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الجماهري الشعبية يف مواجهة تبعية وتغول الدولة املخزنية

الزالــــت جــائــحــة كــوفــيــد  19 -تخلف
مآسي وآالما الحصر لها وتداعيات خطيرة
يف كاللقطاعات وتعري نتائج السياسات
الــســابــقــة يف مختلف املــجــاالت؛وعــوض
االستفادة من دروس هذا الوباء تؤكد الدولة
املخزنية طبيعتها الطبقية املعادية ملصالح
الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،وتستغل
ظ ــروف اجلــائــحــة لتبسط تغولهاوتنظم
هجوما كاسحا على املكتسبات واحلقوق
الشعبية

.

إن الثابت يف سياسة النظام املخزني هو
التبعية للرأسمالية الغربية وخدمة مصالح
الكتلة الطبقية السائدة محليا؛ فقد كان
وال زال تــابــعــا بــاخلــصــوص لإلمبريالية
الــفــرنــســيــة واالمــبــريــالــيــة األمــريــكــيــة
واالحتاد األوروبــي؛ وخاضعا ،على املستوى
االقتصادي واالجتماعي إلمــاءات البنك
الــدولــي وصــنــدوق النقد العاملي واملنظمة
العاملية للتجارة ومنظمة التنمية والتعاون
االقتصادي؛ وكانت والزالت كل مخططاته
وبرامجه واتفاقياته محكومة بهذه التبعية
ومــســخــرة لــلــتــجــاوب مــع مــصــالــح ورغــبــات
هــذه املــراكــز االمبريالية .فعلى املستوى
السياسي ال يكتفي النظام املخزني بإعالن
انحيازه املفضوح إلى جانب االمبريالية يف
كل القضايا السياسية التي تطرح دوليا
أو إقليميا أو محليا ،بل إنــه يعتبر نفسه
أحد أدوات تنفيذ هذه السياسة على كافة
الواجهات يف املنطقة ويجتهد يف خدمة
األطماع االمبريالية الراميةلتركيعالشعوب
ونهب خيراتها .وتشهد تدخالته إفريقيا
وعربيا على مــدى هــذه التبعية .وتبقى

القضية الفلسطينية التي يعتبرها املغاربة
قضية وطــنــيــة مــثــاال ســاطــعــا عــلــى مــدى
االستعداد خليانة القضايا العادلة إلرضاء
حتالف االمبريالية واحلركة الصهيونية
واألنظمة الرجعية باملنطقة

.

وعلى الصعيد االقتصادي واالجتماعي
ظــل الــنــظــام املــخــزنــي خــاضــعــا إلمـــاءات
املؤسسات املالية الدولية املانحة؛ إن القواسم
املشترك بني االتفاقات التي يوقعها معها أو
مع الدول الرأسمالية هي استباحة املغرب
أمام اجلشع الرأسمالي وخرق حقوق املغاربة
وخنق حرياتهم وتفقيرهم واستغاللهم.
وكـــان مــن بــن الــعــنــاويــن ال ــب ــارزة يف هــذا
املجال سياسة التقومي الهيكلي وسياسة
اخلوصصة واتفاقيات الشراكة واتفاقية
الصيد البحري وسياسة تفكيك اخلدمات
االجتماعية العمومية تشجيعا للقطاع
اخلاص

.

إن كـــــل املـــــؤشـــــرات االقـــتـــصـــاديـــة
واالجتماعية تبني النتائج الكارثية لهذه
التبعية على تــطــور املــغــرب وعــلــى أوضــاع
الفئات الشعبية .إن احتالل املغرب للمرتبة
 121على  189دولـــة يف مــؤشــر التنمية
البشرية لوحده كاف لتأكيد الفشل الذريع
لسياسة املخزن والتي خلفت نسبة أمية
تفوق  32يف املائة و 25يف املائة كنسبة للفقر
املدقع و 14.8يف املائة كنسبة للبطالة؛ وتأتي
باقي املؤشرات على نفس املنوال لتبني أن
الفشل كان شامال لكل املجاالت وأن األزمة
بنيوية .وستزيد جائحة كوفيد  19 -هذه
املؤشرات استفحاال وستعمق األزمة الشاملة
التييعيشها املغرب وستقوي تبعية وخضوع

املغرب للدوائر االمبريالية.
إن ما يوجه سياسة املخزن هو تبعيته
للمراكز الــرأســمــالــيــة العاملية وخدمته
ملصالح الكتلة الطبقية السائدة عوض إرادة
خدمة املصالح الشعبية؛ الشيء الذي يفسر
طبيعته االستبدادية وفساده ويجعل من
املستحيل حتوله من نظام مخزني إلى نظام
دميقراطي

.

وجاء توالي فشل التجارب االنتخابية
ليؤكد خطأ الرهان على التغيير من داخل
املؤسسات الشكلية للدولة املخزنية ،وأفقد
اجلــمــاهــيــر الــثــقــة يف املؤسساتالرسمية
واألحــــزاب املــوالــيــة للنظام ،وجــعــل أكثر
مـــن  80يف املـــائـــة مـــن امل ــغ ــارب ــة تــقــاطــع
االنــتــخــابــات؛ومــا إعــان املــخــزن عــن فشل
منوذجه التنموي وفشل مؤسساته وجتاربه
االنتخابية سوى دليل على زيف شعاراته
حــول الدميقراطية وتأكيد على اختيار
اجلماهير الشعبية خلــوض املعارك خارج
اللعبة املخزنية .وكبديل لهذا التوجه كان
النضال املباشر خيارا شعبيا؛ فقد تنوعت
وتعددت احلراكات الشعبية واالحتجاجات
االجتماعية والنضاالت العمالية رغم كل
التضحيات ورغم مناورات املخزن وتغوله

.

إن استمرار مسلسالت القمع واالعتقاالت
واحملــاكــمــات والــطــرد التعسفي ال يترك
أمــام اجلماهير الشعبية مــن خــيــار سوى
املضي يف درب النضال وتصعيده وتقويته
وتوحيده للقطع مع التبعية وتغول النظام
املــخــزنــي وإلســقــاط االســتــبــداد والفساد
وبناء دميقراطية شعبية تفتح األفق نحو
االشتراكية

" القانون المالي ال يجيب إال على القليل من
انتظارات الفئات الشعبية وعلى الكثير من
مطالب ذوي المصالح والشركات "

الهنج الدميقراطي ّ
يندد
بتطبيع النظام املخزين مع
الكيان الهصيوين
بيان إىل خدام املخزن الجدد
بوادر عودة الغرب اإلمرباييل

2
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11

لحظرية الفاشية

ضحااي االقصاء املمهنج يف املبارايت
العمومية أمام حمتية التصدي
الوحدوي للسياسات الطبقية

.
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النهج الدميقراطي يندّد بتطبيع النظام املخزين مع الكيان الصهيوين
بدعم من رئيس االمبريالية األمريكية املنتهية واليته،

اجلميع مبختلف الهويات واألديــان .كما يزج هذا اإلعالن

حتاول جر احلركة االمازيغية الدميقراطية والتحررية إلى

أقــدم النظام املغربي على اإلعــان الرسمي على تطبيع

التطبيعي ببالدنا يف مــا يسمى بصفقة الــقــرن املشئومة

مستنقع التطبيع .ومن جهة اخرى ،يؤكد تضامنه ودعمه

العالقات مــع الكيان الصهيوني ،بعد ســنــوات طويلة من

والتخندق ضمن طابور األنظمة العربية الرجعية العميلة

الالمشروط للشعب الفلسطيني الصامد واملقاوم من خالل

العالقات السرية و العلنية مع هــذا الكيان االستعماري

التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية .إن هذا اإلعالن

فصائله املناضلة مــن اجــل تقرير مصيره وإقــامــة دولته

والعنصري واملجرم والقاعدة األمامية لالمبريالية الغربية

املخزي استخفاف واستهتارمبوقف الشعب املغربي وقواه

الدميقراطية وعــودة الالجئني .ويهيب بكل شعوب العالم

لفرض هيمنتها على شعوب املنطقة العربية واملغاربية

وعرقلة نضالها من أجل التحرر الوطني والدميقراطية.
وتعد هذه اخلطوة اخليانية طعنة غادرة للشعب الفلسطيني
وقضيته العادلة املتمثلة يف إقامة الدولة الدميقراطية
العلمانية على كامل الــتــراب الفلسطيني يتعايش فيها

احلية والدميقراطية الداعم للقضية الفلسطينية.

الــوقــوف إلــى جانب الشعب الفلسطيني يف نضاله العادل

إن النهج الدميقراطي إذ يدين بقوة التطبيع املخزني مع

واملشروع من أجل استرجاع حقوقه كاملة.
الكتابة الوطنية
 12دجنرب 2020

الكيان الصهيوني الغاصب ،يدعو كل القوى احلية وكافة
املواطنات واملواطنني األحرار إلى رفضه والنضال الوحدوي
من اجل إسقاطه ،كما يستنكر بعض األبواق املتصهينة التي

قرأنا لكم.
يف أعقاب إحياء اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،
قرأنا لكم بيان الذكرى  53لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
جماهري شعبنا يف الوطن والشتات !

السادة يف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة
واملمسوعة !
أهلنا يف القطاع الصامد واملحارص !

بعد أيام قليلة تضئ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
شمعتها الثالثة واخلمسني ،والتي حملت خالله لواء الثورة
والنضال والكفاح الوطني والقومي ضد املشروع الصهيوني
قدمت خالله على هذا الدرب
على مدار أكثر من نصف قرنَ ،
النضالي الطويل عــشــرات اآلالف مــن الــشــهــداء واألســرى
واجلــرحــى واملناضلني الــذيــن نتوجه لهم ولعموم شعبنا
يف الوطن والشتات ويف املنايف واملخيمات بأسمى حتياتنا
ً
إجالال وإكبار ًا واعتزاز ًا لهم ولتضحياتهم
النضالية ،والوقوف
ومآثرهم وبطوالتهم

.

الصهيوني ،وقضية األسرى قضية مركزية ،يجب أن يلتحم
اجلميع من أجل اسناد احلركة االسيرة

.

فقد أقرت اجلبهة الفعاليات التالية يف ذكرى انطالقتها
الـ: *53

1

 -اإلعالن عن يوم السبت  ،12-12-2020عن يوم عمل

 - 4تنظيم أيام طبية توزع اجلبهة من خالله الوسائل
وأدوات الوقاية والسالمة وتقدمي اخلدمة للفقراء واملهمشني
واملسحوقني

.

 - 5تنظيم حمالت لترميم البيوت الفقراء واملهمشني،
وتنظيم فعاليات متنوعة ويف املقدمة منها رفــع رايــات

جماهري شعبنا !

يف ضوء ما يواجهه شعبنا هذا العام من حتديات جسام
حيث متــر قضيتنا بــواحــدة مــن أهــم محطاتها خــطــورة،
وحــجــم الهجمة الصهيونية واألمــريــكــيــة الــشــرســة التي
تستهدف قضيتنا وثــوابــتــه ،ويف ظــل اســتــمــرار الــعــدوان
الشامل املفروض على شعبنا وخاصة يف القطاع الذي يرزح
حتت حصار خانق ،ومحاوالت مستميتة من العدو البتزاز
شعبنا ومحاولة تطويع قوى املقاومة عبر مقايضة القضايا
السياسية بقضايا إنسانية ،والفشل اجلديد يف لقاءات
املصاحلة ،وانقالب السلطة على القرارات الوطنية باإلعالن
عــن عــودتــهــا للعالقات مــع االحــتــال والتنسيق األمــنــي،
والذي أدخلنا يف مربعات أكثر خطورة .وتزامن ًا مع صاعقة
طبت
انتشار جائحة كــورونــا التي ضربت العالم كله َ
وأع ّ
خاللها شريان احلياة ،وأدت إلى وفاة وإصابة املاليني ،وإلى
خسائر وركود يف االقتصاد العاملي ،ويف ظل استمرار الهجمة
الصهيونية املسعورة ضد قيادات وكوادر اجلبهة يف الضفة،
فقد قررت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني إحياء ذكرى
االنطالقة هــذا العام من خــال سلسلة فعاليات وأنشطة
وأيام عمل تطوعية حتت شعار (  53عام ًا ..املقاومة مستمرة
حتى التحرير والــعــودة) ،تــراعــي فيه األوضـــاع الصحية
الراهنة ،وتوجه خاللها اجلبهة مجموعة من الرسائل الهامة
ويف املقدمة منها جتديد متسكها بخيار املقاومة الشاملة
ويف املقدمة منها الكفاح املسلح طريقنا ملواجهة العدوان
ومخططات التصفية ،والتأكيد على وحدة مكونات شعبنا
الفلسطيني يف الوطن والشتات ،وبضرورة مواجهة قرارات
السلطة بالعودة للعالقات مع االحــتــال ووقــف التنسيق
األمني ،والتأكيد على حق العودة جوهر الصراع مع العدو

تطوعي مركزي على مستوى القطاع من حمالت تنظيف
ومساعدة لبيوت احملجورة وغــرس لألشجار ...الــخ ،سيتم
خالله جتنيد كامل للرفيقات والرفاق والفرق التطوعية
ُ ،يــدعــى لــه الــقــوى الوطنية واإلســامــيــة والشخصيات
واملؤسسات احمللية .مبعنى حتويله ليوم عمل وطني ،يشارك
به كل قطاعات شعبنا ( شباب ،مرأة ،أطفالـ شخصيات وطنية
واعتبارية..الخ) يراعي الوضع الصحي ،واألوضاع الراهنة

.

 - 2تنظيم اعتصامات أمام مقر الصليب األحمر دعم ًا
وإسناد ًا للحركة األسيرة

.

 - 3اعتبار ذكرى انتفاضة احلجارة الكبرى ،يوم للوفاء
للشهداء واجلــرحــى واالســــرى وإعــــادة االعــتــبــار لرمزية
الشهادة ،واجلرحى باعتبارهم أوسمة فخر لنا ولثورتنا
الفلسطينية ،وذلك عبر تنفيذ برنامج زيارات ألسر الشهداء
وأضرحتهم ،والتركيز على أقدم اسير واقدم جريح واسرى
وجــرحــى اجلبهة وقــدامــى األعــضــاء يف إط ــار مجابهة ما
يتعرض له األسرى واسر شهداء شعبنا واجلرحى من هجمة
صهيونية رجعية سلطوية هدفت الغتيال رمزيتهم معنوي ًا
وتصفية عائالتهم معيشي ًا( .يترك للمناطق وبإشراف جلان
احملافظات)

.

اجلبهة وإعالم فلسطني فوق املنازل ،وإطالق األلعاب النارية
منتصف ليلة 11/12

.

جماهري شعبنا ! ،،،

إن هــدفــنــا مــن خ ــال ه ــذا الــبــرنــامــج هــو حتــويــل هــذه
املناسبة الوطنية إلى برنامج عمل ،نوجه خالله رسائلنا
الــوطــنــيــة بــضــرورة تــوحــيــد املــوقــف الــوطــنــي يف مواجهة
خطورة التحديات الراهنة وتشكيل جبهة املقاومة القادرة
على التصدي لالحتالل واملخططات التصفوية ،كما توجه
رسائل محلية من أجل تعزيز العمل التطوعي امليداني ،مبا
فيها تعزيز الوعي الشعبي بخطورة جائحة كورونا وضرورة
تضافر اجلــهــود مــن أجــل حماية أبــنــاء شعبنا ،واحلــد من
مخاطر اجلائحة .يف هذا الصدد ندعو وسائل اإلعالم املرئية
واملسموعة واملقروءة إلى التغطية الكاملة لهذه الفعاليات

.

عاشت تضحيات شعبنا املنتصر دومـ ًا وعاشت مقاومته
الباسلة !  ..املجد للشهداء  ..احلرية ألسرى احلرية !..
الــشــفــاء الــعــاجــل للجرحى ! .نحو الــدولــة الفلسطينية
املستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس وعودة
الالجئني ! ..وإننا حتم ًا ملنتصرون

!

!

الجهبة الشعبية لتحرير فلسطني -قطاع غزة .3/12/2020
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قضايا عاملية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
النهج الدميقراطي ،فرع املحمدية 11 ،دجنرب 2020
ترصيح الرفيقة زهرة ازالف الكاتبة املحلية .
يــوم  11دجنبر مــن كــل سنة ،هو
يوم املرأة املناضلة املغربية

.

ملــاذا اخــتــارت احلــركــة التقدمية
واحلقوقية املغربية عامة والنهج
الدميقراطي خاصة هذا اليوم

؟

يصادف هذا اليوم يوم  11دجنبر
 ،1977اليوم الذي استشهدت فيها
الــرفــيــقــة ســعــيــدة املــنــبــهــي خــال
اإلضــــراب عــن الــطــعــام الـــذي قــام
بــه أكــثــر مــن  130معتقل سياسي
ومــعــتــقــات ســيــاســيــات مــن ضمنهن
س ــع ــي ــدة ،مــنــاضــلــة مــنــظــمــة"الــى
األمـــــام" املــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة،
اإلضراب الذي دام  45يوم ،وفارقت
الشهيدة احلياة بعد  36يوم منه،
كــــمــــا يــــصــــادف هـــــذا الـــيـــوم
االضـــطـــهـــاد الـــــذي ت ــت ــعـــرض لــه
الفالحة ،الرفيقة مينة جبار من
طـــرف نــاهــبــي األراضـــــي مبنطقة
بنسليمان

.

ويف ظل هذا الظرف الذي تعاني
فــيــه الــكــادحــات عــامــة و الــعــامــات
خاصة معاناة الهشاشة :الطرد من
العمل (منــوذج احملمدية :حالالت
كــورفــنــيــك ،مــعــمــل بــيــم ،فــراشــات،
عامالت احلمامات ،فالحات أوالد
عزوز)...
وبهذه املناسبة نؤكد على أننا

لــن نــســى جــمــيــع شــهــيــدات الشعب
املــغــربــي أمــثــال :فــاضــنــة اوحــرفــو،
جميعة أزغار،جنية أدايــا ،فــدوى،
فضيلة . . .
ال ــن ــه ــج الـــدميـــقـــراطـــي ،ف ــرع
احملمدية ،يخلد اليوم 11 ،دجنبر
 ،2020ألسباب عدة منها:

بنسليمان

هنيئا للفالحة الكادحة مينة جبار مبعانقة الحرية

اخــلــي الــيــوم  10دجنبر  2020وكــيــل امللك
باحملكمة االبتدائية ببنسليمان سبيل الفالحة
الــكــادحــة مينة جــبــار بعدما قضت يف ضيافة
درك املركز الترابي ببنسليمان مدة  72ساعة
حتــت تــدابــيــر احلــراســة النظرية وقــد تزامن

 أنـــه لــن يــنــســى و لــن يــتــنــاســىشـــهـــداء الــشــعــب امل ــغ ــرب ــي عــامــة
وشهيداته خاصة.

إطــاق سراحها اليوم مع احتفال العالم ومعه
اجلمعية املغربية حلــقــوق اإلنــســان بالذكرى
 72لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حتت شعار
مــركــزي "حــقــوق اإلنــســان غــيــر قــابــلــة للحجر
:نضال وحدوي لتفعيل امليثاق الوطني حلقوق
اإلنــســان حــمــايــة لــلــمــدافــعــن وإعــمــاال لكافة
احلقوق واحلريات "،هذا وقد اخلي اليوم وكيل
امللك ببنسليمان سبيل مينة جبار بشرط خروج
مامور التنفيذ الذي خرج أول مرة معززا بالقوة
العمومية وهــو مــوضــوع شكايات عــديــدة ليس
فقط من أم مينة جبار ومينة جبار نفسها بتهم

 كما يجدد تضامنه الالمشروطمـــع مــعــتــقــلــي الــقــضــايــا الــعــادلــة
ويطالب بإطالق سراهم

.

 كـــمـــا يــــجــــدد تـــضـــامـــنـــه مــعالــفــاحــة،الــرفــيــقــة مــيــنــة جــبــار
الــتــي تــتــعــرض لــاضــهــاد املــســتــمــر.
حتية الصمود

.

.

ليس هذا هو نقاشنا سأعود للنقطة األولــى فكما ذكــرت بدل
توجيه األنظار لهذا النقاش .كثر احلديث عن نون النسوة أو سياسة
التأنيث كما سماها البعض وعن عدد ارتفاع املناصب اخلاصة باإلناث
بدل الذكور ،وهناك من أخذ األمر باستياء وهناك من بدأ يف نشر
قاعة األساتذة وهي مملوءة باألستاذات وبدأ يفكر فقط يف .....
فبالنسبة للدولة هدفها واضح حتاول تكريس صورة معينة عن
املرأة صورة لطاملا حاولوا تكريسها عبر التاريخ ،كما حاولوا إدخالها
لعقول النساء رغما عنهن .فبعد انتهاء احلروب العاملية واحتياج
املصانع لليد العاملة ،مستغلني كذلك احتياج املرأة آنذاك للعمل،
فتم تشغليها بثمن بخس لساعات طوال .لكن سرعان ما احتدت قوة
النساء وطالنب بحقوقهن و سجلن يوما عامليا بنضالهن  8 -مارس -

التزوير املرفوعة لدى الوكيل العام لدى محكمة
االستئناف بالدار البيضاء ولدى رئاسة النيابة
العامة بالرباط

.

املــهــم ســنــفــضــح مــلــف ارض ديــفــور باحلجة
والدليل وفضح الناهبني والطامعني من عائلة ال
دهي وال بيا مبحاضر رسمية فقضية مينة جبار
إدارية وليست قضائية خاصة وان هناك جلنة
إقليمية تضم كل القطاعات الوصية خرجت
منذ سنتني وأحصت السيدة العيدية الــوادي
أرملة محمد جبار والد مينة جبار

.

 أنــه يــجــدد عــهــده للشهيداتعلى االستمرار يف النضال احلــازم
(مـــن داخــــل الــنــهــج الــدميــقــراطــي
وطنيا) :مــن أجـــل مــغــرب جــديــد
يــضــمــن املـــدرســـة لــبــنــات و أبــنــاء
اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة ،املستشفى
للمرضى ،السكن الالئق ،الكهرباء،
املــاء ،الطرق ،املساواة الفعلية بني
النساء و الرجال ،احلق يف التنظيم،
يف الرأي ،حرية املعتقد...

بعد ظهور نتائج مباراة التعاقد ،وبدل توجيه األنظار لكيف أصبح
التقرير بيد الداخلية يف اختيار من مير ومن ال بعيدا عن الكفاءة
وعن مبدأ االستحقاق .ومحاولة منع املناضلني ،على املستوى الوطني
من ولوج املهنة نظرا للوزن الذي سيشكلونه للمعركة ،وربط هذا
اإلقصاء مبعركتنا  -معركة الدفاع عن املدرسة العمومية -وكذلك
بإلقاء نظرة بسيطة عن الوضع بشكل عام وعن من الزال يدافع عن
املدرسة .سنفهم ملاذا مت إقصاء العديد يف هذه املباراة رغم كفاءتهم
ومتيزهم .فهو إقصاء مقصود حتى ال تتقوى التنسيقية بهؤالء
املناضلني
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تعقيب رفاقي

وحصنوا بذلك عدة حقوق.

فالدولة تعمل جاهدة على تكريس دونية املــرأة وأنها عنصر
ضعيف لن حتتج ولن ترفض ،وأن املجتمع وضع لها حدود ال ميكن
لها جتاوزها.
باإلضافة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية التي تتلقها األنثى
منذ البداية أن دورها هو البحث عن الزوج واإلجناب وعدم جتاوز
سن معني ،وانشغالها بعالم ( املوضة واملاكياج واملسلسالت )....
هذه بعض األمور يف تنشئتنا االجتماعية التي تبني عليها الدولة
وتعتقد أن املرأة التي تلقت مثل هذه التنشئة لسنني عديدة .كيف
لها عندما تستقل ماديا أن تفكر يف  :مجانية التعليم  -املخططات
التصفوية  -الوظيفة العمومية  -اإلقصاء  -ابتاء الشعب  -خوصصة
القطاع .....

وتسمح يف عالم املوضة واملاكياج ؟؟؟؟؟ والدولة كذلك تفكر أن
االستاذة لها ما يعرقلها عن النضال مثل الوالدة و اإلجناب ...
هذا تفكير الدولة من طبيعة احلــال ،لكن الغريب يف األمــر أن
العديد من األساتذة انساقوا وراء هذا التيار و بدؤوا يشككون يف
قدرات األستاذات

.

البــأس زميلي األستاذ أن أذكــرك أن هــذه األســتــاذة متلك نفس
الدماغ الذي متلكه أنت

.

وال يسعنا بهذه املناسبة إال أن نتوجه بالشكر
اجلزيل لكل األساتذة احملامون املــؤازرون ملينة
جبار يف محنتها كــل مــن عضو املكتب املركزي
للجمعية املــغــربــيــة حلــقــوق اإلنــســان األســتــاذ
احمل ــام ــي ســعــيــد بــنــحــمــانــي واألســـتـــاذ محمد
عسولي واألستاذ عبد الغني خطابي واألستاذ
هاشم املغربي واألســتــاذ امــن قــرواش واألستاذ
عبد العزيز خودي واألستاذ عبد اإلله تاشفني
وآخــــرون عــلــى مــؤازرتــهــم لــعــضــوة مــكــتــب فــرع
بنسليمان للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان
مينة جبار ،كما ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر
اجلزيل لكل من اإلطــارات احلزبية والنقابية
واحلــقــوقــيــة وع ــم ــوم املــواطــنــن واملــواطــنــات
الذين تضامنوا مع اعتقال مينة جبار ونقول
بــان هــذا امللف إداري وليس قضائي يف الــدول
الدميقراطية التي حتترم نفسها ومواطنيها
القضاء يف حماية املال العام وليس لتكريس نهب
املال العام والفاهم يفهم

.

ميلودة بنعزوزي
أن هذه األستاذة تقاسمت معك مقاعد الدراسة لسنني عديدة.
ليس بينكما فــروق يف القدرات العقلية ،وتلك األفكار التي متلك
يف عقلك كونك أنت الرجل لك القوة ،ولك السلطة ،ولك  .....وأن
املرأة كائن ضعيف و يحتاج دائما إلى وجودك وحمايتك ماهي إال
خزعبالت دجنوك بها يف هذا املجتمع

.

زميلي األستاذ إن املرأة عبر التاريخ كانت إلى جانب الرجل ،بل
كانت أكثر منه قيمة ،وبفضلها اكتشفت الــزراعــة ،واالستقرار،
وخرجت يف رحالت الصيد و القطف ،وحمت نفسها من احليوانات
ولم يكن احلمل معرقال لها يف مساهمتها يف تطور الوضع

.

زميلي األستاذ هناك العديد من األستاذات و الطالبات و املعطالت
،قدمن روحهن دفاعا عن مواقف و قضايا امنوا بها

.

وشوارع الرباط و انزكان شاهدة على تضحيات األستاذات اللواتي
يقطعن أالف الكيلومترات ،حلضور البرامج النضالية ليس للجلوس
يف املقاهي ،وال الستغالل فرصة السفر وال للبحث عن شريك احلياة.
ولكن دفاعا عن مواقف يؤمنون بها للدفاع عن املدرسة العمومية
ومجانية التعليم ألبناء هذا الشعب

.

والزلنا سنناضل و نكافح إلى جانب زميلنا الرجل ،ونرحب بجميع
األستاذات اجلدد

.

وندين اإلقصاء املقصود من طرف الداخلية

.
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شبيبة النهج الدميقراطي تندد بسياسة اإلقصاء من الوظيفة العمومية التي طالت املناضالت
واملناضلني بسبب قناعاتهم النضالية
عقد املكتب الوطني لشبيبة النهج الدميقراطي اجتماعا

 -يدين استمرار مسلسل تطبيع األنظمة العربية مع الكيان

بشكل أقــوى بعد خفوتها خالل فترة احلجر رغم استغالل

حضوريا هو األول من نوعه منذ بداية جائحة كوفيد 19

الصهيوني الغاشم ضدا يف إرادة شعوبها املمانعة (إمــارات –

الــدولــة لتمديد حالة الــطــوارئ وقمع كافة االحتجاجات

وذلك يومي السبت واألحد  /06/05دجنبر  2020يف احترام

البجرين  -السودان  )...ويدعوا إلى خلق جبهات دميقراطية

بذريعة خرقها ،إال ان املقاومة الشعبية رافضة حلجر احلقوق

تــام إلجـــراءات التباعد اإلجتماعي والبروتكول الوقائي

وشعبية يف املنطقة ملناهضة التطبيع ،ودعم جهود توحيد

واحلريات يف جل القطاعات ومختلف الفئات (عمال /ات –

املوصي به من املؤسسات الصحية ،وقد تــداول االجتماع يف
أهــم القضايا الدولية واإلقليمية والوطنية خصوصا تلك

املقاومة الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام.

نقابات – أساتذة/ات فرض عليهم التعاقد – معطلني/ات –

طلبة/ات .)...

التي تهم وضعية الشبيبة املغربية والطبقة العاملة وعموم

 -يدعم ويتضامن مع كافة نضاالت الطبقة العاملة وعموم

الكادحني/ات يف ظل جائحة كورونا ،وبعد تنويهه بالدينامية

الشغيلة والشباب/ات الكادح والشبيبة التعليمية ويدين

النضالية واإلشعاعية التي أطلقتها شبيبتنا فروعا وجلانا

كافة اشكال قمعها ويدعوا إلى وحدتها يف إطار جبهة شعبية

للنضال .

وظيفية أثناء فترة احلجر الصحي ومطالبته كافة مناضلينا
ومناضالتنا ببدل املزيد من اجلهد والتضحية للمساهمة يف

 -يندد بسياسة اإلقصاء من الوظيفة العمومية التي طالت

إعالن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات ،فإن املكتب

املناضالت واملناضلني بسبب خلفياتهم النضالية ومواقفهم

الوطني لشبيبة النهج الدميقراطي يسجل ما يلي :

السياسية ما أصبح يصطلح عليه "الفرز األمني".

عىل املستوى الدويل:

 -يــراقــب بقلق شديد الــدخــول اجلامعي يف ظــل جائحة

 -استمرار جائحة كورونا ومعها ابتزاز الرأس املال العاملي

كوفيد  ،19والــذي اتسم باالرجتالية واالرتباك الواضح يف

لصحة الشعوب عبر حرب اللقاحات مع اقتراب بداية عملية

شكل التعليم وخياراته وقد خلف هذا الوضع احتجاجات

ا لتلقيح .

طالبية يف العديد من اجلامعات واملعاهد ،ويف هذا الصدد

 تكثيف اإلمبريالية نهبها ملقدورات وثروات الشعوب وهذهاملرة عبر الدعم باملكشوف للدكتاتوريات وإعطائها الضوء
األخضر لقمع شعوبها آخرها الدعم العلني لإلمبريالية
الفرنسية للديكتاتورية املصرية بعد بيعها لألسلحة دون
اشتراط احترام حقوق اإلنسان وغض البصر عن االنتهاكات

اجلسيمة حلقوق اإلنسان.

 تهنئة الشعب الفنزويلي على النجاح الباهر لالنتخاباتالتشريعية التي كانت نتائجها عرسا دميقراطيا وتأكيدا
شعبيا عــلــى دحـــض االنــقــاب األمــريــكــي عــلــى الشرعية

والدميقراطية.

عىل املستوى اإلقلميي:

اشتوكة ايت باها

مسرية تضامنية ناجحة

عبد اهلل سامي

جنــاح بــاهــر تعرفه القافلة التضامنية
والــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة الــتــي دعـــت لها
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان مبناسبة
اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ( 10دجنبر
 )2020وبــدعــم مــن الــنــهــج الــدميــقــراطــي
واالشــتــراكــي املــوحــد ،تضامنا مــع عامالت
وعمال شركة صبروفيل املطرودين من طرف
املستغل الفرنسي بريك ،واملعتصمني أمام
مقر الشركة الكائن بطريق السبت والتابع
ترابيا جلماعة الصفاء اشتوكا أيــت بها.
الــعــمــال والــعــامــات املعتصمون يطالبون
بــالــرجــوع للعمل أو تصفية حساباتهم
بطريقة قــانــونــيــة إال أن املــشــغــل يتهرب
مــن اجلــلــوس لطاولة احل ــوار ويــحــرم مئات
الــعــامــات والــعــمــال مــن حقهم املــشــروع يف
الشغل.

يجدد املكتب الوطني للشبيبة التأكيد على موقفه الداعي
لوحدة فصائل احلركة الطالبية والقوى الشبيبية من أجل

عىل املستوى الوطين:
 استفحال أزمة املشروع املخزني ووصوله للطريق املسدودبعد الفشل الــذريــع الختياراته السياسية واالقتصادية
النيوليبرالية التي فاقمت املديونية اخلارجية لتشكل %90
من الناجت اخلام للدولة وتأكيدا لهذه األزمة اخلانقة حصول
الدولة خالل ثالث أشهر فقط على  7قــروض خارجية مما
يرهن البالد بشكل كلي للمؤسسات اإلمبريالية العاملية مما
يعني اجــراءات تقشفية أكثر وتفقير أكثر وقمع احلريات

واحلقوق أكثر.

النضال على مطلب التعليم الشعبي الدميقراطي املوحد
املجاني ،وإلى إعادة بناء أوطم نقابة لكل الطالب والطالبات
كسبيل وحيد للنهوض باألوضاع املادية واملعنوية للطالب.
 تضامنه املطلق مع اإلضــراب عن الطعام الــذي يخوضهالصحفيني املعتقلني ومعتقلي حــراك الريف داخــل سجون
الدل والعار ويطالب بإطالق سراحهم وسراح كافة املعتقلني

السياسيني باملغرب.

عن املكتب الوطين 9 ،دجنرب 202

 -يف املقابل يسجل بفخر عــودة األشــكــال االحتجاجية

مالحظات عىل هامش مباراة التعاقد يف قطاع التعليم

عبد الصادق بنعزوزي

• أوال؛ صدرت نتائج االمتحان الكتابي سريعا رغم أن أوراق االمتحان اخلاصة
بربع مليون معطل كانت جد كثيرة ،عكس الشفوي الذي عرف إصدار نتائجه
تأخرا و اضطرابا كبيرين رغم قلة عدد املتبارين و سهولة التصحيح

.

• اثنيا؛ صدرت نتائج الطور الكتابي اعتمادا على رقم االمتحان وليس على
اإلستحقاق ،و هذا مخالف ملبدأ الشفافية والــوضــوح ،كما أنه يفتح الباب
مبصراعيه للفاسدين كي يتصرفوا كما يريدون يف نتائج الشفوي

.

• اثلثا؛ إن الوزارة و أكادميياتها قامت بخرق اجلدولة الزمنية املقررة سلفا ،إذ
كان من املفترض أن تصدر النتائج يوم السبت فتم تأخيرها ليوم الثالثاء دون
بالغ رسمي من الوزارة و ال من األكادمييات ،بل أكثر من ذلك صرح الوزير شفويا
بقبة البرملان أن النتائج جاهزة لكن املشكل يف الشواهد احلديثة التي لم جتهز
بعد و أن املشكل قد مت حله و ستعلن النتائج ...لكن ،و ألن النتائج لم تعلن كما
ادعى الوزيز ،خرج علينا موظف آخر من األكادميية (ج .ل ).يفند ادعاءات
الوزير التي تشير جلاهزية النتائج فيؤكد بأن املداوالت ال تزال مستمرة و لن
تصدر النتائج حتى صباح اليوم املوالي!
مباشرة بعد ساعتني أو ثالث ،و ردا على ما صرح به موظف األكادميية
املذكور؛ خرجت القناة األولى بتصريخ آخر مختلف يدعي بأن النتائج ستصدر
تلك الليلة و أن سبب التأخير ما قاله الوزير ال ما قاله املوظف! لكن ،و كما أثبتت
الوقائع ،ال الوزير كان صادقا و ال املوظف كان صادقا و ال القناة األولى صدقت
فيما ادعت...
و يف خضم هذا التالعب (التشطيح) الذي كان بإمكان الوزارة جتنبه ببالغ

لن يكلفها دقيقتني أو ثالث من وقت أحد موظفيها ،كان املعطلون ينتظرون
ويتعذبون عذابا نفسيا قاتال ،و كذلك كانت أمهاتهم و عائالتهم تتعذب معهم
باإلنتظار على نار أوقدتها وزارة غير مسؤولة كما أثبتت بالواضح امللموس.
مبعنى أن الدولة يف شخص وزارتيها ( التربية و التكوين و الداخلية) لم تكتفي
بتهميش املعطلني و حرمانهم من حقهم الدستوري يف الشغل و العيش الكرمي
 ،بل جتاوزت ذلك إلى تعذيبهم نفسيا و حتطيمهم لتسهل السيطرة عليهم
مستقبال ،ثم إن ذلك يعني كذلك أن بطش هذه الدولة جتاوز املعطلني ليطال
عائالتهم و ذويهم أيضا

.

• رابعا  :إن عددا من الناجحني كانوا على علم بنجاحهم منذ يوم السبت
املاضي ،و هذا يطرح آالف عالمات اإلستفهام ،و يف املقابل جل الرفاق املناضلني
اشتغلوا يف اإلمتحان بشكل جيد جدا و كانوا واثقني من إجاباتهم لكن مت
إقصاؤهم يف جميع اجلهات ،و هو ما يفسر السبب احلقيقي للتأخر يف إعالن
النتائج و التوثر الذي صاحبه؛ ذلك السبب الذي ال يستطيع ال الوزيز و ال
َ
حقيقة؛ و هو انشغال السيد الوزير
املوظف وال قنوات الصرف الصحي ...إعالنه
وأجهزة املخابرات بعزل و إقصاء كل ذوي السوابق النضالية حتى ال يطعم
التنسيقية بدماء جديدة تعرقل مشروعه الرامي لبيع املدرسة العمومية.
• وختاما  ،أبارك لألساتذة و األطر التي فرض عليها التعاقد بعدما لم جتد
خيارا آخر ،و أبارك للمناضلني الذين مت إقصاؤهم بشكل ممنهج ألنهم سيظلون
أحرارا رغم الواقع البئيس،فكما قال أبو فراس احلمداني :
و ما حاجتي باملال أبغي وفوره إذا لم أفر عرضي فال وفر الوفر
و أبارك لوزارة التربية و التكوين هذا املستوى املتدني الذي ارتضته لنفسها.

من تاريخ الحركة الشيوعية والعاملية

يف سبيل التحرر من كل أشكال االستغالل واالستيالب
ووعي الطبقة العاملة بذاتها ولذاتها
تركز املاركسية رسالتها الكبرى يف العمل من أجل حترر
الطبقة العاملة واإلنــســان عامة من كل أشكال االستغالل
واالســتــيــاب الــرأســمــالــي .ويعتبر الــتــحــرر مــن االستيالب
الرأسمالي خطوة حيوية لتحرر الكادحني ،ومعركة سياسية
وفكرية لوعي الطبقة العاملة والكادحني بذاتهم ومصاحلهم
يف مواجهة السيطرة اإليديولوجية وشروط العيش الطبقية
التي تسعى الرأسمالية ومنظريها البرجوازيني إلى بسطها
داخل املجتمع

.

وألجل ذلك ركز ماركس وإجنلس يف دعوتهما لتحرر الطبقة
العاملة على شرح وحتليل االستغالل االقتصادي املادي الذي
تتعرض له الطبقة العاملة وضرورة مواجهته من جهة؛ وعلى
فضح ومواجهة التأويل الرأسمالي ملختلف العالقات االجتماعية
السائدة ،مبا يخلقه ذلك التأويل من استيالب مجتمعي ومبا
يتضمن من تضليل ،يهدف إلى تدجني الطبقة العاملة وكافة
الكادحني واستسالمهم وتسليمهم به كحقيقة مطلقة ال سبيل
للتخلص منها من جهة أخرى .لذلك فقد أفرد كل منهما حيزا
هاما من كتاباتهما الفلسفية لالستيالب الرأسمالي ومتظهراته
يف العديد من مناحي حياة العمال والكادحني ،كما تناول
غيرهما من املاركسيني املوضوع من نواحي عدة   

تقسيم العمل داخل املجتمع عامة وداخل املجتمع الرأسمالي
بشكل خاص ،ثم كيف يكرس تقسيم العمل املذكور نوعا من
االستيالب ،ليصبح نشاط اإلنسان قوة خارجة عن إرادتــه
(وقد نسميها قوة غريبة عن اإلنسان)؛ فعوضا من أن يتحكم
اإلنسان يف نشاطه ،يتحول يف إطــار تقسيم العمل املفروض
واملؤسس من طرف الرأسمالية إلى كائن مسخر خلدمة نشاط
محدد ومحصور بشكل ضيق؛ ثم يصبح ذلك النشاط ،احملدد
واحملصور ،هو املتحكم يف القوة اليومي ومختلف مناحي حياة
اإلنسان الذي ميارسه

.

ـ االستيالب والعالقة اإلديولوجية املقلوبة:
وقد فصل كارل ماركس بعد ذلك يف كتابه رأس املال ،بشكل
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الدريدي الطاهر

النشاط الذي ال يبقى منه للعامل ،بعد جتديد قوة عمله،
سوى التعب اجلسدي والتذمر املعنوي؛ بينما تعود للرأسمالي
فوائد العمل والسلع التي مت إنتاجها والرأسمال اجلديد الذي
تتم مراكمته ()l’Accumulation du Capital؛ وبالتالي فإن
العامل بنشاطه يف إطار مسلسل اإلنتاج ،الذي يحلو للرأسمالية
احلديث عنه بشكل مجرد يطمس تناقضاته ،ال يتوقف عن
إنتاج ثروة الرأسمالي ،بينما يهيمن الرأسمالي على العامل من
خالل تلك الثروة ويستغل قوة عمله عبرها.
إن االستيالب هو التجسيد لهيمنة الرأسمالي على العامل
وهو نتيجة هيمنة رأس املــال على العمل؛ وبتعبير آخر هو
هيمنة املال كمادة ميتة على اإلنسان احلي أو هيمنة العمل

.

وإذا كانت مواجهة االستيالب والتخلص منه مهمة حيوية
يسعى املاركسيون إلى إجنازها ويحرصون على التأكيد عليها
باعتبارها ركن أساسي لتحرر الكادحني ـ حيث ال حترر لهؤالء
دون التخلص من االستغالل واالستيالب معا ـ فإننا جند
البرجوازية ،يف إطار ما متارسه من تظليل إيديولوجي ،تعمل
على التسطيح الواعي ملفهوم االستيالب مبا يفرغه من كل
مضمون حقيقي ،مع إشــارات عابرة لوجود تعريف ماركسي
خاص باملفهوم ،يف محاولة ماكرة لصبغ ذاتها بنوع من "النزاهة
الفكرية "

.

مفهوم االستيالب؛ املقاربة املاركسية
ـ تعريف عام:
لقد تناول ماركس ،مت مبعية إجنلس مفهوم اإلستيالب «
 » l’Aliénationيف عدة كتابات ومؤلفات بدء مبخطوطات «
 » les Grungridsseسنوات  1857و 1858التي تعد مسودة/
مقدمة أولية ملؤلفه "نقد االقتصاد السياسي" ولكتاب "رأس
املال"؛ مت يف الكتاب املشترك مع إجنلس "اإلديولوجية األمانية"
ويف "رأس املال" نفسه

.

وقد عرف كارل ماركس يف مؤلفاته االستيالب بشكل دقيق
من خالل حتليله للذهنية واحلالة املعنوية وشــروط عيش
العمال والكادحني ،حيث وضح من خالل حتليالت مسهبة كيف
أنهم ال ميلكون ما ينتجون وال يتحكمون يف وسائل عملهم؛
كما كشف يف كتاباته املذكورة على النتائج امللموسة لواقع
االستيالب املتمثلة يف خلق واقع من التبعية ميكن مماتلتها
بفقدان اإلنــســان لقدراته وحلريته ،وحتويله إلــى مجرد
مستهلك دون رأي ،وإعدام إمكانية ممارسة اختياراته الذاتية
والتعبير عنها .وهو ما يفضي بشكل عام إلى حالة من التبعية
العمياء التي تخفي وراءها أهم مسبباتها ،الكامنة يف الهيمنة
السياسية والفكرية للطبقات املسيطرة ،خاصة الرأسمالية
منها ،وحالة االستعباد واالستغالل االقتصادي الذي تفرضه
على العمال والكادحني ،وما يترتب عنها من شروط اجتماعية
قاسية

.

ـ االستيالب الناتج عن تقسمي العمل:
ويف هذا اإلطــار أوضــح كل من ماركس وإجنلس يف كتابهما
الفلسفي املشترك" ،اإلديولوجية األملانيةl’Idéologie /
 Allemande" 1845-1846كيف أنتج التطور اإلنساني

كبير ومدقق ،مفهوم وأشكال االستيالب الرأسمالي ومسبباته؛
فقام بكشف زيف األطروحات اإليديولوجية الرأسمالية حول
وظائف الرأسمال والعمل ،موضحا أن الوظائف احلقيقية
للرأسمال التي ميارسها بشكل فعلي أصحاب رؤوس األمــوال،
هي العكس متاما لكل ادعاءاتهم على املستوى االقتصادي
والسياسي واألخالقي؛ وقام بكشف حقيقتها الكامنة يف تنمية
ومضاعفة قيمة الرأسمال عبر امتصاص العمل الفعلي للعمال
واالستحواذ عليه دون أي وازع إنساني أو أخالقي

.

كما أن احلديث عن النشاط االقتصادي أو مسلسل اإلنتاج
بشكل عام ومجرد ،وطمس التناقضات احملتدة ما بني أطرافه،
إمنا هو شكل من أشكال طمس الهيمنة التي تفرضها طبقة
الرأسماليني على الطبقة العاملة والتناقض ما بينهما .فنشاط
الرأسمالي ليس سوى التجسيد اإلنساني لنشاط الرأسمال؛
ونشاط العامل ليس سوى التجسيد اإلنساني للعمل؛ وهو

إن االستيالب هو
التجسيد لهيمنة
الرأسمالي على العامل
وهو نتيجة هيمنة رأس
المال على العمل
وبتعبير آخر هو هيمنة
المال كمادة ميتة على
اإلنسان الحي

امليت على العمل احلي .إنه هيمنة املنتوج الذي يأخذ شكل
سلع وخيرات على من أنتجه؛ لذلك فإن هيمنة السلع واخليرات
على العمال واملنتجني املبدعني وما يترتب عنها من استيالب،
ليست سوى عالقة إيديولوجية مقلوبة؛ وبالتالي فإن القضاء
على هذا االستيالب والعالقة اإليديولوجية املقلوبة ،ال ميكن
أن يتم إال بتملك العمال واملنتجني احلقيقيني لعملهم الفعلي
كامال.
لقد أوضح ماركس أن هذه العالقة اإليديولوجية املقلوبة
وتسييدها مبا تنتج من استيالب ،قد شكلت عبر التاريخ تلك
الوسيلة املعتمدة حلمل اجلماهير الكادحة ثم الطبقة العاملة
على إنتاج اخليرات مع تأبيد سكونها وسلبيتها ،يف حني أن تلك
اجلماهير العاملة والكادحة هي من تنتج العمل االجتماعي وهي
التي بإمكانها تشكيل القاعدة املادية ملجتمع إنساني متحرر
من كافة أشكال االستغالل واالستيالب والتمييز .مما يفرض
جتاوز االقتصادوية يف كل أشكال العمل مع الطبقة العاملة،
وضمن ذلك العمل النقابي ،وتطوير العمل السياسي والفكري
يف أوساطها ،مبا يتيح وعيها بذاتها وبقدراتها وإمكانياتها ،قصد
حتررها من تلك العالقة اإليديولوجية املقلوبة ومن كل أشكال
تزييف الوعي والقدرية التي تروجها كل أشكال الفكر الغيبي؛
وهو الشرط الذي أصبح متاحا أكثر من أي وقت مضى سواء
يف بالدنا أو يف العديد من بلدان العالم ،وميكن تأكيده بكل
تفاؤل موضوعي ،خاصة مع الطفرة النوعية للنضال احلقوقي
والوعي احلقوقي على صعيد املجتمع العاملي ككل من جهة
وما يعرفه الفكر االشتراكي من انبعاث على املستوى العاملي
موازاة الحتداد أزمة الرأسمالية على املستوى العاملي وانكشاف
فظاعة ووحشية نظامها السياسي من جهة أخرى؛ فضال عن
ما أحدثته التطورات العلمية والتقنية من حتوالت عميقة يف
بنية الطبقة العاملة ومن استيعاب واسع لفئات متعلمة ومثقفة
قادرة على تطوير التنظيمات االجتماعية للطبقة العاملة،
وبناء وتطوير تنظيمها السياسي كأحد مفاتيح حتررها من كل
أشكال االستيالب

.
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بيان إىل خدام املخزن الجدد

حسن جعفري

يعرف الــصــراع الطبقي باملغرب امــتــدادا غير مسبوق
وذلك بسبب تعمق األزمــة على كافة املستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقيمية ،غير أن
النظام املخزني بحكم طبيعته الرجعية والدميقراطية
عــوض مراجعة أوراقـــه إصــاح مــا ميكن إصــاحــه يستمر
يف هــروبــه إلــى اإلم ــام ويعمل على توظيف مجموعة من
االنتهازيات واالنتهازيني ،سواء يف صفوف احملسوبني على
اإلعــام أو يف إطــارات املجتمع املدني إضافة إلى استغالله
كل مؤسسات الدولة املمولة من أموال الشعب لصاحله ضدا
على كل األعراف .إن هذا البيان يأتي يف سياق الهجوم الذي
يتعرض له النهج الدميقراطي من عدة أطراف لذلك البد من
بعض التوضيحات :
 - 1    إن املخزن يعمل بشكل مستمر و بدون كلل إلضعاف
خصومه دفاعا عن مصالح الطبقات السائدة التي ميثلها
و مصالح أســيــاده االمبرياليني ,لذلك فهو يوظف كافة
اإلمكانيات املتاحة له لتثبيت مشروعه الرجعي؛ يستخدم
اجليش وقــوى القمع يف مراحل معينة كما وقــع يف سنوات
 1965و  1981بالبيضاء و  1980بالشمال و  1990بفاس...
الــخ  ،كما يوظف القضاء حملاكمة معارضيه كما وقــع يف
محاكمة االحتاديني واملاركسيني يف الستينيات والسبعينيات
ومناضلي االحت ــاد الوطني لطلبة املــغــرب يف الستينيات
والسبعينيات ومــنــاضــلــي حـــراك الــريــف وجــــرادة وبني
جتيت وغيرهم ،وتلفيق التهم للعامالت والعمال املطالبني
بحقوقهم\هن الشغلية املشروعة والضعيفة أمال يف تطبيق
الفصل  288املشؤوم من القانون اجلنائي ،وكذلك تلفيق التهم
للصحفيات والصحفيني الذين يأخذون مسافة عنه ويف نفس
اآلن يعمل على زرع األوهام يف صفوف اجلماهير الكادحة من
خالل إطالقه لشعارات جذابة مثل املسلسل الدميقراطي
واملفهوم اجلديد للسلطة وربــط املسؤولية باحملاسبة...
وخــلــق مــؤســســات وهــيــئــات صــوريــة كاملجلس االســتــشــاري
حلقوق اإلنسان ,مجلس الشباب واملستقبل ,هيئة اإلنصاف
واملصاحلة ،مجلس املنافسة ،الهيئة الوطنية حملاربة الرشوة
 ،الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري ،املجلس االقتصادي
واالجتماعي ...غير أن كل هذه الهيئات وكل شعاراته لم
تخرجه من أزمته البنيوية بل تتعمق كل يوم بعد استحواذه
على احلقل السياسي وجعل من األحــزاب وأغلب النقابات
واجلمعيات التي تدور يف فلكه مجرد كومبارس يف مسرحية
رديئة لم تعد تغري أحدا  ،ويتجلى ذلك من خالل املقاطعة
العارمة لكل املهازل االنتخابية التي لن تفيد اجلماهير
الكادحة ،اللهم جتار االنتخابات املستفيدين من هذا الريع
املخزني .فالنظام بحكم طبيعته الرجعية و االستبدادية
 ،ليس مستعدا للقيام بنقد ذاتي  ,بل يتمادى يف سياسته
الطبقية الالوطنية و الالدميقراطية .فبعد مرحلة القمع
املمنهج الــذي مارسه يف الستينيات و السبعينيات يف حق
احلركتني االحتادية و املاركسية اللينينية  ،قام بتوظيف
احلركة اإلسالمية منذ منتصف السبعينيات ضد احلركة
السياسة عموما  ،فقامت باغتيال القائد عمر بنجلون
والطالبني املعطي بوملي وآيــت اجليد بنعيسى و غيرهم .
هكذا سادت أجــواء الرعب وسط احلركة الطالبية ومت زرع
عناصر مشبوهة وسط فصيل الطلبة القاعديني الذي كان
يقف سدا منيعا ضد السياسات املخزنية يف قطاع التعليم،
هذا االختراق ساهم يف إضعاف احلركة الطالبية و أدى إلى
تقسيم القاعديني إلى مجموعات تتناحر يف ما بينها مقدمة
بذلك أحسن خدمة للنظام وال يزال الوضع الطالبي يعيش
نتائج هــذه املخططات مــع بــروز فصيل احلــركــة الثقافية
االمازيغية

.

 - 2    إن الصراع الطبقي سيستمر مادامت شروطه قائمة
 ،لذلك فإن القوى التقدمية عامة تبدع أشكال املقاومة وفق
كل مرحلة ،والنهج الدميقراطي كأحد أشكال االستمرار
للحركة املاركسية اللينينية املغربية وخاصة منظمة إلى
األمــام عصي عن الترويض رغم كل أشكال القمع والتنكير
ومحاوالت التشويه التي يتعرض لها مناضالته ومناضلوه.

فالنهج الدميقراطي كتنظيم ماركسي  ،يستند إلى التحليل
املادي اجلدلي و التاريخي للمجتمع املغربي ويدرك طبيعة
التناقضات الكامنة فيه ورتــبــهــا حسب األولـــويـــات .إن
العائق الرئيسي ألي تغيير دميقراطي هو النظام املخزني
والطبقات السائدة امللتفة حوله  ،أما التناقضات الكامنة
وســط اجلماهير الكادحة فــإن جلها يتم بــاحلــوار يف إطار
احترام القواعد الدميقراطية .لذلك أطلق حلقات من احلوار
العمومي همت عدة قضايا ،أما لتحقيق التغيير املنشود ،فقد
وضع أربع سيرورات مرتبطة جدليا ومتكاملة ،سيرورة بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني على اعتبار أن الطبقة
العاملة وحدها تفتقد أداتها السياسية عكس باقي الطبقات
 ،سيرورة توحيد املاركسيني املغاربة  ,سيرورة جبهة الطبقات
الشعبية لكون أن العدو الرئيسي هو النظام املخزني وحلفائه
احملليني واالمبريالية العاملية وخاصة الفرنسية والصهيونية
 ،ثم ســيــرورة بناء أممية ماركسية جديدة للتضامن بني
الشعوب التواقة للتحرر و مناهضة االمبريالية و الصهيونية

.

 - 3   النهج الدميقراطي يعتمد النضال اجلماهيري
الواسع ,لذلك جند مناضالته ومناضليه يف جل معارك
اجلــمــاهــيــر املــكــتــويــة بــنــار الــســيــاســات املــخــزنــيــة و يف كل
اإلطــارات املناضلة نقابية أو حقوقية أو مدنية أو ثقافية،
كما يتواجدون مع عموم الكادحات و الكادحني من أجل
مساعدتهم\هن على امــتــاك الــوعــي الطبقي و تأسيس
أدواتــهــم\هــن للدفاع الــذاتــي ،وهــذا دلــيــل على أن النهج
الدميقراطي ال يهدف إلــى الهيمنة البيروقراطية على
اإلطارات التي يتواجد بها  ،كما يدعي خدام املخزن اجلدد
بل إلى الهيمنة الفكرية وهذا حق مشروع ألي تنظيم ،انظر
رسائل غرامتشي  .فالهدف من تأسيس أدوات الدفاع الذاتي
للجماهير هو حتريرها من أي استغالل سياسي و مساعدتها
على امتالك الوعي الطبقي للتمييز بني احللفاء احلقيقيني
و األعداء املختفني وراء شعارات جذابة يف بعض األحيان .إن
مناضالت ومناضلي النهج الدميقراطي لن يتلقوا الدروس من
أي كان ألنهم أبناء وبنات مدرسة أصيلة ،مدرسة منظمة إلى
األمام التي قدمت شهداء كعبد اللطيف زروال وأمني التهاني
وسعيدة املنبهي و عشرات من املعتقلني السياسيني وزعت

عليهم\هن اآلالف من سنوات االعتقال الشيء سوى أنهم\
هن أحبوا هذا الوطن واجلماهير الكادحة ولم يساوموا يوما
على قناعاتهم\هن رغم أن اغلب اطر النهج الدميقراطي من
ذوي الكفاءات العالية فلم يسجل عليهم\هن يوما أنهم رغبوا
يف التسلق الطبقي أو تاجروا مببادئهم\هن واألمثلة عديدة
يعرفها األعداء قبل األصدقاء

.

أ -إن النهج الدميقراطي مييز بني اليهودية والصهيونية.
فاملغاربة اليهود لهم\لهن كافة احلقوق كباقي املغاربة،
بل العديد منهم\هن أكثر وطنية وأكثر دفاعا عن حقوق
الفلسطينيني املــشــروعــة مــن العديد مــن املــغــاربــة الذين
يتشدقون بهوية أخـــرى ،مثل الفقيدين شمعون ليفي
وأبراهام السرفاتي أحد مؤسسي منظمة إلى األمام وسيون
أسيدون وغيرهم .أما الكيان الصهيوني فهو كيان عنصري
استعماري غاشم ،اغتصب األرض من أصحابها الشرعيني يف
إطار مشروع الشرق األوسط الكبير ،لذلك وجب محاربته من
كافة أحرار وحرائر العالم

.

   ب  -إن الرفيقة خديجة الرياضي بصفتها مناضلة
حقوقية شرسة ورئيسة سابقة للجمعية املغربية حلقوق
اإلنسان ،ضمير املجتمع املغربي حصلت على جائزة األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان مثل نيلسون مانديال ,ليس ألنها
مناضلة بالنهج الدميقراطي وإمنــا لكونها ال تساوم على
حقوق اإلنسان يف كونيتها وشموليتها أو رمبا األمم املتحدة
متواطئة مع النهج الدميقراطي  ،يالبالدة البعض

!.

   ج  -أمــا جتــار القضية األمازيغية فأقول لهم\هن إن
منظمة إلى األمــام هي أول تنظيم سياسي تناول القضية
االمازيغية من منظور طبقي من خالل الصراع االثنوثقايف
باملغرب يف بداية الثمانينيات والتي طورها النهج الدميقراطي
ولم تكن القضية عند مناضالته ومناضليه ورقة للتقرب من
املخزن أوموضوع متاجرة .يف هذا االطار أحيل اجلميع على
رفض رفيقنا الزياني محمد احد مؤسسي احلركة األمازيغية
وأطرها األمازيغية لكونها مؤسسة مخزنية لن حتل مشاكل
األمازيغ سواء من حيث أراضيهم املغتصبة أو املياه والغابات
املنهوبة إضافة إلى اللغة والثقافة األمازيغيتني اللتني الزالتا
تعانيان التهميش

.

    وأخيرا إن النهج الدميقراطي بقدر ما يعمل على بناء
جبهة الطبقات الشعبية تضم مختلف اجلماهير الكادحة
ضحايا السياسات املخزني  ،بغض النظر على املعتقد أو اللغة
أو االنتقاء الطبقي ،بقدر ما لن يهادن أي عميل للمخزن
واالمبريالية و الصهيونية

.

ملف العدد
7
مزيانية  :2021قياسية يف القروض كمورد ،وأمنية يف النفقات.

العدد 388 :
من  15إلى  21دجنبر 2020

من أهم ممزيات مزيانية الدولة لسنة  ،2021هو تجاهلها التام ملعاانة
أغلب لجماهري الشعبية عامة ،والكادحة مهنا خاصة ،من تداعيات جائحة
كوروان،هذه التداعيات اليت عمقت الهشاشة السائدة من قبل يف مختلف
امليادين :الشغل ،التعلمي ،الصحة ،السكن...

فمزيانية  2021اسمترارية يف بنيهتا ،ويف أرقامها للمزيانيات السابقة،
مزيانية تعكس االختيارات الطبقية للنظام املخزين :تحمل املأجورين عامة،
والطبقة العاملة خاصة عئب املوارد عرب الرضائب (حوايل ،) 60%وتعمق التبعية
للمؤسسات املالية عرب القروض الجديدة(حوايل 32%من موارد املزيانية
العامة).

قانون املالية  :ورقة تعريفية

 - Iقانون املالية.
يعكس قانون املالية :

• اإلجراءات الظرفية التي تتخذها الدولة يف إطار االختيارات
اإلستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة.
• التوصيات /التعليمات الصادرة من طرف املمولني و يف مقدمتهم
املؤسسات املالية العاملية (البنك الدولي و صندوق النقد الدولي).
• و يهدف عامة (نظريا و حسب طبيعة النظام) إلى دعم
النمو االقتصادي  ،وتطوير الرأسمال البشري ،ومحاربة الفقر،
وحتسني فرص الشغل ،تفعيل اإلصالحات الهيكلية و املؤسساتية،
االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو-اقتصادية ...

-IIأنواع قانون املالية:
قوانني املالية ثالثة أنواع :
• قانون مالية السنة  :عملية حسابية تقديرية ،مؤشر لتوجهات
احلكومة أي عملية إدارية جتيز فيها السلطات العمومية صاحبة
االختصاص موارد و تكاليف ملدة سنة.
قانون املالية يشمل باإلضافة إلى امليزانية على تدابير أحكام
أخــرى تتعلق بــاملــوارد و التكاليف أو تهدف إلــى حتسني الشروط
بتحصيل املداخل و كذا مراقبة استعمال األموال العمومية.
• القوانني املعدلة لقانون املالية :ال ميكن أن تغير خالل السنة
أحكام قانون املالية للسنة إال بقوانني تسمى " قوانني معدلة".
• قانون التصفية :ينظم حساب عام للمداخيل و النفقات املنفذة
فعال ،و يحال على البرملان للموافقة عليه خالل السنة الثانية التي
تلي سنة تنفيذ قانون املالية.

•

قانون املالية للسنة :

• التعريف بقانون املالية السنة :
يشكل قانون املالية أداة و آلية محورية لتنفيذ برنامج احلكومة
يف ظل االختيارات السياسية واالقتصادية و االجتماعية يف الظرفية
احلالية ،ذو أهمية سياسية و أهمية اقتصادية و اجتماعية ،وال ميكن
فصلها عن االختيارات الهيكلية للطبقات السائدة .إن مالية الدولة
تترجم رقميا هذه االختيارات يف ظرفية سياسية و اقتصادية و
اجتماعية معينة .يجمع بني العمل اإلداري ،والقانوني من أجل
املساهمة يف تطبيق أحكامه.
قانون املالية هو الوثيقة احملضرة من قبل السلطة التنفيذية
(احلكومة حتــت إش ــراف وزارة املالية) واملــصــادق عليها مــن قبل
السلطة التشريعية (البرملان مبجلسيه :مجلس النواب ومجلس
املستشارين) ،و التي حتدد خالل سنة مالية طبيعية ،كمية املبالغ
التي تخص موارد الدولة و أعبائها املنتظر تنفيذها ،و ذلك يف إطار
احترام التوازنات العامة.

• هتيئ مرشوع قانون املالية:
تتشكل جلن "تقنية" تضم خبراء ،ممثلي مختلف الوزارات  .ينتج
عن أشغال هذه اللحن مشروع أولي للميزانية .،بعد مصادقة املجلس
احلكومي على املشروع ،يقدم للمجلس الوزاري ،و بعد املصادقة عليه
يقدم يف أجل ال يتحدى  20أكتوبر للبرملان كمشروع قانون للسنة

املقبلة .يصبح قانونا ملزما بعد املصادقة عليه من طرف البرملان
بغرفتيه يف أجل ال يتعدى  31دجنبر من السنة اجلارية.

أهم مراحل التحضري كالتايل:
قبل فاحت ماي ،يعرض وزير املالية مبجلس احلكومة شروط تنفيذ
قانون املالية اجلاري به العمل واإلطار املاكرو اقتصادي وحتديد أهم
توجهات قانون املالية.
دعــوة جميع اآلمــريــن بالصرف لوضع اقتراحاتهم املتعلقة
بالنفقات بخصوص ميزانية السنة املالية املقبلة.
جتميع اقتراحات اآلمرين بالصرف بوزارة املالية قبل حلول تاريخ
فاحت يوليوز.
وتتم دراسة مشاريع النصوص املقترحة يف إطار قانون املالية التي
يقدمها الوزراء املعنيون واألمانة العامة للحكومة ،كما يتم تركيب
قانون املالية والوثائق املرفقة ،الذي سيتم تقدميه أمام البرملان .
كما يتطلب تبني البرملان ملشروع قانون املالية مدة  70يوما.
إذا كان إعداد و حتضير مشروع قانون املالية من اختصاص السلطة
التنفيذية فان اعتماده أو املصادقة عليه يدخل يف دائرة اختصاص
السلطة التشريعية.

• مكوانت قانون املالية:
قانون املالية يشمل باإلضافة إلى امليزانية على تدابير أحكام
أخــرى تتعلق بــاملــوارد و التكاليف أو تهدف إلــى حتسني الشروط
املتعلقة بتحصيل املداخل و كذا مراقبة استعمال األموال العمومية.

قانون املالية مفهوم أوسع من مزيانية الدولة.
• مزيانية الدولة
ميزانية الــدولــة هو تنظيم مالي يجمع بني النفقات العامة
والواردات العامة و يحدد عالقة كل واحد منهما باآلخر.

• خصائص مزيانية الدولة:

أ.زهرة

من أهم الخصائص :

 عمل متوقع :أي برنامج حكومي مستقبال ،و بيان ملا تتوقعهاحلكومة من موارد و نفقات ملدة سنة و تعرضه على البرملان ،و هو
كذلك برنامج يعكس سياسة احلكومة يف جميع املجاالت االقتصادية،
االجتماعية و السياسية.
 خـطــة عـمــل مــالـيــة :يتكون من نفقات عامة و وواردات عامة ،لهعالقة متينة بالتخطيط و يــؤدي لوضع خطة لتحقيق التنمية
الشاملة.
 -إجازة :البرملان يتولى إجازة امليزانية باعتمادها ( املوافقة).

• مكوانت مزيانية الدولة:
تتكون ميزانية الدولة من :

•

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ( )SEGMA

•

احلسابات اخلصوصية للخزينة

•

امليزانية العامة ،الواردات و النفقات السنوية

• مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ( : )SEGMAمصالح
الدولة غير املتمتعة بالشخصية املعنوية والتي تغطي مبوارد ذاتية
بعض نفقاتها غيراملقتطعة من االعتمادات املقيدة يف امليزانية العامة
والهدف هو إنتاج سلع و خدمات مقابل دفع اجــر( مثال :املطبعة
الرسمية ،الكولف امللكي دار السالم ،املركب الرياضي محمد اخلامس،
مركز النشر و التوثيق القضائي)...،

•

الحساابت الخصوصية للخزينة  :حتدث بقانون املالية،
وينص القانون على مداخيل هذه احلسابات و يحدد املبلغ األقصى
للنفقات .مثال :حسابات االنخراط يف إلهيات الدولية ،صندوق
محاربة اجلفاف ،صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
صندوق دعم التماسك االجتماعي...،

•

امليزانية العامة تتكون من الواردات و النفقات السنوية
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اإلنعكاسات السلبية لقانون مالية 2021
ماليني
الدراهم
201866

60

26555

8

 -3القروض اجلديدة

107200

32

مجموع املداخل

335621

100

املداخل
 -1املداخل الضريبية (املباشرة وغير
املباشرة)
 -2املداخل غير الضريبية
(عائدات أمالك لدولة ،االحتكارات
العمومية ،اخلوصصة،هبات)...

على فقير

للتعليم بجميع أصنافه.)...
هذا ما يوضح بامللموس أن ميزانية  2021تعكس هاجس الدولية املخزنية األمني قبل
االهتمام بانعكاسات األزمة االقتصادية و تداعيات اجلائحة التي تزيد من معاناة الطبقات
الشعبة عامة ومعانة الكادحني و الكادحات خاصة...

مثل امليزانية املعدلة خالل صيف  ،2020لم يحمل مشروع ميزانية  2021أي تغيير يف
بنية امليزانية العامة  ,ال من حيث املوارد وال من حيث النفقات (قارن بني ميزانيات سنوات،
 .)2021، 2020تشكل الضرائب  60%والقروض ( )%32حوالي % 92من املوارد .كما تشكل
نفقات التسيير (حوالي (  59,3%ونفقات الدين العمومي (حوالي  ) 20,4%ما يقارب 80%
من نفقات الدولة.
ومن املالحظ أن وزارة الداخلة و الدفاع الوطني هما املستفيدان باألساس من زيادة نفقات
الدولة (أكثر من  60%من مناصب الشغل 9 ،ملياردرهم كاستثمار مقابل  6مليار و 400مليون

%

العدد 388:
من  15إلى  21دجنبر 2020

ا لبنية
تقديرات مرشوع املزيانية العامة لسنة 2021
ماليني
الدراهم

%

 -1نفقات التسيير

225 576

59,3

 -2االستثمار

77 202

20,3

 -3الدين العمومي (االستهالك+الفوائد)...

77 664

20,4

النفقات

مجموع النفقات.

380442

100

تقديرات مشروع امليزانية العامة لسنة 2020
املداخل

ماليير

 -1املداخل الضريبية )
 -2المداخل غير الضريبية
 -3القروض اجلديدة

233

66

24
97

7
27

354

100

مجموع املداخل

%

مالحظات عامة حول مرشوع مزيانية :2021
• فرغم القروض املبرمجة والتي تعد رغما
قياسيا يف العالقات مع الدائنني ( 107مليار 200
مليون درهــم) ،ورغــم فائض"احلسابات اخلصوصية
للخزينة"(حوالي مليار) ،فان عجز ميزانية الدولة
مبكوناتها الثالثة يبقى كبيرا:حوالي  44مليار درهم

.

• ستعرف نسبة مساهمة الضرائب املباشرة،
خــصــوصــا "الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات" ،انخفاضا
محسوسا (  80مليار و 700مليون درهم) ،وسترتفع
نسبة مساهمة الضرائب الغير املباشرة ( 95مليار و
 600مليون درهم)

.

• األجراء هم من سيتحملون عبئ الضرائب:
"الضريبة على الدخل" زائد "الضريبة على فائض
القيمة".
• مــســاهــمــة ممــتــلــكــات ال ــدول ــة (امل ــق ــاوالت

العمومية ،املساهمات يف الشركات ،احملافظة العقارية،
اتصاالت املغرب،اخلوصصة املرتقبة)...فإنها تبقى
ضعيفة (حوالي  8يف املائة من موارد امليزانية العامة)
نتيجة سياسة اخلوصصة

.

• تــقــدر مــداخــل اخلــوصــصــة املــبــرمــجــة يف
ميزانية  2021ب  8مليار درهــم  4 :مليار الدرهم
للميزانية العامة ،و  4مليار الباقية ستذهب لصندوق
احلسن الثاني.
• يتجاوز عدد الصناديق واملؤسسات اخلارجة
عن املراقبة  60وحدة.
• ســن ضريبة جــديــدة  :املساهمة االجتماعية
للتضا من .
• صـــنـــدوق املــقــاصــة (اخلـــــاص لـــشـــراء الــســلــم
االجتماعي) يقدر ب 12مليار والــنــصــف ،فالوقت
الذي ارتفع إلى  48مليار خالل أوج حركة  20فبراير
املجيدة,

النفقات

%

 -1نفقات التسيير
 -2تقديرات مشروع
 - 3تقديرات مشروع

221
78
96

56
20
24

مجموع النفقات.

395

100

• ارتــفــاع مــهــول يف املــديــونــيــة :فــخــال التحالف
احلكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية فقد
ارتفعت مساهمة القروض يف موارد امليزانية من 54
مليار (سنة  )2011درهم إلى  107مليار درهم (سنة
)2021

خالصة عامة:
لقد عكست ميزانية  2021األزمــة املالية التي
تتخبط فيها الــدولــة املخزنية ،ممــا جعلها حتمل
اجلماهير عامة ،واملأجورين من عمال ومستخدمني
خــاصــة ،اجلــزء الكبير من مــوارد امليزانية العامة،
وتغرق البالد يف مستنقع املديونية

.

وع ــل ــى مــســتــوى الــنــفــقــات ،تــبــقــى الــقــطــاعــات
االجتماعية (التعليم ،الصحة ،الشغل ،الثقافة،
الــســكــن )...مهمشة .فاالستثمار (حــوالــي 20%من
النفقات) يبقى استثمار غير منتج (مباني إداريــة،
ثكنات عسكرية ،معدات عسكرية)...

.

9

امللف

القانون املايل
تجاهل الوضع االجتامعي
يأتي قانون املالية لهذه السنة (أي سنة  )2021يف
سياق ظرفية دولية خاصة واستثنائية ،تتسم أساسا
بأزمة صعبة وعميقة غير مسبوقة نتيجة تفشي وباء
كوفيد  19ومالها من انعكاسات كارثية ومهولة اقتصاديا
واجتماعيا ،عمقت بل وتسببت يف تفاقم أزمــة النظام
الرأسمالي العاملي اقتصاديا واجتماعيا كذلك يف شتى
أنحاء العالم ،واملتمادي يف تطبيق سياسته النيوليبرالية
املمعنة يف ضــرب مصالح ومكتسبات الــشــعــوب ،خاصة
يف الـــدول الــتــابــعــة ممــا يــضــاعــف مــن تــدهــور أوضــاعــهــا
االجتماعية (أي الشعوب) ويزيد من حــدة التفاوتات
والفوارق االجتماعية واملجالية

ابو نهال

بشكل عادي ومنصف ويضرب يف العمق احلق يف التطبيب،
إضافة إلى التوزيع املجالي الغير متكافئ يف االعتمادات،
وقد صرح أحد املسؤولني السابقني عن القطاع الصحي ،بأن
ميزانية مركب استشفائي جامعي بفرنسا تعادل تقريبا
ميزانية وزارة الصحة باملغرب (فأين نحن من احلديث عن
الشروع يف تعميم التغطية االجتماعية والصحية؟؟ )

•

العدد 388 :
من  15إلى  21دجنبر 2020

.

أما على مستوى التعليم ،فــإذا كنا نعتبر منظومة

الذي يعرفه القطاع فيما يخص املوارد البشرية ،تصاعد
وثيرة الهدر املدرسي وخاصة بالعالم القروي ...
• أما على مستوى التشغيل واحلد من تنامي البطالة ،
فإن تفشي وباء كوفيد  19قد عرى وبشكل ال يضع مجاال
للشك أن الوضع االجتماعي ويف عالقته بالعمل والتشغيل
قد عــرف تدهورا وتقهقرا خطيرا وذلــك بوصول نسبة
البطالة إلى مستويات قياسية (هذه السنة أكثر من نسبة

.

واملغرب كباقي البلدان األخــرى وكبلد تابع لم يبقى
يف منأى عن هاته االزمــة الصحية الناجتة عن تفشي
اجلائحة ،والتي عــرت وبشكل جلي عن ضعف وهشاشة
املنظومة الصحية ،بحيث كشفت من حــدة االختالالت
والنواقص ذات الصلة بالقطاع الصحي ،هاته الهشاشة
والــتــي مــا هــي إال نتيجة السياسات الالشعبية املتبعة
واملنتهجة من طرف النظام احلاكم ببالدنا منذ عقود

.

يف ظل هــذه الوضعية فــإن قانون املالية لهذه السنة
( )2021يكتسي أهــمــيــة خــاصــةمــا يترقبه وينتظره
املــواطــنــن واملــواطــنــات خــاصــة يف الــشــق املرتبط مبــا هو
اجــتــمــاعــي (الــصــحــة  -التعليم  -الــتــشــغــيــل ،)...نظرا
للتداعيات السلبية والكارثية ،والتي خلفتها والزالــت
اجلــائــحــة عــلــى األوضــــاع االجــتــمــاعــيــة ،والــتــي أبــانــت
عــن تقصير املــســؤولــن يف مواجهتها رغــم الــروتــوشــات
واملاكياجات التي لم تسمن ولــم تغني من خروجهم من
وضعيتهم الصعبة والعميقة

.

من هنا سنتطرق يف هذه املقالة املوجزة لالنعكاسات
السلبية لقانون املالية لهذه السنة على الوضع االجتماعي
بعد اإلشــارة للمحاور ذات األولوية التي بني عليها هذا
القانون

.

فالقانون املالي لهذه السنة اعتمد على ثالثة محاور
اعتبرها ذات األولــويــة واملــؤطــرة مليزانية  2021وهي
كالتالي :

•

تنزيل خطة سماها

بإنعاش ''االقتصاد الوطني''!

• أمــا احملــور الــثــانــي ،فيتحدث عــن تعميم التغطية
االجتماعية (مطلب ناضلت من أجله والزلت القوى احلية
ببالدنا) !
• أما احملــور الثالث واألخير فهو العودة إلى احلديث
عــن تأسيس مؤسسة وطنية تعنى بتدبير املؤسسات
العمومية !

وإذا كانت هذه هي التوجهات ذات األولوية هي التي
قيدت تهيئ هذا القانون ،فإنناسنقتصر يف هاته املقالة
على تبيان الــنــواقــص والسلبيات الــتــي اعــتــرت قانون
املالية لهذه السنة دون تفحيص ومتحيص هاته احملاور
واالولويات املشار إليها اعاله ،وذلك بناءا على متطلبات
العدالة والعيش الكرمي لكافة املواطنني واملواطنات

.

• فعلى مستوى القطاع الصحي ،فبالرغم من التهويل
يف زيــادة ميزانية هذا القطاع ،فإنها تظل ضعيفة جدا
ألن حجم اخلصاص الذي يشكو منه القطاع وخاصة يف
ظل التحديات واالكراهات التي عكسها تفشي اجلائحة
وم ــا كشفته مــن ضــعــف ونــقــص يف املــنــظــومــة الصحية
(ســواء على مستوى املــوارد البشرية أو البنية التحتية
والتفاوتات املجالية كــذلــك) ،بحيث ان حجم ونسبة
امليزانية املخصصة للقطاع الصحي ال تصل حتى الى 6%
من ميزانية الدولة ،حيث أن النسبة أو املستوى املوصى به
من طرف منظمة الصحة العاملية هي ما بني  %10و %12
وهذا ما يشكل عائقا كبيرا ويفند االدعاءات والشعارات
ملا يسمى بتحسني مستوى الولوج إلى اخلدمات الطبية

الــتــربــيــة والــتــكــويــن هــي إحـــدى الــدعــامــات األســاســيــة
والرئيسية ألي مــشــروع مجتمعي ووطــنــي إلعتبارها
الــقــاعــدة الــازمــة لتربية وتــكــويــن الــرأســمــال البشري
الكفيل بتحصني هوية البلد ،إال أنــه ورغــم امليزانيات
الضخمة املرصودة وحتى إذا أضفنا إليها ما يطبل له يف
ميزانية هذه السنة ،ورغــم تعدد البرامج واخلطط مما
يعدد كذلك املتدخلني وبفسح املــجــال مشرعا للفساد
واستنزاف امليزانيات هذا مع استحضارنا كذلك إلى أن
هذا القطاع يعتبر أحد القطاعاتاالستراتيجية والتي
يجب أن حتظى بــاألولــويــة وال ــري ــادة ،إال أن اإلشــكــال
يبقى بنيوي وهيكلي بامتياز ومرتبط أشــد االرتباط
بالسياسة الالشعبيةاملنتهجة من طرف النظام املغربي
منذ االستقالل الشكلي وإلى حدود اآلن ،وحتى ال نكون
عدميني أو نتهم بذلك ،فحسب التقارير الــصــادرة عن
األمم املتحدة يف شخص منظمة اليونيسكو فمنظومة
التربية والتكوين باملغرب تعتبر من أسوإ املنظومات حيث
حتتل املراتب االخيرة وما وراء دول فقيرة جدا ،هذا دون
احلديث عن االكتظاظ املدرسي املتنامي ،اخلصاص الكبير

أما الحد من
ازدياد حدة الفقر
والهشاشة ،فإن
قانون المالية
لسنة  2021يكرس
غياب آليات حقيقية
لمواجهة هذه اآلفة

 15%حسب احصائيات املندوبية السامية للتخطيط) يف
الوسط القروي أكثر من  ،25%لوحده هذا مع العلم أن
معدل النمو ببالدنا ومنذ عقود لم يتجاوز  4%والذي
ال ميكنه التقليص من حدة هذا التصاعد (وذلك حسب
منطق الــرأســمــال الــتــابــع) وبــاألحــرى يف ظرفية صعبة
ودقيقة نتجت عن االنعكاسات املهولة والكارثية للنظام
الرأسمالي العاملي كما أشرنا سابقا وما نسبة التشغيل يف
امليزانيات الضعيفة واليت عرفت انخفاضا مهوال ومنذ
مــدة نظرا إلغــاق بــاب الوظيفة العمومية أمــام ابناء
الشعب وفتح القطاع اخلاص ليستغل وبشكل فاحش هذه
السواعد ،وما يزيد من حدة تنامي فقدان الشغل ببالدنا
حيث رقم مليون و 300ألف عاطل حقيقة ساطعة على
االستمرار يف نهج واعتماد سياسات الالشعبية والبعيدة
كل البعد عن مراعة مصلحة اجلماهر الشعبية والكادحة
منها على اخلصوص يف حقها يف العيش بكرامة وأمان

.

• أما احلد من ازدياد حدة الفقر والهشاشة ،فإن قانون
املالية لسنة  2021يكرس غياب آليات حقيقية ملواجهة
هذه اآلفة وذلك بعدم إيالء أي اهتمام للتفاوتات اجلهوية
واملجالية وللفوارق االجتماعية اللهم لغة التسويف والتي
ال تــفــارق أي قــانــون للمالية منذ مــدة ،وتتضح فظاعة
وحدة نسب الفقر من جهة أخرى يف مجموعة من اجلهات
واألقاليم حيث تصل نسبة الفقر الى حوالي  40%ودائما
حسب التقارير الرسمية ( )HCPوأكــثــر مــن  34%أي
ثلث االسر املغربية تعيش يف وضعية متردية إن لم نقل
حتت عتبة الفقر (إمكانيات العيش ضعيفة جدا ،الولوج
للخدمات االجتماعية والصحية منعدمة) ...
وعلى سبيل اخلتم فإننا نكاد جنزم أن تتالي استصدار
ميزانيات مالية بنفس الفلسفة واعتماد نفس السياسات
النيوليبرالية ،أقل ما ميكن أن يقال عنها أنها متحكم فيها
وتتغيي االحتفاظ على نفس التوازنات املاكرو اقتصادية
(يف إطار امالءات املؤسسات املالية الدولية) والتي تضرب
يف العمق املكاسب االجتماعية لشعبن ّا  ،وما اهتراء قطاع
الصحي وعدم جاهزيته ليحمي صحة وسالمة املواطنات
واملواطنني يف هذه الظرفية الدقيقة واخلطيرة ووصول
املدرسة العمومية والتعليم بشكل عام إلى القاع بتدني
جــودتــه وحــرمــان آالف األطــفــال مــن استكمال دراستهم
إال عناوين وشــهــادات على مــا يحاك مــن جــرائــم تفتك
بالكادحني والكادحات وبالبالد قاطبة

.
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العدد 388:
من  15إلى  21دجنبر 2020

من الحق االنساين يف التنقل اىل اقفال الحدود

سعيد الطبل

على بعد أيــام مــن  18دسمبر ،الــيــوم الــعــاملــي حلقوق

املهاجرين والنازحني الى كل من تركيا واليونان واملكسيك

القادمة من دول اجلنوب وفرض الشروط الستقبالها  ،كما

املهاجرين واملهاجرات  ،تعيش البشرية على إيقاع تفاقم

وإيطاليا وحاليا اسبانيا والبوسنة وليبيا افظع منادج

يساعدها على اعتماد السياسة األمنية وعسكرة احلدود

استغالل للشعوب يف اغلب دول اجلنوب وتؤزم وضع ساكنتها

عرفتها البشرية يف تاريخنا احلالي من حيث الظروط

وف ــرض دور الــدركــي على دول الــعــبــور ،تــاركــن األب ــواب

ا لبشعة .

مفتوحة خللق "اسواق النخاسة والعبودية" كما هو احلال

يف الكثير من مناطق املعمور .فبعد

مرحلة االستعمار

التقليدي للقرون املاضية حيث كان يباشر االستغالل لليد
العاملة يف الدول املستعمرة بدون قيد وشرط ،انتقل مع

ان اعتماد اجلمعية العامة لــأمم املتحدة منذ سنة

يف ليبيا حيث يتعرض

املــواطــنــن.ات للجوع والتعذيب

مرحلة االستعمار اجلديد الى التحكم من بعد على خيرات
هــذه الــبــلــدان واســتــغــال مــواردهــا الطبيعية مــن مناجم
ومواد األولية معتمدا يف ذلك على الضغط واالغراء سواء
القروض او االتفاقيات الالمتكافئة ويف بعض األحيان عبر
دعم األجهزة القمعية يف الدول املستعمرة سابقا السكات
شعوبها واقتسام بعض األرباح مع حكامها .
هــذه الوضعية هــي الــتــي ارغــمــت الكثير مــن ساكنة
دول اجلنوب الى الهجرة من اوطانها بحثا عن االستقرار
"والعيش الكرمي " ولــو تطلب ذلــك التضحيات بارواحها
 .فسنة بعد سنة حتصد احلــدود البرية والبحرية املآت
من األرواح ويرتفع اعــداد املفقودين يف احلــدود الفاصلة
بني اجلنوب والشمال (االبحر ألبيض املتوسط  ،احمليط
األطلسي  ،اجلدار الفاصل بني الواليات املتحدة واملكسيك،
اجلــدار الفصل بني احلــدود املغربية ومدن مليلية وسبتة
احملتلتني ،سواحل ليبيا )....حيث احلصيلة جتاوزت منذ
بداية سنة  2020الى االن االالف من املفقودين والوفيات
 .كــل ذلــك بسبب السياسات األمنية املتبعة مــن اقفال

 2000هذا اليوم هو تخليد لبداية تفعيل املنتظم الدولي

لــلــحــدود وعسكرتها ووضــع الــعــراقــل للهجرة القانونية

لالتفاقية الدولية حلقوق املهاجرين وعائلتهم املوقعة من

متكينا للشركات املتعددة اجلنسيات وارب ــاب الضيعات

طرف العديد من الــدول انصافا لتزايد عدد املهاجرين.

الفالحية الكبرى من استغالل هشاشة هذه الفئاة التي

ات والالجئني.ات يف العالم ٬والوقوف على ما تعانيه هذه

ولتشخيص هذه الوضعية يف بلدنا نسجل ان شبابنا

تصل الى بلدانهم والتي ال تتوفر يف اغلب األحيان على

الفئة من اضطهاد واستغالل ،وكدا نداء للدول املستقبلة

يغامر كل يوم بحياته للعبور الى الضفة األخرى بحثا عن

األوراق القانونية للعمل .فالكثير من املهاجرين.ات قطعوا

لليد العاملة املهاجرة قصد التوقيع واملصادقة على هذه

العمل واالستقرار مما خلف املئات من الضحايا واملفقودين

املسافات الــطــوال قبل الــوصــول الــى "الــفــردوس املفقود"

االتفاقية وتطبيقها  ،لكن الــدول "الرئسمالية الكبرى"

سواء يف احلدود الشمالية او اجلنوبية ولعل األرقام التي

مــعــرضــن لــاســتــغــال مــن طـــرف مــافــيــات احلـــدود التي

ال زالت حلد اليوم ترفض هذا االلتزام ،ولعل هذا املوقف

سجلناها هذه السنة القوى تعبير عن كل هذه املاسي  ،ففي

"انبعثت " مع السياسات األمنية متاجرة يف أرواح البشر

راجع لرغبتها يف استغالل األوضــاع احلالية للمهاجرين.

اجتــاه جزر الكناري او السواحل االسبانية والبرتغالية

ات ،موقف يساعدها على االستغالل البشع لليد العاملة

سجلت فقدان اكثر من الف حالة من الضحايا واملفقودين

دون حسيب وال رقيب تاركني الضحايا واملفقودين.

الى الضفة األخرى هو اليوم يعاني الويالت خصوصا مع

بــدل احــتــرام احلــقــوق األســاســيــة للوافدين والــوافــدات
االستعمار املباشر من نهب للمواد األولية واستغالل لليد
العاملة الرخيصة التي ساهمت يف تطوير وازدهار انظمتها
االقتصادية واالجتماعية ،تلجا الى اعتماد الضغط على
الراغبني.ات يف الهجرة وارغامهم.هن اخلطر بارواحهم.هن
لتوفير يد عاملة رخيصة باجور ال ترقى يف بعض األحيان
حتى للحد األدنى املعمول به يف تلك البلدان كما هو احلال

يف القطاع الفالحي وقطاع اخلدمات.

ان النزوح نحو الشمال ارغمته كذلك احلروب املصطنعة
وتفشي االمــراض الفتاكة كــاالدز واملالريا وايبوال وحيث

الكثير من البلدان.

ســواء من النساء اوالــرجــال واالطفال  ،والقليل من وصل

ان األنظمة النيوليبيرالية السائدة يف دول الشمال
الى بلدانها واملساهمني.ات يف تنميتها ردا لدين مرحلة

واإلذالل واالستغالل اجلنسي بتواطؤ مخز مع سلطات

انتشار وباء كرونا بني االعداد الكثيرة من املتواجدين يف

ولتشخيص هذه
الوضعية في بلدنا نسجل
ان شبابنا يغامر كل يوم
بحياته للعبور الى الضفة
األخرى بحثا عن العمل
واالستقرار مما خلف
المئات من الضحايا

املخيمات واملراكز ...
وتــزامــنــت هـــذه الــوضــعــيــة م ــع تــوقــيــع الــعــديــد من
االتفاقيات بني االحتاد األوروبي واسبانيا وكثير من الدول
االفريقية ومنها املغرب محاولة اإلســراع يف قبول ارجاع
الكثير ممن وصلوا للضفة االخرى واالكتفاء ببقاء القليل

املمكن استغالله.

ان وضعية بــادنــا تشبه وضعية العديد مــن البلدان
التبعية للمصالح األجنبية والتي يخاطر أبنائها بحياتهم
بحثا عــن االســتــقــرار وهــروبــا مــن الظلم وغــيــاب الظروف

أصبحت اغلب الــدول املجاورة الوروبــا وامريكا الشمالية

األساسية للعيش الكرمي ...لذا علينا ان نساهم يف تخليد

تــعــرف تــدفــق االالف مــن املــواطــنــن.ات املــكــدســن.ات يف

بهذا الــيــوم تنديدا باملآسي التي تعرضت لها العائالت

حياتهم لالمراض

التي فقدت أبنائها يف البحر األبيض املتوسط واحمليط

الكيتوهات و املخيمات مــعــرضــن.ات

واالوبــئــة الفتاكة واخلــطــيــرة  .وتعتبر اغــلــب جتمعات

األطلسي .

11

الدولية

العدد 388 :
من  15إلى  21دجنبر 2020

بوادر عودة الغرب اإلمربيايل لحظرية الفاشية

احلسني بوتبغى

الفاشية لغويا هــي االزدراء ( .)le méprisوكــل أشكال
االزدراء عندما تنتقل حلقل السياسة تؤسس للفاشية و تتمظهر
يف ممارسة استبدادية ،قمعية وديكتاتورية يقوم بها شخص يف
حق فــرد آخــر أو اجتــاه مجموعة من األفــراد يتعايشون معه.
التعريف اللغوي هذا بالرغم من أهميته يف توضيح معنى الكلمة
إال انه ال يسمح باإلحاطة بالفاشية كتوجه وكممارسة سياسية
نشرت الرعب ودمرت أوطانا و أزهقت املاليني من األرواح .كما أن
ما تقدمه وسائل اإلعالم وكذا املقررات الدراسية البورجوازية
للطالب من تعريفات هي مبثابة تسطيح ملعنى هــذا التوجه
السياسي الــذي ســاد لفترات متباينة بكل الــقــارة .فتارة يتم
تقدميها و بشكل مغرض كمرادفة للشيوعية ،وتارة أخرى يتم
حتديدها كسلوك شاد صادر عن قائد سياسي مجنون ،كشخص
مهووس بالعظمة ،كما يبرز ألبير كامو ( )A. Camusمنوذجا له
يف مسرحيته (.)Caligulaهكذا فان تعريف الفاشية يأتي يف
الغالب تعريفا مثاليا ونفسيا يف جتاهل تام للبنية االجتماعية
واالقتصادية التي لعبت دورا أساسيا يف بروز هذه الظاهرة التي
تبقى توجها سياسيا لطبقة اجتماعية بالدرجة األولى

.

فالفاشية كما حــددهــا لينني ،هــي ديــكــتــاتــوريــة وإره ــاب
للرأسمال ضــد الــيــد العاملة .ففي جــذور الفاشية تتواجد
الرأسمالية االحتكارية التي بــرزت مع األزمــة االقتصادية يف
القرن التاسع عشر ( ،)1870هذه األزمــة التي ساهمت بشكل
قوي يف تركيز الرأسمال ويف تسريع تشكيل شركات احتكارية
كــبــرى كما ســاعــدت يف نفس الــوقــت على انــدمــاج الــرأســمــال
البنكي بالرأسمال الصناعي ،الظاهرة التي عمل القائد لينني
على حتليلها بشكل دقيق يف كتابه " االمبريالية أعلى مراحل
الرأسمالية" .بالنسبة للشركات االحتكارية الكبرى فقد غدت
احلروب بغرض البحث عن أسواق خارجية مسألة حيوية ذلك
الن الــســوق الداخلية لــم تعد تتسع لتصريف كــل منتجاتها
وال تسمح بتطوير قوى اإلنتاج .وتوخيا لتفادي املس بحقوق
العمال بداخل أوطانها ملا ميكن أن يترتب عن ذلك من انفجارات
اجتماعية ،فقد جلأت البورجوازية االحتكارية إلى املستعمرات
قصد احلصول على املــواد األولية وانتزاع األربــاح الطائلة ويف
نفس الوقت لتحويلها إلى أسواق و مجاالت لتصدير ما راكمته
من أموال بهدف االستثمار

.

يف هــذا اإلطــار وعلى هــذا النحو قامت أملانيا بداية القرن
املاضي و هي التي تتوفر على قوة صناعية معتبرة لكن من دون
أن يكون لها القدر املماثل من املستعمرات التي امتلكتها كل من
فرنسا وانكلترا ،بإشعال فتيل احلرب العاملية األولى وذلك بهدف
إعــادة تقسيم هــذه املستعمرات بالقوة .غير أنها خرجت من
هذه احلرب مهزومة فوجدت نفسها مرغمة على أداء خسائر
احلــرب للمنتصرين ويف نفس الوقت واجهت انعكاسات األزمة
االقتصادية العاملية ل  1929و احتجاجات قوية حلركة عمالية
منظمة .عقب هذه االنتكاسة وجد الرأسمال االحتكاري األملاني
نفسه أمام إطارات نقابية قوية قادرة على إسماع صوتها و إرغام
الباطرونا على حتقيق مطالبها وتقدمي املزيد من التنازالت.
ويف أجــواء األزمــة املتعددة اجلــوانــب هــذه ظهرت الفاشية يف
صيغتها األملانية املتمثلة يف احلزب النازي بزعامة هتلر الذي
حظي بــدعــم مــالــي ومعنوي قــوي مــن طــرف الــرأســمــال املالي
األملاني .هذا الرأسمال الــذي أصبح حلمه الوحيد هو التوفر
على نظام استبدادي عسكري بإمكانه أن يفرض االنصياع التام
واخلضوع للقوانني البورجوازية الصارمة على الطبقة العاملة
ويف نفس الــوقــت متكني أملانيا مــن مستعمرات يتم انتزاعها
من األراض ــي السوفيتية .هكذا توجه الرأسمال االحتكاري
األملاني حتت قيادة النازية إلشعال احلرب مجددا ضد الشعوب
وأساسا استهداف تدمير االحتاد السوفيتي الذي ميثل آنذاك
مصدر الهام وقدوة لكل الشعوب التواقة لالنعتاق من الهيمنة
االستعمارية واالستغالل الرأسماليني

.

الشركات الصناعية-العسكرية لإلمبريالية األمريكية هي
التي استطاعت أن تخرج من هذه احلروب املدمرة التي أشعلتها
النازية ،منتصرة .فزيادة على مراكمة األربــاح الطائلة فقد
متكنت من التغلب على االنعكاسات السلبية لالزمة االقتصادية
العاملية ل  1929كما تبوأت صــدارة الرأسمال املالي األمريكي
وأصبحت محركه األساسي .غير أن النخبة األمريكية املتشبعة
باإليديولوجية الفاشية لم تتوانى من التنكر لتحالفاتها
والــدخــول يف حــرب بــاردة مع االحتــاد السوفيتي وذلــك بهدف
توقيف املد الشيوعي والتصدي حلركات التحرر عبر العالم ويف
نفس الوقت لتوفير أسواق لتصريف صناعتها احلربية .وحتى
بعد انهيار املعسكر االشتراكي بقيت االمبريالية األمريكية يف
حاجة ماسة ملثل هذه األســواق ،و مبا أنها مدمنة على احلروب
فقد ابتدعت قصة مواجهة اإلرهـــاب .يف هــذا اإلط ــار قامت
باحتالل دول منها العراق وسوريا و نهبت خيراتها ودمرت بلدانا
أخــرى ،ليبيا منوذجا ،كما عممت الفوضى و قامت مبحاصرة
شعوب ودبــرت انقالبات واغتياالت لقادة عسكريني وملدنيني
منهم علماء ،ضاربة بعرض احلائط كل األعراف الدولية وتنكرت
ملنظمات دولية و ملا يحكمها من قوانني و ضوابط ساهمت هي
نفسها يف وضعها .ففي عهد الرئيس الشعبوي "دونالد ترامب"
الذي وعد بإعادة الهيبة ألمريكا و إحاللها املراتب األولى عامليا،
استمر املركب الصناعي العسكري األمريكي يف مراكمة األرباح،
يف وقــت ازدادت فيه أوضــاع الطبقات الشعبية هشاشة وفقرا
وعانى فيه األمريكيون امللونون من البطش وامليز العنصري .ففي
الوقت الذي خرج فيه الشعب األمريكي للشارع يشكو العنصرية
والبطالة وسوء تدبير جائحة كورونا متت مواجهته بالتنكيل
والقمع ،وال شــيء ينبئ بــان أحــوال الشعب األمريكي ستعرف
حتسنا يف والية الرئيس اجلديد"بايدن".
أمــا بخصوص أوروب ــا ،وفرنسا حتــديــدا ،فقد كانت هنالك
عالقات وروابــط قوية ألصحاب املال و األعمال من الفرنسيني
مع الفاشية كما وضحت ذلــك مؤخرا املؤرخة املاركسية "آني
الكروى ريتز"( )Annie Lacroix-Rizيف كتابها «Industriels
et banquiers français sous l’Occupation: la
.«collaboration économique avec le Reich et Vichy
فالفاشية هي األيديولوجية الطبيعية للرأسمال املالي و هو
املهيمن على احلياة االقتصادية والسياسية ملا يزيد عن قرن من
الزمن .ففي غياب حركات يسارية وتنظيمات ماركسية قوية
يبقى اللجوء إلى أشكال فاشية متشددة هو اخليار احمللي املفضل
للرأسماليني الغربيني لدفع البروليتاريا والبورجوازية الصغيرة
للتخلي عمى تبقى لها من حقوق و إلرغامهما على السماح يف
مستوى العيش الذي ألفته زمن الرفاه .إن الرأسمالية الغربية
تعاني اليوم من أزمة اقتصادية عميقة ومعقدة ومن منافسة
قوية من رأسماليات أخــرى صاعدة ولــم يعد بإمكانها توفير
شروط عيش كرمي للطبقات الدنيا من مجتمعاتها

.

إن الرأسمالية يف مرحلة االزدهـــار االقــتــصــادي قــد تقبل
بدميقراطية شكلية ،بدميقراطية الواجهة ،لكن من دون أن
تتغافل عن إحــال ممثلني لها تتمنهم على مصاحلها بداخل
األجهزة احلكومة واملؤسسات التمثيلية البورجوازية .إنها توظف
لكسب هؤالء املمثلني كل أساليب االنتهازية والوصولية والرشوة
التي تطبع املؤسسة البرملانية .غير أن الرأسمال املالي عندما
يدخل يف أزمة اقتصادية وتشهد كتلة األرباح التي ينتزعها من
اليد العاملة جمودا أو تقلصا ،وتكون حصته يف قسمة العمل
الدولية مــهــددة ،فعندئذ لن يستسيغ القبول بأدنى امتياز
اقتصادي أو معارضة أيديولوجية ولو يف شكلها البورجوازي
الصغير املــرتــبــط بــالــدفــاع عــن احلــريــات والــدميــقــراطــيــة .إن
الفاشية هي بالضبط التوجه الذي الزم السياسات اخلارجية
"للدميقراطيات الغربية" ،فما االمبريالية إال شكل من أشكالها،
و هي تكتسي خارجيا صيغة التسلط واستعمار الشعوب والدول،
أما بالداخل فتصير استبدادا وقمعا رهيبا للطبقات الشعبية.

لذلك فاختزال الفاشية يف متظهراته احمللية والداخلية هو
جهل مبرتكزاتها وحجمها احلقيقي .إن السعي لتشكيل أنظمة
استبدادية بهدف حماية مجال الهيمنة األمريكية وقمع كل
اإلطارات العمالية والسياسية املعارضة لهذه الهيمنة ،كما قام
بذلك كل من سوهارتو بإندونيسيا وبينوشي بالشيلي وغيرهم
كثير ،لهو دليل على هذا التوجه الفاشي لألنظمة الرأسمالية
الغربية .ففي ظل الدميقراطية البورجوازية وبداخل األنظمة
االمبريالية املهيمنة تتواجد أشــكــال مستترة مــن الفاشية
ال تنتظر إال تفجر أزمــة ،مثل األزمــة االقتصادية والصحية
املعقدة التي متر بها اإلنسانية حاليا ،لكي تخرج للعلن وتعبر
عن نفسه وفق ما تسمح بها الظروف .وقد تظهر يف صيغة اقل
قسوة وتسلطا ملا كان عليه احلال زمن الفاشية بإيطاليا والنازية
األملانية

.

إنها عديد هي الدول الرأسمالية الغربية التي دخلت مند
مدة يف أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة وحتولت على إثرها
إلى أنظمة تسلطية وتوسعية توظف أساليب فاشية استعمارية
يف تعامالتها على املستوى الدولي مع االحتفاظ ،إلى حد اآلن
على األقل ،بقناع الدميقراطية البورجوازية بداخل حدودها
الوطنية .غير أن ما نشهده اليوم على املستوى العالم كما على
مستوى كل قطر على حدة يؤشر على دخول العالم يف حتوالت
كبيرة وخطيرة .فقد استطاعت االبــنــاك الكبرى والشركات
العمالقة العاملة مبجال اإلعالميات  GoogleوAmazone
وكذلك كبريات املختبرات الصيدالنية ،أن تتداخل مع النخب
السياسية واحلكومات املنتخبة ،بل أن حتل محلها .فاستطاعت،
نظرا إلمكانياتها املالية الكبيرة ،صد املنظمات الدولية عن
"خدمة احلقوق الكونية واملصلحة العامة" التي أنشئت من
اجله ،وكذا استمالة مفكرين وباحثني وتوظيف اإلعالم الرسمي
والتحكم يف وسائل التواصل االجتماعي بغرض الترويج لوجهة
نظر تــخــدم مصالح الطبقة املــالــكــة لهاته الــشــركــات وفــرض
"احلقيقة" كما تتصورها هي وتنظر لها ،وال تقبل مبعارضتها
أو حتى مناقشتها .وكل من حاول ذلك مت إقصائه وتهميشه ثم
إسكاته بإدراجه يف خانة املتآمرين ()les complotistes

.

نفس األحـــداث و الــوقــائــع يشهدها كــل قطر على حــدة.
فبفرنسا مثال حيث استطاع الرأسمال املالي إحــال ممثل له
بأعلى هــرم السلطة ،فقد مت حتويل املؤسسات املنتخبة إلى
مجرد مكاتب لتسجيل ما يصدر عن السلطة التنفيذية ،خاصة
من رئيس احلكومة و وزير داخليته  ،من قرارات .فقد مت عمليا
منع أي نقاش دميقراطي باملؤسسات التمثيلية حيث يهيمن
اليمني ،ومت إبعاد كل باحث أو مفكر حر ونزيه عن احلــوارات
والنقاشات التي جترى على شاشات القنوات التلفزية كما سلطت
اآللة القمعية على كل من جترأ بالنزول إلى الشارع للتعبير عن
مطلب أو رأي مغاير .أكثر من ذلك فقد صاغت رئاسة احلكومة،
بإيعاز من الداخلية ،قانونا ( )loi sécurité globaleيحرم أي
تصوير للقمع و التعسفات التي يقوم بها رجــال الشرطة ضد
املتظاهرين بالشارع العام .قبل ذلك قامت نفس احلكومة ،عن
طريق وزارة التعليم ،بتغييرات يف املقررات الدراسية تستهدف
تأليب املدرسني والطالب ضد "املؤامرة واملتآمرين" أي ضد كل من
جترأ بانتقاد عمل املسئولني وإبداء رأي مغاير ملا تروج له وسائل
اإلعالم الرسمية

.

ختاما ميكن القول أن الطبقة الرأسمالية املهيمنة ،إن على
مستوى القطر الواحد أو على املستوى العاملي ،إذا كانت يف غالب
األحوال موحدة و متضامنة ،فليس ألنها تدين بدين واحد آو
تتكلم لغة واحدة أو الن جلدتها من نفس اللون ،بل ألنها أساسا
ترغب يف احلفاظ على مصاحلها الطبقية و على ما حتققه من
أرباح مالية و أهداف سياسية .إن السبب احلقيقي يف تصرفها
ذلك هو كونها ترتكز إلى نظام اقتصادي هش غير مستقر وغير
عادل هو نظام االستغالل والقهر :النظام الرأسمالي

.
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ضحايا االقصاء املمنهج يف املباريات العمومية أمام حتمية
التصدي الوحدوي للسياسات الطبقية

زينب السايح

يف سياق يتسم بارتفاع األزمة الرأسمالية على املستوى
العاملي والتي ألقت بظاللها على املغرب كبلد تابع اقتصاديا
وسياسيا ،ويف ظل األزمــة الصحية التي كشفت بامللموس
على هشاشة االقتصاد املغربي املرهون بالسوق العاملية
والــنــاجــم عــن االخــتــيــارات االقــتــصــاديــة الــتــي تنهجها
الدولة يف جميع القطاعات االجتماعية والتي فاقمت من
مستويات الفقر والهشاشة والبطالة .بادرت وزارة التربية
الوطنية إلى اإلعالن عن مباراة للتوظيف بالتعاقد لألطر
األكادميية ،اخلاصة باألساتذة وملحقي االقتصاد واإلدارة
وامللحقني التربويني و االجتماعيني وذلــك يــوم األربعاء
 25نونبر  2020لتغطية اخلصاص املهول الذي تعاني منه
مؤسسات التعليم العمومي بعد الفشل الذريع الذي عرفته
كل البرامج السابقة من أجل إصالح التعليم

.

يف امليزانية العامة املخصصة للتعليم ,انخفاض نسبة املنح
املخصصة ألبناء وبنات الكادحني ,ضعف نسب الولوج الى
التعليم العالي ,ضعف نسب الولوج إلى املعاهد الوطنية,
ضعف البنيات التحتية وضعف املوارد البشرية يف مؤسسات
التعليم العمومي الشيء الذي فاقم من أزمة التعليم وجعله
يحتل رتبا متدنية يف التصنيف العاملي .إضافة إلى هذه
املشاكل التي ذكرناها جنــد شبح البطالة الــذي يواجه
خريجي وخريجات اجلامعة املغربية .فبعد انسداد األفق
وغلق احلق يف التوظيف مــازال التعليم هو األمل الوحيد
ألبناء الشعب وبناته

.

تقدم الجتياز املباراة  20087مرشح يف حني كانت
املــنــاصــب املخصصة مــحــصــورة يف  17أل ــف منصب.هدا
الرقم يعبر عن حجم اخلصاص املهول نتيجة آثار برنامج

بالرغم من العديد من النضاالت التي قادتها الشبيبة
التعليمية حتت إطارهم العتيد اإلحتــاد الوطني لطلبة
املغرب وبالرغم من التضحيات اجلسام وعدد الشهداء الذين
سقطوا يف معركة احلق يف تعليم شعبي دميقراطي وعلمي
وبالرغم من النضاالت التي خاضتها التنسيقيات والنقابات
التعليمية والنضاالت التي خاضتها اجلمعية الوطنية
حلملة الــشــهــادات املعطلني باملغرب وكــذلــك تنسيقيات
املوجزين واألطر العليا من اجل احلق يف الوظيفة العمومية
إال أن الوضع يسير من سيء إلى أسوأ والدولة ماضية نحو
اإلجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم واإلجهاز على
الوظيفة العمومية وكل املكتسبات التي خاضها أبناء وبنات
شعبنا خاصة بعد فرضها لقانون اإلطار 51.17

.

مــن كــل مــا سبق يتضح أن معركة التعليم ومعركة
التشغيل هما معركتان مرتبطتان بالنضال العام من أجل
الدميقراطية واستقاللية الوطن من التبعية ومن املديونية
وهذا يتطلب من كل الدميقراطيني والدميقراطيات خوض
مــعــارك طاحنة والــوحــدة النضالية يف املــيــدان وتعبئة
الشبيبات على :
الشبيبة التعليمية :التنظيم يف إطار االحتاد الوطني
لطلبة املغرب والوحدة النضالية على أرضية برنامج وطني
متفق عليه يهم احلق يف التعليم وإسقاط كل املخططات
التي تستعجل تصفية وخوصصة التعليم

.

األطــر املعطلة :النضال وااللتحاق بصفوف اجلمعية
الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب هــذا اإلطــار
العتيد والتاريخي الذي حقق مكتسبات مهمة يف الولوج
الــى الوظيفة العمومية ومــازال يناضل ويؤمن باحلق يف
الشغل ويربطه بالنضال العام من أجل العدالة االجتماعية
واحلرية واملساواة والدميقراطية

.

ويجب العمل كذلك عىل:

فبالرغم من التحذيرات التي دقت ناقوس اخلطر يف
مجال التعليم وكذا العديد من نضاالت الشبيبة التعليمية
والنقابات التي طالبت باحلق يف تعليم جيد ومجاني لعموم
أبناء وبنات الشعب ,مازالت الدولة تتعنث يف االستجابة
لهذه املطالب سالكة طريق التقشف واخلوصصة حتى
تكون مبثابة التلميذ النجيب يف إرضائها للمؤسسات املالية
الدولية

.

فمنذ السبعينات إلــى يومنا هذا ,نهجت الدولة
سياسة تقشفية بعد موافقتها على برنامج التقومي الهيكلي
املفروض على املغرب من أجل تسريع وثيرة اندماجه يف
الدورة املالية العاملية .و بهذا اإلذعان لقرارات الثالوث امللوث
(صندوق النقد الدولي  ,البنك الدولي ومنظمة التجارة
العاملية) قد يكون املغرب خطى خطوات سريعة نحو إغراق
نفسه يف املديونية اخلارجية ورفع من قبضة التحكم يف
شؤونه الداخلية واخلارجية وكل قراراته ومصير اقتصاده
وتنميته ،خاصة يف أكثر القطاعات االجتماعية حيوية
مثل التعليم والصحة والفالحة والصناعة والثقافة ...إلخ.
و هكذا أصبح التعليم العمومي حتت رحمة املؤسسات املالية
املانحة للقروض

.

أدى أبناء وبنات هذا الشعب ثمنه غاليا واملتمثل
يف اإلجــهــاز على مكتسبات اجتماعية مهمة مــن قبيل
حرمان فئة عريضة من احلق يف التعليم بسبب انخفاض

التقومي الهيكلي الــذي تأسس على منطق التقشف يف
الوظيفة العمومية وتقليص حجم التوظيفات خاصة يف
قطاعي التعليم والصحة أهم القطاعات احليوية للدولة
وللمواطن .كما يعبر عن حجم جيوش العاطلني والعاطالت
الذين مازال حلم الوظيفة يف التعليم يراودهم لينقذهم
من البطالة والفقر ,إال أن النتائج كانت صادمة ككل مرة,
حيث عبر املئات من املترشحني واملترشحات عن غضبهم
بعد اإلعالن عن النتائج خاصة أن طبيعة األسئلة كانت يف
املتناول إذ ان العديد من الراسبني طالبوا بإعادة التصحيح
وهددوا باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالعدالة واإلنصاف

.

غير انه يف بلد كاملغرب ,حيث يعاني من الرشوة والفساد
رغــم تنبيهات املنتظم الــدولــي واجلــمــعــيــات احلقوقية
واملجلس األعلى للحسابات ,ما زال يتربع املراتب األولى
عامليا يف سلم الفساد وغياب احملاسبة والقضاء غير النزيه,
لكل هذه األسباب يصعب الرهان على شفافية املباريات.
فالشائع هو أن الزبونية واحملسوبية يف مثل هذه املباريات
هي احلاسم

.

ما العمل؟

أمام كل إشكالية يطرح علينا سؤال ما العمل حتى
نستطيع اإلجــابــة بوضوح تــام وان نضع أمــام أعيينا كل
الطرق والسبل ملواجهة هذا الوضع املتأزم الــذي نواجهه
والذي سيكون عثرة أمام تقدمنا إن لم نستطع إزاحته

.

محاربة التشتت النضالي وتفجير مــعــارك مــن أجل
إســقــاط العمل بالعقدة واحل ــق يف الوظيفة العمومية
وإسقاط مخطط اخلوصصة يف الشغل

.

محاربة وفضح الفساد والزبونية والنضال من أجل احلق
يف الشغل للجميع

.

املــســاهــمــة واملــشــاركــة يف جميع احل ــراك ــات الشعبية
والعمالية التي تناضل من اجــل احلقوق ورفــع التهميش
والتمييز ومناهضة الفقر

.

التضامن مع كل املعارك التي يخوضها شعبنا يف كل بقاع
هذا الوطن

.

النضال مــن أجــل دســتــور دميــقــراطــي يضمن احلقوق
والكرامة والعدالة جلميع املواطنني واملواطنات كمدخل
أساسي لبناء دولة احلق والقانون

.

النضال من أجل احلريات العامة وإطــاق ســراح جميع
املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي

.

املساهمة وااللتحاق مبنظمات النضال الدميقراطية من
أجل تقوية صفوفها حتى تتمكن من صد الهجمة الشرسة
التي يشنها املخزن ضد املكتسبات التعليمية والشغلية
والدميقراطية

.

النضال بجانب النساء من أجل املساواة واإلنصاف يف
جميع املجاالت

.
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شهداء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني باملغربANDCM
تاريخ وذاكرة
رفيق املهداوي

لقد عرفت معدالت البطالة إرتفاعا كبيرا يف صفوف حملة
الــشــواهــد يف أواخـــر الثمانينات كــإفــراز مــوضــوعــي للسياسات
الالوطنية الالدميقراطية الالشعبية للنظام القائم وخاصة بعد
تنزيل سياسة التقومي الهيكلي  ،األمــر الــذي إستوجب تأسيس
وعاء تنظيمي حلملة الشواهد للدفاع عن حقها العادل واملشروع
يف الشغل  ،ويف هــذا السياق تأسست اجلمعية الوطنية حلملة
الشهادات املعطلني باملغرب يف  26أكتوبر 1991

.

وقد حــاول النظام قتل اجلمعية الوطنية يف بدايتها وذلك
بحرمانها من القانونية وقمع أشكالها النضالية وإعتقال مناضليها
ومناضالتها وحرمانها من إستعمال القاعات العمومية لتنظيم
أنشطتها  ،إلى أن ذلك لم يثني رفاق اجلمعية الوطنية من توسيع
اخلريطة التنظيمية وتفجير معارك نضالية بطولية ستظل
موشومة يف الذاكرة مكنت العديد من مناضليها من االلتحاق
بأسالك الوظيفة العمومية

.

وبالرغم من كل أشكال القمع والتضييق الذي ظل يالزم اجلمعية
منذ التأسيس إلى يومنا هذا  ،عرفت هذه املرحلة عقد  14مؤمترا
وطنيا كتراكم نضالي وتنظيمي قدمت خالله اجلمعية الوطنية
األالف من املعطوبني وعقود من اإلعتقال السياسي وثالثة شهداء
استرخصوا دمائهم دفاعا عن قضية التشغيل واحلق يف التنظيم

.

وبحلول الذكرى  20الستشهاد زهرة الثلج الشهيدة جنية أدايا
ووفاءا لدماء شهداء اجلمعية الوطنية وتعريفا بقضيتهم سنقدم
ورقة تعريفية عن الشهداء الثالث  ،كل من مصطفى احلمزاوي
وكمال احلساني وجنية أدايا

احلقوق بفاس .
 1992/1993غــادر اجلامعة بني سنتني من الدراسة بشعبة
الفلسفة وسنة من الدراسة بكلية احلقوق (العربية ) دون نتيجة،
ليستقر به املطاف مبدينة خنيفرة حيث إنخرط بالفرع احمللي
للجمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب بكل حماس
وشجاعة وجرأة نادرة يف طرح مواقفه وآرائــه واجلهر بها وهو ما
خلق له العديد من األعــداء من بني "رجــال السلطة" خاصة يف
أوساط "رجال الشرطة" ،الذين كانوا يتحيون الفرصة للبطش به
وهو ما حتقق بالفعل مساء ذلك اليوم الرهيب  15ماي  1993حيث
مت اإليقاع الغادر به وإختطافه من الشارع العام من طرف "أجهزة
البوليس" بشكل تعسفي ال سند قانوني له ،إال إشباع النزوات
السادية لكائنات سلطوية ال تتقن إال التنكيل والغدر أفزعتها
جرأة شاب أعزل يف اجلهر بكلمة احلق ورفض اخلنوع والتدجني

.

كان عزاء أسرة الشهيد هو تسمية أحد أحفادها مصطفى
سبق ألب الشهيد أن قال  :لقد قاومنا االستعمار الفرنسي ،إعتقلت
مع مجموعة من الوطنيني سنة  ،1953كنا  13فردا ،ذقنا كل أشكال
التعذيب ،ولم نكن نظن أننا سنجازى عن تضحياتنا بقتل فلذات
أكبادنا

.

الهشيدة نجية أدااي

الهشيد مصطىف الحزماوي

.

بشهادة جميع أصدقائه ورفــاقــه يف الــدراســة كــان منوذج
التلميذ املتعطش للمعرفة و التحصيل عبر الكد و اإلجتهاد مع
ميول واضح للعلوم الفلسفية ،ساهم إلى جانب تالميذ داخلية
ثانوية "احلــســن الــثــانــي" مبيدلت يف موجة مــن اإلحتجاجات
الطالبية والتالميذية التي إجتاحت عدد من املواقع التعليمية
باملغرب ما بني  87و  88كرد صارخ على إغتيال الشهيدة زبيدة
خليفة يوم  20يناير  1988بجامعة ظهر املهراز -فــاس ،-وضد
السياسة التصفوية الطبقية املتبعة يف ميدان التعليم ،ونظرا
لسلوكه املتميز حتمل الشهيد مسؤولية ()maître d’internat
يف جناح داخلية نفس الثانوية حيث أعطى املثال يف التضامن
واملساعدة لقاطني الداخلية املنحدرين من الفئات الشعبية
املقهورة واألرياف النائية

.

حصل على شهادة الباكلوريا سنة  1989إجتاز مباراة ولوج
سلك التربية البدنية باملركز التربوي اجلهوي دون أن يستطيع
الظفر بــه ،نظرا لواقع احملسوبية والزبونية املتفشية يف هذه
املباريات

.

 1989/1990هي السنة التي إلتحق فيها الشهيد بجامعة
ظهر املهراز -فاس ،-شعبة الفلسفة ليعانق الفضاء اجلامعي بكل
أحالمه وطموحاته وبكل إنكساراته وإنتصاراته ،ويف صيف هذه
السنة وحتديدا يف الدورة الثانية غادر املغرب إلى إسبانيا قصد
العمل املوسمي ليعود يف املــوســم اجلامعي  ،90-91لــم يستطع
النجاح يف السنة األولــى فلسفة ألنه كان ممزقا بني واقع بالده
املتخلف اخلانق ألبسط احلقوق ومتطلبات العيش الكرمي ،وبني
البالد األوربية التي زارها ووقف على منجزاتها التاريخية يف كل
امليادين ،وهو ما حدا به إلى معاودة السفر إلى اخلارج حيث زار
إيطاليا سنة  1991لكن حنينه إلى بالده وعالقته بأرضه  -رغم
أنها لم تسعف طموحاته -كانت األقوى هكذا عاد مرة أخرى إلى
املغرب وإستبدل شعبة الفلسفة بشعبة احلقوق (العربية) بكلية

.

.

ازداد  1966بدوار أمهروق خنيفرة .مت اغتياله 16-05-1993
مبخفر "الشرطة" بخنيفرة

.

شــاركــت الرفيقة جنية أدايــا الــى جانب مجموعة مــن رفــاق
اجلمعية الوطنية يف الوقفة التي دعــت لها اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان يوم  10دجنبر  2000تخليدا لليوم العاملي حلقوق
اإلنسان  ،هذه الوقفة التي جوبهت بالقمع واإلعتقاالت حيث مت
إعتقال  36مناضل منهم حقوقيني ومناضلي اجلمعية الوطنية
ليتم حترير محاضر لهم وإطــاق سراحهم يف اليوم املــوالــي أي
بتاريخ  11دجنبر  ،2000ليجد الرفاق املفرج عنهم رفاق اجلمعية
الوطنية يف إنتظارهم وكانت الرفيقة جنية أدايــا كعادتها يف
استقبال رفاقها  ،لتكون الوجهة بعد ذلك باب األحد مشيا على
األقدام ومرورا على ديور اجلامع وطيلة الطريق ظلت مجموعة من
البوليس السري تالحق كالظل مجموعة من الرفاق كانت ضمنهم
الرفيقة جنية أدايا  ،الشيء الذي جعل الرفاق يحاولون التخلص
مــن مالحقتهم وتتبع أثــارهــم للتخلص مــن إحتمال إعتقالهم
بالتوجه نحو البحر إال أنهم لم يسلموا من إستفزازات ومالحقة
البوليس السري لتأتي موجة خاطفة تخطف روح الشهيدة جنية
أدايــا التي استشهدت غرقا يف البحر مع فقدان جثتها التي لم
تظهر إال بعد شهور نواحي املهدية مبدينة القنيطرة
وكان يوم  11دجنبر  2000اليوم األخير يف مسيرة الشهيدة
النضالية حني توجهت إلى الرباط للمشاركة يف مسيرة بالرباط ،
وهي املسيرة التي كانت مقررة ليال لتزامنها مع شهر رمضان  ،والتي
لم تشارك فيها جنية أدايا إلستشهادها قبل توقيت هذه املسيرة

.

عــنــد بــلــوغــه ســن الــتــمــدرس إلــتــحــق الشهيد مصطفى
احلــمــزاوي باملدرسة اإلبتدائية املركزية "أزل ــو" قضى سنوات
الدراسة اإلعدادية بإعدادية "األمير موالي عبد اهلل" ،ثم أمضى
السنة األولى بالسلك الثاني بثانوية "أبي قاسم الزياني" ،ليلتحق
بالسنة الثانية شعبة التربية البدنية بثانوية "احلسن الثاني"
مبيدلت

حني التحقت جنية أدايا برفيقتها على درب اخللود سعيدة املنبهي،
حني كانت األولــى تستعد للمشاركة يف مسيرة يف إطــار معركة
وطنية وكذا تخليد ذكرى إستشهاد سعيدة املنبهي  ،وليكون يوم
 11دجنبر عنوانا للمرأة املناضلة من أجل حتررها وحترر املجتمع. .

ستبقى الشهيدة جنية أدايا خالدة يف وجدان الشعب املغربي
ونبراسا لكل مضطهدي وطننا اجلريح ،وستبقى كذلك وصمة
عار على جبني النظام املجرم ،ستبقى شهيدة وشاهدة على مدى
اإلجرام املرتكب يف حق الشعب ويف مقدمته املناضلني الشرفاء

الهشيد كمال الحساين

نجية أدااي  -رمز املرأة املغربية املناضلة ضد البطالة
واإلقصاء االجمتاعي.

ازدادت الشهيدة جنية أدايا سنة  1966مبدينة إفران زاوية
سيدي عبد السالم ،حصلت سنة  1987على شهادة الباكالوريا،
لتنتقل إلى مدينة مكناس الستكمال دراستها اجلامعية ،ناضلت
الشهيدة إبانها يف صفوف االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،يف مرحلة
اتسمت باشتداد احلظر على احلركة الطالبية ،مرحلة شهدت
سقوط الشهداء تباعا ،الشهيدة زبيدة خليفة والشهيد عادل
األجــراوي اللذان استشهدا يوم  20يناير  1988رميا بالرصاص
يف ساحة الشهداء بظهر املهراز فاس ،الشهيد عبد احلق شباضة
الذي استشهد يف إضراب عن الطعام يوم  19غشت  ،1989الشهيد
املعطي بوملي بوجدة ...
نالت الشهيدة جنية أدايــا شهادة اإلجــازة يف شعبة اللغة
العربية بجامعة "موالي إسماعيل" مبكناس سنة  ،1993لتلتحق
بعدها إلى مرحلة جديد من حياتها ،سمتها األساسية البطالة
والعطالة ،غير أن إميان الشهيدة بحقها العادل واملشروع يف الشغل،
وإلدراكها أن حقوق الشعب املهضومة ،تنتزع وال تعطى ،انخرطت
بقوة يف صفوف اجلمعية الوطنية حلملة الــشــهــادات املعطلني
باملغرب يف نفس السنة مبدينة افران.
دشنت بانضمامها جلمعية املعطلني مسارا نضاليا جديدا،
ملؤه التضحيات اجلسام ،واملقاومة باجلسد الهزيل ،وقد حتملت
املسؤولية داخل جمعية املعطلني يف العديد من هياكلها احمللية
واإلقليمية واجلهوية والوطنية

.

لــم تثني السنني الــطــوال جنية عــن مــواصــلــة مــشــوارهــا،
واستمرت يف املشاركة امليدانية والفعالة إلــى جانب رفاقها يف
العديد من احملطات النضالية

.

وشاءت الصدفة والقمع املسلط على احلركات االحتجاجية
املناضلة أن جتمع روحني ثائرتني يف نفس التاريخ مع فرق  23سنة،

.

ولد الرفيق الشهيد كمال احلساني مبدينة آيت بوعياش بإقليم
احلسيمة يوم  02دجنبر  ،1983وبها تابع دراسته اإلبتدائية
ومن ثم ولج إلى ثانوية اخلوارزمي ليدخل درب النضال باحلركة
التالميذية ،إنقطع عن الدراسة سنتني متتاليتني نظرا لظروف
مادية ،لكنه لم يستسلم إلى أن حصل على شهادة البكالوريا صيف
2006

.

إلتحق الشهيد بجامعة محمد األول بوجدة سنة ،2006/2007
كلية احلقوق شعبة القانون اخلاص التخصص اجلنائي ،وحتمل
املسؤولية يف صفوف فصيل الطلبة القاعديني املنضوي حتت
لــواء اإلحتــاد الوطني لطلبة املــغــرب إلــى أن حصل على دبلوم
اإلجــازة موسم  ،2009/2010واصل مسيرته النضالية يف حتمل
املسؤولية مبعية اجلماهير الشعبية بعد إلتحاقه برفاقه و
رفيقاته يف اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب،
حيث شارك كمؤمتر باملؤمتر العاشر النوعي للجمعية الوطنية،
كان الرفيق احلساني يعتبر من بني أبرز املناضلني التقدميني و رمز
لتحمل املسؤولية مع اجلماهير الشعبية ،كما شارك يف االنتفاضة
التاريخية  10دجنبر  2010ببوكيدان ،باإلضافة إلى بصمته
البارزة و حتمله املسؤولية بحركة  20فبراير إميانا منه " :حيث
تواجدت اجلماهير يتواجد املناضلني الشرفاء"

.

بعد عودته إلى مسقط رأسه من معركة الوطنية لذكرى
تأسيس اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب يوم
 26اكتوبر  2011بالدار البيضاء ،التي سجل فيها موقفه املبدئي،
وإلتحق يف اليوم املوالي مبقر إجتماعات حركة  20فبراير ليساهم
مع باقي رفــاقــه ،إال أنــه أثناء التهيئ إلجتماعهم سيفاجؤون
مبباغتة غادرة من بلطجي مدفوع من طرف النظام القائم ليطعن
الرفيق بطعنتني األولــى على مستوى البطن والثانية بالرقبة
ليستشهد الرفيق على إثرها دفاعا منه عن التحرر واإلنعتاق يوم
اخلميس  27اكتوبر 2011

.

"تستطيعون قطف كل الزهور لكن لن تستطيعوا وقف
زحف الربيع ".
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الثقافية

ديوان الغائبني...
( مبدعون توفوا يف ريعان الشباب)
مر خة

من اشعار
الشهيدة سعيدة املنبهي
ترجمها عن الفرنسية
الـــشـــاعـــر ع ــب ــد الــلــطــيــف
ا للعبي

.

-1ريح بالدي
تعوي ..تصر ..تهب
على االرض املبللة (تكنسها)
ترسم اشكاال
تنقش صور املاضي
ماضي انا..ماضيك انت
ماضي كل واحد منا
صوتها يذكرني بسمفونية
تلك التي كنت تهمسها يف
اذني كل ليلة
قبل ذلك..منذ وقت بعيد
الــيــوم..هــذا املــســاء ..هــذه
ا لليلة
بــصــمــات احلـــيـــاة وحــدهــا
تراود ذهني
واملطر الدؤوب
الريح العنيدة
يعودان ككل سنة
ويرجعان اليك مهما بعدت
فيذكراني بان لي جسما
بان لي صوتا
ارفعها قربانا اليك.
 20اكتوبر 1976
******
قصائد من السجن
بعد احلكم اجلائر
انتظردق الساعة
ساعة اللقاء واالنتصار

رفـــــــضـــــــا لــــاســــتــــغــــال
واالستيالب
كلمة تثقب السور

وأنت منذ وقت طويل

و ا لكثا فة

منشغلة بشؤونك

كــــلــــمــــة حـــــــمـــــــراء ضـــد
الدمياغوجية
الهدر املصحر
كــلــمــة كــرســم هيروغليفي
لقلبي
مخططة بريش الدم
كلمة شاعر
كلمة كالشفرة التي تسلخ
قامة مصاص الدماء..
يف الزنزانة السوداء
يف هذه الليلة احلالكة
يف ليلهم الذي يطرده النهار
احتول الى حلظة
واصبح انتصارا
ابحث يف العتمة
عن معلم** يف الزمن
زمن العامل..الفالح
كل الثوار
يف يوم النور ذاك
سأرى صورتي يف عينيك

االطفال يف مثل هذا السن
يظنون ان العالم ملك لهم
انها تريد ان تكون كبطيخة
بني ذراعيك
انها جتهل القضبان
عنا ق
لكن دموع الغضب
تسيل على وجهها املمتقع
انها تشعر ببرودة القضبان
احلادة
ملاذا هذه القضبان
كانها اول شيء يجب ان يرى
يف احلياة
عنا ق
الطفلة..االم
و ا لقضبا ن
عندما تتبادل طفلة وامها
قبلة
حتى لو كان ذلك من خالل
القضبان الغادرة

وانا عارية كفكرة

يتجسد احلب

مكسوة كلبالب

يغرد خفية

يف يوم النور ذاك

ويف االفق يرتسم عالم الغد

سنكون قد رمينا من ايدينا

اجلبال..التالل

االغالل البيضاء

تركع لهما

يف وجه الكالب النابحة
 13غشت 1977
* معلم  :بسكون العني وفتح
الالم

منذ ما يقرب من سنتني

الثقافة و التغيري

عىل مشارف اليوم العاملي للغة العربية
حسن أيت اعمر

لقاء نظرتني دون كلمات
الــصــغــيــرة تــضــرب االرض
بر جليها

***

بــيــنــمــا يــعــلــو يف الـــــدروب
ا لبعيد ة
يف ممرات االدغال
نشيد عبد الكرمي واألممية
يا طفلتي

ال شيء غير الصمت

يوم االربعاء

اذا ما بلغتني الشيخوخة

الكثيف املجلجل...

ام وطفلتها

او املوت

هكذا اشعل جنوم حياتي

يف ذعر االهمال

اذا ما قطعوا راسي...

الواحدة تلو االخرى

و ا لسجا نة

لكي ال يرى السجن غدا

ليظهر وجهك

ضوء باهر

اطفال مثلك

يف ضوء النجمة احلمراء

يف ظلمة وحدتي

فالعراقيل ستنتفي امامكم

وأسهر ليتحطم الليل

هذه الطفلة

ستفتح االبواب

لتتبعتر كل االصوات

هذه االم

ستجد الشمس طريقها

ولتنفجر الكلمة شرارة

تفصلهما القضبان

وشمة االزمنة

كل واحدة من جهة

العدد 388:
من  15إلى  21دجنبر 2020

تعتبر اللغة العربية – بكل لهجاتها – من إحدى اللغات االكثر
انتشارا واستخداما يف العالم ،حيث يتكلمها أكثر من 400
مليون نسمة من سكان املعمورة ،يتوزعون بني الشرق االوسط
 ،شمال إفريقيا  ،االهــواز ،تركيا ،التشاد ،مالي ،السينيغال،
إيريتريا ...
إن للعربية قدسية قصوى لدى املسلمني ،فهي " لغة القرآن"،
وال تتم اهم العبادات اال بإتقان بعض من كلماتها .كما انها لغة
شعائرية لدى عدد من الكنائس املسيحية يف املنطقة العربية
(لبنان ،فلسطني ،العراق ،)...إضافة الى أن عدد من االعمال
الدينية والفكرية اليهودية يف العصور الوسطى كتبت بهذه
اللغة

.

عبر العربية ،تتاح فرصة الدخول الى عوالم زاخرة بالتنوع
والتعدد ،يف االصــول واملــشــارب واملعتقدات ،كما انها انتجت
للبشرية ارثا كبيرا عبر مختلف اشكالها واساليبها الشفهية
واملكتوبة والفصيحة والعامية  ،من خالل اخلطوط (الكويف،
النسخي  )...واالبداعات الشعرية والنثرية .كان للغة العربية
يف العصور الوسطى الــريــادة يف ميادين متعددة كالهندسة
والطب والشعر والغناء والفلسفة ،...وسادت هذه اللغة للقرون
عديدة كلغة للسياسة والعلوم واالداب ،فأثرت تأثيرا بينا
يف الكثير من اللغات االخــرى يف اسيا وافريقيا (االمازيغية،
التركية ،الفارسية ،الكردية ،املاليزية ،االندونيسية ،الهاوسا ،
السواحلية )...وكذلك بعض اللغات االوربية خاصة املتوسطية
منها (االسبانية ،البرتغالية )...ال يخفى على أحــد مدى
مساهمة اللغة العربية يف نقل املعارف العلمية والفلسفية
اليونانية والرومانية الى اوربا خالل عصر النهضة.
قليلون هم من يعلمون باليوم العاملي للغة العربية ،و الذي
يحتفل به يف  18دجنبر من كل سنة .ويعود هذا اليوم الى
قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم  3190د  28 -بتاريخ
 18دجنبر  1973واملعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات
الرسمية ولغات العمل يف االمم املتحدة

.

إن الغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بتاريخ اللغة العربية
وثقافتها والعمل على تطويرها من خالل إعداد برنامج أنشطة
وفعاليات خاصة يف املدارس واجلامعات واملراكز الثقافية ومن
خالل املواكبة االعالمية ...
موضوع احتفالية السنة املاضية ( )2019كان هو  :اللغة
العربية والذكاء االصطناعي ،أما موضوع هذه السنة فهو :
أكادمييات اللغة  :ضرورة أم ترف

؟

لقد أدت التطورات السريعة للتكنولوجيا واالستخدام
املكثف للغات اخرى كاالجنليزية والفرنسية الى العديد من
التغيرات على استخدام اللغة العربية  ،الشيء الذي جعل هذه
اللغات حتل محل اللغة العربية يف املجال االكادميي وحتى يف
التواصل اليومي .كما انه من املالحظ مدى تناقص استخدام
اللغة العربية الفصحى ،حتى يف مواقعها التقليدية (املدرسة
واالعــام واملــراســات والتعامالت االداريـــة )...يف سياق هذا
التحول  ،فرضت احلاجة امللحة الى صون سالمة هذه اللغة
من خالل العمل على تطوير اكادمييات اللغة وإبراز أهميتها
باعتبارها مؤسسات حلماية اللغة العربية وصونها

.

إن تخليد هذا اليوم مبا يليق بهذه اللغة ,لفرصة للتأمل
ومناقشة وضعيتها والعمل على النهوض بها وفرصة لإلحتفاء
بثراءها وأهميتها والعمل على تقدمها الى درجة املجد التي
كانت تتمتع بها .ونــردد جميعا مــع أمير الشعراء – أحمد
شوقي: -
" إن الذي مأل اللغات محاسنا  +++جعل اجلمال وسره يف
الضاد "
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العدد 388 :
من  15إلى  21دجنبر 2020

لقد خصصت جريدة الهنج الدميقراطي ملف عددها  388ملزيانية  ،2021وهبذه املناسبة ،استضفنا
كضيف العدد ،الرفيق سعيد الطبل كأحد املهمتني بكل ما ينعكس سلبا أو ايجابيا عىل املواطنات
واملواطنني ،كفاعل حقويق ،وجمعوي ومناضل سيايس ،و له دراية كذلك ابملشاكل االقتصادية وعالقاهتا
مبا هو اجمتاعي...
ومن املعروف كذلك أن الرفيق سعيد الطبل له اهمتام خاص بضحااي الهجرة عامة ،وأبوضاع مهاجري
جنوب الصحراء ببالدان خاصة.
كل التحية والتقدير الذي لىب دعوة الجريدة.
 1صـــادق الــرملــان املــغــريب يف األسابيع
املاضية عىل القانون املايل لسنة  2021وحسب
املــصــادر الحكومية فهو يرتكز عىل الكثري من
التوجهات االجمتاعية مهنا:
 - 1ترسيع تزنيل خطة انعاش االقتصاد الوطين،
 - 2تعممي التغطية االجمتاعية3- ،عقلنة التدبري .
ما رأيكم يف هذا القانون املايل املقبل وموقعه
يف تحسني ظروف الطبقات الشعبية يف املرحلة
الحالية؟
 يف تقديري للظرفية احلالية  ،اعتقد أن أوضاع الشعباملغربي من جراء األزمــات املتتالية والتي كان أخرها أزمة
جائحة كورونا  19لن تزيد الوضع إال تأزما ،وما األرقام التي
أصدرت املندوبية السامية للتخطيط عن تنامي مستويات
الفقر وتراجع املستوى املعيشي لألوساط املتوسطة والفقيرة

إال ذليل على الوضعية املزرية التي تعرفها بالدنا.

خيالية ال متــت بصلة ب"مشاركته املواطنة " للحد من

املاكرو اقتصادية والبحث عن التوازنات املالية ...،لــو أن

الوباء...

هذا القانون أخد بعني االعتبار مالحظات املجتمع املدني

يتضح كذلك من األرقام املقدمة ان بنيات االستقبال يف
املستشفيات سواء يف املدن الكبرى كالدار البيضاء ،الرباط،
مراكش ،فاس ...للمصابني بكوفيد  19او اإلمراض املزمنة
ال جتيب على اخلصاص املهول من األسرة أو أقسام اإلنعاش
املجهزة  ،مع العلم اننا نالحظ أن املرض يتزايد وان عدد
املصابني يف ارتــفــاع مــهــول ...أمــا قــطــاع التعليم فــاألزمــة
البنيوية الــتــي س ــادت لــعــشــرات السنني ال زال ــت قائمة
وتراجع التعليم الذي الحظناه يف الستة األشهر األخيرة
من سنة  2020لم تعطي الدولة االيجابيات الكافية على
معضالته ...اإلصابات باجلائحة تنتشر يف صفوف رجال
التعليم والتالميذ واغلبهم يتوجه للعالج يف املستشفيات
اخلاصة مع العلم انه تعرض للجائحة أثناء مزاولة عمله
 .من سيعوض له كل هــذه مــصــارف ومــا هي النسب التي

لكن مع األســف السؤولون ال تصغون إلــى نبض الشارع
املــغــربــي ال ــذي لــم يتوقف مــن التعبير عــن مآسيه عبر

القانون المالي ال
يجيب إال على القليل
من انتظارات الفئات
الشعبية وعلى الكثير
من مطالب ذوي
المصالح والشركات

االحــتــجــاجــات ،املــســيــرات  ،االعــتــصــامــات ،املــذكــرات ...
مؤشرات كان على الدولة أخدها باجلد الكايف والتراجع
عن السياسات املفلسة واملتبعة و إالعالن الفعلي عن إعادة

النظر يف النماذج التنموية املتبعة.

ويف تقديري كان الشارع املغربي ينتظر أن يختلف قانون
املالية لسنة  2021عــن سابقيه ويجيب عــن متطلبات
املواطنني واملــواطــنــات ومعاناة الطبقات الفقيرة يف زمن
جائحة كرونا (ارتفاع البطالة ،تراجع املداخل ،محدودية
الدعم  ،ضعف املرافق الصحية ،متطلبات التعليم عن بعد،

للمرافق االجتماعية  ،فمثال مــرافــق الصحة لــم تــدرج
اإلمكانيات الكافية لإلجابة على اخلصاص املهول الذي
سجل يف السنة احلالية يف كل مناطق املغرب واألخطر من
ذلــك فتحت الباب على مصراعيه لقطاع اخلــواص الذي
يجازف يف األثمان وبالتالي ميتص دمــاء املرضى بفاتورة

أعــاد النظر يف أألجــور الهزيلة للموظفني و املوظفات من
قبيل املمرضني و املــمــرضــات وعــمــال اخلــفــاء يف مواجهة
الفيروس كويف ....، 19لو انه وفر املساعدات للفئات الهشة
التي تعيش من االقتصاد الغير املهيكل....،وأخيرا لو أن هذا
القانون وضع أسس احترام مبدأ الشفافية وفرض احملاسبة
لساعد على تفادي اختالس أموال الدولة والشعب وفرض
احد بنود الدستور الذي ربط املسؤولية باحملاسبة....الخ
انتظارات كثيرة كانت ستفتح املجال لالجتهاد ومدخال
للنموذج

البشري.

للتنموي الــذي يأخذ بعني االعتبار للعنصر

 4ما هي انتظارتك وتنبؤاتك بعد هذا التقيمي
لقانون املالية لسنة 2021؟
 كــان أملي أن يخفف قــانــون املالية مــن عــبء الفئةالعريضة من الشعب املغربي

لكن النتيجة كانت عكس

ذلك :الدولة مستمرة يف دعم أولويات الطبقات السائدة
وما سمي ب"إنعاش االقتصاد الوطني " هو طريقة أخرى
للمزيد

مــن الــدعــم لــهــذه الطبقات الغنية واستجابة

ألولوياتها ،وكدا توفير شروط إجناح مشاريعها يف الكثير
من القطاعات كالعقار مثال ومجاالت أخرى ويف املقابل لم
ترقى القطاعات االجتماعية باستثناء تعميم التغطية
إلــى املستوى الــذي

االجتماعية ..عكس ذلك تراجعت امليزانيات االجتماعية

والكثير من مطالب ذوي املصالح والشركات ....

منوذجها التنموي لم يجد جوابه يف امليزانيات املخصصة

نسبها خصوصا بالنسبة لألجور الدنيا ...،ولو أن القانون

مردودية القطاعات التي سيستفيد منها أوســع الشرائح

ال جتيب إال على القليل من االنتظارات للفئات الشعبية

املدة األخيرة من احلجر الصحي واعتراف الدولة بإفالس

واحلــرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي وتخفيض

تتطلبه الظرفية احلالية من ميزانيات متكن أن حتسني

القانونية ،)....لكن ما سمي "بالقانون املالي االستثنائي"

 -إن املتتبع ملا عانه املواطنون و املواطنات خــال هذه

مبدأ املساواة أمام الضريبة ومراجعة الضريبة على الدخل

الصحية واالجتماعية على علتها،

مواجهة اجلفاف ،توقيف نزيف الشباب نحو الهجرة الغير

 2ما موقع املزيانيات املخصصة للخدمات
االجمتاعية (الصحة ،التعلمي  )...خصوصا يف
املزيانيات العامة ؟ وكيف تقرؤهنا

حول تفعيل نتائج خالصات املناظرة الثالثة حول ترسيخ

خصصتها التغطية الصحية لذلك ؟هــذا ما لم توتضحه
أرقــام امليزانيات اخلاصة باملرفق التعليمي .أما التشغيل
فحدث وال حرج ،فباستثناء ما مت تخصيصه من تعويض
هزيل خالل املرحلة األولى للجائحة لم ترصد ميزانيات
إضافية للميزانيات احلالية نسبة وجوابا على الواقع املر
من جراء ارتفاع البطالة سواء يف القطاع العمومي أو القطاع

اخلاص.

 3هل يفي قانون املالية يف نظرك بتحدي
مرشوع "المنوذج التمنوي الجديد"؟
 كــان سيكون ذلــك ممكنا لــو أن قــانــون مالية 2021اعــطــىاالولــيــة للتنمية االجتماعية وجت ــاوز الــتــوازنــات

إلى أسفل الترتيب يف الكثير من اجلوانب للقانون اجلديد...
إننا أمام استمرار للسياسات املتبعة منذ أكثر من ستني
سنة  ،سياسات ستزيد من توسيع الفوارق الطبقية ولن
متكن الفئات املتوسطة والفقيرة من اخلــروج من أزماتها
ناهيك عن تكريس الطابع األمني يف أولوياتها بدل العدالة

االجتماعية واإلنصاف.

لكل هذه األسباب نعتبر قانون املالية لسنة  2021غير
صالح لهذه املرحلة التي تتطلب تتضافر اجلهود من طرف
اجلميع وخصوصا من له اإلمكانيات ملواجهة الوباء ولن
يتمكن االقتصاد الوطني من االنتعاش إال مببدأ تكافئ
الفرص وتوفير الشروط كي يجد كل مواطن نفسه جزءا
من النسق االقتصادي الوطني ....

األخرية

قراءة يف التقرير العاملي حول الحد األدىن لألجور.
الطبقة العاملة واملرأة العاملة من يؤدي فاتورة األزمات.

مصطفى خياطي

و نحن بــصــدد إحــيــاء ذكــرى اإلعــان
العاملي حلقوق اإلنسان  ،ويف هذا التخليد
االستثنائي يف ظل تداعيات أزمة كوفيد-
 19وآثــارهــا املباشرة صحيا واقتصاديا
عــلــى عــمــوم الــطــبــقــة الــعــامــلــة يف كل
العالم ،نسلط الضوء على أحد احلقوق
األســاســيــة املــصــنــفــة يف اجلــيــل الــثــانــي
(احلــقــوق االقــتــصــاديــة واالجتماعية)
،ونبرز يف هذا املقال إشكالية احلد األدنى
لألجور على الصعيد العاملي على ضوء

يف النصف األول من عام  ،2020وبسبب
أزم ــة كــوفــيــد 19 -لــوحــظ انــحــدار حاد
على معدل منو متوسط األجــور يف 2/3
البلدان ...ويف الثلث الباقي ارتفع معدل
األجـــور بشكل مصطنع إلــى حــد كبير
كانعكاس اخلسائر الكبيرة يف الوظائف
بني العمال ذوي األجــور املنخفضة ..أما
آث ــار األزمـــة على إجــمــالــي األجـــور فقد
اختلف وقعها بني الرجال و النساء حيث
تأثرت النساء بشكل غير مناسب..

الــبــلــدان الــتــي لديها حــد أدن ــى نظامي
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من وحي األحداث

الدولة البوليسية مل تعد
هتمت إبخفاء عورهتا
التيتي الحبيب

لألجور ستستثني إما العمال الزراعيني
أو عمال املنازل أو هما معا من أنظمة ال
.SMIG
ه ــذا و تــنــص اتــفــاقــيــة احل ــد األدن ــى
لألجور ( 1970رقم ،)131على أنه ينبغي
أن يتضمن حتديد مستوى مالئم للحد
األدنـــى لــأجــور إجـــراء حــوار اجتماعي
ومــراعــاة احــتــيــاجــات الــعــمــال وأســرهــم،
بــاإلضــافــة إل ــى الــعــوامــل االقــتــصــاديــة.

ما جــاء يف التقرير العاملي للحد األدنــى

وبالنظر إلــى مجموعة مــخــتــارة من

وتظهر النتائج أن ال  SMIGمت حتديده

لألجور  ،خصوصا بعد أزمة كوفيد،19 -

الدول األوروبية ،تشير تقديرات التقرير

يف املتوسط ،عند حوالي  55٪من متوسط

صــدرت نتائج مباريات توظيف االســاتــذة لسنة
 2020وشابها شطط لم يعد من املمكن السكوت عليه.
لقد حرم املناضالت واملناضلني من حق التوظيف عبر
املباريات وهذا أمر بات مؤكدا ال يدخله شك .الدولة
تنتقم من الشباب املناضل ومتنعه من التوظيف.
الدولة اختارت عن سبق اصرار ارسال اشارات بانها لن
توظف إال من ترضى على سلوكه وعلى مواقفه

.

الدولة تعامل االصوات املعارضة بحرمانها من حق
مكتسب بقوة القوانني التي وضعتها هي نفسها .انها
بذلك تشرعن خــرق قانونها وتسفه تشريعاتها.
فــبــمــمــارســاتــهــا التمييزية هـــذه بــن املــواطــنــات
واملواطنني ،تعلن بأنها دولة يف خدمة جزء من الشعب
بينما متنع عن اجلزء اآلخر هذه احلقوق الطبيعية
االساسية

.

التي ما فتئت تــؤدي فاتورتها الباهضة،
الطبقة العاملة بسبب نأي الرأسماليني
بــرســامــيــلــهــم عــن الــتــداعــيــات املــبــاشــرة
لــأزمــة .وكما كانت الطبقة العاملة يف
واجــهــة الــتــصــدي لــأزمــات االقتصادية
الدولية السابقة ،والــهــزات االقتصادية
واملالية التي تعصف بــأقــوى البورصات
األوروبــيــة واألمريكية واآلسيوية ،نقرأ
من خالل بعض األرقام املقدمة يف التقرير
العاملي للحد األدنــى لألجور أن الطبقة
العاملة مرة أخرى دفعت من جيبها فاتورة
هشاشة النظام الرأسمالي املعولم دون
توقف عن ضمان اإلنتاجية ،فيما توجد
تقارير سابقة تفيد بــأن البرجوازيني
والرأسماليني ومــاك الوسائل استفادوا

من الوضع و تضاعفت ثرواته.

فخالل ال  4سنوات التي سبقت ظهور
وبــاء كــورونــا ،تــراوح منــو األجــور العاملي
بني  1،6٪و ، 2،2٪و مع استثناء الصني من
العينة ،تأرجح النمو احلقيقي بني  ٪ 0،9و
.1،6٪و يف االقتصادات املتقدمة ملجموعة
ال  20ت ــراوح منــو األج ــور احلقيقي بني
 0،4٪و ....0،9٪

ما تقوم به الدولة يف املغرب اليوم بشكل معمم
وسافر هو نفسه الــذي مارسته االدارة االمريكية
يف اوج احلــرب الــبــاردة ضــد الشيوعيني او كــل من
اعتبرته شيوعيا حتت توجيه وقيادة السيئ الذكر
ماكارتي لقج كانت االدارة االمريكية حترم املواطنات
واملــواطــنــن مــن حقوقهم املــدنــيــة بــاالرتــكــاز على
هويتهم وقناعاتهم السياسية والفكرية .على هذا
الغرار باتت الدولة املغربية تستهدف بعض القوى
السياسية املناضلة واملعارضة حتى تعزلها وحتاصرها
ومتنع التحاق الشباب بصفوفها

.

إلى أنه بدون دفع إعالنات دعم األجور،
كــان سيخسر العمال  6،5٪من إجمالي
تــكــالــيــف األجــــور يف الــنــصــف األول من
 .2020وبالنسبة لــلــمــرأة العاملة كان
من املمكن أن ينخفض مجموع تكاليف
األجور إلى ... 8،1٪
ويعود هــذا التناقض يف األســاس إلى
انخفاض ساعات العمل ،أكثر من التباين
يف عدد عمليات التسريح من العمل..
على الصعيد الــعــاملــي ،يقدر أن 327
مليون عامل بأجر يتقاضون أجرا يعادل
احلد األدنــى املعمول به بالساعة أو أقل
من ذلك .و ميثل هذا الرقم  19٪فقط من
جميع العاملني بأجر و يتضمن  152مليون
امرأة .رغم ذلك و بالعدد املطلق ،يحصل
الرجال أكثر من النساء على احلد األدنى
لألجر أو أو أقل منه .و يكسب  266مليون
عامل بأجر يف مختلف أنحاء العالم أقل
من ال ..smigأما املجموعات التي لطاملا

بعدت من التغطية القانونية ألنظمة
استُ ِ
ال  ،SMIGهــي فئة الــعــمــال الــزراعــيــن
والعاملني باملنازل ،ويظهر التقرير أنه
اعتبارا من عــام  ،2020حوالي  18٪من

األجـــر يف الــبــلــدان املــتــقــدمــة و  67٪يف
اإلقتصادات النامية والناشئة...
إن سياسات األجور املالئمة و املتوازنة
،الــتــي مت التوصل إليها مــن خــال حــوار
اجتماعي قوى وشامل ،مطلوبة لتخفيف
وطأة أثر األزمة ،والتداعيات املترتبة عن
أزمة كوفيد 19 -وعواقبها على التوظيف
قد تفرض يف املستقبل القريب ضغوطا
انحدارية هائلة على أجــور العمال .ويف
هــذا الــصــدد ،ستكون تعديالت األجــور
املتوازنة بشكل كاف مع مراعاة العوامل
االجتماعية واالقــتــصــاديــة ذات الصلة
ضــروريــة حلــمــايــة الــوظــائــف ومــداخــيــل
العمال وعائالتهم ..
وخـــال التخطيط لــوضــع "طبيعي"
جديد و أفضل بعد األزمــة ،قد يساعد
احلــد األدنــى الكايف لألجور القانوني يف
ضمان حتقيق العدالة االجتماعية واحلد

من عدم املساواة.
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الحد األدىن لألجور ،منظمة العمل الدولية
()OMT

باألمس القريب صرح والي بنك املغرب يف معرض
حديثه عــن شـــروط جتـــاوز االزمـــة االقتصادية
واالجتماعية احلالية وأوصى بواجب الدولة باحترام
حقوق االنسان يف السياسة ويف االقتصاد ،ومعنى
هذا الكالم ان للسلم االجتماعي ثمن..لكن على ما
يبدو كان لوزارة التربية رأي مخالف متاما؛ انها قامت
بضرب حقوق االنسان يف االقتصاد مبنعها املعارضني
من الوظيفة يف القطاع العمومي .يعكس هذا السلوك
االرعن تخبط الدولة ،وهذه عالمات االزمة البنيوية
التي يعيشها احلاكمون أي اولئك الذين هم يف الفوق.
انهم يتخبطون ،يفقدون املصداقية ،وخطابهم لم
يعد يقنع احدا من الذين هناك يف التحت أي الشعب

.

الــدولــة البوليسية تغولت الــى درجـــة انــهــا لم
تعد معنية بإخفاء عورتها .لقد اصابتها السكتة
الدماغية ولم تعد تفكر إال باجلزمة

.

انتم ايها املفرزون امنيا ،انتم ايها املرسبون عمدا
...لقد أصبحتم جيشا من املضطهدين احملرومني من
حقكم الطبيعي ،فالكلمة لكم والرأي رأيكم ،لم يعد
السكوت مقبوال او مباحا .ان سؤال مالعمل؟ ينتصب
امامكم .بكل تأكيد هناك حل ،وبكل تأكيد لن يكون
حال فرديا بل هو حل جماعي .يف ذات الوقت لم يعد
مقبوال من القوى املناضلة غض الطرف على هذا
االستبداد والظلم ،وعليها حتما ان تعمل معكم يدا يف
يد حتى استرداد احلقوق ووقف هذا التمدد للدولة
البوليسية الظاملة

.

