات 
املعطلني باملغرب و دعوتنا للنضال الوحدوي من أجل احلق يف 

التعليم و التشغيل.
والعلوم  األداب  كلية  إدارة  ممارسات  و  للعسكرة  إدانتنا    -
اإلنسانية الرباط جتاه طالب و مناضلينا عبر تسخير حراس 

األمن اخلاص، للقيام بأدوار بوليسية داخل احلرم اجلامعي.
ب  يسمى  ما  ينهجها  التي  املشبوهة  للممارسات  ادانتنا    -
هياكل التعاضدية يف الدار البيضاء جتاه مناضلي ومناضالت 
فصيل طلبة اليسار التقدمي واالحتاد الوطني لطلبة املغرب 

البيضاء. مبوقع 

احلقيقة  أجــل  من  املغربي  للمنتدى  الوطني  املجلس  إن 
دورته  يف   2022 23أكتوبر  بتاريخ  بعد  عن  املنعقد  واإلنصاف 

العادية السادسة؛
الذي  والعام  العام  والتقرير  املالي  للتقرير  استماعه  بعد 
تقدم به املكتب التنفيذي والذي تضمن حتليال شامال للوضع 

احلقوقي وأنشطة املكتب التنفيذي بني الدورتني؛ 
وبعد وقوفه على الوضع احلقوقي الدولي واإلقليمي املتسم 
وحقوق  "الدميقراطية  موجات  وانكماش  السلطوية،  باتساع 
لصالح  برلني  جدار  سقوط  بعد  العالم  عمت  "التي  اإلنسان 
وتزايد  احلــريــات،  مجال  وتقلص  األمنية،  الهواجس  عــودة 
وخاصة  اإلنسان،  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  ضحايا  أعداد 
واألزمات  اإلرهــاب  خطر  يعززه  منحى  وهو  النزاع؛  مناطق  يف 
وللتيارات  للشعبوية  املقلق  والصعود  املتعاقبة،  االقتصادية 
والتطرف  والتطرف  والهوياتية  املتطرفة  والدينية  اليمينية 
كوفيد  وباء  ثم  اإلقليمية  النزاعات  دائــرة  واتساع  العنيف، 

فاحلرب األوكرانية...
باحلقيقة..  املعني  اخلاص  املقرر  تقرير  على  اطالعه  وبعد 
عمليات  يف  احلكومية  غير  اجلهات  ومسؤوليات  دور  حــول 
العدالة االنتقالية وعلى التقارير السنوية و القرارات اخلاصة 
القسري  باالختفاء  املعنية  األممــيــة    العمل  ــرق  وف للجان 
النتهاكات  وسيلة  املرتزقة   باستعمال  و  التعسفي  واالعتقال 
التعسفي بشأن   رأي فريق االعتقال  وآخرها   اإلنسان   حقوق 

اعتقال سليمان الريسوني والذي يعتبره تعسفيا؛
احلقوقية  الهيئات  استعمال  إلى  للميل  مالحظته  وبعد 
يف  األطراف  بعض  مصالح  خدمة  يف  واملدنية  األممية  الدولية 
حقوقية  أجندات  فرض  ويف  غيرها..  دون  الدولية  النزاعات 

معينة على بلدان غير املركز.
احلرب  فرضته  انتقالي  دولي  وضع  لنشوء  استعراضه  وبعد 
لها، وما  الدولي املصاحبة  التقاطب  األوكرانية، ومجمل وقائع 
قد يفضي إليه ذلك من تغيير جوهري يف النظام العاملي القائم 

، وفرض نظام دولي جديد ،قد  يشبه فترة احلرب الباردة..
السياسية  للحياة  التدريجية  للعودة  تناوله   ،وبعد  ووطنيا 
وتنظيم  ــر،  ــظ احل انــتــهــاء  بــعــد  الطبيعية  واالجــتــمــاعــيــة 
وتعيني   ،2021 خريف  يف  والبلدية  البرملانية  االنتخابات 

حكومة جديدة،دون أن يحدث ذلك أي تغيير إيجابي يف الوضع 
االستعمال  جتاوزات،وتكرار  عدة  به  زالت  ال  الذي  احلقوقي 
حــاالت  وتــعــدد  العمومية،  للقوة  املتناسب  وغــيــر  الــشــاَط 
وبعض  االحتجاجات  بعض  مواجهة  يف  السلطوي  االنتهاك 
الثغور احملتلة  الفاصل مع  السياج  اقتحام  املهاجرين  محاوالت 
، ومنع أنشطة عدد من اجلمعيات مبا فيها اجلمعيات الوطنية 
املدونني  من  عدد  ،ومتابعة  الوصوالت  تسليم  ومنع  الكبرى، 
قضائيا، وإصدار أحكام قاسية بشأنهم ،واستمرار سجن بعض 
املعتقلني على خلفية األحداث االجتماعية و معتقلني آخرين 

: إعالميني ونقابيني وجمعويني وسياسيني إلخ..
التحضير  وبرنامج  ورقــة  على  اطالعه  وبعد  وتنظيميا، 

للمؤمتر الوطني املعدة من طرف املكتب التنفيذي؛
خلص إلى بيان ما يلي:

 مطالبته ب: 

األحـــداث  خلفية  عــلــى  املعتقلني  بــاقــي  ســـراح  إطـــالق 
االجتماعية وكذلك الصحفيني واملدونني؛

جميع  يف  وفروعها  املدنية  الهيئات  لكافة  الوصوالت  تسليم 
التنظيم  يف  احلق  انتهاك  عن  والكف  الوطني  التراب  أنحاء 

واالحتجاج السلمي بجميع أشكالهما؛
اجلنائي  القانون  ــالح  وإص العدالة  منظومة  إصــالح  إمتــام 
االجتماعية  النزاعات  حل  يضمن  مبا  اجلنائية  واملسطرة 
التام  التجرمي  ويؤبد  دميقراطي  ــاس  أس على  والسياسية 

لالعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب؛
مع  لتتالءم  العامة  احلــريــات  مــدونــة  إصـــالح  يف  الــشــروع 
واألبعاد  والتنظيم  االحتجاج  أشكال  يف  احلاصلة  التطورات 
املدني  املجتمع  دور  ويضمن  واحلريات  للحقوق  االفتراضية 

وفق منطوق وروح دستور 2011؛
االختياري  والبرتوكول  روما  نظام  على  باملصادقة  اإلسراع 
وما  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  بالعهد  امللحق  الثاني 

ورد فيه من الدعوة إللغاء عقوبة اإلعدام؛
إمتام مصادقة املغرب عل اتفاقية حماية جميع األشخاص 
باالعتراف  بالتصريح  الطوعي  وغير  القسري  االختفاء  من 
بتلقي  القسري  االختفاء  بحاالت  املعنية  اللجنة  باختصاص 

وبحث البالغات املقدمة من األفراد الذين يخضعون لواليتها 
أو املقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لواليتها ويشتكون من 

وقوعهم ضحايا النتهاك ألحكام االتفاقية املذكورة؛
حاالت  يف  والتحري  البحث  الستكمال  وطنية  آلية  تشكيل 

االنتهاك اجلسيم وحاالت االختفاء القسري العالقتني؛
انتفت دواعيها مع خفوت  التي  رفع حالة الطوارئ الصحية 
احلاالت  احتواء  على  الصحية  املنظومة  وقدرة  الوباء  انتشار 

اإلصابة املتبقية؛
اإلسراع مبراجعة مدونة األسرة ضمانا للمساواة التامة بني 
للحركة  املشروعة  للمطالب  يستجيب  ومبا  والرجال  النساء 

النسائية وعموم احلركة احلقوقية الوطنية؛ 
وجلميع  األجل  خارج  املصنفة  للملفات  عادلة  حلول  إيجاد 

احلاالت العالقة؛                  
 رفضه إعالن العزم على تعديل قانون املسطرة اجلنائية ملنع 
اجلمعيات من تقدمي الشكايات بشأن اجلرائم املرتبطة باملال 
خاصة  الدولية  املغرب  اللتزامات  مناقض  بشكل  وذلك  العام، 
تلك املنصوص عليها يف املواد 10 و13 و33 من اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد. 
املهن  إلصالح  األحادية  واحملــاوالت  للقرارات  كذلك  رفضه   
خارج  للمحاماة  املنظم  القانون  مراجعة  وخاصة  القضائية 
وجمعيتهم  احملامني  هيئات  مع  والتوافق  التشاور  منهجية 

الوطنية وباقي متثيلياتهم؛
املنتدى  يف  العضوية  بتوسيع  اإلســراع  ضــرورة  عل  تأكيده 
النقاشات  وخالصات  السابقة  املؤمترات  مقررات  مع  انسجاما 

الداخلية ذات الصلة؛
موافقته على ورقة وبرنامج التحضير للمؤمتر الوطني؛

انعقاد  ومكان  تاريخ  بتحديد  التنفيذي  للمكتب  تكليفه 
املؤمتر الوطني بحسب تطور التحضير اخلاص بهذه احملطة؛ 

كافة  لتجاوز  احلقوقية  احلركة  مكونات  لكافة  دعوته 
املفتعلة والحــتــرام احلــق يف  اخلــالفــات، وخــاصــة اخلــالفــات 
يدعوها  كما  مكوناتها  بني  الرأي  ويف  التقدير  ف  و  االختالف 

لقبر عقلية الهيمنة.

البيان الصادر عن املجلس الوطني ملنتدى املغريب من أجل 

الحقيقة واإلنصاف
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

مـــن صــفــقــة  ــن  ــدي ــي ــف ــت ــس امل أحــــد    
بخنيفرة  التعليم  مبديرية  املطعمة 
يوقعن  لم  إذا  بالطرد  العامالت  يهدد 
يكلف  وآخـــر  وإذعـــــان،  إذالل  ــود  ــق ع
العامالت،  ــور  أج بـــأداء  ثانوية  مدير 
يدعوهن  تعليمية  مؤسسة  ومقتصد 
عملهن... مــقــرات  مــغــادرة  أو  للتوقيع 
للتعليم  وطنية  كجامعة  بدورنا  ونحن 
مديرية  نــحــذر  دميــقــراطــي-  -تــوجــه 
ونحمل  سيأتي،  مما  بخنيفرة  التعليم 
التدخل  مــســؤولــيــة  الــشــغــل  مفتشية 
مستفزة  خروقات  من  يحدث  ما  لوقف 
وانتهاكات  الــقــطــاع،  ــذا  ه يف  ومشينة 
وننبه  اإلجتماعي،  للتشريع  فظيعة 
التدخل  ضـــرورة  إلــى  احمللية  السلطة 
الــعــاجــل لــوقــف هــذا الــعــبــث، وكــذلــك 
حد  لوضع  االجتماعي  الضمان  صندوق 

الشغل. بأيام  التصريح  يف  للتالعب 
األيــدي  مكتويف  نقف  أن  ميكننا  ال 
املسبوقة  غير  املــســتــويــات  ــذه  ه أمـــام 
ــاء  ــن ــت االغ يف  والـــرغـــبـــة  اجلــشــع  مـــن 
التحمالت  دفتر  على  بالدوس  السريع 
ميكننا  وال  عالتها،  على  الشغل  ومدونة 
أجــل  ــن  م الــعــامــالت  بخبز  التضحية 
مبسيرة  وسنرد  هؤالء،  أرباح  مضاعفة 
والــزمــان  املــكــان  يف  وأطفالهن  للنساء 
الريع  مــع  الــتــواطــؤ  ــة  إلدانـ املناسبني 
تتعرض  ملا  واستنكارا  ثقافته  وتوطني 
بإقليم  والنظافة  الطبخ  عــامــالت  لــه 

خنيفرة..

قبائل ايت يويس بالجنوب

 تواجه محاولة السطو عىل اراضها
عامالت الطبخ والنظافة 

يحتجون
آسا  إقليم  يعرفه  ــذي  ال احلــراك  ــار  إط يف 
نظمت  عــمــومــا  اجلــنــوبــيــة  واملــنــاطــق  ــزاك  الـ
وقفة  الـــزاك  آســـا  بــإقــلــيــم  أيــتــوســى  قــبــائــل 
اكتوبر   23 األحــد  ــوم  ي صــبــاح  احتجاجية 
صــبــاحــا   11 ــة  ــاع ــس ال مـــن  ــداء  ــتـ ابـ  2022

ــراءات  اج على  احتجاجا  البيرات  بجماعة 
حلوالي  التحفيظ  مبباشرة  القاضية  الدولة 
التي  القبيلة  أراضــي  مــن  هكتار   300.000
وتأتي  ثابتة  مادية  وشواهد  بوثائق  متتلكها 
من  كــخــطــوة  االحــتــجــاجــيــة  ــة  ــف ــوق ال ــذه  هـ

نضالي  برنامج  خطوات 
املتعلقة  القضايا  ــذه  ه متابعة  إطــار  ويف 
ــاألرض بــاملــنــاطــق اجلــنــوبــيــة الــتــي أقــدمــت  بـ
املخزنية  ــالك  االمـ ادارة  يف  ممثلة  ــة  ــدول ال
العقاري  التحفيظ  بــاجــراءات  القيام  على 
ايتوسى،  قبائل  أراضــي  من  كبيرة  ملساحات 
القبيلة  ــذه  ه مــكــونــات  ــرك  حت ــى  ال أدى  ممــا 
ومستمرة  متصاعدة  احتجاجية  اشــكــال  يف 
واحلراسة  االرض  جلان  تكوين  على  معتمدة 
االراضي  هذه  من  محددة  مناطق  يف  واملرابطة 
ومنع  مــواجــهــة  بــغــايــة  بالتحفيظ  املــعــنــيــة 
التحديد  من  العقارية  احملافظة  وأطر  تقنيي 
هــذه  تستطع  لــم  حــيــث  ــرايف  ــغ واجل االداري 

االمر. بتنفيذ  القيام  االدارة 
على  الــهــجــوم  هــذا  شــكــل  ــوقــت  ال نــفــس  يف 
جميع  ــرك  حتـ /الــقــبــيــلــة  ــان  ــك ــس ال اراضــــي 
والتحرك  للنضال  القبيلة  واعــراش  مكونات 
حراك  يتشكل  وبذلك  مستويات  عــدة  على 
لهذه  املنتمني  كــل  حــولــه  ــفَّ  ــُل َي أن  اســتــطــاع 
باملغرب  تواجدهم  مناطق  مختلف  يف  املنطقة 
 " شــعــار  حتــت  والــتــحــرك  للنضال  خــارجــه  او 

 " أحمر  خط  ايتوسى  أرض 
اشتغاله: أليات  ومن 

- جلان االرض
األطر  تنسيقية   -
القبيلة  اعراش   -

اجلهود  توحيد  االلــيــات  هــذه  واستطاعت 
اخلفية  االهـــداف  وكــشــف  املــعــطــيــات  وجــمــع 
االراضــي  على  االستحواد  هــذا  وراء  للدولة 
عملية  وقـــف  وكــــذا  ــار  ــم ــث ــت االس ــة  ــع ــدري ب

االداري. التحديد 

ــال االنــشــطــة  ــك ــل أش ــت مــقــاطــعــة ك كــمــا مت
الذي  السنوي  املهرجان  إطار  يف  االحتفالية 
والذي  النبوي  املولد  ذكــرى  مبناسبة  ينظم 
عدة  لتمرير  املخزنية  السلطات  تستغله 

سياسية. مواقف 
ــراك عــزل جتــار  اســتــطــاع كــذلــك هــذا احلـ
على  سواء  املنتخبني  يسمى  ما  او  االنتخابات 
او  االقليمية  او  اجلماعية  املجالس  مستوى 
يتمتعون  ال  ألنــهــم  البرملانيني  ــذا  وك اجلــهــة 
الــى  ــة  ــاف ــرار اض ــق ال ــاذ  ــخ ات بــاســتــقــاللــيــة يف 
يلعبون  وظلوا  والفساد  الريع  يف  انغماسهم 

حترك. لكل  االطفائي  دور 
الرفض  أشكال  تصاعدت  الوقت  نفس  ويف   
السلطة  ملمثل  ــالذع  الـ واالنــتــقــاد  والــهــجــوم 
االقليم  عامل  يف  ممثال  باالقليم  التنفيذية 
من  ومــنــاوراتــه  رغــبــتــه  عــن  أبـــان  الـــذي   ....
أجــل متــريــر هــذا املــخــطــط.كــمــا كــشــف هــذا 
حقيقة  ى  وَعـــــرَّ ــاع  ــن ــق ال وأســـقـــط  احلــــراك 
الريع  من  واملنتفعني  االنتهازيني  من   العديد 
شباب  ببروز  الوقت  نفس  يف  وسمح  املخزني 
تفضح  االرض  على  ميدانية  وأطــر  قيادات  و 
ــراك  ــذا احل أن ه املـــنـــاورات  عـــالوة عــلــى  كــل 
ذات  الــصــحــراويــة   املنطقة  بــهــذه  املتصاعد 
متكن  واالجتماعية  الثقافية  اخلصوصيات 
املــكــونــات  ــل  ك يــوحــد  أن  ــن  م ــد  أبــعــد ح الـــى 
كمعطى  األرض  عن  الدفاع  أجل  من  القبلية 
كبير  تضامن  خلق  بل  البشري  للوجود  مادي 
الــصــحــراء  املــتــواجــدة يف  الــقــبــائــل  بــني شــتــى 
أصبحت  و  واخلــارج  الــداخــل  يف  وامتداداتها 
وزوارًا  وفودًا  مستمر  بشكل  تستقبل  املنطقة 

واملؤازرة. للتضامن 

خنيفرة

ــت الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة  ــرض ــع ت
اإلنعاش  وعامالت  عمال  نظمها  التي 
السبت  يوم  صباح  البرملان  أمام  الوطني 
واملنع  الشرس  للقمع   ،2022 أكتوبر   22

والقوات  السلطات  طرف  من  الالقانوني 
من  مــقــررة  كــانــت  الوقفة  العمومية. 
حتت  املنضوون  والعمال  العامالت  طرف 
وعامالت  لعمال  الوطنية  النقابة  لواء 

لواء  حتت  املنضوية  الوطني  اإلنعاش 
ــي يف  ــأت ــاد املــغــربــي لــلــشــغــل، وت ــ االحت
برفع  للمطالبة  نضالي  برنامج  إطــار 
من  الفئة  هذه  عن  والهشاشة  التهميش 
القانون  إطــار  يف  وإدماجها  الشغيلة، 
ــة  ــادي ــه مـــن الـــتـــزامـــات م ــرض ــف ومـــا ي

واجتماعية. ودميقراطية 

 

عامل اإلنعاش أمام الربملان

الرباط
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اإلنعاش  وعمال  لعامالت  االحتجاجية  الوقفة  له  تعرضت 
اليوم، والقمع الشرس الذي ووجهت  البرملان هذا  الوطني أمام 

به احتجاجاتهم يف شوارع الرباط.
 يومه السبت 22 أكتوبر 2022 تعرضت الوقفة االحتجاجية 
وعامالت  لعمال  الوطنية  النقابة  نظمتها  التي  البرملان،  أمام 

لتدخل  للشغل،  املغربي  لالحتاد  التابعة  الوطني  اإلنعاش 
عنه  نتج  مما  املساعدة،  والقوات  البوليس  قــوات  من  عنيف 
هذه  يف  واملشاركني  املشاركات  صفوف  يف  متفاوتة  إصــابــات 
َتَقاُطع"   " شبكة  كانت  وقد  السلمية.  االحتجاجية  احلركة 
الذين عاينوا تدخل قوات  املتابعة  حاضرة عبر أعضاء جلنة 

كما  والتعنيف،  والرفس  بالدفع  والعمال  العامالت  ضد  القمع 
على  بينهم،  ومن  الوقفة  يف  املشاركني  بعض  استهداف  عاينوا 
وانهالت  أرضا  أسقط  الذي  ملوك  محمد  العامل  املثال،  سبيل 

عليه اللكمات واألحدية ومت تكسير هاتفه ونزعه منه.
 إن شبكة " َتَقاُطع" للحقوق الشغلية، إذ تؤكد دعمها املطلق 
إدانتها  عن  تعبر  الوطني،  اإلنعاش  وعمال  عامالت  لنضال 
للقمع الشرس الذي تعرضت له وقفتهم السلمية أمام البرملان 
أمام  حصار  ومن  العاصمة  شوارع  يف  تنكيل  من  له  تعرضوا  وما 
مقر االحتاد املغربي للشغل بالرباط، وتطالب احلكومة بوضع 
وإنهاء  القطاع،  بهذا  املستشري  اخلطير  والنهب  للفساد  حد 
الوضعية الكارثية التي تعيشها شغيلة اإلنعاش الوطني والتي 
العاملني  وضعية  بتسوية  واإلسراع  بالعبودية،  تشبيهها  يحق 
بهذا القطاع احليوي، بأثر رجعي، عبر إدماجهم دون تأخير يف 
2023 املطروح أمام البرملان مع متكينهم من كافة  قانون املالية 
َتَقاُطع"   " شبكة  تطالب  كما  املستحقة.  القانونية  حقوقهم 
العاملة،  الطبقة  من  الفئة  لهذه  النقابية  احلريات  باحترام 
وضمان حقها يف االحتجاج السلمي، واإلسراع بفتح حوار جدي 
ومسؤول مع النقابة الوطنية لعامالت وعمال اإلنعاش الوطني 

على قاعدة ملفها املطلبي الشامل.
وأخيرا، تدعو شبكة " َتَقاُطع" كافة مكونات احلركة النقابية 
معركتهم  يف  الوطني  اإلنعاش  وعمال  عامالت  معركة  ملساندة 
الدنيا  باحلقوق  والتمتع  العبودية  حالة  من  للخروج  العادلة 
التي تسمح بها قوانني الشغل احمللية وضمنها قانون الوظيفة 

العمومية.

شبكة " تقاطع " تدين قمع عامل اإلنعاش وتتضامن مع الضحايا

عامل رشكة )ديروك( يرضبون ويعتصمون 

وعمال  لــعــامــالت  االحتجاجية  الــوقــفــة  لــه  تعرضت 
الشرس  والقمع  اليوم،  هذا  البرملان  أمام  الوطني  اإلنعاش 

الرباط. شوارع  يف  احتجاجاتهم  به  ووجهت  الذي 
الوقفة  تــعــرضــت   2022 أكــتــوبــر   22 الــســبــت  يــومــه   
النقابة  نظمتها  الــتــي  ــان،  ــرمل ــب ال ــام  أمـ االحــتــجــاجــيــة 
التابعة  الــوطــنــي  ــعــاش  اإلن وعــامــالت  لعمال  الوطنية 
ــوات  ــن ق ــاد املــغــربــي لــلــشــغــل، لــتــدخــل عــنــيــف م ــالحت ل
الــبــولــيــس والــقــوات املــســاعــدة، ممــا نــتــج عــنــه إصــابــات 
احلركة  هذه  يف  واملشاركني  املشاركات  صفوف  يف  متفاوتة 
َتــَقــاُطــع"   " شبكة  كــانــت  ــد  وق السلمية.  االحتجاجية 
تدخل  عاينوا  الذين  املتابعة  جلنة  أعضاء  عبر  حاضرة 
والــرفــس  بــالــدفــع  والــعــمــال  الــعــامــالت  ضــد  القمع  ــوات  ق
يف  املــشــاركــني  بعض  اســتــهــداف  عــايــنــوا  كما  والتعنيف، 
محمد  العامل  املــثــال،  سبيل  على  بينهم،  ومــن  الوقفة 
واألحدية  اللكمات  عليه  وانهالت  أرضا  أسقط  الذي  ملوك 

منه. ونزعه  هاتفه  تكسير  ومت 
دعمها  تؤكد  إذ  الشغلية،  للحقوق  َتَقاُطع"   " شبكة  إن   
عن  تعبر  الوطني،  اإلنعاش  وعمال  عامالت  لنضال  املطلق 
السلمية  وقفتهم  له  تعرضت  الذي  الشرس  للقمع  إدانتها 
العاصمة  شوارع  يف  تنكيل  من  له  تعرضوا  وما  البرملان  أمام 
بالرباط،  للشغل  املغربي  االحتــاد  مقر  أمــام  حصار  ومن 
اخلطير  والنهب  للفساد  حــد  بوضع  احلكومة  وتطالب 
التي  الكارثية  الوضعية  وإنهاء  القطاع،  بهذا  املستشري 
تشبيهها  يحق  والتي  الوطني  اإلنعاش  شغيلة  تعيشها 
بهذا  العاملني  وضعية  بتسوية  ــراع  واإلسـ بالعبودية، 
تأخير  دون  إدماجهم  عبر  رجعي،  بأثر  احليوي،  القطاع 

متكينهم  مع  البرملان  أمام  املطروح   2023 املالية  قانون  يف 
تطالب  كما  املستحقة.  القانونية  حقوقهم  كــافــة  مــن 
الفئة  لهذه  النقابية  احلريات  باحترام  َتَقاُطع"   " شبكة 

السلمي،  االحتجاج  يف  حقها  وضمان  العاملة،  الطبقة  من 
الوطنية  النقابة  مع  ومسؤول  جدي  حوار  بفتح  واإلسراع 
ملفها  قــاعــدة  على  الوطني  اإلنــعــاش  وعــمــال  لعامالت 

الشامل. املطلبي 

احلركة  مكونات  كافة  َتَقاُطع"   " شبكة  تدعو  وأخيرا، 
ــال اإلنــعــاش  ــم ــالت وع ــام الــنــقــابــيــة ملــســانــدة مــعــركــة ع
العبودية  حالة  من  للخروج  العادلة  معركتهم  يف  الوطني 

الشغل  قوانني  بها  تسمح  التي  الدنيا  باحلقوق  والتمتع 
العمومية. الوظيفة  قانون  وضمنها  احمللية 
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املرأة يف قلب الرصاع الطبقي
مينة. ع

النقابات  تشكيل  يف  احلق  العاملة  الطبقة  انتزعت  أن  منذ 
إليها  االنضمام  العمال  على  الصعب  مــن  كــان   ،1884 يف 
اجلمعيات  بعض  استطاعت  ذلك  ومع  العامالت  وباألحرى 

ئية                   لنسا ا
النسائي    بالتنقيب   )Le syndicalisme féminin(

إحداث ما عرف
لم  ولكنها  النقابي  التمثيل  يف  حقها  عن  ــرأة  امل ناضلت 
أرباب  من  كل  تعنت  أمام  وذلك  أجورها  من  الرفع  تستطيع 
املرأة  عمل  يف  يرون  كانوا  الذين  العمال  أغلبية  ومن  العمل 
كان  حيث  أجورهم،  انخفاض  مسؤولية  ويحملونها  منافسة، 
 1898 حوالي  النقابيون  العمال  أغلب  يرفعه  الذي  الشعار 

هو " على الرجل أن يتحمل نفقة املرأة "
له  رفيقة  ال  منافسة  العاملة  املرأة  يف  يرى  إذن  العامل  كان 
على  تشكلت  النقابات  هذه  أن  من  بالرغم  وهذا  النضال.  يف 
أصول ماركسية. على خالف املاركسية الطوباوية الفرنسية، 
تعتبر  التي  العلمية  املاركسية  أسسا  قد  وإجنلز  ماركس  كان 
أو  العامل  من  كل  يف  وترى  تاريخية  ظاهرة  الطبقي  الصراع 
وعلى  البروليتاريا،  الطبقة  هي  واحدة  لطبقة  أفراد  العاملة 
املالكة لوسائل  الطبقة  الصراع ضد  أن تخوض  هذه األخيرة 

البورجوازية. الطبقة  ضد  أي  اإلنتاج، 
وناضلت  املرأة،  قاومت  الدونية  النظرة  هذه  من  بالرغم    
فكرة  ينشرون  العمل  أرباب  كان  األجور.  يف  املساواة  أجل  من 
كانوا  حيث  الرجل"،  ألجر  تكميلي  أجر  إال  ليس  املرأة  أجر   "
ميدان  يف  خاصة،  بيتها  يف  ــرأة  امل تشغيل  من  يستفيدون 
مابني  األولى  العاملية  احلرب  حلول  ومع  والنسيج.  األلبسة 
الصناعات  يف  العامالت  عــدد  نسبة  ارتفعت  و1917   1913
الرجل  على  حكرا  كانت  بصناعات  تقوم  فأصبحت  املختلفة، 
فرصة  لها  تعطى  أن  بدون  الصناعات  هذه  يف  تستغل  وكانت 
أن  إذن  ــرأة  امل استطاعت  ذاك،  أو  املــيــدان  هــذا  يف  للتكوين 
من  القليلة  النسبة  وعلى  االجتماعية  مكانتها  على  حتافظ 
العقلية  سيادة  حدة  من  بالرغم  عليها  أحرزت  التي  احلقوق 

آنذاك.  الذكورية 
املــرأة  متكنت  البلشفية،  اللينينية  الــثــورة  ظهور  ومــع    
جانب  إلــى  نــضــاالتــهــا  يف  ــرار  ــم ــت واالس ــهــا  ذات حتقيق  مــن 
الثورة  هذه  وجتليات  معالم  أعطت  حيث  الرجل،  رفيقها 
أو  االشتراكية  املجتمعات  يف  ســواء  للمرأة  حتررية  آفــاق 
النسائية  النضاالت  هذه  وتصاعدت  الغربية.  الرأسمالية 
املاضي،  القرن  من  والسبعينيات  والستينيات  األربعينيات  يف 
الرأسمالية  شبه  أو  الرأسمالية  األنظمة  يف  وباخلصوص 
االشتراكي  املعسكر  يف  املرأة  حققته  مما  مقوماتها  مستمدة 

املاركسي. املنظور  من حقوق يف ظل 
املثال جتربة كل من سيمون    وعليه نستحضر على سبيل 
 Angela Davis (1986 – دفيس  وأجنيال  بوفوار،  ذي 

 1908) Simon De Beauvoir
(1952-1977) المنبهي  وسعيدة 

1( متحورت كتابات سيمون دو بوفوار حول مكانة املرأة يف 
 ،1949 املجتمع، ففي كتابها "اجلنس الثاني" الذي نشرته يف 
ملاذا  تتساءل  فهي  للمرأة.  واخلضوع  التبعية  وضعية  حللت 
يتم التعامل مع املرأة بصفة عامة كأنها »اآلخر"، "الغريب.""
ملاذا  بذاته؟  قائم  ككائن  تعامل  ولم  املرأة  تعتبر  لم  ملاذا 
أن  واحلال  اإلنسانية،  تاريخ  يف  املرأة  دور  تغييب/تقزمي  يتم 

الكائن
الذي ال تاريخ له، يستلب من طرف من لهم تاريخ ويتحول 

»être« إلى مجرد شيء

 Tout sujet se pose concrètement à travers «
 des projets comme une transcendance ; il
 n’accomplit sa liberté que par son perpétuel
 dépassement vers d’autres libertés, il
 n’y a d’autre justification de l’existence
 présente que son expansion vers un avenir

» indéfiniment ouvert
من  محرومة  املرأة  أصبحت  هكذا  و     L’immanence    
على  وموقوفة  مجمدة  إنها  املعرفة  نطاق  وراء  الوقوع  جتاوز 

املماثلة    
لها خاصية ومستقبل  اختار  الذي تعيش فيه  املجتمع  ألن 
الذي  اآلخر  بوعي  بل  بوعيها  مرهونا  ليس  تعاليها  أن  مادام 

لها. بالنسبة  أساسيا  يعتبر 
أيضا  طرحت  أن   De Beauvoir بوڤوار  دو  يفت  ولم     

النفس  علم  رأي  منتقدة  للمرأة  البيولوجيا  التبعية  مسألة 
 Le castrat املتمثل يف مفهوم  الفرويدي  الكالسيكي 

    يف )اجلنس اآلخر( تنكر سيمون دو بوڤوار كل حتمية 
أن  املرأة  على  أنه  وتبني  وتاريخية،  وبيولوجيا  سيكولوجيا 
محيطها.  لها  يقدمها  التي  اجلاهزة  األحكام  كل  من  تتحرر 
ألن  صعبة،  وضعية  يف  بهذا  تكون  قد  املرأة  أن  تنكر  ال  وهي 
أعينها  نصب  دائما  جتد  ذاتها  حتقق  أن  حتاول  التي  املــرأة 
مثال وضعية أختها أو إحدى صديقاتها التي تقاومها وحتول 

إرادتها يف االستقاللية. دون 
يف  إال  عليه  هي  ما  تتجاوز  أن  إذن  املــرأة  تستطيع  ال       
التنشئة  فيه  تعرف  لــن  ــذي  ال االشــتــراكــي  املجتمع  ــار  إط
التي  امرأة فقط، بل  التي جتعل منها  االجتماعية واألسرية 
حقوق  نفس  على  حاصال  بذاته  قائما  إنسانا  منها  جتعل 

الرجل.
كثيرا  يفترض  بذاته  مستقل  ككائن  باملرأة  االعتراف  إن 
عن  يتنازل  أن  يجب  الذي  الرجل  طرف  من  التضحيات  من 
من  الكثير  يفترض  كما  التقليدية،  االمتيازات  من  العديد 
بعيدا  واملثابرة  املقاومة  يف  لالستمرار  النساء  من  الشجاعة 

انغماس يف احلتمية. عن كل 
األمريكي  اجلنوب  يف  نشأت   :Angela Davis  -  2     
وامليز  إلهية"  حقيقة   " تكون  أن  فيه  العنصرية  كادت  الذي 

األمريكية". للحياة  »منط  العنصري 
 Angela وعــت  بالعنصرية،  املشحون  اجلــو  هــذا  يف       
هو  العنصري  امليز  أي  االجتماعي،  الــداء  هــذا  بــأن  مبكرا 
الوجه  أنــه  كما  السياسية  للممارسة  الضعيفة  الــصــورة 
املتدني  الوجه  تعكس  فالعنصرية  لاليدولوجيا.  احلقير 
الفكري  االنحطاط  نتاج  تشكل  حيث  اإلنسانية  للعالقات 

الوحشية. الهيمنة  وتبرر  للعنف  تأسس  فهي  واالجتماعي، 
تلك  لالستدالل،  الالمتطورة  األساليب  تستعمل  أنها  كما 
التي تقابل بها " السامي" "بالداني"، و "املتحضر" بالهمجي" 

باللعني".  "  " و"املختار 
   إنها تنتزع صفة اإلنسانية على من تريد اضطهاده حيث 

واالستالب ضرورة وحقيقة. جتعل من هذا االضطهاد 
يف  انخرطت  لــدى  احلقائق،  بهذه   Davis ديڤس  وعــت 
املواطنني  من  الكثير  منها  عانى  التي  العنصرية  ضد  الصراع 
 Herbert أستاذها  غرار  على  ترى  فهي  السود.  األمريكيني 
اإلمبريالية  من  مقوماتها  تستمد  العنصرية  أن   Marcuse
وواضحة  وطــيــدة  صلة  األخــيــرة  لهذه  أن  حيث  املــعــاصــرة، 
كانت  ما  كل  تبرر  كانت  التي  التوسعية  باإليديولوجيات 
استثمار  يف  احلق  بحجة  الشعوب  ضد  عنف  من  به  تقوم 
التكنولوجيات  نشر  يف  الــواجــب  وباسم  النائمة  الــثــروات 
بالبعثات  القيام  ضرورة  وباسم  الغربية،  الشمولية  والقيم 
هي  استعمارية  كحركة  االمبريالية  فإن  وعليه  التمدنية. 

اجلبني. لها  يندى  عنصرية  طياتها  يف  حملت  التي 
التوسعية  احلركات  هذه  قادت  التي  لألمم  فبالنسبة         
الوطنية  األمم   " منها  وخــاصــة  العنصرية  االستعمارية 

العناصر" املتغايرة 
Nationales Hétérogènes les Nations   مثل 
عنصريا  منوذجا  متثل  جندها  األمريكية,  املتحدة  الواليات 
التي   " األمريكية  "بالدميقراطية  تسميه  نوعه  من  فريدا 
دميقراطية  شبه  أو  صورية  دميقراطية  إال  األصل  يف  ليست 
البيض, أي  السود عن  و لكن مبعزل  املواطنون,  يتساوى فيها 
للبيض  و  أثنيتهم,  داخل  احلقوق  يف  تساوي  لهم  السود  أن 

الشيء. نفس 
فــوارق  بــوجــود  املــزعــومــة  الدميقراطية  هــذه  وتــبــرر      
على  الشرعية  يضفي  مما  منها.  مفر  ال  وثقافية  بيولوجية 

ما يقومون به من ميز عنصري.
األمريكي  باجلنوب  البيض  السكان  يكون  هذه،  واحلالة      
بامليز  العبودية  مغيرين  الــســود،  مــع  التساوي  يرفضون 
عن  ديڤس  دافــعــت  العنصرية،  هــذه  مقابل  يف  العنصري 
لكل ميز عنصري ومتسكت بحقها  النافية  التحررية  أفكارها 
سواء  مجتمعها  أفراد  باقي  مع  مساواة  يف  السديد  العيش  يف 
 H. مــع  تساءلت  اإلطــار  هــذا  ويف  البيض.  أو  الــســود  منهم 
إعــادة  عــن  قــادرة  حقيقية  ــوات  ق ــود  وج عــن   Marcuse
عن  قـــادرة  أو  املــتــطــورة،  الصناعية  املجتمعات  يف  النظر 
التساؤالت،  هذه  حسب  تقليصها.  األقل  على  أو  تدميرها 
مجموعات  أو  مهمشة  عناصر  عبر  متر  التغيير  إمكانيات   
أمل  األمل ملن ال   " املجموعات يقطن  مهمشة ألن داخل هذه 
 " "بالشيوعية  ديفس  اتهمت  األفكار،  بهذه  التصافها   " لهم 
النعت،  هذا  بسبب  السبعينات(  )بداية  املعتقل  يف  بها  وجز 
على  التمرد  شــرف  يكفيها  لكن  جرمية،  الشيوعية  وكــأن 

العنصري. األمريكي  النظام 
للمرأة  آخر  منوذج   :)1952-1977( املنبهي  سعيدة   -  3  
والتي  املستميتة،  التحررية  بأفكارها  اللينينية  املاركسية 
املغربية  للمرأة  رمــزا  بدلك  فصارت  أجلها،  من  استشهدت 
على  واالستبداد،  االضطهاد  قاومت  التي  املناضلة  التقدمية 
جماهيرية  دميقراطية  تقدمية  نسائية  "حركة  خلق  طريق 
"، باعتبار أن احلركة النسائية لها وزن هام يف قيادة النضال 

اخلالدة.  أشعارها  قراءة  شرف  ويكفينا  التحرري، 
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تحولت املديونية اىل مستنقع حقيقي يستحيل الخروج منه يف إطار االقتصاد الرأمسايل التبعي. لقد حولت االمربايلية عرب 
أعباء  تتحمل  اليت  هي  خاصة  والعاملة  عامة  الشعبية  الطبقات  وتبىق  حقيقيني،  خدام  اىل  البلدان  من  العديد  املديونية 
الخدمات  من  يرافقها  وما  الديون  تسديد  نفقات  والشغل...اىل  والصحة  التعلمي  مزيانيات  اعمتادات  تحويل  عرب  التسديد 

الحالية. التاريخية  الحقبة  )الفائدة...(. تبىق ثورات الشعوب وبناء دول وطنية متحررة دميقراطية أهم حل يف 

املديونية العمومية: من يستفيد ومن يؤدي الفاتورة؟

املديونية: نتيجة للهيمنة والنهب اإلمربياليني

وسالح خطري لتأبيدهام

- أسباب االزمات املستدامة للمديونية 
العمومية يف دول احمليط الرأسمالي:

التبعية  هو  األساسي  السبب  إن   1.1-
التي  الغربية  لإلمبريالية  االقتصادية 
الضعيف  التابعة  ــدول  ال موقع  يكرسها 
الدولي  املستوى  على  العمل  قسمة  يف 
)اقتصار انتاجها على املواد اخلام املعدنية 
أساسا  مصنعة،  النصف  أو  والفالحية 
الباطن  من  املقاولة  وعلى  لتصديرها، 
االستيطان  املتعددة  الشركات  لفائدة 
تتحكم  التي  الغربية  االمبريالية  للدول 
يف أسعارها(. هذه التبعية التي تؤدي إلى 
عجز بنيوي مليزانها التجاري. مما يفرض 
بالعملة  ــروض  ــق ال إلــى  الــلــجــوء  عليها 

الصعبة لتمويل جزء من وارداتها.
التبعية  ــذه  ه وتــأبــيــد  تبرير  ويــتــم   
ــن خـــالل فـــرض اتــفــاقــيــات "الــتــبــادل  م
العاملية  التجارة  منظمة  بواسطة  احلر" 
متكافئ  ال  تبادل  الــواقــع،  يف  هــو،  الــذي 
االستيطان  املتعددة  الشركات  لصالح 
املالية  املؤسسات  تدخل  بواسطة  وأيضا 
الــدولــي  النقد  )صــنــدوق  االمبريالية 
حلول  إيجاد  بذريعة  العاملي(  والبنك 
ــذا الــتــدخــل الــذي  ألزمـــة املــديــونــيــة. ه
اقتصاد  قولبة  إلى  احلقيقة،  يف  يهدف، 
الرأسمالي  املركز  دول  لفائدة  الدول  هذه 
ــر شــــروط االســـتـــغـــالل املــكــثــف  ــي ــوف وت
لطبقاتها العاملة والهجوم على املكتسبات 
النفجار  شروطا  يوفر  مما  االجتماعية. 
أخطر،  بشكل  مستقبال،  ــة  األزمـ ــذه  ه

لإلمبريالية. التبعية  تعميق  وبالتالي 
الــســائــدة  الــطــبــقــات  وتــســاهــم   -  2.1

التبعية يف تعمق وتأبيد أزمة املديونية: 
الــدولــة  يف  حتكمها  تــوظــف  فــهــي   -
من  والتهرب  عليها  الضرائب  من  للتقليص 
الدولة  تضطر  وبالتالي  منها.  جزء  أداء 
يف  البنيوي  العجز  لسد  االستدانة  إلى 

ميزانيتها. 
االمبريالية  ــدول  ال إلــى  تهرب  -وهــي 
واجلـــنـــات الــضــريــبــيــة جـــزءا مــهــمــا من 
وضيعاتها  معاملها  انتاج  تصدير  مداخيل 
بالنتيجة،  وحتــرم،  شركاتها  ومختلف 
العملة  مــن  مهمة  مداخيل  مــن  الــدولــة 

الصعبة.
السندات  مداخيل  من  تستفيد  وهي   -

لتمويل  العامة  اخلزينة  تصدرها  التي 
العمومي. الدين 

مصلحة  ــة  ــي ــون ــدي امل وتـــخـــدم   3.1-
وذلــك  عامليا.  املهيمن  املــالــي  الــرأســمــال 
مربحة  استثمار  فرص  توفير  خالل  من 
للرساميل الهائلة التي ال جتد لها إمكانيات 
االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية بسبب 
تدهور  عــن  الــنــاجت  الــعــام  الطلب  ضعف 
وجزء  العاملة  للطبقات  الشرائية  القدرة 
يف  خاصة  املتوسطة،  الطبقات  من  كبير 

ظل تطبيق السياسات النيو لبرالية.
خطير  سالح  املديونية  أن  واخلالصة 
ــام،  ع بشكل  االمــبــريــالــيــة،  تستعمله 
والرأسمال املالي، بشكل خاص، والطبقات 
هيمنتهم  تــأبــيــد  ــل  أجـ مـــن  ــدة  ــائ ــس ال
املضطهدة  الشعوب  على  االقــتــصــاديــة 
العاملة  طبقاتها  واستغالل  خيراتها  ونهب 
الوسطى.  طبقاتها  على  اخلناق  وتضييق 
املــؤســســات  تطبخها  الــتــي  ــات  ــف ــوص وال
اخلاضعة  والتجارية  واالقتصادية  املالية 
لإلمبريالية الغربية ليست أداة حلل أزمة 

املديونية، بل أداة لتأبيدها.
2 - ما العمل؟ 

إن الــنــضــال مــن أجــل إلــغــاء الــديــون 
اخلارجية ضروري، لكنه غير كايف. فلكون 
الرأسمالي  احمليط  دول  يف  املديونية  أزمة 
بهيمنة  االرتــــبــــاط  أشــــد  ــة  ــط ــب ــرت م
السائدة،  والطبقات  الغربية  االمبريالية 
فإن القضاء النهائي عليها يتطلب التحرر 
من هذه الهيمنة وبناء اقتصاد ممركز على 
التي  والتاريخ يؤكد ذلك: فالدول  الذات. 
الديون  مصيدة  من  اإلفــالت  استطاعت 
ثوراتها  ــزت  أجن التي  هــي  االمبريالية 
)روسيا  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية 
والصني وفيتنام وكوبا وكوريا الشمالية(، 
خالل  من  الدول،  بعض  استطاعت  بينما 
مثال(  )املكسيك  عارمة  شعبية  انتفاضات 
أو تغيرات إقليمية نوعية )إلغاء مانديال 
من  االستفادة  أو  فــرض  ناميبيا(  لدين 
فك  حتقق  لم  لكونها  لكن  ديونها،  إلغاء 
تظل  فإنها  االمبريالية،  مــع  االرتــبــاط 

مهددة بأزمات املديونية. 

عبد اهلل احلريف

املديونية: بعض املعطيات

املديونة  أنواع  أوال. 

 أصــبــحــت االمــبــريــالــيــة عــامــة والـــدول 
يف  تتحكم  خــاصــة  الغربية  الــرأســمــالــيــة 
عبر  الدولة  ألغلب  احمللية  االقتصاديات 
أوضــاع  على  سلبا  ينعكس  مما  املديونية، 

. ب لشعو ا
مديونية  تتكون  املديونية.  نوعي   -  1
من   )la dette publique( ــة  ــدول ال
قــســمــني: املــديــونــيــة اخلــارجــيــة )الــديــن 
ــة  ــيـ ــونـ ــديـ ــي( واملـ ــومـ ــمـ ــعـ ــي الـ ــ ــارجـ ــ اخلـ
ــة، كــمــا تــتــركــب مــن مــديــونــيــة  ــي ــل ــداخ ال
ومــن  احلــكــومــة(  مــديــونــيــة  )أو  اخلــزيــنــة 
ــن طـــرف الــدولــة  املــديــونــيــة املــضــمــونــة م
اجلماعات  العمومية،  املؤسسات  )قــروض 

احمللية...(.
: الخارجية  املديونية  -هيكلة   2

 la ــراف  ــ األط املــتــعــددة  املــديــونــيــة   - أ 
 :dette publique multilatérale
املؤسسات  ــرف  ط مــن  املمنوحة  الــقــروض 
الدولي،  البنك  )مجموعة  الدولية  املالية 
االفريقي  البنك  الدولي،  النقد  صندوق 
ــك األوروبــــــي لــإلنــشــاء  ــن ــب لــلــتــنــمــيــة، ال

) . . . لتعمير ا و
 dette الثنائي  العمومي  الــديــن   - ب 
دولة  قــروض   :publique bilatérale
املغرب،  املانيا   املــغــرب،   - )فرنسا  لــدولــة 

املغرب...(  - اليابان 
الــبــنــوك  جتـــاه  الــعــمــومــي  ــن  ــدي ال  - ت 
اجلدولة...تتم  )إعادة  اخلاصة  التجارية 

لندن"( "نادي  يف 
)الــعــمــومــيــة،  ــات  ــس ــؤس امل ــون  ــ دي  – ث 
طرف  من  املضمونة  احمللية...(  اجلماعات 

الدولة.
ديـــون  املـــكـــونـــات،  ــذه  ــه ل ــا  ــفــن اض وإذا 
من  املضمونة  الغير  واملؤسسات  املقاوالت 
البلد  ديــون  عن  سنتحدث  الدولة،  طرف 

 . ككل
ابملغرب خاصة  معطيات  اثنيا. 

حــوالــي  اخلـــام:  الــداخــلــي  ــاجت  ــن ال  -  1
مليار  حوالي   133  ( درهــم  مليار   1330

دوالر(.
حوالي1108  العمومية:  املديونية   -  2

حسب   2022 سنة  املائة  يف   83،3 )نسبة 
يقدر  للتخطيط(.  السامية  املــنــدوبــيــة 
املائة  يف   76 بحوالي  وحده  اخلزينة  دين 

املديونية. مجموع  من 
حسب  الخارجية:  املديونية  حجم   -  3
حجم  بلغ  فقد  املختصة،  األوســاط  بعض 
ــن اخلــارجــي الــعــمــومــي لــلــمــغــرب يف  ــدي ال
حوالي  املنصرم   )2022( يونيو  شهر  نهاية 
ميثل  مستوى  وهو  درهــم،  مليار   373.26
اإلجمالي  احمللي  الــنــاجت  حجم  مــن   35%

. د للبال
ــن مــديــريــة  ــدرت م ــا لــبــيــانــات صـ ــق ووف
ــة، الــتــابــعــة  ــي ــارج ــة اخل ــي ــال اخلــزيــنــة وامل
الدائنون  يهيمن  واملالية،  االقتصاد  لوزارة 
مثل   multilatérale( األطراف  متعددو 
البنك  ومجموعة  الدولي  النقد  صندوق 
بحصة  الدين  هــذا  هيكلة  على  الــدولــي( 
املالية  ــواق  األسـ ثــم  بــاملــائــة،   48.3 تبلغ 
يف   28,8( الــتــجــاريــة  والــبــنــوك  الــدولــيــة 
األوروبــي  االحتــاد  بــلــدان  وثالثا  املــائــة(، 
يف   4.4( أخرى  بلدان  ثم  املائة(  يف   15.8(

املائة(. يف   2.7( عربية  وبلدان  املائة(، 
استحوذ  العملة:  حسب  املديونية   -  4
 60( العمومي  اخلارجي  الدين  على  األورو 
بـ  األمريكي  بالدوالر  متبوعا  املائة(،  يف 
بالنسبة  املائة  يف   2,5 و املــائــة،  يف   31,1
للعمالت  املــائــة  يف   6,4 و الــيــابــانــي،  للني 
ــة  ــي ــال ــة وامل ــن ــزي ــرى )مــديــريــة اخل ــ األخـ

اخلارجية(.
)وزارة  الرئيسية  املانحة  اجلهات   -  5

واملالية(. االقتصاد 
والتعمير  لــإلنــشــاء  األوروبــــي  الــبــنــك 
الــنــقــد  صــنــدوق   - األوروبـــــي  ــاد  ــ االحت  -

الدولي   الدولي-البنك 
للتعاون  الــيــابــانــيــة  ــة  ــوكــال )ال جــايــكــا 
األفــريــقــي  التنمية  مــصــرف   - الـــدولـــي( 
-الصندوق  للتنمية  اإلســالمــي  البنك   -
الكويتي  -الــصــنــدوق  للتنمية  السعودي 
)الصندوق  العربية  االقتصادية  للتنمية 
لــإلمنــاء  الــعــربــي  الــصــنــدوق   - الــكــويــتــي( 
ــة  ــال ــوك ــادي واالجـــتـــمـــاعـــي- ال ــتـــصـ االقـ
التنمية  )بــنــك  املــالــي  للتعاون  األملــانــيــة 
 - للتنمية  الفرنسية  الوكالة   - األملاني( 

على فقير
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املديونية عىل املستوى الدويل
واملؤسسات  اخلزينة  لدن  من  بالفائدة  االقتراض  تهم    
اخلاصة  اإلنتاجية  املؤسسات  الى  إضافة  للدول،  العمومية 

وكذلك االقتراض من أجل االستهالك. 
 226 ب  يقدر  ما  الــى  مجملها  يف  املديونية  هــذه  وصلت 
الناجت  من  باملائة   256 ميثل  ما   ،2020 سنة  دوالر  مليار  ألف 
أكثر  العالم ستشتغل  العاملي. مبعنى أن شعوب  الداخلي اخلام 
والبنوك  املالية  املؤسسات  ملكية  يف  كعبيد  ونصف  سنتني  من 
التجارية إذا تخلفت عن أداء مستحقات الدائنني، وهذه املدة 
حمورابي  قانون  بها  جاء  التي  سنوات  ثالث  مدة  من  قريبة 

قبل 4000 سنة حول عدم سداد القروض. 
تساعد  ظرفية  مالية  وصفة  املديونية  اعتبار  ميكن  ال   
الدول على حتقيق التنمية بل أصبحت تشكل اللبنة األساس 
القرن  سبعينيات  منذ  العاملي  االقتصاد  عليها  يعتمد  التي 

املاضي. 
الرأسمال  جشع  على  يتسترون  الذين  االقتصادين  بعض 
املالي ويخفون اإلفالس الذي يترقب النظام الرأسمالي حيت 
يدعون أنه من اخلطأ مقارنة النسبة السنوية التي ترتفع بها 
اخلام.  الداخلي  الناجت  لنمو  السنوية  النسبة  مع  املديونية 
أكثر  على  متتد  املديونية  أن  باعتبار  هذا  حتليلهم  يبررون 
ايجابا  مردوديتها  تنعكس  لن  مشاريع  يف  وتستثمر  سنة  من 
لكن  سنوات.  عدة  مــرور  بعد  اال  اخلــام  الداخلي  الناجت  على 
جتتر  جندها  الــدول  من  العديد  ميزانيات  يف  ننظر   عندما 
العجز يف ميزانيتها السنوية  ملدة تفوق عشر سنوات متتالية  
وسنكتشف  أن تبريرات هؤالء االقتصاديني واهية وال تصمد 
ان  يعتبرون  اخرين   القتصاديني  دقة  األكثر  التحليالت  امام 
املديونية تخلق الوهم يف  حتقيق التنمية، يف حني ان إنتاجية 
العمل أضحت تتراجع  منذ سبعينيات القرن املاضي وان ثورة 
لها  جتد  لم   "  4.0 ب"الثورة  تنعت  التي  االتصال   تكنولوجيا 
"االقتصاد  يف  اإلنتاجية  مناء  على  ملموسا  إيجابيا  انعكاسا 
احلقيقي"، لكن باملقابل فجرت هذه الثورة استفحال املضاربة 

يف املجال املسمى ب "االقتصاد املالي".
   إذا رجعنا الى إحدى التقارير التي اجنزها البنك الدولي 
املديونية  ان  سنجد  العاملي  املــالــي  الــرأســمــال  وشيخ  معلم 
مليار   560 من  انتقلت  »التنمية"  ب  املسماة  للدول  اخلارجية 
يف   ،2001 سنة  دوالر  مليار   2045 الــى   1980 سنة  دوالر 
20 سنة )-1981 حني أن هذه الدول حولت للدائنني يف مدة 
الديون  ــداد  وس الفوائد  مقابل  دوالر  مليار   3400  )2001
خيرات  المتصاص  أداة  املديونية  أصبحت  هكذا  املستحقة. 

وجعلها  العاملية  التجارية  البنوك  الــى  وحتويلها  الشعوب 
تتغير  لم  فاملديونية  البورصات.    يف  املالية  للمضاربة  عرضة 
وظيفتها طوال 4000 سنة والتي تتجلى يف استعباد الشعوب. 
ففي العشرين سنة املوالية ل 2001 تضاعفت مديونية الدول 
وتضاعفت   2019 يف  دوالر  مليار   8139 لتصبح  مرات   4 النامية 
للفوائد  خدمة  العاملية  التجارية  للبنوك  التحويالت  معها 

على القروض. 
هذه  وأول  الطبقية  للمجتمعات  مــرادفــة  املديونية     
ظهرت  التي  املنظمة،  الفالحية  املجتمعات  هي  املجتمعات 

فيما بني الرافدين قبل 1700 ما قبل امليالد، والتي فصل فيها 
قانون حمورابي مواثيق القروض بالفائدة.  القانون "الدولي" 
األول لبابل بالعراق جعل جني الفائدة ينحصر على املنتجني 
ال  هــذا  للمستهلكني،  بالنسبة  مجاني  الــقــرض  ان  حــني  يف 
يعني   ان املجتمع البابلي كان مجتمعا عادال بل يدل على ان 
املجتمع الفالحي قاعدته تتشكل من املنتجني وان املستهلكني 
لهم  توفر  الذين  االمراء  وحاشية  الدولة  خدام  يف  ينحصرون 
الذي  املدين  ان  على  حمورابي  ميثاق  ينص  باملجان.  القروض 
ميلكه  ان  ميكن  احملددة  اآلجال  يف  لصاحبه  القرض  يرجع  ال 
بشرط  سنوات  ثالث  ملدة  كعبيد  وابنائه  وزوجته  هو  الدائن 
عاشه  ما  مع  الوضع  هذا  قارنا  إذا  حياتهم.  على  يحافظ  ان 
املليون من األمريكيني الذي اجبروا فجأة على مغادرة منازلهم 
مجهول  ملصير  عرضة  أطفالهم  ويصبح  بالقرض  املرهونة 
عهد  منذ  كثيرا  يتغير  لم  العالم  ان  سنجد   2007 ازمة  ابان 

حمورابي.
املجتمعات  يف  املفعول  ســاري  ــي"  راب حمو  "قــانــون  بقي    
من  ألكثر  والرومان  االغريق  مثل  األخرى  املنظمة  الطبقية 
على  مبنية  مجتمعات  تنتج  القروض  وأصبحت  سنة   1000

العبودية كنمط انتاج.
ال  أصبح  القروض  طريق  عن  الناس  استعباد  فاستفحال    
يطاق يف تلك املجتمعات املعتمدة على منط اإلنتاج العبودي. 
دستور  عمل  امليالد  قبل  سنة   400 ل  االغريقي  املجتمع  يف 
أثينا الذي صاغه ارسطو على احلد من االستعباد عن طريق 
الديانات  ان  كما  النقود".  تلد  ال  "النقود  ان  واعتبر  القروض 
االبراهيمية حرمت القرض بالفائدة ما يدل على ان الظاهرة 
عن  عبر  ان  ماركس  لكارل  سبق  كما  اجتماعيا  استفحلت  قد 
ذلك يف االطروحة 7 من نقده لفيورباخ معتبرا أن فيورباخ "ال 
يرى   أن احلس الديني هو يف حد ذاته منتوًجا اجتماعًيا، وأن 
إلى  الواقع  يف  ينتمي  حتليله،  يف  ينخرط  الذي  املجرد  الفرد 

شكل اجتماعي محدد ".
قــدرتــه  وتكثيف  الــرأســمــالــي  اإلنــتــاج  ــط  من تــطــور  ــع  م
اإلنتاجية أصبحت املديونية من اجل اإلنتاج واالستهالك هي 

التي تتحكم يف أزمات الرأسمالية منذ 1720. 
  يف النصف األول من القرن العشرين استفحل القرض من 
أمريكا  آنذاك  اقتصاديا،  املتقدمة  الدول  يف  االستهالك  اجل 
القيمة  من  تنفق  العاملة  الطبقة  أصبحت  حيت  ــا،  وأوروبـ
االستهالكية  السلع  على  للحصول  عملها  لقوة  املستقبلية 
الذي حصل  التي ال متكن تغطية مصاريفها من االجر  اآلنية 
لها يف املاضي او احلاضر. هكذا دخلت الطبقة العاملة يف دوامة 
البنوك  مع  بأغالل  مقيدة  يجعلها  ما  بالفائدة  االقتراض 
اإلنتاجية  املؤسسات  مع  تقيدها  التي  االغــالل  الى  تضاف 
الرأسمالية. فإذا كان العمل النقابي الذي يعتمد على الوضع 
يف  أساسيا  مكونا  اإلنتاجية  املؤسسة  يف  للعمال  املشترك 
البنكي،  فاالستغالل  االنتاجي  الرأسمالي  االستغالل  تلطيف 
يواجه  عامل  كل  يجعل  القروض  بواسطة  املالي،  الرأسمال 
واخلوف  واخلنوع  االستالب  ذلك  عن  وينتج  منفردا  مصيره 
العاملة  الطبقة  كفاحية  على  سلبا  ينعكس  ما  املستقبل  على 

ووحدتها يف مواجهة االستغالل الرأسمالي عامة.
  بعد احلرب العاملية الثانية ظهر نوع جديد من املديونية 
كأداة تستعملها القوة االمبريالية الصاعدة، الواليات املتحدة 
االمريكية، للسيطرة على العالم. عملت أوال على فرض عملتها 
الوطنية الدوالر يف اتفاقيات بريتون  وودز لسنة 1944 كعملة 
للتجارة العاملية. ثم ثانيا فرضت برنامج مارشال إلعادة بناء 
االمريكية.  واملنتجات  القروض  طريق  عن  الغربية  ــا  أوروب
الوطنية  الــدول  قــادة  على  بالقروض  اغدقت  ثالثا  وأخيرا 
منطقة  عن  إلبعادها  السياسي  باالستقالل  العهد  حديثة 
ديكتاتوريات  ظهور  يف  ساهم  ما  السوفياتي  االحتــاد  نفوذ 
مدعمة  وافريقيا  واسيا  الالتينية  بأمريكا  ومرتشية  مستبدة 
والتجارية  املالية  ومؤسساتها  االمريكية  اإلدارة  طرف  من 

الناجتة عن اتفاقيات بريتون وودز. 
 عندما أدلينا أعاله بأرقام املديونية العاملية يتبادر للذهن 
ميزانياتها  من  "الفقيرة"  الــدول  تقرض  "الغنية"  الــدول  ان 
لكن  حمورابي.  عهد  يف  ــال  احل عليه  هو  كما  ومدخراتها، 
الرأسمال  هيمنة  عصر  عصرنا،  يف  املديونية  امر  يف  اجلديد 

املالي، هو ان الدول الغنية هي بدورها عرضة للمديونية.
بقيادة  دائما  اخر  حتوال  العالم  سيعرف   1975 سنة  ففي    
الذهب  عن  ــدوالر  ال فصل  مت  حيت  االمريكية  االمبريالية 
تقييم  يف  العاملية  البنوك  تعتمدها  ورقية  عملة  وأصبح 
ملكية  يف  االمريكية  الفيدرالية  اخلزينة  أن  ومبا  مدخراتها. 
البنوك  جعل  على  عملت  فقد  اخلاصة  التجارية  البنوك 
املركزية للدول مستقلة عن حكوماتها وانتزعت منها صالحية 
إصدار القروض التي أصبحت من اختصاص البنوك التجارية 
مّرة   90 ب  تتجاوز  مبقادير  النقود  خلق  يف  احلــق  لها  التي 
باملائة   90 يفوق   ما  أصبح  هكذا  احلقيقية.  املالية  مدخراتها 
من السيولة املالية العاملية والتي مصدرها املديونية من انتاج 
تتحكم  التي  املركزية،  البنوك  دور  واصبح  التجارية  البنوك 
واوراق  نقود  شكل  على  املالية  السيولة  من  باملائة   10 يف  فقط 
من   بدعمها  التجارية    البنوك  اسعاف  يف  ينحصر  مالية، 
محصول املال العام الناجت عن االقتصاد احلقيقي كلما تهددها 
التي أصبحت تتكرر بعد فترات  املالية  االزمات  اإلفالس عند 
مديونية  سندات  يف  املضاربة  لتعاظم   نظرا  قصيرة  زمنية 
من  نتقص  او  تزيد  أصبحت  التي  للدول  العمومية  اخلزينة 
قيمتها وفقا لتقديرات وكاالت التصنيف اخلاصة ، واملضاربة 
غير  انتاجيتها  أصبحت  التي  اإلنتاجية  الشركات  أصول  يف 
مستقرة،  واملضاربة يف قروض االستهالك  التي يرتهن سدادها 

بالتطور العشوائي لألجور احلقيقية.         

احلسني العنايت
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األوضاع االجتامعية للكادحني/ات 
يف ظل التبعية واملديونية

اتفاقية  بعد  الشكلي  االستقالل  على  املــغــرب  حصل    
باحلفاظ  بفرنسا  مصيره  رهنت  التي  املشؤومة  ليبان  إكس 
االقــتــصــاديــة  املــســتــويــات  مختلف  عــلــى  مــصــاحلــهــا  عــلــى 
بل  ضعيفة،  كانت  التحتية  فالبنيات  والثقافية.  واملالية 
باستثناء  النافع  غير  املغرب  يسمى  ما  يف  منعدمة  وشبه 
الفالحي،  املستوى  وعلى  املستعمر،  مصالح  يخدم  كــان  ما 
كانت  املستعمر،  عليها  استولى  التي  الضيعات  فباستثناء 
متكن  لن  تقليدية  املواشي  وتربية  معيشية  الزراعات  باقي 
بعض  على  تقتصر  فكانت  الصناعة  أما  الرأسمال.  تراكم  من 
مع  فرنسي  البنكي  والنظام  والغذائية  التحويلية  الصناعات 
املوسوم  الواقع  هذا  تغيير  على  القادرة  املغربية  األطر  غياب 

للمستعمر. الكلية  والتبعية  بالتخلف 
وبنات  أبناء  على  عــام  بشكل  مقتصرا  كــان  فالتعليم     
االستقالل  بداية  جعل  الوضع  هذا  واألعيان.  الكبار  القواد 
الوضع  من  مستفيدة  قوى  بني  احلاد  بالصراع  تتسم  الشكلي 
االستعمار  مع  االرتــبــاط  فك  إلــى  تطمح  قــوى  وبــني  القائم 
لبناء  وبناته  ابنائه  على  يعتمد  جديد  ملغرب  والتأسيس 
ألي  مدخل  الثقيلة،  الصناعة  على  مبني  وطني  اقتصاد 
االهتمام  يفرض  مما  القطاعات،  باقي  مختلف  يف  تطوير 
إلى  أدى  الصراع  هذا  واستقالل.  تقدم  أي  أســاس  بالتعليم 
وضعت  التي   1958 دجنبر   24 يف  إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة 
يتجاوز  مضبوطا  واجتماعيا  واقتصاديا  وطنيا  برنامجا 
طبعت  الــتــي  والــذاتــيــة  والسياسية  احلــزبــيــة  الــصــراعــات 
التشويشات  فرغم  املغرب،  تاريخ  يف  احلكومات  باقي  والزالت 
كمرحلة  خماسي  مخطط  وضع  من  متكنت  لها،  تعرضت  التي 
للمغاربة،  واملشروعة  الكثيرة  للمطالب  لالستجابة  أولــى 
اإليــداع  وصندوق  االجتماعي  الضمان  إنشاء  من  ومتكنت 
وإصدار  اخلارجية  التجارة  لتمويل  بنك  وتأسيس  والتدبير 
وإجــراء  اجلنائية  املسطرة  وقانون  العامة  احلريات  قانون 
فرنسا  استولت  أن  بعد  الزراعية  لألراضي  طوبوغرايف  مسح 
فالحية  دولة  من  املغرب  نقل  هو  والهدف  الوثائق،  كافة  على 
إنشاء  مت  كما  الزراعة،  حتديث  عبر  التصنيع،  مرحلة  إلى 
الصناعة  تأسيس  عنه  نتج  الذي  بالناظور  الصناعي  املركب 
توزيع  ومت  أخــرى  وأدوات  جــرارات  من  باملغرب  احلديدية 
عديد  تأسيس  إلى  إضافة  الصغار  الفالحني  على  األراضــي 
غير  املــجــاالت،  مختلف  يف  واملجالس  الوطنية  املكاتب  من 
احلسن  وصول  مع  خاصة  طبيعته  بحكم  املخزني  النظام  أن 
كانت  التي  الوحيدة  احملاولة  هذا  أجهض  احلكم،  إلى  الثاني 
 21 يف  احلكومة  هذه  حل  ومت  للخارج  التبعية  فك  إلى  ترمي 
سنة  يتجاوز  لم  احلكومة  هذه  عمر  أن  فرغم   .1960 ماي 
سياسية  بــقــرارات  أنــه  تبرهن  أن  استطاعت  فإنها  ونصف، 
والتنمية  النمو  يف  مهمة  قــفــزات  حتقيق  ميكن  شجاعة، 

بني  تفصل  التي  املرحلة  متيزت  لقد  التبعية.  من  والتحرر 
نهاية حكومة عبد اهلل إبراهيم و1983 سنة التقومي الهيكلي 
أفقير  من  بتدبير  وخدامه  النظام  بني  الصراع  باستمرار 
احلركتني  يف  أساسا  املتمثلة  واملعارضة  البصري  ثم  والدليمي 
مما  املجتمعي،  املشروع  طبيعة  حول  واملاركسية  االحتادية 
يف  خاصة  اإلنفاق  من  مزيد  على  جبروته  رغم  النظام  أجبر 
قطاعي التعليم والصحة إضافة إلى املجال العسكري واألمني 
الوطني،  االقتصاد  لتطوير  حقيقية  سياسية  أي  غياب  يف 
مختلف  يف  الفساد  زرع  على  املرحلة  هذه  يف  النظام  عمل  بل 
وهذا  الصراع،  لتدبير  آلياته  إحدى  ليجعله  الدولة  دواليب 
إيجابا  ذلك  ينعكس  أن  دون  االستدانة  من  مزيد  إلى  دفعه 
مشكل  مــع  خاصة  ات  للمواطنني/  املعيشي  املستوى  على 
الصحراء وبالتالي رهن مصير البالد لدى القوى االمبريالية 
التقومي  سنة   1983 سنة  فكانت  الدولية،  املالية  واملؤسسات 
املكتسبات  مختلف  على  التراجعات  بداية  سنة  الهيكلي، 
هكذا  العاملية،  لالمبريالية  املطلقة  والتبعية  االجتماعية 
احمللي  الرأسمال  ملصالح  اخلادمة  املتعاقبة  احلكومات  عملت 
بناها  التي  العمومية  القطاعات  جل  خوصصة  على  والعاملي 
املغاربة بعرق جبينهم/ هن إذ عانا إلمالءات املؤسسات املالية 
فقد  هكذا  وفوائدها،  الديون  تسديد  أجــل  ومــن  الدولية 
تدهورا  الشعبية  اجلماهير  أوضاع  وزادت  سيادته  كل  املغرب 
التنمية  سلم  يف  أخيرة  مراتب  احتالله  يف  املغرب  واستمر 
النظام  طبيعة  بسبب  احلريات  احترام  مستوى  ويف  البشرية 
القوى  إدماج  من  النظام  متكن  أن  بعد  خاصة  االستبدادية، 
يف  والدميقراطي  الوطني  الصف  على  محسوبة  كانت  التي 
االستقالل  عن  سنة  ستني  عن  يزيد  ما  مرور  فرغم  بنياته. 
الشكلي، الزال املغرب غارقا يف املديونية حيث تتجاوز حاليا 
إن  املجهودات  كل  وأصبحت  اخلام  الداخلي  الناجت  من   90%
يعمق  مما  وفوائدها،  الديون  تسديد  يف  أساسا  تصب  وجدت 
النضال  مسؤولية  يجعل  وهذا  الشعبية  اجلماهير  أزمة  من 
القوى  لــدى  أولوية  ذات  اخلارجية  الديون  إلغاء  أجــل  من 
األوضاع  حقيقة  كورونا  جائحة  أثبتت  فقد  حقا.  املعارضة 
املعيشية للمغاربة التي يحاول النظام دائما إخفاءها بإظهار 

وهمية. إجنازات 
خدمة  السامير  مصفاة  إغــالق  على  النظام  إصــرار  إن     
ملصالح جهات عاملة بقطاع احملروقات يعمق من تبعية املغرب 
الشفافية  غياب  أن  كما  اإلرادة.  مسلوبة  دولة  منه  ويجعل 
يف  غالئه  انعكاس  ــدم  وع الفوسفاط  مداخيل  تدبير  يف 
املغربي  الفالح  وعلى  العمومية  املالية  على  الدولية  السوق 
الذي  القائم،  للنظام  الالشعبية  الطبيعة  بامللموس  يبني 
من  ــارج،  اخل لــدى  القادمة  واألجــيــال  البالد  مستقبل  رهــن 
األجنبي  الرأسمال  إلى  التحفيزات  مختلف  تقدميه  خالل 

بأوضاع  احلقيقي  االهتمام  دون  بالبالد،  الكبار  والرأسماليني 
الكادحني/ ات، من طبقة عاملة وفالحني/ ات  وحقوق عموم 
صغار بتحسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية وباحترام 
 14 اجلمعة  يف  الدولة  رئيس  خطاب  وما  العامة،  احلريات 
إال  األعيان  لبرملان  اخلريفية  للدورة  افتتاحه  يف  أكتوبر 
قريب  أو  بعيد  من  ال  اخلطاب  يشر  فلم  نقول،  ما  على  دليل 
توفير  على  ركز  ملا  ات  للعمال/  الشغلية  احلقوق  احترام  إلى 
شروط أفضل لالستثمار "املنتج" وما إضراب الفالحني الصغار 
وأصحاب جرارات احلرث على املستوى الوطني مع بداية هذا 
واألسمدة  احملــروقــات  أثمنة  غــالء  بسبب  الفالحي  املوسم 
ولن  لم  التي  األزمــة  عمق  على  تأكيد  إال  املختارة  والبذور 
على  اجتماعية  حكومة  بكونها  تتشدق  التي  احلكومة  تعمل 
وإن  حتى  كارثي  فالحي  مبوسم  ينذر  مما  منها،  التخفيف 
كانت هناك أمطار، فأي دولة اجتماعية هذه، إذا كان الفالح 
املساحة  صغيرة  ارض  وزراعــة  حرث  على  قادر  غير  الصغير 
القليلة  ملاشيته  األعــالف  مــن  األدنــى  احلــد  وتوفير  أصــال 
الفوسفاط  كميات  أهمية  هي  وما  جفاف؟  سنة  بعد  خاصة 
الفالحة  خدمة  يف  يكن  لم  إذا  البالد  عليها  تتوفر  التي 
باملغرب  األزمة  كانت  فإذا  خاصة؟  الصغير  والفالح  املغربية 
جتاهل  يف  االستمرار  مت  إذا  للتعمق،  مرشحة  فإنها  بنيوية، 
اجتماعية  بأزمة  ينذر  مما  الصغار  الفالحني  ومشاكل  هموم 
من   48% حوالي  ميثلون  البادية  سكان  وأن  خاصة  خطيرة 

البالد. ساكنة 
ويكفي  عميقة  األزمــة  أن  إلى  تشير  املؤشرات  كافة  إن     
ــي حـــول منو  ــدول ــدوق الــنــقــد ال ــن ــة عــلــى تــقــريــر ص ــالل إط
املغرب  فيه  يحتل  الذي   2022 لسنة  العربية  االقتصادات 
يعرف  الذي  اليمن  بعد   0.8% يتجاوز  ال  مبعدل   14 الرتبة 
وفلسطني   4,7% واجلزائر   2,2% وتونس   2% مبعدل  احلرب 
%9,3. هذه األزمة الناجتة عن تبعية  %4 والعراق املتصدرة 
احلية  القوى  حتفز  بأن  كفيلة  العاملية  لإلمبريالية  البالد 
من  مسؤولياتها  حتمل  على  حقا  واليسارية  والدميقراطية 
الزمان  يف  مستمرة  وحدوية  نضالية  مبادرات  اتخاذ  أجل 
والفساد  االستبداد  مع  يقطع  حقيقي  تغيير  أجل  من  واملكان 
واملساواة  والعدالة االجتماعية  الكرامة  بناء مغرب  ومن أجل 
التبعية  مع  ويقطع  ابعادها  كل  يف  والدميقراطية  الفعلية 
ببناء اقتصاد ممركز على الذات مرتكزا أساسا على التصنيع 
والبحث العلمي واالبتكار، فإلى متى هذا السبات لقوى تدعي 
دفاعها على مصالح اجلماهير الشعبية؟ ألم يحن الوقت بعد 
فرياح  وتنظيمات؟  أفــرادا  ألدائه  واحد  كل  تقييم  إلعادة 
فاعلني/  سنكون  ومتى  منها  نحن  فأين  آتية  بالعالم  التغيير 

ات عوض االقتصار على االنفعال؟

ج. حسن

 

للتنمية.  ظبي  أبو  صندوق 
امليزانية(. )انظر    :  2022 بسنة    خاصة  أرقام   -  6

ــدة  ــدي اجل ــات  ــراضـ ــتـ )االقـ املـــــوارد  ــوى  ــت ــس م ــى  ــل ع  -
يف   30 مايقارب  ــم،  دره مليار   105 حوالي  املبرمجة(: 

الدولة. موارد  مجموع  من  املائة 
نفقات   + مــلــيــار(   61( العمومي  الــديــن  اســتــهــالك   -
مليار   29( العمومي  بالدين  املتعلقة  والعموالت  الفوائد 
90 مليار درهم )21 يف املائة من نفقات الدولة(. درهم( = 

:2023 مشروع 
درهم. مليار   129 اجلديدة  االقتراضات   -

 + الــعــمــومــي )78مــلــيــار درهـــم(  ــن  ــدي ال اســتــهــالك   -  

درهم. مليار   109  = درهم(  مليار   31 الفوائد...)
هناك  يبقى  املبرمجة  اجلــديــدة  الــقــروض  هــذه  رغــم 
درهم  64مليار  و   )2022 ( درهــم  مليار   58 ب يقدر  عجز 
الــى  ــة  ــدول ال ستضطر  املــقــبــلــة،  الــســنــوات  يف   .)2023 (

فقط. التسديد  أجل  من  االقتراض 
القروض؟ تسديد  أعباء  مواجهة  ميكن  كيف  ثالثا. 

-1 حتميل الشعب أعباء التسديد )الدين + الفوائد...( 
اخلاصة  االعتمادات  خفض  التقشف:  سياسة  بسن  وذلك 
الكهرباء... ــاء،  امل السكن،  والشغل،  والصحة  بالتعليم 
تطبقه  وما  العاملية،  املالية  املؤسسات  به  توصي  ما  وهذا 

املغربية. الدولة 

الرأسمالية  البرجوازية  على  مرتفعة  ضريبة  فرض   2-
من  بأخر(  أو  )بشكل  حــال  كل  على  تستفيد  التي  وهــي 
ــك دون  الــدولــة" )امــنــيــا، اســتــثــمــاريــا...(، وذل "مــشــاريــع 
هي  قليلة  األساسية.  الشعبية  اجلماهير  بحقوق  املساس 

اخليار.  هذا  الى  تلتجئ  التي  الوطنية  الدول 
ثــورة  ــداة  غ البالشفة  فعل  )كما  التسديد  رفــض   3-
األنظمة  تغيير  يتطلب  صعب  خيار  العظيمة(.  أكتوبر 
ملواجهة  واالســتــعــداد  املــديــونــيــة،  مستنقع  يف  الــغــارقــة 

االمبريالية. القوى  اعتداء 

تتمة املديونية: بعض املعطيات
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يف  والدين  املستحقات  مجموع  هي  اخلارجية  املديونية 
بلد ما لدائنني من خارج البالد. وتتكون من أموال مستحقة 
مالية  ودوائر  للمؤسسات  أو  حلكومات  أو  جتارية  ألبنائك 

الدولي.  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  مثل  دولية 
أجل  من  اخلارج  من  االستدانة  إلى  الدول  تلجأ  العادة  يف 
اقتناء وبناء وسائل اإلنتاج لدعم إنتاجية االقتصاد احمللي 
من  يرفع  قد  مما  الواردات  وخفض  الصادرات  حجم  وزيادة 
خلق  وبالتالي  الصعبة،  العمالت  من  اخلزينة  مداخيل 
مناخ  خلق  مع  تناغم  يف  اخلارجي  الدين  خدمة  يف  أريحية 
أما  منتجا.  دينا  نسميه  احلالة  هذه  ويف  محلي.  تنموي 
القدرات  تنمية  يف  تساهم  ال  التي  فهي  املنتج  غير  القرض 
وقطع  األســلــحــة  لــشــراء  توظيفها  يتم  بــل  اإلنــتــاجــيــة، 
أو أداء أجور املوظفني،  أو لشراء املواد االستهالكية  غيارها، 
وهذا  السائدة.  للطبقة  ريعية  كرساميل  رصدها  إعادة  أو 
خالل  وُيحدث  املديونة  الدولة  اقتصاد  على  عبئا  يشكل 
يدفع  مما  اخلارجي،  للدين  خدمة  مدفوعاتها  ميزان  يف 
ديون  إلى  الدفع  بآجال  الوفاء  عن  تعجز  عندما  الدولة 
على  قادر  غير  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  فيصبح  أخــرى، 
مسايرة وجتاوز العجز أمام تراكم الديون، وهو الوضع الذي 
انكماش  يليه  االقتصادي  النمو  على  كارثي  بشكل  يؤثر 
أمواله  وانخفاض يف مستوى االستثمار احمللي نتيجة تدفق 
األجنبي  الرأسمال  الشتراطات  املجال  وفتح  اخلارج  نحو 
خصخصة  إلــى  الــدولــة  تلجأ  وهنا  لالستثمار.  لتحفيزه 
الكبرى  الوطنية  والشركات  العمومية  القطاعات  بعض 
واستجداء  للدولة،  واململوكة  ضخمة  معامالت  أرقام  ذات 
مقابل  نقدية  سيولة  وضخ  لالستثمار  األجنبي  الرأسمال 
ففي  سيادية.  وحتى  واجتماعية  قانونية  تنازالت  عدة 
اخلــاصــة  بتعاقداتها  االلــتــزام  يف  ــة  ــدول ال فشلت  حــال 

تلجأ  فإنها  املــالــي،  عجزها  نتيجة  املتراكمة،  بالديون 
الضرائب  يف  بالزيادة  اخلارجي  الدين  خدمة  إلى  كذلك 
االجتماعية  العمومية  القطاعات  على  اإلنفاق  وخفض 

التشغيل...(. )الصحة-التعليم-السكن- 
لها  التراجعية  ــراءات  اإلج من  احلزمة  هذه  كانت  وإذا 
مناخا  يخلق  مما  للدولة،  الداخلي  الوضع  على  تاثيراتها 
طرف  مــن  تبعاته  حتمل  بسبب  الشعبي  االحــتــقــان  مــن 
واملأجورين،  والفقراء  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 
فإن  اإلنسان،  حقوق  لكافة  وانتهاكات  قمع  من  يقابله  وما 
بفقدانها  الدولة  تدفعها  باهظة  سياسية  فاتورة  كذلك  له 
والذي يتيح  الدولية  املواثيق  املكفول من لدن  السيادة  ملبدأ 
ملصاحلها. وفقا  واخلارجية  الداخلية  شؤونها  يف  التحكم  لها 
اقتصادي،  عمق  لها  الدول  لكل  السياسية  املشاكل  أن  وإذ 
اتــاح  فإنه  تــوارى  عندما  لــلــدول  املباشر  االستعمار  فــإن 
هي  اخلارجية  فاملديونية  االقتصادي.  لالستعمار  املجال 
والدول  املالية  االمبريالية  الدوائر  أمام  املشرعة  البوابة 
الداخلية  الشؤون  يف  تدخلها  دائــرة  توسع  التي  الدائنة 
اقتصادي  تدخل  من  وحتوله  املديونة،  النامية  للدول 
والتشريعية،  والسياسية  العسكرية  الشؤون  يف  حتكم  إلى 
صنع  على  سيادتها  من  وحترمها  احلكومات  على  وحتجر 

العسكري. التدخل  حتى  أو  العقوبات  طائلة  حتت  القرار 
للقارات،  العابرة  الشركات  واستبداد  العوملة  عصر  ويف 
يفرض  ــذي  الـ الــشــرطــي  دور  تلعب  األخــيــرة  هـــذه  فـــإن 
للنظام  اختراقات  ويحدث  العامة،  السياسية  التوجهات 
اآلنية  ومصاحلها  ألجــنــداتــهــا  وفــقــا  وضبطه  السياسي 

واالستراتيجية. 
آثاره   َ اخلارجي  للدين  تعريف  سبق،من  ما  على  ارتكازا 
سيادة  على  الوخيمة  وعــواقــبــه  الـــدول  على  الــكــارثــيــة 

الــدول  وحــكــومــات  شعوب  مصير  تقرير  وحــق  واســتــقــالل 
مبا  بينة  على  نكون  حتى  املغرب  منــوذج  نسوق  املديونة، 
التصدي  إطــار  يف  حتــديــات  مــن  ينتظرنا  ــا  وم فيه  نحن 
واملعنى  والرئيسي،  األســاســي  التناقضني  حلــل  والــصــراع 
مصيره  تقرير  يف  حلقه  مرحبا  متلكه  و  شعبنا  حترر  من 
ــا خلــطــر االســتــعــمــار ورهــن  ــادي درئـ ــص ــت الــســيــاســي واالق
مخططاته  و  العاملي  الرأسمال  ألجندات  األجيال  مستقبل 

التصفوية.
تتعدى  ال  منو  نسبة  ظل  ويف   )2022( السنة  هذه  ففي 
أي  درهم،  مليار   229 بلغ  اخلارجي  الدين  مبلغ  فإن   0.9٪
اخلزينة  فــإن  الداخلي  الدين  أضفنا  وإذا   .10٪ بزيادة 
الــداخــلــي  الــنــاجت  مــن   75.6٪ بنسبة  مــديــونــة  املــغــربــيــة 
املغربية  الدولة  فإن  األرقام،  هذه  إلى  وبالنظر  اإلجمالي. 
والبطالة وضعف  الفقر  وارتفاع نسبة  واقع اجلفاف  ويف ظل 
االستهالكية  املتطلبات  كافة  واستيراد  احمللية  اإلنتاجية 
ستعتمد  املغربية(  الدولة  )أي  فإنها  والغذائية،  والطاقية 
ثم  الصعبة،  العملة  لضخ  اخلــارج  مغاربة  حتويالت  على 
قطاعي  تنافسية  وتخريب  وضــرب  الضرائب  يف  الــزيــادة 
األجنبي  االستثمار  لتشجيع  العموميني  والتعليم  الصحة 
مخططات  وهي  اخلارجي.  للدين  خادمة  موازنة  إلحداث 
األوضاع  على  الوخيمة  آثارها  لها  ستكون  تدبيرية  وحزم 
و200  ماليني   3 انضاف  الذي  املغربي  للشعب  االجتماعية 
كما  مليون(.   21( احملصيني  فقرائه  تعداد  إلى  فقير  ألف 
فقدت  التشريعية  ومؤسساته  وحكومته  املغربي  النظام  ان 

فيه. والتحكم  والسيادي  السياسي  القرار  صنع  حرية 
من  تهبط  بأنها  الديون  هذه  أمــوال  ماركس  وصف  لقد 
طبقة  تخلق  و  الكمبرادوريني  و  البرجوازيني  على  السماء 

الريعيني.  من 

املديونية الخارجية: تأثريات سالبة للسيادة واالستقالل
مصطفى اخلياطي

الدولي. البنك  أوال. 
1 - التأسيس. تأسس البنك الدولي غداة احلرب العاملية 
1946. مقره  1944، وبدأت أعمالها شهر يناير  الثانية سنة 

بواشنطن.
التنظميية. الهيكلة    -  2

الدول. مختلف  ميثلون  عضو   189  -
ال   5 ضمنهم  مــن  عضو   25 مــن  مكون  إداري  مجلس   -
فرنسا،  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  ممثلو  يتغيرون: 

واليابان. أملانيا  بريطانيا، 
امرييك. العام:  املدير   -

البنك. الدويل  البنك  مؤسسات   -  3

سنة  الدولي"  البنك  "مجموعة  إلى  الدولي  البنك  حتول 
.2006

هي:  مؤسسات  خمس  من  الدولي  البنك  مجموعة  تتكون 
الدولية  التنمية  مؤسسة  والتعمير-  لإلنشاء  الدولي  البنك 
املتعدد  االستثمار  ضمان  هيئة  الدولي-  التمويل  مؤسسة   -

االستثمار نزاعات  لتسوية  الدولي  املركز   - األطراف 
4 - دور البنك الدولي

األمم  يف  املتخصصة  الوكاالت  أحد  هو  الدولي  البنك   
باملساعدة  نشاطه  بدأ  وقد  بالتنمية.  تعنى  التي  املتحدة 
تتحول  أن  قبل  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  أوروبا  أعمار  يف 
االستثمارات   عبر  الرأسمالية  انتشار  تشجيع  إلى  أنشطتها 

للغرب. التبعية  األنظمة  تدعيم  بهدف  املشروطة، 
الدولي،  النقد  صندوق  بجانب  الدولي،  البنك  ويلعب   

تربط  التي  التبعية  العالقات  وتقوية  بناء  يف  مهما  دورا 
ويجيب  الغربية.  الرأسمالية  بــالــدول  "النامية"  ــدول  ال
املؤسستني  هاتني  لعبته  الذي  السلبي  بالدور  هنا  التذكير 
بــدأت  التي  الهيكلي"  التقومي  "سياسة  عبر  الدوليتني 
سببت  والتي  الثمانينات  بداية  تطبيقها  يف  التبعية  الدول 
النفقات  تقليص  )اخلوصصة،  كارثية  اجتماعية  مآسي  يف 

الفقر...(. البطالة،  االجتماعية، 

الدولي   النقد  صندوق   - ثانيا 
 ،1944 سنة  الدولي  النقد  صندوق  تأسس  أتسيس.   –  1

بواشنطن. ومقره  املتحدة،  لألمم  نظريا  تابع  وهو 
التنظميية. الهيكلة   -  2

األعضاء الدول  مختلف  ميثلون  عضو   189  -
- مجلس اداري مكون من 25 عضو، من ضمنهم 5 دائمني: 

بريطانيا  أملانيا،  فرنسا،  االمريكية،  املتحدة  الــواليــات 
واليابان.

أرويي الرئيس   -
الدويل. النقد  3 -دور صندوق 

  اّن تأسيس بنك دولي لإلنشاء والتعمير )االسم األصلي 
النشاط  استعادة  على  العمل  شأنه  الــدولــي(مــن  للبنك 
دولــي  نقد  صــنــدوق  إقــامــة  وأّن  ــرب،  احل بعد  االقــتــصــادي 
العمالت  حتويل  قابلية  استعادة  يف  املساعدة  شأنه  من 

األطراف. متعدد  التجاري  والنشاط 
يف  أساسيا  دورا  الدولي  النقد  صندوق  يلعب  ــدوره،  وب
الرأسمالية  للمراكز  "النامية"  الدول  تبعية  سياسية  تعميق 
وممارسات  اختيارات  نتائج  ومن  لالمبريالية.  أي  القوية، 
ــدوالر  ال فــرض  يف  االســتــمــرار  هــو  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 

العاملية. التجارة  يف  األساسية  كالعملة 
الخالصة

تبعية  ظل  يف  بالرفاهية  يحلم  أن  شعب  ألي  ميكن  ال 
فاإلمبريالية  شروطها.  وقبول  الدولية،  للمؤسسات  دولته 
تتحكم يف مصير ماليير البشر من خالل مؤسسات "دولية"، 

الدول.  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  مقدمتها  يف 

تقديم مركز ألهم املمولني الدوليني
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 13 ( اخلميس  مساء  الفلسطينية،  الفصائل  وقعت 
يف  للمصاحلة،  اجلزائر"  "إعالن  وثيقة   ،)2022 أكتوبر 
الوحدة  حتقيق  أجل  من  الشمل  "لم  مؤمتر  أعمال  ختام 

الفلسطينية". الوطنية 
مبشاركة  اجلزائر  العاصمة  يف  حفل  خالل  ذلك  جاء 
ــون، الـــذي وصـــف فــيــه هــذه  ــب الــرئــيــس عــبــد املــجــيــد ت

"التاريخية". بـ  اللحظة 
أبــو  فــايــز  ــر  ــزائ اجل ــدى  ل الفلسطيني  السفير  وقـــرأ 
من  املكون  اجلزائر"،  "إعالن  نص  التوقيع،  قبيل  عيطة، 

بنود.  9
اجلهود  إلــى  بالشكر  كلمته  خــالل  عيطة  أبــو  وتقدم 
ينهي  الذي  اجلزائر"  "إعالن  إلى  أفضت  التي  اجلزائرية 

الوطنية. املصاحلة  ويحقق  الفلسطيني  االنقسام 
املجيد  عبد  اجلزائرية  اجلمهورية  رئيس  شكر  بدوره 
رغبة  لبوا  الذين  الفلسطينيني  "املسؤولني  كل  تبون 
والشتات". والقدس  وغزة  الضفة  يف  الفلسطيني  الشعب 
قريب  عــن  "أمتــنــى  مقتضبة:  كلمة  يف  تبون  وأضــاف 
يف  األركــان  كاملة  املستقلة  فلسطني  دولة  قيام  نرى  أن 

القدس". وعاصمتها   67 عام  حدود 
القاعة  نفس  ويف  سنة  أربــعــني  "منذ  أنــه  تبون  ــوه  ون
ــر عــرفــات  ــاس ــن طـــرف ي ــن م ــل وحتـــت نــفــس الــســقــف أع
ومشاكل  بنكسات  مضت  والتي  فلسطينية،  دولــة  قيام 
إلى  املياه  ورجعت  تاريخي،  يوم  هو  واليوم  ومــؤامــرات، 

. " يها ر مجا
السياسي  املكتب  رئيس  هنية  إسماعيل  قال  بــدوره، 
حترير  هناك  يكون  أن  ميكن  "ال  إنه  "حماس"،  حلركة 
قاعدة  على  الشعب  وحــدة  بــدون  الفلسطينية  لــألرض 
منظمة  إطار  يف  القيادي  اإلطار  وبناء  والثوابت  املقاومة 

الفلسطينية". التحرير 
بحسب  الــوثــيــقــة،  توقيع  عقب  لــه  كلمة  يف  وأضـــاف 
لتحقيق  خطوة  "أي  للحركة:  الرسمي  املوقع  نشر  ما 
الــقــضــيــة  مــصــلــحــة  يف  ــب  ــص ت هـــي  ــة  ــي ــن ــوط ال ــدة  ــوحـ الـ

الفلسطيني". الشعب  ومستقبل  الفلسطينية 
التاريخية"،  بـ"اللحظة  الوحدة  اتفاق  هنية،  ووصف 
تشكل  التي  واملنطلقات  املبادئ  كل  "تضمن  أنه  إلى  الفتا 
وبإسناد  اجلزائر  يف  األشقاء  برعاية  فلسطينية  رؤية 

االنقسام". وإنهاء  املصاحلة  لتحقيق  عربي 
فريق  تشكيل  على  ستشرف  "اجلزائر  أن  هنية  وأوضح 
اجلانب  مع  باملشاركة  االتفاق  بنود  تنفيذ  ملتابعة  عمل 

. " لفلسطيني ا
ــوار  احلـ ــاع  ــم ــت اج ــاء  ــالث ــث ال ــر،  ــزائـ اجلـ يف  وانــطــلــقــت 

فصيال.  14 مبشاركة  للمصاحلة،  الشامل  الفلسطيني 
اخلميس،  ســابــق  ــت  وق يف  ــول  ــاض األن وكــالــة  ونــشــرت 
وهي  للمصاحلة،  اجلزائر"  "إعــالن  نص  حصري،  بشكل 

عيطة". "أبو  السفير  قرأها  التي  نفسها 
على: اإلعالن  وينص 

كأساس  الوطنية  الــوحــدة  أهمية  على  التأكيد   -  1
األهداف  لتحقيق  االحتالل  ومقاومة  والتصدي  للصمود 
ــوار  احل لــغــة  واعــتــمــاد  الفلسطيني  للشعب  املــشــروعــة 

الفلسطينية،  الساحة  على  اخلــالفــات  حلــل  والــتــشــاور 
املمثل  التحرير  منظمة  إلى  الوطني  الكل  انضمام  بهدف 

الفلسطيني. للشعب  والوحيد  الشرعي 
مختلف  بــني  السياسية  الــشــراكــة  مبدأ  تكريس   -  2
عــن  ــــك  ذل يف  ــا  مبـ الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــة  ــي ــن ــوط ال ــقـــوى  الـ
يف  واســعــة  مبــشــاركــة  يسمح  ــا  ومب االنــتــخــابــات،  طــريــق 

والشتات. الوطن  يف  القادمة  الوطنية  االستحقاقات 
املــصــاحلــة  لتحقيق  الــعــمــلــيــة  ــوات  ــط اخل ــاذ  ــخ ات  -  3

االنقسام. إنهاء  عبر  الوطنية 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  دور  وتطوير  تعزيز   -  4
ــفــصــائــل  ــع ال ــي ــم ــا مبـــشـــاركـــة ج ــه ــات ــس ــؤس ــل م ــي ــع ــف وت
والــوحــيــد  الــشــرعــي  املــمــثــل  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية 

عنه. بديل  وال  مكوناته  بجميع  الفلسطيني  للشعب 
يف  الفلسطيني  الــوطــنــي  املــجــلــس  انــتــخــاب  يــتــم   -  5
النسبي  التمثيل  بنظام  أمكن،  ما  حيث  واخلارج  الداخل 
املعتمدة  والقوانني  عليها  املتفق  الصيغة  وفــق  الكامل 
أقصاها  مدة  خالل  الفلسطينية  القوى  جميع  مبشاركة 

اإلعالن. هذا  على  التوقيع  تاريخ  من  واحد  عام 

انعقاد  الحــتــضــان  اســتــعــدادهــا  عــن  اجلــزائــر  وتــعــرب 
شكر  لقي  والذي  اجلديد،  الفلسطيني  الوطني  املجلس 

املؤمتر. يف  املشاركة  الفصائل  جميع  وتقدير 
وتشريعية  رئاسية  عامة  انتخابات  بإجراء  اإلسراع   -  6
القدس  مدينة  فيها  مبا  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  يف 
يف  املعتمدة  القوانني  وفق  الفلسطينية  الدولة  عاصمة 

التوقيع. تاريخ  من  عام  أقصاها  مدة 
وجتنيد  الفلسطينية  الوطنية  املؤسسات  توحيد   -  7
مشاريع  لتنفيذ  الضرورية  املتاحة  واملــوارد  الطاقات 
واالجتماعية  التحتية  البنية  ــم  ودع اإلعــمــار  ــادة  إع
مــواجــهــة  يف  صــمــوده  يــدعــم  مبــا  الفلسطيني  للشعب 

اإلسرائيلي. االحتالل 
الفلسطينية  للفصائل  العامني  لألمناء  آلية  تفعيل   -  8
الوطنية  الــوحــدة  وحتقيق  االنــقــســام  إنــهــاء  ومتابعة 

الوطنية. السياسية  والشراكة 
ــراف  اإلشـ عــربــي  جــزائــري  عــمــل  فــريــق  يــتــولــى   -  9
اجلانب  مع  بالتعاون  االتفاق  هذا  بنود  لتنفيذ  واملتابعة 

الفريق. عمل  اجلزائر  وتدير  الفلسطيني 
وعليه:  

الــشــعــب  ــر  ــي ــاه ــم ــة جل ــي ــح ــت ال ــون  ــع ــم ــت ــج امل يـــوجـــه   
الصامدة  وغزة  الغربية  والضفة  القدس  يف  الفلسطيني 
ــد االحــتــالل ونــظــام  ــات املــنــتــفــض ض ــت ــش والـــداخـــل وال
حتقيق  على  ويعاهدون  العنصري،  والتمييز  االضطهاد 
كفاحي  وطني  برنامج  حول  وااللتفاف  الوطنية  الوحدة 
جــامــع لــكــل مــكــونــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــحــيــون 
البطولي  والــنــضــال  لــلــشــهــداء  الــعــظــيــمــة  الــتــضــحــيــات 

االحتالل. السجون  يف  واألسيرات  لألسرى 
الشعبية  املــقــاومــة  بتطوير  التزامها  الــقــوى  وتــأكــد   
بأشكالها  املقاومة  يف  الفلسطيني  الشعب  وحق  وتوسيعها 

. فة كا
أجــل  مــن  الــشــمــل  لــم  مــؤمتــر  املــشــاركــون يف  ويــتــقــدم    
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــشــكــر  حتــقــيــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
اجلمهورية  رئيس  تبون  املجيد  عبد  للسيد  والتقدير 
إلى  ووصوله  للمؤمتر  ومبادرته  رعايته  على  اجلزائرية 

اجلزائر. بإعالن  متخضت  التي  النتائج 
ملــواصــلــة  ــر  ــزائ اجل يف  ــاء  ــق األش ــون  ــارك ــش امل ــو  ــدع وي   
اجلزائر  إعالن  تنفيذ  ملتابعة  العرب  األشقاء  مع  اجلهود 

الفلسطينية. السياسية  القوى  عليه  توافقت  الذي 
األناضول. ماجد/  محمد  غفري،  محمد   / اهلل  رام 

فلسطني الصامدة: حول وثيقة "اعالن الجزائر"

  جدد املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان دعوته املجتمع 
ووقف  االحتالل  جرائم  لوقف  الفوري  للتحرك  الدولي 

الدولي. القانون  تطبيق  يف  املعايير  ازدواجية 
  ودعا املركز يف بياٍن عقب استشهاد الشاب صالح البريكي 
للمحكمة  الــعــام  املــدعــي  اجلمعة،  الــيــوم  صباح  جنني  يف 

الفلسطيني.  الوضع  يف  ا  جدّيً للعمل  الدولية  اجلنائية 
اعتداءات  أسفرت  العام،  بداية  ومنذ  أنه  املركز  وأوضح 

و8  طفاًل   27 منهم  مواطنا،   145 استشهاد  عن  االحتالل 
إصابة  عن  فضال  مستوطنون،  قتلهما  ومواطنان  نساء، 
وقطاع  الغربية  الضفة  يف  ــال  ــف وأط نــســاء  منهم  املــئــات 
سجون  يف  امــرأة  بينهم  من  مواطنني،  خمسة  وتــويف  غــزة. 

االحتالل.
  ويف هذا السياق، طالب األطراف السامية املتعاقدة على 
املادة  يف  الواردة  بالتزاماتها  الوفاء  الرابعة  جنيف  اتفاقية 

حتترم  بــأن  مبوجبها  تتعهد  والتي  االتفاقية  من  األولــى 
كذلك  األحــوال،  جميع  يف  احترامها  تكفل  وأن  االتفاقية 
مبالحقة  االتفاقية  من   146 املــادة  يف  ــواردة  ال التزاماتها 

لالتفاقية. جسيمة  مخالفات  باقتراف  املتهمني 
  2022 أكتوبر   21 اجلمعة 

الهدف الضفة_بوابة 

املركز الفلسطيني يجدد دعوته

للمجتمع الدويل بالتحرك لوقف جرائم االحتالل



العدد : 480        11
من  27 أكتوبر إلى 2  نونبر 2022 الدولية

تخريب أنبوب الغاز نورد سرتيم

احلسني بوتبغىوتداعياته عىل أوروبا وباقي دول العامل
   تفجيرات قوية متباينة لكن منسقة أدت الى تخريب انبوبي 
 25 نورد سترمي لنقل الغاز الروسي الى املانيا ما بني ليلة االحد 
الدمنارك  دولتي  متكنت  وقد  املاضي.  شتنبر   26 االثنني  الى 
والسويد من اكتشاف تسريبات كبيرة من الغاز إثر هدا التفجير 
اجلزيرة   )Bornholm( قرب  املالحة  من  البواخر  مبنع  فقاموا 
صرحت  املناسبة  بنفس  التسريبات.  هــده  مكان  من  القريبة 
املصالح السويدية املكلفة مبراقبة الزالزل انها سجلت تفجيرات 
قوية نابعة من أعماق البحر، واقتنعت احلكومة األملانية على ان 
بإتقان  لم تقع نتيجة خلطئ ما بل هي مدبرة  التفجيرات هده 
الفيدرالية  روسيا  توصلت  كما  خارجية  دولة  طرف  من  وحرفية 

من جانبها هي االخرى الى نفس االستنتاج.
من  املستفيد  حول  السؤال  وطــرح  الفاعل  عن  البحث  قبل    
اجلرمية، بادرت احلكومة االمريكية، ومن دون ان تتلقى السؤال 

من أي كان، بالتصريح على ان التفجير ال يخدم مصلحة أي أحد. 
لكن ال ميكن نسيان احملاوالت املكثفة التي قامت بها هده احلكومة 
ملنع  دلك  وبعد   ،2 سترمي  نورد  الغاز  أنبوب  انشاء  دون  للحيلولة 
ملنع  ولسنوات  كبيرة  سياسية  ضغوطات  مارست  فقد  استعماله. 
احلكومة األملانية إلجناز هدا املشروع ثم حرضت دول اخرى ملنع 
مرور أنبوب الغاز عبر مياهها البحرية. وبعد ان فشلت يف توظيف 
الطرق الدبلوماسية التجأت شهر مارس 2018 الستخدام تدابير 
قسرية غير شرعية بل محرمة من قبل منظمة التجارة العاملية 
جتاه أي شركة مساهمة يف اجناز مشروع نورد سترمي 2. ففي نفس 
السنة قام برملان الواليات املتحدة االمريكية بسن قوانني جتيز 
حجز/ سرقة ممتلكات املقاوالت املساهمة يف هدا املشروع، ونفس 
اإلجراءات طبقت على كل شركة تقدم وسائل عمل إلجنازه او أي 

مؤسسة تأمني او بنك يقدم األموال لهدا الغرض.
2 ملدة    بهده الطريقة استطاعت أمريكا تعطيل نورد سترمي 
أربعة سنوات وهو املشروع الدي استغرق إجنازه مدة ثالثة مرات 
1، كما سجل أيضا تراخي بل تورط كل من  أكثر من نورد سترمي 
املانيا نفسها واملفوضية االوربية يف هدا التباطء بحيث لم تسجل 
ممارسات  بخصوص  يدكر  استنكار  او  احتجاج  اي  هما  من  أي 
من  أكثر  الدولي.  للقانون  وحتديها  االمريكية  املتحدة  الواليات 
نورد  انبوبي  مأل  لتنتظر  بأملانيا  األخيرة  هده  دفعت  فقد  هدا 
استغالله،  رفضها  عن  دلك  بعد  لتعلن  الروسي  بالغاز   2 سترمي 
روسيا  قامت  ادا  انه  عالنية  أمريكا  صرحت  املاضي  فبراير   7 ويف 
العمل بشكل  2 سيتوقف عن  أوكرانيا فان نورد سترمي  باجتياح 
نهائي. ومعلوم ان من مصلحة هده األخيرة تعطيل نورد سترمي 
وتوقيف حتويل الغاز الروسي الى املانيا بل الى اوروبا بكاملها الن 
والقليل  التكلفة  املرتفع  الصخري  غازها  ببيع  لها  سيسمح  دلك 

اإلطار  هدا  يف  العملية.  تلك  وراء  من  طائلة  أرباح  وجني  اجلودة 
قامت أمريكا بدفع دولة بولونيا لتعطيل حتويل الغاز الروسي برا 
عبر  مير  الدي   )Yamal( األنبوب  بواسطة  نقله  بتوقيف  ودلك 

أراضيها.
سترمي  نــورد  بأنبوب  حلقت  التي  التفجيرات  تسجيل  بعد    
االوربيني  القادة  من  العديد  صــرح  الـــزالزل،  علماء  طــرف  من 
نورد  من  الغاز  تسريب  وراء  كانت  التي  هي  تخريبية  عملية  بان 
خالل  صرح  ان  بايدن  االمريكي  للرئيس  سبق  وقد  هدا  سترمي. 
االمريكية  املتحدة  الواليات  بان  صحفيني  طرف  من  استجوابه 
هدا  ضــروريــا،  دلــك  ان  رأت  متى  سترمي  نــورد  بتوقيف  ستقوم 
طرف  مــن  أوكــرانــيــا  اجتياح  قبل  أسابيع  ثالثة  مت  التصريح 
الدي ينطلق من روسيا مير عبر مياه  ان االنبوب  روسيا. ومعلوم 
أربعة دول من االحتاد األوروبي هي فنلندا والسويد والدمنارك 

واملانيا، وقد تطلب اجنازه موافقة كل من استونيا والتفيا ولتوانيا 
انشائه.  بخصوص  التشاوري  اللقاء  يف  شاركت  التي  وبولونيا 
سترمي  نورد  استهدف  الدي  فالتفجير  القانونية  الناحية  ومن 
مبثابة  فهو  دلك،  من  أكثر  هو  بل  روسيا  ضد  إرهابي  بعمل  ليس 
املتحدة االمريكية ضد االحتاد  الواليات  اعالن حرب من طرف 
بالسويد  احلديث  يتم  االنبوب  انفجار  إثر  انه  ومعلوم  األوربي. 
عن مشاكل جانبية كان من املمكن ان تقع، ويتعلق االمر بالتماس 
فيما بني الغاز املتسرب من االنبوب وسلك كهربائي مير غير بعيد 
ثالثني  قرابة  مند  البلطيق  بحر  بأعماق  وضع  سلك  وهو  عنه، 
من  لعدد  بولونيا  شمال  من  الكهرباء  حتويل  عبره  ويتم  سنة 
الكهربائي  السلك  كان  االنفجار  ابان  انه  غير  باملنطقة.  الدول 
مبا  السويد  تنبؤ  قدرة  بخصوص  السؤال  يطرح  ما  مشغل،  غير 
سيقع ام ان االمر هو مجرد صدفة سارة أبعدت مخاطر محققة 

عن املنطقة.
1و2 فروسيا هي وحدها من     بخصوص تخريب نورد سترمي 
األطلسي  احللف  اما  املوضوع،  يف  جنائي  حتقيق  بفتح  طالبت 
فال يرغب يف اي حتقيق مستقل بهذا اخلصوص، وقد كان دلك 
متوقعا الن هدا النوع من التفجيرات يخلف أثار كثيرة يف مكان 
السرية  العقود  بخصوص  وقع  مبا  يذكرنا  االمر  هدا  احلادثة. 
فيما   )Big pharma( الصيدليات  كبريات  مع  ابرمت  التي 
يتعلق ببيع اللقاحات ضد كوفيد- 19 وكدلك باملعطيات األولية 
لألنبوبني  فاملستثمرون  اللقاح.  لنفس  اإلكلينيكية  للتجارب 
الرابطني بني روسيا وأملانيا يقرون انهم، وفق توجيهات السلطات 
الفحوصات  اجراء  بإمكانهم  يكون  لن  والدمناركية،  السويدية 
لألنبوبني اال بعد انتهاء حتقيقات الشرطة مبكان الواقعة. وغير 
ثابتة  وقع  فيما  االمريكية  املتحدة  الواليات  مسؤولية  ان  خاف 

االحتاد  انهيار  فمند  كثيرة.  ومعطيات  وقائع  تؤكده  ما  ودلك 
السوفياتي حاولت جماعة احملافظني اجلدد بأمريكا التحكم يف 
اخلروقات  فكل  االمريكية،  املتحدة  للوالية  اخلارجية  السياسة 
هده  بصمات  حتمل  األخيرة  هــده  طــرف  من  الدولي  للقانون 
املجموعة. ومع الرئيس االمريكي احلالي الدي يقضي جل اوقاته 
العطلة قد تكون هده املجموعة جنحت يف تطبيق واحد من  يف 
فاملجموعات  العالم.  تقسيم  ــادة  إع الــى  الهادفة  مخططاتها 
على  القضاء  بل  تقزمي  الى  تهدف  الكبرى  االمريكية  البترولية 
وفيدرالية  األوروبي  واالحتاد  الصني  ومنهم  الدوليني  منافسيها 
االقتصادية.  التنمية  مــن  جديد  طــور  إعـــادة  بغرض  روســيــا 
ان  اال  نووية  حرب  يف  ميوت  ان  يتمنى  أحد  ال  ان  من  وبالرغم 
حربا عاملية ثالثة قد بدأت يف صيغة هجينة على شكل حروب 
على  طبعا  القضاء  مع  املنافسني  ضد  اقتصادي  وحصار  جهوية 
كل اخلصوم احملتملني. وقد تكون عملية شهر شتنبر التي خربت 
نورد سترمي 1 و2 استهدفت يف اآلن نفسه كل من روسيا واالحتاد 

األوروبي وخاصة قاطرتها االقتصادية أملانيا.
  بعد تخريب انبوبي الغاز نورد سترمي ستبدأ املرحلة الثانية 
الغاز  من  ستحرم  التي  أملانيا  معه  وستعرف  السيناريو  هدا  من 
الوقت  2022/ 2023 وسيبدأ يف نفس  الروسي شتاء قاسيا جدا 
من  املسنودة  بولونيا،  ان  حني  يف  التصنيعي،  مسلسلها  تراجع 
االمريكية، ستشرع يف تطوير   قدراتها  املتحدة  الواليات  طرف 
طيعة  أداة  تكون  ان  شريطة  العسكرية  والصناعية  االقتصادية 
ألمريكا ودلك بتقدمي كل الدعم ألوكرانيا يف حربها ضد روسيا. 
الغاز  بتحويل  الكفيلة  التحية  البنية  من  االنتهاء  سيتم  وحني 
 2024 بداية  او   2023 أوســاط  أوروبــا  نحو  األمريكي  الصخري 
 )Gazprom( بروم  وغاز  أوكرانيا  بني  املبرمة  العقدة  نهاية  ومع 
الروسي، ستقوم أوكرانيا بتوقيف االنبوب الروسي الدي مير عبر 
التحتية  البنية  وكل  التخزينية  قدراتها  هده  وستحول  أراضيها 
الصخري  الغاز  لنقل  لتوظيفها  الروسي  الغاز  لتحويل  املعدة 
األمريكي. ان هدا املخطط يرمي لتحطيم أوروبا، فأوروبا الغربية 
الرخيص  الروسي  الغاز  من  محرومة  نفسها  ستجد  املانيا  وأساسا 
والعالي اجلودة ومعتمدة كلية على الغاز الصخري األمريكي. انه 
مخطط يرمي لتركيع كل اوروبا الغربية باستثناء بريطانيا التي 
االمريكية،  املتحدة  الواليات  جانب  الى  واصطفت  أوروبا  طلقت 
لكن تطبيق هدا املخطط من طرف واشنطن سيصطدم مبوازين 
اعيننا  حتت  حاليا  تتشكل  كما  العاملي  الصعيد  على  القوى 
الدي  األخير   )Samarcande( سمرقند  اجتماع  بعد  وخاصة 

جمع زعماء منظمة شنغهاي للتعاون.
حرب  حــرب،  حالة  يف  اننا  على  التذكير  من  بأس  ال  ختاما    
بآالف  يوميا  وتفتك  اخلراب  تعمم  ومدمرة  شرسة  لكن  هجينة 
بني  مباشرة  مبواجهة  ليست  انها  من  وبالرغم  البشرية.  األرواح 
مدها  ومت  أوكرانيا  فيها  حشرت  فقد  الكبرى  الصناعية  الدول 
واشنطن  أمن  ألن  دلك  واملتطورة  الفتاكة  األسلحة  أنــواع  بكل 
ولندن وبروكسيل اهم بكثير بالنسبة للحلف األطلسي من مصير 
أوكرانيا التي ال تعني له الشيء الكثير. زيادة على دلك فتوريد 
السالح ألوكرانيا وكل املناطق املشتعلة عبر العالم هي، زيادة عن 
جتارية  مسألة  واملبطنة،  منها  املعلنة  السياسية  احلرب  اهداف 
جني  من  العاملية  لإلمبريالية  اي  العسكرية  للصناعات  تسمح 
الطائلة. ويف هدا الصدد فالبد للقوى احملبة للسالم من  األرباح 
مناهضة هده احلرب ودلك بالقيام مبظاهرات واحتجاجات قوية 
ومشعلي  القائمة  الرجعية  احلرب  وضد  السلم  اجل  من  ومكثفة 
احلروب الن وحدها انتفاضات من هدا النوع هي الكفيلة بتوقيف 
هدا االجنراف اخلطير نحو الدمار الشامل، نحو البربرية. ان ما 
نقوم به كعمال وكشعوب عبر العالم ضد الغالء وضد التفقير من 
توقيف  اجل  من  به  القيام  علينا  ما  هو  واحتجاجات  انتفاضات 

العسكرة واثارة احلروب املدمرة واملهددة ملستقبل اإلنسانية.
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سيكوميك مكناس: 
عامالت وعامل يواجهون جشع الرأساملية

يف إطار التواصل والتضامن املطلق والالمشروط مع عامالت 
الدميقراطي  للنهج  النسائي  القطاع  عقد  سيكوميك،  وعمال 
والعمال  للعامالت  االستماع  أجــل  من  لقاء  مكناس  فــرع   –
املعتصمني /ات بشجاعة حول شركة سيكوميك، لفك احلصار 

اإلعالمي املضروب على قضيتهم/هن وللتعريف بها.
 ،1968 مواليد  مــن  ب(  )س-  العاملة  األوىل:  الحالة 
بدأت  االبتدائي،  الدراسي  املستوى  لطفلني،  وأم  متزوجة 
الدافع  قاصرا.  وقتها  وكانت   ،1982 منذ  بالشركة  العمل 
املعيل  أن  إلى  إضافة  الفقر  هو  لسانها  على  جاء  كما  للعمل 
الوحيد للعائلة كان هو األب الذي كان بدوره عامال يف شركة 
بدون  العمل  عن  بعدها  توقف  شغل  حلادثة  الياجوروتعرض 
عن  للتوقف  ابنته  إثرها  على  اضطرت  حقوق.  بأية  متتعه 
 14 من  أكثر  تشتغل  كانت  أسرتها.  إلعالة  والعمل  الدراسة 
 )La chaine( السلسلة  وتكنيس  تنظيف  إلزامية  مع  ساعة 
تام  غياب  يف  للشهر،  درهما   100 أجــر  مقابل  ــروج  اخل قبل 
أنها  العاملة  هذه  وتضيف  وقتها.  واألمنية  الصحية  للسالمة 
سنة  حتى  كعاملة  بها  تصريح  بدون  سنوات  لثالث  اشتغلت 

.1985

 1976 مواليد  مــن  )ن-ب(  العاملة  الثانية:  الحالة 
حيث  الفقر  بدافع  بالشركة  التحقت  لطفلني،  وأم  متزوجة 
من  لتتمكن  الصيف  فصل  يف  البداية  يف  للعمل  اضــطــرت 
ب80  اشتغلت   ،1990 وســنــة  ــة  ــدراس ال مصاريف  تغطية 
1993 بعد ثالث  ولم يتم ترسيمها حتى سنة  للشهر،  درهما 
القانوني  احلد  يتجاوز  عمل  يف  البشع  االستغالل  من  سنوات 
أوقات  خارج   )la chaine( السلسلة  تكنيس  إلى  باإلضافة 
ضمانات  دون  يومي  بشكل  الشركة  من  اخلروج  وقبل  العمل، 

وأمنة.  شغلية 
الحالة الثالثة: العاملة )ر- خ( من مواليد 1965 متزوجة 
ولم   1982 سنة  بالشركة  العمل  بــدأت  أطفال،  لثالثة  وأم 

درهما   80 ب  اشتغلت   ،1982 سنة  حتى  بها  االعتراف  يتم 
هذه  وحتكي  واألمنية،  الصحية  للوسائل  تام  غياب  يف  للشهر 
والنصف  السابعة  الساعة  من  يبتدئ  كان  العمل  أن  العاملة 
كما  ليال،  والنصف  الثامنة  الساعة  على  وينتهي  صباحا 
ال  أنهم  هو  الواقع  لكن   ،sonnette توقيت  العمال  يسميه 
 .La chaine يسمح لهم باخلروج إال بعد تنظيف السلسلة 

اخلارج  من  زيارة  هناك  كانت  كلما  أنه  العاملة  هذه  وتذكرت 
العامالت  يخفي  املعمل  صاحب  كــان  املعمل،  إلــى  )فرنسا( 
القاصرات حتى ال تتم مالحظتهن من طرف الزوار. وهي اآلن 
السكري  والتهابات مفصلية ومرض  العظام  تعاني من هشاشة 

واألعصاب.
متزوج   ،1968 مواليد  من  )ب-ع(  العامل  الرابعة:  الحالة 
وصرح   ،1992 سنة  بالشركة  العمل  بدأ  أطفال،  لثالثة  وأب 
الشغلية  حقوقه  بجميع  يتمتع  وكــان  السنة،  نفس  يف  به 
أداء واجب  2016 حيث متت خيانة األمانة بعدم  إلى حدود 

العمال.

1966، مطلقة  احلالة اخلامسة: العاملة )خ-د( من مواليد 
وأم لثالثة أطفال، بدأت العمل سنة 1982، ومت استغاللها هي 
األخرى ملدة ثالث سنوات بذريعة التكوين formation، ولم 
يتم االعتراف بها إال يف سنة 1985. بدورها كانت يف البداية 
ولم  الدراسة  مصاريف  لتغطية  الصيفية  العطلة  يف  تشتغل 
احلديث  حني  الشركة.  يف  العمل  يف  ستستمر  أنها  تظن  تكن 
 2013 منذ  أنه  وكيف  العمل،  يف  جتربتها  تتذكر)خ-د(  معها 
كان  اللواتي  العامالت  بعض  بعزل  يقوم  الشركة  صاحب  كان 
يأخذهن للعمل يف شركة له بسيدي بوزكري وكن مقربات له 
ألنه كان يعرف أنه مقبل على إغالق شركة سيكوميك. بدأت 
300 درهما، يف غياب تام لشروط السالمة،  العمل مقابل أجر 

إضافة إلى العمل أيام األعياد الوطنية والدينية.
أرملة   ،1971 مواليد  من  )ك-ك(  العامل  السادسة:  احلالة 
تتقاضى  كانت   ،1983 سنة  العمل  بدأت  أطفال،  لثالثة  وأم 
درهما   550 إلى  ذلك  بعد  ليصل  العمل  بداية  يف  درهما   100
يف غياب تام للحقوق الشغلية والضمان االجتماعي. وانتقلت 

1991 من العمل املؤقت إلى السميك. سنة 
ملحوظة:

 ،1995 سنة  حتى  بالشركة  النقابي  املكتب  يؤسس  لم 
حتديد  ضمان  منها  والعمال  للعامالت  مكتسبات  حقق  والذي 
أوقات العمل، ولو بشكل شكلي ألن التوقيت ظل غير محترم.

من املطالب التي يرفعها العامالت والعمال:
-  االستمرار يف العمل مع تطبيق قانون الشغل على عالته؛

-  استرجاع شهور العمل غير املؤدى عنها؛
الشغل  مدونة  من   19 املادة  بتفعيل  املسؤولني  مطالبة    -  
التي حتمي العامالت والعمال وأال تكون ورقة يف يد الباطرون 

/هن. لتشريدهم 
لطيفة بوجيدة ومارية العرماين

دعوهن يتكلمن
بكن  واالعـــتـــزاز  الــفــخــر  مــلــؤهــا  وحتــايــا  ــد  ــاري زغ هــذه 
مبكناس.  بسيكوم/سيكوميك  العامالت  واخواتي  رفيقاتي 
أرقى  منكن  نتعلم  العمالي  الدميقراطي  النهج  يف  نحن  ها 

اعتصاماتكن  يف  سواء  معبرة  بحق  انها  النضالية.  املشاهد 
شرعية  يف  يجادل  أحد  ال  احتجاجاتكن.  او  مسيراتكن  أو 
مبكناس.  سطرتهن  التي  املالحم  هذه  قضيتكن.  وقدسية 

فتنظمن  بقضيتهن  امــن  لنساء  اخــريــات  على  حتيلني 
تلك  اذكــر  فالزلت  الدنيا.  أصقاع  من  وانتصرن  وصمدن 
ابنها  حترض  كانت  كيف  جوركي.  مكسيم  روايــة  يف  االم 
املهالك  مــن  بكثير  محفوف  ــر  االم أن  رغــم  النضال  على 
الالئي  املقاومات  األمــهــات  تلك  ــر  وأذك اجلليل.  واخلطب 
مزغردات  مبتسمات.  رؤوسهن  فوق  الشهداء  نعوش  يحملن 
مبراكش  ماي  فاحت  ذات  الذكرى  بي  وتعود  للقمر.  يزفنها 
عناصر  مــن  صــف  حـــاول  حــيــث  الــثــمــانــيــنــات  منتصف  يف 
لــعــامــالت  "الــكــونــطــربــالكــي"  الفــتــة  يــنــتــزع  أن  الــشــرطــة 
من  ومتكن  الالفتة.  وتكسرت  النزاع  هذا  واستمر  التصبير 

خليفة. ملارسيل  اغنية  اهديكن  ما  وأجمل  النصر. 
ابنها. عاد  التي  األمهات  أجمل 

ووردة. دمعتني  فبكت 
احلداد. ثياب  يف  تنزو  ولم 

عاد. ولكنه  احلرب  تنته  لم 
محايدتان. ويداه  عاد 

يف  ومثيالتكن  فأننت  مكناس  بسيكوم  اخواتي  رفيقاتي 
فيه  تكون  ممكن.  اخر  ملجتمع  األمل  تصنعن  القهر  عالم 

العليا. هي  واملنتجات  املنتجني  كلمة 

عبد اللطيف الصردي
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يف  طالبًا  كــان  عندما  جيفارا  سافر 
التي  كلية الطب بجامعة بوينس آيرس، 
1953، إلى جميع أنحاء  تخرج منها عام 
ألبيرتو  صديقه  مع  الالتينية  أمريكا 
يف  وهو  نارية  دراجــة  منت  على  غرانادو 
تلك  وكونت  الكلية،  من  األخيرة  السنة 
بوحدة  وإحساسه  شخصيته  الرحلة 
الواقع  الكبير  وبالظلم  اجلنوبية  أمريكا 
الالتيني  ــزارع  امل على  اإلمبرياليني  من 
مشاهدة  بعد  داخليًا  وتغير  البسيط، 

الفقر املتوطن هناك.
هذه  خالل  ومالحظاته  جتاربه  أدت 
التفاوتات  ــأن  ب استنتاج  ــى  إل الــرحــلــة 
والتي  باملنطقة،  متأصلة  االقتصادية 
االحتكارية  الرأسمالية  نتيجة  كانت 
رأى  واإلمبريالية.  اجلديد  واالستعمار 
الثورة  هــو  الوحيد  الــعــالج  أن  جيفارا 
وراء  الدافع  االعتقاد  هذا  كان  العاملية. 
يف  االجتماعية  اإلصالحات  يف  تورطه 
الرئيس جاكوبو  غواتيماال يف ظل حكم 
وكالة  ساعدت  ــذي  ال غــوزمــان،  أربينز 
نهاية  يف  األمريكية  املركزية  املخابرات 
نشر  سهل  مما  به  اإلطاحة  على  املطاف 
بينما  الراديكالية.  غيفارا  إيديولوجية 
مكسيكو  مدينة  يف  يعيش  جيفارا  كان 
مع  املنفي  كاسترو  بــراؤول  هناك  التقى 
للثورة  يجهزون  كانوا  الذين  أصدقائه 
ويــنــتــظــرون خـــروج فــيــدل كــاســتــرو من 
األخير  هذا  خرج  إن  ما  كوبا.  يف  سجنه 
االنضمام  غيفارا  قرر  حتى  سجنه  من 
أنهم  كاسترو  فيدل  رأى  الكوبية.  للثورة 
وانضم  كطبيب،  إليه  احلاجة  أمــس  يف 
26 يوليو، التي غزت كوبا  لهم يف حركة 
بالنظام  اإلطاحة  بنية  غرامنا  منت  على 
الواليات  طرف  من  املدعم  الدكتاتوري 
الكوبي  الديكتاتور  تدعم  التي  املتحدة 
برز  مــا  ســرعــان  باتيستا.  فولغينسيو 
إلى  ترقيته  ومتت  املسلحني  بني  غيفارا 
لعب  حيث  الــقــيــادة  يف  الــثــانــي  الــرجــل 
مدار  على  احلملة  جناح  يف  محوريًا  دورًا 
أطاحت  التي  املسلحة  احلرب  من  عامني 

باتيستا. بنظام 
غيفارا  قام  الكوبية  الثورة  أعقاب  يف 

الــرئــيــســيــة  األدوار  مـــن  عـــدد  ــأداء  ــ بـ
إعــادة  هــذا  وشمل  اجلــديــدة،  للحكومة 
على  اإلعــدام  وفــرق  الطعون  يف  النظر 
احملاكم  خــالل  احلــرب  بجرائم  املــدانــني 
الثورية، وأسس قوانني اإلصالح الزراعي 
أيضًا  وعمل  للصناعة  وزيرًا  كان  عندما 
ورئيسا  الوطني  للبنك  ومدير  كرئيس 
الكوبية،  املسلحة  لــلــقــوات  تنفيذيًا 
باسم  كدبلوماسي  الــعــالــم  جــاب  كما 
املواقف  هذه  مثل  الكوبية.  االشتراكية 
يف  رئيسيًا  دورًا  يلعب  أن  لــه  سمحت 
صددن  الالئي  امليليشيات  قوات  تدريب 
غزو خليج اخلنازير، كما جلبت إلى كوبا 
من  نوويا  املسلحة  الباليستية  الصواريخ 
والتي   1962 عــام  السوفييتي  ــاد  االحت
الكوبية.  الصواريخ  أزمة  بداية  إلى  أدت 
كاتبًا  غيفارا  كان  ذلــك،  إلى  باإلضافة 
يشبه  ما  ألف  كما  يومياته،  يكتب  عامًا 
وكذلك  العصابات  حرب  حلياة  الكتيب 
جميع  يف  مبيعًا  األكثر  مذكراته  ألــف 
على  شاب  رحلة  اجلنوبية  أمريكا  أنحاء 

دراجة نارية.
من   1965 عــام  يف  كوبا  غيفارا  غــادر 
ــى  األول ــورات  ــث ال على  التحريض  ــل  أج
ثم  ومــن  كينشاسا  الكونغو  يف  الفاشلة 
حيث  بوليفيا،  يف  أخــرى  محاولة  تلتها 
وكالة  قبل  من  عليه  القبض  إلقاء  مت 
القوات  مبساعدة  املركزية  االستخبارات 

البوليفية ومت إعدامه.
التاريخية  غيفارا  شخصية  تــزال  ال 
للمخيلة  مستقطبة  ومحترمة،  ملهمة 
والعديد  اخلصوص  هــذا  يف  اجلماعية 
واملقاالت  واملذكرات  الذاتية  السير  من 
واألفالم،  واألغاني  الوثائقية  واألفــالم 
بـــل وضــمــنــتــه مــجــلــة الـــتـــامي مـــن بني 
القرن  يف  تأثيرًا  األكــثــر  شخص  املــائــة 
العشرين، يف حني أن صورته املأخوذة من 
غيريليرو  واملسماة  كــوردا  ألبرتو  طرف 
باإلسبانية  االســـم  )أصـــل  هــيــروويــكــو 
ويــعــنــي بــالــلــغــة الــعــربــيــة بــطــل حــرب 
الــعــصــابــات( )كــمــا هــو مــوضــح يف قالب 
األكثر  "الــصــورة  اعتبرت  قــد  املــقــال(، 

شهرة يف العالم." 

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات 

املعطلني فرع الجديدة
فيها  يتخبط  الــتــي  البنيوية  األزمـــة  إن      
الرأسمالية  لسياسته  نتيجة  العاملي  النظام 
تنعكس  والتي  املتوحشة  والنيولبرالية  الهمجية 
فلكها  يف  السائرة  التبعية  األنظمة  على  سلبا 
القوت  على  اإلجــهــاز  من  باملزيد  تتسم  التي  و 
اليومي للجماهير الشعبية و كدا ثروات الشعوب 
عن طريق الشركات املتعددة االستيطان والعوملة 
االقــتــصــادي،  املــجــال  يف  والشراكة/التطبيع، 
والبطالة،  واجلــوع  للفقر  عوملة  إال  ماهي  التي 
على  ضدا  املستغلني  شراكة  إال  ماهي  والشراكة 
همجية  ضحايا  وعموم  العاملة  الطبقة  مصالح 
تعميق  إلــى  يــهــدفــان  معا  وهــمــا  الــرأســمــالــيــة، 
الفئات  الوسع   واإلقصاء  االجتماعية  الفوارق 
الرأسمالية  االزمــة  تــدويــل  ــار  إط يف  املــتــضــررة، 
االطلسي  الشمال  وحلف  الروسية  احلرب  نتيجة 
على االراضي األوكرانية، إن االقتصاد الرأسمالي 
ازمات  وإمــا  حاد  مالي  تضخم  إما  خيارين  أمــام 
على  عملت  املالية  واملؤسسات  دورية،  إنتاج  فيض 
توجيه  خالل  من  الرأسمالي  النظام  أزمة  تدويل 
املغرب،  ضمنها  ومن  لها  التابعة  الدول  اقتصادات 

يف  املتمثلة  املخططات  تلك  بامتياز  طبق  الذي 
نعيش  التي  املعلنة  غير  الهيكلي  التقومي  سياسة 
التوجيهات  بني  ومن  جتلياتها)العطالة(،  إحدى 
ما تبقى من قطاعات عمومية وتراجع  خوصصة 
)التعليم  االجتماعية  املجاالت  يف  الدولة  دور 
لتحقيق  ــك  وذل  ،).. .الشغل  السكن  ،الصحة، 
عوض  الضخمة  للرساميل  املالية  الــتــوازنــات 
االجتماعية  احلاجيات  لتلبية  االقتصاد  توجيه 
الشغل  يف  احلق  ضمنها  ومن  للشعب،  االساسية 
حلملة  الوطنية  اجلمعية  نضاالت  تستمر  بحيث 
نضالها  سيرورة  يف  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
جائحة  بتداعيات  استفحلت  التي  العطالة  ضد 
حرب  عن  الناجتة  االقتصادية  واألزمة  كوفيد 
االوكرانية  بــاألراضــي  االمريكية  االمبريالية 
والفقر  التهميش  ضــد  النضال  استمرار  ــذا  وك
سلسلة  أكتوبر   15-16-17 أيــام  شهدت  حيث 
نضاالت ب122 مدينة على كامل التراب الوطني 

املغربي. الشعب  تفقير  على  احتجاجا 
التي  النضاالت  مــن  سلسلة  بعد  و  محليا      
حلملة  الوطنية  للجمعية  احمللي  الفرع  خاضها 
من  أفـــرزت   التي  باملغرب   املعطلني  الــشــهــادات 
او  الــبــلــدي  املجلس  مــع  ــوارات  ــ ح ــدة  ع خاللها 
تتعلق  10ملفات  وضع  يف  متثلت  السابق،  الباشا 
كان  البديلة،  باحللول  تتعلق  ملفات  و5  بالشغل 
عنوانها العريض ربح الوقت و املماطلة  و الهروب 

يف  االستمرار  بعدم  الفرع  لتمويه   ــام  األم إلــى 
بالوكالة  املشبوهة  والصفقات  التوظيفات  فضح 
السائل  وتطهير  والكهرباء  املاء  لتوزيع  املستقلة 
املشبوه  والــتــوظــيــف  بــنــور  ســيــدي  اجلــديــدة 
الوقت  ربح  وكذلك  اجلديدة  الطرقية  باحملطة 
سيدي  مستوصف  امام  الكشك  هدم  بخصوص 
بدون  سنة   20 ملدة  أ  املستشار  يستغله  كان  يحي 
يف  وتتمتل  لــه  خدمة  وتــقــدمي  ــادي  م تعويض 
امللحقة  قائد  طرف  من  التنايف  صفة  وجود  عدم 
الفرع  ملكتب  زيــارة  اخــر  ويف  تنقيله،  مت  3الــذي 
الوعود  هده  عن  لالستفسار  اجلديدة  لبلدية 
املعطلني  استقبال  البلدي  املجلس  رئيس  رفض 
احمللي  الفرع  دفــع  مما   ،2022 اكتوبر   18 يــوم 
عليه  .و  املعركة  من  الرابع   الشطر  يف  الدخول 

نعلن للرأي العام الوطني و احمللي ما يلي ..
  - تشبثنا باخلط الكفاحي التقدمي للجمعية 

املعطلة.     الشهادات  حلمة  الوطنية 
اجلمعية  نضاالت  كل  مع  املبدئي  تضامننا   -   
باملغرب،و  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
وعلى  واملتابعني  السياسيني  املعتقلني  كافة  كدا 

الفرع احمللي رضوان دليل  رأسهم معتقل 
حتى  نضاالتنا  يف  االستمرار  على  عزمنا   -   

املطلبي. ملفنا  حتقيق 
الوعود  بتنفيذ  االقليم  لعامل  -مطالبتنا 

باجلديدةوالنواحي. للمعطلني  املقدمة 
األوضــاع  هــذه  استمرار  مسؤولية  حتميلنا   -
مشكل  حل  من  جزء  أنه  اعتبارا  العامل  للسيد 

باإلقليم. العطالة 
تصعيديه  نضالية  أشــكــال  ــوض  خ عزمنا   -

2022 20 أكتوبر  ابتداء من 
إلى  تسعى  التي  املخزنية  لألساليب  إدانتنا   -
مواصلة  عن  ثنيهم  و  واملعطالت  املعطلني  ترهيب 

و اإلقصاء االجتماعي. التهميش  النضال ضد 
وذوي  الشعبية  اجلــمــاهــيــر  بــكــافــة  تهيب   -
الضمائر احلية و القوى الدميقراطية باجلديدة 

نضاالتنا. يف  مساندتنا  والنواحي 
يــوم  احــتــجــاجــيــة  وقــفــة  جتسيد  عــزمــنــا   -
اخلميس 20 اكتوبر  2022 امام بلدية اجلديدة 

7.30 مساءا   على الساعة  
سيعقدها  التي  الندوة  يف  واملشاركة  احلضور   -

الفرع احمللي الحقا 
ومناضلة صامدة  الوطنية  اجلمعية  وعاشت 

دليل رضوان  السياسي  للمعتقل  احلرية 

يف  أعضاء  كانوا  أســـواًء   – الشبان  إن 
احلزب الشيوعي أم ال – الذين يلتحقون 
فيمدونها  الثورية،  احلركية   بصفوف 
جميعهم  هم  وباحلماسة،  جديد  بــدم 
عناصر ثمينة  للغاية. فبدونهم ال تتسع 
تنتصر  لــن  وبــدونــهــم  الــثــورة،  صــفــوف 
للرفاق  العيب  الطبيعي  ولكن  الــثــورة. 
إن  ــال  واحل التجربة.  نقص  هو  الشبان 

التجربة الثورية تأتي بنتيجة  املساهمة 
املــرء  ــدأ  ب مــا  وإذا  ــوري.  ــث ال الــنــضــال  يف 
املستويات،  وإذا  أدنى  انطالقا من  بالعمل 
ما قام طوال عدة سنوات بعمل حقيقي، 
ال  التجربة  فان  لألوهام،  استسالم  دومنا 
ال  الذين  أولئك  قبل  من  تكتسب  أن   بد 

ميتلكونها. 

مام كتب حول تيش جيفارة

من مقوالت ماو تيس تونغ حول 

الشباب )1939(
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

رواية  يف  الرئيسية  الشخصية  "عمر"  قدر  يشبه  قدرنا 
 )le bonheur des moineaux( الــدوري"  طيور  سعادة   "

.  2008 سنة  صدرت  والتي  نضالي،   محمد  للكاتب 
يف  األولى  السيدة  قالت  الرواية  أحداث  نهاية  مشارف  على 
حوالي15  منذ  به  تلتق  لم  والــذي  ملرشدها،  سام  العم  بالد 
وضع  وعسكرية:  مدنية  هامة  شخصيات  مسامع  على   ، سنة 
كثيرا،  تغيرت  انت  لكنك  وأضافت:  كثيرا،  يتغير  لم  دوارك 
إننا  الكبير:  االطلس  جبال  يف  السياحي  املرشد  عمر  فأجابها 

بسرعة! البلد  هذا  يف  نهرم 
السياسة  امور  يف  اخلوض  بعدم  املسؤولني  كل  نبهه  ان  بعد 
مسمع  يف  املآلن  بالفم  لها  قال  االمريكي،  الرئيس  زوجة  مع 

هذا  يف  نهرم  إننا   :... االقليم  وعالم  اجلهة  والي  مرأى  وعلى 
بسرعة! البلد 

والعسكرية. املدنية  املخابرات  تالوين  كل  اذان  التقطتها 
على  الــعــالــم،  يف  بلد  ــوى  اق رئيس  ــة  زوج مــغــادرة  مبجرد 
الدرك  مخفر  الى  السياحي  املرشد  عمر  استدعاء  مت  عجل، 

وافواههم... اعينهم  من  يتطاير  والشر   ،
نهرم  اننا  لها  قلت  ملــاذا  كبير،  مــأزق  يف  املغرب  ورطــت  لقد 
الن  الوطنية،  الفالحة  دمــرت  لقد  بسرعة؟  البلد  هذا  يف 
الهرم  من  خوفا  الفالحية  منتجاتنا  يستهلكلوا  لن  الغربيني 
لزيارة  يأتوا  فلن  الوطنية،  السياحة  ودمرت  والشيخوخة، 
بسرعة... فيه  ويهرمون  يشيخون  الناس  ألن  مستقبال  بلدنا 
انني  نفسي!  عن  حتدثت  لقد   : عمر  لهم  قال  االخير  يف 

بسرعة. البلد  هذا  يف  هرمت 
املغاربة،  كل  باسم  تكلمت  ...لقد  ال  ال  ال   : احدهم  اجابه 

.  )  on( استعملت 
عن  ويبحثون  االســواق  يف  ميشون  بسطاء  كأناس  فكلنا 
 " ستفهمه  نتفوهه  ــذي  ال الــكــالم  كــان  مهما   ، خبز  كــســرة 

املنوال نفس  على  السلطة" 
عمر  جترأ  للقصة  األخيرة  السطور  يف  لكن 

نفسه  يقصد  بأنه  القناعهم  احملاوالت  كل  استنفذ  ان  وبعد 
! ماتشاؤون  بي  افعلوا   : لهم  قال  وفقط، 

بصديق  نفعل  ان  نستطيع  عسانا  ماذا   : مسؤولهم  عليه  فرد 
سام ؟ العم  بالد  يف  األولى  السيدة 

ذلك  من  وبالرغم  الشجاعة،  هذه  مثل  لدينا  ليست  فنحن 
ونبقى  ومنرض  جنوع  لذلك  تشاء،  ما  بنا  تفعل  السلطة  فإن 
البلد  هذا  يف  نهرم  إننا   : واحــدة  النتيجة  ودائما  اجلهل  يف 

بسرعة!!

"إننا هنرم يف هذا البلد برسعة!" قايتانو  اســتــيــال  الــقــاصــة  روايـــة 
بجائزة  الــفــائــزة  أدو  أرواح  األولـــى 
ــات  ــرواي ال فئة  البريطانية،  القلم 
ديسمبر  يف  ــادرة  ــصـ الـ ــة،  ــم ــرج ــت امل
جوبا،  للنشر،  رفيقي  دار  عن   2018
والتجارب  املواقف  بخزين  تعج  رواية 
بآالم  وتئن  اإلنسانية،  والتقاطعات 
وعصف  الكظيمة،  اللهيفة  األمومة 
بحثها  يف  الذات  وقلق  الهوية،  أسئلة 
ــن الــبــهــرج الــفــائــض  ــد مـ ــزيـ ــن املـ عـ
عن  بها  يخرج  قد  الــذي  والكماليات 

اإلنسانية. طبيعيتها  سوية 
ــة  ــع ــواق ــة ال ــ ــرواي ــ ــا تـــزخـــر ال ــم ك
مــن  بـــالـــعـــديـــد  صــفــحــة   260 يف 
والسياسية  التاريخية  التعقيدات 
التي  واالجــتــمــاعــيــة  واالقــتــصــاديــة 
منذ  الفترة  يف  السودانيون  عاصرها 
منتصف  ــى  وإل السبيعنات  منتصف 
على  الهائلة  وتأثيراتها  الثمانينات، 
تلك  شهدت  حيث  الــفــرد،  شخصية 
شاملة  ســيــاســيــة  ــوالت  ــ حت ــفــتــرة  ال
على  الوخيم  أثرها  تركت  وعاصفة 
واالجتماعي  التاريخي  الواقع  مجمل 
أذكت  فقد  للسودانيني،  والسياسي 
ــات، وألــهــبــت  ــامـ ــسـ ــقـ الـــصـــراع واالنـ
وقائع  على  املستند  ــزاع  ــن ال جـــذوة 
االقتصادية  والــظــالمــات  التهميش 
االنتقائية  والتنمية  واالجتماعية، 
بشكل  أسهمت  التي  املــتــوازنــة،  غير 
ــدالع  ــ وان ــن  ــغ ال تــفــاقــم  مــبــاشــر يف 
االجتماعي  النسيج  وتهتك  احلروب، 

لذلك. تبعا 
وقــــد اتــبــعــت الـــروائـــيـــة وفــقــا 
الرواية  مضمون  تضيء  التي  ملقدمتها 
تسيطر  تقنيتني:  اتبعت  وتقنياتها، 
أحداهما على اجلزء األول من الرواية 
تقنية  ــي  وه الــثــالــث  الفصل  وحــتــى 
والـــذي  املــخــاطــب،  بضمير  الــــراوي 
وصفته بأنه ,قريب من أنا الشخوص. 
املتعددين،  الرواة  لتقنية  اجتهت  ثم 
كينونته  عــن  راو  كــل  يــعــبــر  حــيــث 
الشخوص  مع  تفاعله  دورة  يف  ورؤيته 
بيئة  تشاركه  التي  األخرى  الروائية 
قد  بأنها  الروائية  وأضــافــت  احملكي. 
بكونهم  اجلميع  يتمتع  أن  تعمدت 
متورطني  ســـواء،  قــدم  على  أبــطــال 
والــتــجــارب  األحـــداث  ذات  خضم  يف 
الكمال  مراقي  بها  ينشدوا  ظلوا  التي 
وأصابوا  فأخطأوا  املشتهى،  اإلنساني 

يف كدحهم نحو اكتشاف ذواتهم.
بيئة  يف  الـــروايـــة  ــداث  ــ أح تـــدور 
قــرويــة بــســيــطــة تــغــص بــالــغــمــوض 
ــة، ثم  ــراف ــار واخل ــب والــطــقــوس واألس
بتعقيداتها  املائرة  املدينة  نحو  تتجه 
عملت  وقـــد  ــا.  ــه ــام وزح وحــكــايــاهــا 
قــوي  ــوء  ضـ تسليط  عــلــى  ــة  ــروايـ الـ

السودانية،  ــرأة  امل ــع  واق على  ومركز 
املجتمعية  للممارسات  تسام  كضحية 
اإلنسانية،  للكرامة  املنتقصة  القاهرة 
والكوابح  واألسوار  بالقيود  ومحاصرة 
حياتها،  وتسرق  ممكناتها  تضيق  التي 
احلقوق  منهوش  كائن  حملض  وحتولها 
خلدمة  يستغل  الــقــيــمــة  ومــنــهــوب 
النجوع  يف  ــرأة  ــامل ف ــل.  ــرج ال رغــبــات 
وجه  على  اجلــنــوب،  أقــصــى  والــقــرى 

متتالية  ــواط  ألش تظلع  اخلــصــوص، 
وعــنــت  ــددة  ــج ــت م آالم  ــر  ــم ج فـــوق 
ــاة مــريــرة  ــان ــع ــد، وم ــزاي ــت حــيــاتــي م
حجم  عن  يختلف  مبا  ــارح،  ج وعــوز 
أو  الشمالي  الوسط  يف  ــرأة  امل معاناة 
مما  وهو  البالد.  من  أخــرى  جهات  يف 
تطورها  ممكنات  يصادر  بل  يخفض 
محابس  عن  وخروجها  واستقالليتها 
املرأة  فإن  وهكذا  واالستغالل.  العوز 
بكل  ,ناجية,  تعتبر  األصقاع  تلك  يف 
أهوال متتابعة:  الكلمة من لطم  معنى 
قسوة  من  طفولتها  يف  تنجو  قد  فهي 
واإلهمال،  واألمــراض  اخلتان  ونكال 
املبكر  الــزواج  رهبة  من  مراهقتها  ويف 
جسدها  اســتــبــاحــة  يــتــحــني  ــذي  ــ ال
مرحلة  تخلو  وال  بــراءتــهــا،  وســرقــة 
من  بها  تقترب  مخاطر  من  األمومة 
تتجشم  وهي  املتربص.  املــوت  براثن 
وسط  يف  واملكابدات  املشقات  تلك  كل 
شأن  مــن  ــداراة،  مـ بــال  يعلي،  مجتمع 
االمتيازات  عليه  ويهيل  اآلخر  الشق 

حضوره. ويرسخ 
ــدور الـــروايـــة كــمــا أســلــفــنــا يف  ــ ت
وبداية  السبيعينات  حقبة  منتصف 
أطل  التي  احلقبة  وهي  الثمانينيات، 
احلرية  أفق  على  برأسه  العالم  فيها 
واالقــتــصــادي  السياسي  واالنــتــعــاش 
كان  األمــر  لكن  املجتمعي،  واحلــراك 
مختلفا يف السودان حيث طفحت تلك 
منذرة،  سياسية  بتقلبات  السنوات 
العسكرية  االنــقــالبــات  كثرت  حيث 
السلطة،  سدة  إلى  الطامحة  الفاشلة 
السياسي  اإلسالم  جماعات  ومتاكرت 
دون  ــة،  ــدول ال مفاصل  على  للقبض 
مما  والتنوع،  التعدد  لواقع  مــراعــاة 

دولة  يف  التمرد  الندالع  مباشرة  قاد 
املطالبة  صــرخــات  وتعالي  اجلــنــوب، 
بــاحلــكــم الـــذاتـــي وتــقــريــر املــصــيــر. 
بالشخوص  ــدا  ح مــا  هــو  ــك  ذل ولــعــل 
إلــى االســتــرجــاع، ونبش  الــنــزوع  إلــى 

الذاكرة. مخزونات 
الرئيسة: الشخصيات 

الذي  الكائن  يعني  واسمها   : ْو  إّدَ

العلو  صــاحــب  أو  الــســمــاء  ــن  م ــط  ح
ابتليت  مكلومة  أم  وهـــي  والــســمــو، 
حزينة  فانطوت  أطفالها،  برحيل 
ذلك  خلف  وقد  الطري،  جرحها  على 
سرية  مغامرة  خلــوض  غامضا  دافعا 
مجنون  مع  املروحن  احلــب  وممارسة 
القرية، لتحمل ثمرتها وتنجب ابنتها 
وتعيش  تنجو  التي  لوسي،  الوحيدة 
أمها  تلقيها  التي  التعويذة  بفضل 
لوسي  لتنجب  ترحل،  أن  قبل  عليها 
وقائع  وتعيش  األطــفــال  مــن  بستان 
من  تنجو  ال  لكنها  مدهشة.  أمومة 
بروحها  تعود  فتظل  احلنني  نــداءات 
الصغير،  موطنها  خضرة  حيث  إلــى 
من  فيشعر  بــوجــد،  األغنيات  ــردد  ت
شــرودهــا  عــوالــم  يف  بغيابها  حولها 
روح  بأن  عميقا  تــدرك  وهي  وأساها. 
ــهــا، حــارســة  ــن حــول ــا تــتــجــول م ــه أم

راعية.
استثانئية  شخصية  ــو  وه  : بيرت 

حتت  تــركــتــه  ــيـــدة،  وحـ ألم  ــل  ــف وط
اختفت  ثم  الشمال،  من  تاجر  وصاية 
عصفت  أن  بعد  غامضة  ظـــروف  يف 
الرضا  وعـــدم  ــراك  ــع وال املــشــاجــرات 
من  ــادم  ــقـ الـ بحبيبها  بــعــالقــتــهــمــا 
االجتماعي  الــغــن  بسبب  الــشــمــال، 
سودانيي  كل  جتاه  الصدور  يف  الواغر 
الــشــمــال، املــوصــومــني بــتــجــارة الــرق 
الثورات،  واستغالل  والقتل،  والتآمر 
ــالء الـــثـــقـــايف.  ــعـ ــتـ ــة االسـ ــ ــذاج ــ وس
بيتر  يصطدم  الشمال  إلى  وبانتقاله 
سحنته  السافر:  اختالفه  بتفاصيل 
ــذي  ال املسيحي  ــه  ــم واس اخلــالســيــة 
عن  أو  عنه  الــتــنــازل  بعناد  يــرفــض 

عقيدته.
هرب  الذي  لوسي  زوج  وهو  ماركو: 

وأهــوالــهــا،يف  احلــرب  أخــطــار  مــن  بها 
ــوم.  ــرط ــن قــريــتــهــا إلـــى اخل ــة م رحــل
وريفة.  رؤومة  أبوة  عليها  يسبغ  وهو 
املكان  يرتكن  أمها  بطيف  يحس  ويكاد 

كثب. عن  ليراقبه 
ــإن الــشــخــوص الــروائــيــة  وهــكــذا ف
ــل مــرتــبــطــة مبــــــدارات واقــعــهــا  ــظ ت
طريقها  وعثاء  تتنكب  وهي  وأقدارها 

ذواتها اكتشاف  نحو 

حسن ايت اعمر

و أرواح إّدَ
ملياء شمت



العدد : 480        15
من  27 أكتوبر إلى 2  نونبر 2022 حوار 

تستضيف جريدة الهنج الدميقراطي الرفيق محمد موساوي، كضيف لعددها 480.

ونظرا لكون ملف العدد خاص ابملديونية العمومية، فقد ركزت الجريدة حوارها مع الرفيق حول هذا امللف الذي أصبح يشغل ابل مختلف الفاعلني السياسيني 
والنقابيني واالجمتاعيني، يشغل ابل املهمتني ابلشؤون االقتصادية كل واحد من منظوره الطبقي الخاصة.

فالرفيق محمد مساوي، عضو اللجنة املركزية لحزب الهنج الدميقراطي العمايل، أحد أبرز املختصني يف املجال االقتصادي والقضااي االجمتاعية، مهندس وأستاذ 
جامعي، وعلينا أال ننىس أنه من مؤسيس منظمة "اىل األمام" املاركسية اللينينية املغربية ومعتقل سيايس سابق )مجموعة 1972(.

نرتك الكلمة للرفيق محمد موساوي مشكورا.

الى  األخــيــرة  العشرية  ــالل  خ املغربية  ــة  الــدول عـــادت 
لتمويل  اخلــارجــيــة  املــديــونــيــة  عــلــى  املــتــزايــد  االعــتــمــاد 
حتفيزات  تقدمي  مع  االستثمار  وبرامج  السنوية  املوازنة 
الى  احلاجة  أن  لو  كما  األجنبي.  الرأسمال  جلذب  سخية 
شرورها.  من  مفر  وال  مستدميا  أمــرا  أصبحت  االستدانة 
ثالثية  أزمــة  يعرف  العاملي  واالقتصاد  املنحى  هذا  يتعزز 

احلرب  تبعات  عن  ناهيك  وطاقية؛  مالية  غذائية،  األبعاد: 
على  احلصول  استعصاء  عناوينها  أحد  يكون  أوكرانيا،  يف 

السابق. من  أقسى  بشروط  ولو  أجنبية  قروض 
سياسة  واستدامة  باملغرب  املديونية  معضلة  لتوضيح 
األسئلة  على  اإلجــابــة  نــود  االســتــقــالل،  مند  االســتــدانــة 

التالية:
ما هي  املديونية؟  ازمة  ما معنى  املديونية؟  أسباب  ما هي   

قبضتها؟ من  اخلالص  وكيف  املختلفة؟  آثارها 
أولية مالحظة 

تقوم  التي  املتميزة  باملجهودات  التنويه  البداية  يف  أود 
قبيل  من  هامة  قضايا  إثارة  عبر  القارئ  لتنوير  اجلريدة  بها 
التنبيه  من  البد  الصدد  بهذا  اللقاء.  هذا  موضوع  القضية 
سأحاول  ذلك  ومع  ضيق،  واحليز   " "ثقيلة  األسئلة  أن  الى 
بجوهر  االخالل  دون  التبسيط  من  بشيء  األجوبة  عرض 

املقصود.

     ماهي أسباب املديونية؟

إلى  الــدولــة  جلــأت  االستقالل  على  املغرب  حصول  بعد 
بهدف  اقتصادية  طفرة  لتحقيق  تنموية  مخططات  وضع 
من  مرتفعة  معدالت  إلى  وصواًل  التخلف  حالة  من  اخلروج 
الى  املخططات  هذه  تفعيل  احتاج  وقد  االقتصادي.  النمو 

آنذاك. متوفرة  تكن  لم  ضخمة  متويالت 
على  أساسا  االعتماد  يف  األول  جتلى  خياران؛  ك  هنا  وكان 
الضرائب واالدخار- كما  الداخلية من محصول  املالية  املوارد 
يف عهد حكومة عبد اهلل إبراهيم- بينما متثل اخليار الثاني 
للرأسماليني  إرضــاء  األجنبي  االقــتــراض  الــى  اللجوء  يف 

و واألجانب  املغاربة 
من  برعاية  السياسة  هذه  تثبيت  ومت  العقاريني.  املالكني 

استقالل  احقاق  دون  حتول  ألنها  العاملية  املالية  األوســاط 
مالي من طرف املغرب وإبقائه حتت رحمة الدائنني األجانب. 
أمكن  ما  الصادرات  تشجيع  هو  التوجه  هذا  تبعات  من  وكان 
خلدمة  الضروري  األجنبية  العملة  مقادير  على  للحصول 
على  األمور  سارت  وقد  وفوائد.  اقساط  من  اخلارجي  الدين 
املنوال الى يومنا هذا، مع ما صاحب ذلك من تعسير وتيسير 

املالية. األسواق  تقلب  حسب  باالقتراض  الظفر  يف 

       مامعىن ازمة املديونية؟

)من  الدين  عــبء  يبلغ  حينما  املديونية  يف  أزمــة  تنشأ 
الدولة  قدرة  تفوق  عالية  مستويات  وفوائد(  وتأمني  أصول 
متعددة  ألســبــاب  ــذا  ه ويــحــدث  ذمتها.  يف  مــا  ســداد  على 
تقدير  سوء  واحلروب،  الطبيعية  كالكوارث  طارئة  )حاالت 
وقوع  كلها  جتتمع  الفساد...(،  التدبير،  يف  قصور  املخاطر، 
إعادة  تطلب  حيث  اخلارجية  االستدانة  مصيدة  يف  الدولة 
بقرض  ما  قرض  سداد  الى  اللجوء  مع  الدين  خدمة  جدولة 
حيث  العشرين  القرن  بداية  غي  ذلك  حدث  للتذكير،  آخر. 
أن استنزف ما  املخزن عن األداء بعد  الديون وعجز  تراكمت 
توفر عند املغاربة، مما سهل استعمار البالد. كما حدث أيضا 
لعقد  الطريق  ممهدا  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  بداية  يف 
يف  بعد  فيما  الشامل  واالنخراط  املعلن  الهيكلي  التقومي  من 
التي  النسبي  االحتراز  سياسة  رغم  العاملية،  املالية  السوق 
وليس  احلالية.  اللفية  بدلية  يف  التناوب  حكومة  نهجتها 
األشهر،  قادم  يف  أعوص  حالة  املغرب  يواجه  أن  املستبعد  من 
كبيرة  املقررة  املشاريع  متويل  وحاجيات  يتفاقم  العجز  الن 
رغم  تــتــضــاءل،  املــالئــم  التمويل  على  احلــصــول  وحــظــوظ 

الفوسفاط. احتياطي  ميثلها  التي  الضمانة 
 

           ما هي آاثر املديونية الخارجية؟

املجاالت  يف  أهمها  بذكر  سأكتفي  متنوعة،  آثــار  هناك 
جلها  ينطبق  وقد  واالجتماعية؛  االقتصادية  السياسية، 

املغرب. حالة  على 
الشئون  يف  التدخل  أهمها،  مــن   : السياسية  ــار  1اآلثـ  -

الدولة  يفقد  مما  املدينة،  للدول  واخلارجية  الداخلية 
الداخلية  شؤونها  تصريف  وحرية  استقالليتها  املعنية 
أحكام  مــع  يتعارض  ال  ومبــا  ملصلحتها،  وفــقــًا  واخلــارجــيــة 
دولة  متارسه  فعلي  بضغط  التدخل  ويكون  الدولي.  القانون 
أو عدة دول ومؤسسات مالية )البنك الدولي، صندوق النقد 
املصاحبة  اآلثار  وتتمثل  كما  أخرى.  دولة  على  الدولي...( 
لها  الدافعة  والشركات  األجنبية  ــوال  األم رؤوس  لدخول 
مع  يتالءم  مبا  عليه  والتأثير  السياسي  النظام  اختراق  يف 

. حلها مصا
تأثير  األولــى،  املرتبة  يف  يأتي   : االقتصادية  اآلثــار   -  2
الدين اخلارجي على االستثمار والنمو االقتصادي، ويشمل: 
يف  استخدامها  ميكن  والتي  للبلد  احملــدودة  املــوارد  سحب 
عبء  يتسبب  حيث  االقتصادي  النمو  شل   ، العام  اإلنفاق 

االستثمار خطط  عرقلة  يف  الديون 
العمالت  إلى  احمللية  املوارد  حتويل  واملستقبلية،  احلالية 
النقد األجنبي؛ ويصاحب كل  األجنبية جلمع مبلغ كبير من 
تستتبعه  ما  مع  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  توسع  هذا 
وكلها  الضريبية  اإلعفاءات  واالستفادة  لألرباح  حتويل  من 

التنموية. لبرامجها  متويل  من  الدولة  حرمان 
من  احلالي  اجليل  حرمان  منها  و   : االجتماعية  اآلثار   -3
أعباء  التالي  اجليل  حتميل  و  األساسية  العمومية  اخلدمات 

القروض. هذه  خدمة 
قاسية  مالية  سياسات  سن  غالبا  الديون  عبء  عن  يترتب 
الضرائب،  يف  الزيادة  تشمل  الدين  خلدمة  املواطنني  على 
االجتماعية  واخلدمات  األساسية  املــواد  عن  الدعم  ورفــع 
مستويات  وتدهور  االجتماعية  النواحي  إلى  النظر  دون 
كتلك  اجتماعية  قالقل  األوضــاع  هذه  عن  وتنتج  املعيشة. 
الدولية  املنظمات  بعض  امالءات  لرفض  مرارا  حدثت  التي 
أهــداف  ذات  تــكــون  والــتــي  ــي  ــدول ال الــنــقــد  صــنــدوق  منها 
النواحي االجتماعية عندما ال  اقتصادية بحتة وتؤثر على 

الصغيرة. الدخول  أصحاب  لتحمي  سياسات  الدول  تضع  لم 

كيف االفالت من قبضة املديونية؟           

الفقر  كــان  إذا   " مفادها  مقولة  نستحضر  أن  بد  ال  هنا 
أعناق  يلوي  اخلــارجــي  الــديــن  فــإن  الــرجــال  أعــنــاق  يلوي 
مميتة  ُخدعة  فالدين  ومستقبلها.  حاضرها"،  ويهدد  األمم 
ألن  العسكرية،  اآلالت  إلى  يحتاج  ال  قد  الشعوب  إلخضاع 

وبجدارة.  املهمة  هذه  تؤدي  الديون 
اذكر  سبق،  ما  تؤكد  قريبة  وأحــداث  دامغة  ادلة  وهناك 
حكومة  عهد  يف  اليونان  الهيكلي،  التقومي  بــرامــج  منها: 
ألجل  النضال  وجــب  وإذن  حاليا،  وتونس  لبنان  سيريزا، 
يتم  لن  النبيل  املسعى  هذا  أن  غير  املديونية.  من  اخلالص 

املديونية يف حالة يف رمشه عني، ألن 
القائم.  التبعي  الرأسمالي  النظام  بنية  يف  متأصلة  املغرب 
تغييرا  يقتضي  املستدامة  املديونية  مصيدة  من  واإلفــالت 
اجلديد،  لالستعمار  حدا  يضع  شعبيا  دميوقراطيا  وطنيا 
شؤونه  تصريف  حــريــة  املــغــربــي  الشعب  معه  ويسترجع 

ملصلحته. وفقًا  واخلارجية  الداخلية 
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مالية  قانون  مشروع  تقدمي  مذكرة  وثيقة  يف 
العاملية  التوقعات  بــان  احلكومة  تخبرنا   2023
من   2023 لسنة  النمو  نسبة  مراجعة  إلى  تشير 
تراجع  يتوقع  املغرب  يف  بينما   2.9% إلى   3.6%
مستوى  يف  كانت  أن  بعد  الى1.5%  النمو  نسبة 
بالنسبة  املنتظر  مــن  وكـــان   2021 سنة   7.9%
على  ــى.,3.2  ــ إل تصل  أن   2022 مالية  لــقــانــون 
وسعر  قنطار  مليون   80 زراعــي  محصول  قاعدة 

للطن... أمريكي  دوالر   450 البوتان 

باملزيد  املتسمة  واحمللية  الدولية  املعطيات  رغم 
االقتصادية  األزمة  احتداد  نتيجة  التفاقم  من 
 2023 مالية  قانون  مشروع  فإن  واالجتماعية، 
محصول  قاعدة  على   4% يف  النمو  نسبة  يضع 
قي  البوتان  غاز  وسعر  قنطار  مليون   75 ب  زراعي 

للطن....  أمريكي  دوالر   800 حدود 

منو  نسبة  توقع  أن  املجردة  بالعني  حتى  جلي 
يسعفه  ما  على  يستند  وال  فيه،  مبالغ   4% ب 
يف  االهتمام  نحصر  بدورنا  دعونا  املعطيات.  من 
يقف  لن  البوتان  سعر  فإن  إليهما،  املشار  العاملني 
بفعل  للطن  أمريكي  دوالر   800 مستوى  عند 
أنبوب  إغالق  وبفعل  اكرانيا،  يف  القائمة  احلرب 
انطالقا  اسبانيا  يزود  كان  الذي  اجلزائري  الغاز 
معتبرة  بنسبة  يسمح  وكــان  املغربي  التراب  من 
من  املنتظر  عن  أما  الشروط.  وبأفضل  منه  للتزود 
كان  املوضوعية  التوقعات  فإن  زراعية،  محاصيل 
احلاد  اجلفاف  حلالة  نظرا  كثيرا  خفضها  يجب 
من  يفرضه  بــات  ومــا  الــســدود  حقينة  وتــدهــور 
املياه  واستعمال  البحر  مياه  حتلية  إلى  التوجه 

العادمة.

مالية  قــانــون  مــشــروع  مــقــدمــات  يف  اخلــطــأ  إن 
سيكون  ارتــكــازه  نقاط  يف  الذاتي  والنفخ   2023
على  املرسومة  األهداف  حتقيق  على  انعكاس  له 
عن  ــاب  ــط اخل ــل  ك سيبقى  وضــحــالــتــهــا.  عــالتــهــا 
يف  اخلدمات  جتويد  وعن  االجتماعية،  الدولة 
من  موجه  فــارغ  كــالم  والسكن  والتعليم  الصحة 
ملا  الــتــبــريــرات  وتــســويــغ  االنــتــظــارات  خلق  ــل  اج
كأهداف. وضعه  ما  حتقيق  يف  املالية  قانون  يفشل 

لوقف  إجراء  أي  املالية  قانون  مشروع  يعتمد  لم 
قــرار  اتــخــاذ  وضمنها  ــات،  ــروق احمل يف  االحــتــكــار 
تتخذ  لــم  ومــا  وتأميمها.  سامير  تشغيل  ــادة  إع
وخاصة  الغالء  فإن  وغيرها،  اإلجراءات  هذه  مثل 
سيتواصل،  بها  يرتبط  ما  وكــل  الطاقة  مــادة  يف 
سيتضاعف  كــمــا  ســيــتــفــاقــم،  املــيــزانــيــة  وعــجــز 
االستمرار  أما  الديون.  يف  املغرب  إغــراق  مفعول 
وإطالق  املائية،  للثروة  املبذرة  السياسات  نفس  يف 
الـــزراعـــات  ــكــاريــني يف  ــت الــرأســمــالــيــني االح ــد  ي
اجلفاف  عــوامــل  فــإن  التصديرية،  والــفــالحــات 
عن  الناجم  منها  اجلانب  ذلك  ويصبح  ستتفاقم؛ 
هو  املتوحشني  للرأسماليني  الرعناء  التصرفات 
وليس  اجلفاف  مفعول  توسع  يف  القوي  الطابع 

األمطار.  ندرة  جوانب 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

صندوق النقد الدويل يضع تونس تحت وطأته
إذا فسدت مقدمات مرشوع 

قانون املالية فلن تتحقق 
أهدافه.

ــرة  ــيـ انـــدلـــعـــت خــــالل األيــــــام األخـ
للتعبير  تونس  يف  صاخبة  احتجاجات 
لإلجراءات  الشعبية  اجلماهير  رفض  عن 
السياسية  ــات  ــالحـ واإلصـ الــتــراجــعــيــة 
والدستورية التي سنها الرئيس،و تلكالتي 
ينوي القيام بها إدعانا ألجندات خارجية 
الــذي  الشعبي  احلـــراك  وهــو  مــرفــوضــة. 
إطــار  يف  شعبية  يقظة  اعــتــبــاره  ميــكــن 
فبراير  ثـــورة  مكاسب  حتصني  ســيــرورة 

2011، والتصدي ملؤامرات إجهاضها. 
مسلسل  انطلق   2021 يوليوز  فمنذ 
الدميقراطية  املنهجية  عن  التراجعات 
الطامعة  الــدائــنــة  الـــدول  أملته  الـــذي 
الشعب  مــقــدرات  داخـــل  ــدم  ق مــوطــئ  يف 
التونسي وكذلك داخل حقول نفط ليبيا، 
0واملتوقع االستراتيجي القوي يف منطقة 
ــاورات  ــن امل هـــذه  أن  إال  املــتــوســط.  شـــرق 
اصطدمت مبقاومة شعبية مسنودة بدعم 
قوية  داخلية  ونقابية  سياسية  ومواقف 

حازمة.
اآلن يدخل صندوق النقد الدولي على 
خط األزمة، ويطلق مفاوضات مع الرئيس 
وحكومته ملنح تونس قرضا بقيمة 4 مليار 
هيكلية  "إصالحات"  حزمة  لتمويل  دوالر 
تتعلق باإلنفاق العمومي ومراجعة الدعم 
العمومي على املواد االستهالكية، واألجور 
والضرائب وخصخصة الشركات العمومية 
ــذا  ــرض ه ــق ــل ــب تــونــس ل ــل الـــكـــبـــرى. ط
يف   FMI لل  التنفيذي  املجلس  سيناقشه 
الفترة  أن  يعني  مــا  املقبل،  دجنبر  أفــق 

السلطات  ــام  أم فرصة  ستكون  الفاصلة 
وترسيخ  وتأكيد  الشارع  لضبط  التونسية 
سيطرة واستبداد قيس سعيد على املشهد 
العام، واستقطاب بعض القوى ذات املواقف 
املهلة/الفرصة  وهي  واملتذبذبة.  الهشة 

 FMI ال  سماسرة  من  طغمة  أمــام  كذلك 
طغمة  وهي  لالختراق  الصهيوني  والكيان 
ــورات وســيــاســيــني  ــات ــن ــي مــشــّكــلــة مـــن س
غيرتهم  سيظهرون  غربيني  وإعالميني 
ودميقراطيتها  تــونــس  مستقبل  عــلــى 
الكرمي  العيش  يف  شعبها  وحق  املغتصبة 
ان  القول  إلى  منهم  ذهب  وقد  والرفاهية. 
إقامة  ــم  رغ و2021   2011 بــني  مــا  فــتــرة 
مقرونة  تكن  لم  أنها  إال  الدميقراطية، 
بنمو وتقدم اقتصادي. وهذا يف حد ذاته 
الدميقراطية  يستهدف  حتريضي  خطاب 
دميقراطية  لصالح  املصير  تقرير  وحــق 
ــات  ــي ــوب ــل بـــرجـــوازيـــة عــلــى مـــقـــاس ال

الرأسمالية يف املركز واحمليط.
فتؤوا  ما  العمالء  و  السماسرة  هــؤالء 
ــار االقــتــصــاد  ــي ــه يـــعـــددون مـــؤشـــرات ان

انخفاض  على  مثال  بتركيزهم  التونسي 
نسب  ارتــفــاع  و  التونسية  العملة  قيمة 
الغذائية  املــواد  أسعار  غــالء  و  التضخم 
ارتفاع  و  الوقود  و  األرز  و  كالسكر  ونذرتها 
و  عامة   17٪ إلى  تصل  التي  البطالة  نسب 
الفساد  تفشي  و  الشباب  صفوف  يف   34٪
ميثل  العمومي  الدين  ان  ،و  واحملسوبية 
اإلجــمــالــي،  ــي  الــداخــل ــاجت  ــن ال ــن  م  80٪
صنيعة  ليست  مؤشرات  و  معطيات  وكأنها 
التبعية  و  االستعمار  سنوات  أنتجته  ما 
شؤون  يف  املستمر  التدخل  و  للرأسمالية 
البالد الداخلية و نهب مقدرات و ممتلكات 

الشعب و تهريبها للخارج.
والعمالء  السماسرة  هؤالء  يخجل  وال 
ــة، يف طــرح  ــ ــداد مــظــاهــر األزمـ ــع بــعــد ت
حلول  شكل  على  املبيتة  نواياهم  وكشف 
ســحــريــة لــيــســت يف احلــقــيــقــة املــجــربــة 
على  لإلجهاز  ونعش  ومسامير  كفن  إال 
التي  ودميــقــراطــيــتــهــا  تــونــس  اســتــقــالل 
كتبت سطورها بدماء شهداء الثورة وعلى 
على  وإجهاز  البوعزيزي،  محمد  رأسهم 
مصيره  تقرير  يف  التونسي  الشعب  حق 
يقترحها  حلول  واالقتصادي.  السياسي 
مؤملة  تكبيلية  إمالءات  لتصير  السماسرة 
املواد  على  العمومي  الدعم  رفع  قبيل  من 
السوق  وحترير  والتقشف  االستهالكية 
الشركات  وبــيــع  االقــتــصــادي  والــنــشــاط 
رأسمالها  وفتح  للدولة  اململوكة  الكبرى 
ــي املــتــربــص  ــب ــن جلــشــع الــرأســمــال األج

العاملة. بالقطاعات املنتجة وطبقتها 

لتحرير  الــشــعــبــّيــة  اجلــبــهــة  نــعــت    
التميمي  عدي  البطل  الشهيد  فلسطني، 
عليه  النار  إطــالق  إثــر  اسُتشهد  الــذي 

تنفيذ  بعد  االحــتــالل  جنود  قبل  مــن 
املــوت  حــواجــز  ضــد  ــار  ن إطـــالق  عملية 
لها،  بياٍن  يف  اجلبهة  ودعت  الصهيونية. 
وفصائله  الفلسطيني  الشعب  جماهير 
تصعيد  ــى  إلـ واإلســـالمـــيـــة  الــوطــنــيــة 
رًدا  اإلسرائيلي؛  االحتالل  مع  املواجهة 
شعبنا،  ضد  املتصاعدة  جرائمه  على 

اإلرهابية  قــراراتــه  ملواجهة  باإلضافة 
حصار  آخرها  كــان  والتي  والعنصرية، 
ــابــلــس يف  ــة ن ــن ــدي مــخــيــم شــعــفــاط وم

مــحــاولــة بــائــســة مــنــه لــوقــف املــقــاومــة 
لشعبنا. املتصاعد 

وأشـــــادت اجلــبــهــة بــالــشــهــيــد عــدي 
احملتلة،  القدس  مدينة  إبــن  التميمي 
ــاب  أص أن  بــعــد  شــهــيــًدا  قــضــى  ــذي  ــ وال
الهستيريا  من  بحالٍة  الصهيوني  الكيان 
التجوال  منع  فــرض  أن  وبعد  والــرعــب، 

وأرهق  احملتّلة  القدس  مستوطنات  على 
متواصلة. أيام  لعّدة  األمن  أجهزة 

بطل  بأنه  التميمي  الشهيد  ووصفت 
الذين  الفلسطيني،  الشعب  أبطال  من 
على  وردوا  الــكــيــان  ــه  وج يف  انــتــفــضــوا 
يلني  ال  وعناد  بإصرار  وأكدوا  جرائمه، 
جنوبه،  إلى  شماله  من  الشعب  أن  على 
تستطع  لم  واحــد،  بحره  إلى  نهره  ومن 
ــالل  ــت االح مــخــطــطــات  أو  االتــفــاقــات 

الصراع. عن  حتييده  أو  جتزئته 
التي  البطولية  العملية  أّن  إلى  ولفتت 
الهامة  ــازات  ــ واإلجن التميمي،  نفذها 
ــــدت فــشــل كل  أك ــي حتــقــقــت فــيــهــا  ــت ال
احملتلة  القدس  مدينة  فصل  محاوالت 

وقضيتنا. شعبنا  عن 
الرسمية  الــقــيــادة  اجلبهة  وطــالــبــت 
صمود  لتعزيز  اإلمــكــانــات  كــل  توفير 

منهم. الشهداء  وذوي  شعبنا 
فلسطني.  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 

املركزي.  اإلعالم  دائرة 

مصطفى الخياطي  

 الشعبّية تنعي الشهيد التميمي وتصفه بأّنه بطل من أبطال الشعب 

الفلسطيني الذين انتفضوا يف وجه الكيان الصهيوين.


