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رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

خطط  عن  احلديث  عن  املخزنية  الدعاية  وسائل  التتوقف 
اآلفاق  وعن  البشرية،  التنمية  حول  الدولة  ومبادرات  وبرامج 
املشاريع؟  الشعبية؛ فهل حتققت هذه  الفئات  أمام  التي ستفتحها 
أهداف  حتقيق  ميكن  وهل  التنمية؟  يف  احلق  الدولة  تضمن  وهل 

للنظام؟ احلالية  الطبيعة  ظل  يف  البشرية  التنمية 
األمم  اعتمدته  الذي  التنمية  يف  احلق  إعالن  مقدمة  يف  جاء 
على  البشرية  التنمية  تعريف  يف   1986 ديسمبر   04 يف  املتحدة 
شاملة  وسياسية  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  "عملية  أنها 
واألفراد  بأسرهم،  السكان  لرفاهية  املستمر  التحسني  تستهدف 
والــهــادفــة  واحلـــرة  النشطة  مشاركتهم  أســاس  على  جميعهم 
إن  عنها".  الناجمة  للفوائد  العادل  التوزيع  وفى  التنمية  يف 
تتسع  بل  واحد،  بعد  يف  تنحصر  ال  التعريف  هذا  حسب  التنمية 
ومن  واملواطنني،  املواطنات  بحياة  املرتبطة  األبعاد  كل  لتشمل 
عن  مسؤولة  الدولة  وتعتبر  شموليتها؛  يف  االنسان  حقوق  احلق.ضمنها  هذا  ضمان 
 " ومــبــادراتــهــا  بــرامــجــهــا  عــن  تعلن  املــخــزنــيــة  ــة  ــدول ال ظــلــت 
الشعبية؛  املطالب  على  وااللتفاف  أزماتها  من  للخروج  التنموية" 
مختلف  معاناة  ويظهر  شعاراتها  كل  يكذب  اليوم  الواقع  أن  غير 
ازداد  لقد  النظام.  لسياسة  الكارثية  النتائج  من  الشعب  فئات 
املدقع  الفقر  خط  حتت  عديدة  فئات  وانحدرت  اتساعا،  الفقر 
ومنها  البطالة  نسبة  وارتفعت  كوفيد19-،  جائحة  مع  خاصة 
األمــيــة،  لنسبة  املــهــول  ــاع  ــف االرت ورغــم  العليا؛  األطــر  بطالة 
تشجيع  خــالل  من  العمومي  التعليم  عن  يدها  الــدولــة  رفعت 
لشعارات  والدعاية  العمومية  املدرسة  وتفكيك  اخلاص  القطاع 
الذريع  الفشل  رغم  الذاتي  والتعلم  بعد  عن  كالتعليم  تضليلية 
فقد  الصحة  لقطاع  بالنسبة  أما  العملية؛  التجربة  أكدته  الذي 
منها،  يعاني  التي  والعميقة  البنيوية  االختالالت  الوباء  عّرى 
أو  ضعف  ظل  يف  خاصة  فيه  والعاملني  العامالت  تضحيات  رغم 
الشعبية  الفئات  معاناة  وتضاعفت  الصحية؛  التغطية  غياب 
السكن  يف  احلــق  ضمان  يف  ملسؤوليتها  الــدولــة  حتمل  عــدم  من 
وتتواصل  لهم؛  الدولة  وتشجيع  العقاريني  املضاربني  جشع  ومن 
واخلدمات  التحتية  البنيات  غياب  مع  البادية  سكان  معاناة 
بعض  حالة  هــذه  كانت  وإذا  لهم.  الــدولــة  وتهميش  العمومية 
حالة  لذكر  ضــرورة  مــن  هناك  تبقى  فــال  األســاســيــة،  احلــقــوق 

عدم  إعالن  من  تستحيي  ال  أصبحت  الدولة  إن  احلقوق.  باقي 
الدعاية  تواصل  ذلك  ومع  األساسية  احلقوق  لتوفير  استعدادها 

التنموية.  ملبادراتها 
اإلشــارة  ميكن  للمخزن   " التنموية   " املشاريع  عن  وكمثال 
الثالث  مبراحلها  البرشية"  للتمنية  الوطنية  "املــبــادرة  إلــى 
كل  حلق  الذي  الذريع  الفشل  إن  2005؛  سنة  منذ  أطلقت  والتي 
بؤس  من  التخفيف  عن  وعجزها  املبادرة،  هذه  مراحل  من  مرحلة 
واالغتناء  للريع  مجال  إلى  وحتويلها  بل  والكادحني،  الكادحات 
مشاريعها  من  كبير  عدد  وبقاء  الفقراء،  حساب  على  املشروع  غير 
إال  ماهي  "التنموية"  املخزن  مشاريع  أن  يؤكد  ورق  على  حبرا 
اجتماعية  قــاعــدة  الكتساب  ومــنــاورات  العيون  يف  للرماد  الشعبية.ذر  االحتجاجات  إلضعاف  ومحاوالت 
وتعدد  تنوع  هو  املخزنية  السياسة  فشل  عن  تعبير  أوضح  إن 
رغم  لها  الرافضة  الشعبية  واالحتجاجات  احلراكات  واستمرار 
أجبرت  قد  النضاالت  هــذه  قــوة  إن  والسجون؛  والقمع  الطرد 
عن  وإعالنه  "التنموي"  منوذجه  بفشل  االعتراف  على  النظام 
الغضب  من  للتخفيف  جديد"  تنموي  "منوذج  بلورة  يف  الشروع 
منح  هي  النموذج  هذا  يف  ستتحكم  التي  اخللفية  إن  الشعبي؛ 
اللذان  واجلشع  العجز  رغم  اخلاص  للقطاع  االمتيازات  من  املزيد 

اجلائحة.   ظل  يف  ممارساته  طبعا 
جهاز  أن  على  التأكيد  لتجدد   19 كوفيد-  جائحة  ــاءت  ج
الطبقية  الكتلة  يد  يف  طيعة  أداة  إال  هو  ما  املخزنية  الدولة 
إمكانيات  كــل  يضع  ــه  إن مصاحلها؛  خلــدمــة  توظفه  الــســائــدة 
كان  وإن  حتى  وجشعها  مطالبها  ــارة  إش رهــن  الــدولــة  وطــاقــات 
فإنه  وبالتالي  املجتمع؛  فئات  باقي  وقمع  تفقير  يستدعي  ذلك 
واجلوع  والقهر  االستغالل  سوى  الشعبية  للجماهير  يترك  واملعتقالت.ال  والسجون 
الرأسمالية  للمراكز  وتبعيته  للنظام  املخزنية  الطبيعة  أمام 
باإلنسان  تعتني  تنموية  سياسة  اتــبــاع  املستحيل  مــن  البيئة.يبقى  على  وحتافظ  شموليتها  يف  بحقوقه  وتنهض 
ظل  يف  بــشــريــة  تنمية  ال  أنــه  اســتــخــالص  ميــكــن  ســبــق  ممــا 
العاملة  الطبقة  قيادة  عن  بديل  ال  وأنه  والفساد،  االستبداد 
وطنية  دولـــة  ويــبــنــي  االســتــغــالل  مــع  يقطع  حقيقي  لتغيير 

اشتراكي.  أفق  ذات  شعبية  دميقراطية 

الحق في التنمية وعجز الدولة المخزنية عن تحقيقه

16ماذا بعد بريكسيت

6 قراءة في املواقف 

من التطبيع

الحسين العنايت ضيف العدد : 

ــاك فـــي ترسيخ  ــه ــت االس ــروض  ــ تــســاهــم  ق
البنكي  لــلــرأســمــال  ــن"  ــدي ــم "ال ســيــكــولــوجــيــة 
الـــعـــامـــلـــة وتـــكـــبـــل لــديــهــا   ــة  ــقـ ــبـ الـــطـ ى  لــــــد

سيكولوجية"المقاومة"...

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

سنة 2020 الدروس 

املستخلصة من سنة 

كلها ازمات

كلمة العدد

القروض الصغرى :  من أوهام التنمية 
إلى مستنقع أكثر هشاشة

.  الثمن :  4 دراهم

االحتاد العام ملقاوالت 

املغرب وآليات تدخله في 

قوانني املالية
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2020 سنة صعبة لكل الشعوب، عرفت أحداثا، الكثير منها 
الدولي أجريت االنتخابات  املستوى  خلف ضحايا ومآس. على 
من  الليبرالية.  الدميقراطية  زيــف  عن  كشفت  األمريكية 
لكن  غيره،  األوســط  بالشرق  يتعلق  ما  كذلك  السنة  أحــداث 
موضوع  و  الصحية  األزمة  هما  كبير،  باهتمام  حظيا  حدثني 
شكل  التطبيع  الشعوب،  كل  شغلت  الصحية  فاألزمة  التطبيع. 
الصهيونية  و  اإلمبريالية  مناهضو  منه  عنا  إضافيا  وجعا 

والرجعية.

الجائحة معاانة  من  سنة  حصيلة 
دولة  املنتهية،12  السنة  أن   STATISTA إحصائيات  تبني 
 %  71,2 لوحدها  أحصت  باجلائحة  املتأثرة   218 من  فقط 
منها  ان117  كما  الوباء.  بسبب  توفوا  شخص   1.625.000 من  
يف  واحد  شخص  يتجاوز  ال  الوفيات  من  سنويا  معدال  عرفت 
العالم، تبني  1% من سكان  أن  اليوم. نفس اإلحصائيات توضح 
األلف  من  لكن0,25  للفيروس،  حاملني  أنهم  فحصهم،  بعد 
 .4000 كل  من  شخص  وفــاة  مبعدل  أي  بسببه،  قضوا  فقط 
السن،  يف  متقدمني  هم  الوفيات  غالبية  أن  كذلك  لوحظ 

املزمنة. األمراض  من  تعاني  غالبيتهم 

سقطت  ضحايا  ملستوى  ترقى  ال  العدد  حيث  من  الوفيات 
مميتة  ليست  كورونا  أن  تأكد  لذلك  سابقة.  جائحات  خالل 
جائحة  مجرد  تكون  قد  و  الرسمي،  اخلطاب  يقدمها  كما 
الذي قامت به وسائل  الفزع  إعالمية وسياسية ال غير. فنشر 
النوع  الغرب لم يكن مستعدا لهذا  الغربية مرده كون  الدعاية 
الوفيات.  من  كثيرة  أعدادا  سجل  لذلك  السير".  "حوادث  من 
مناطق  لباقي  متاما  مخالفة  باملوت  مواطنيه  عالقة   أن  كما 
احلروب  ظل  يف  يومي  شبه  بشكل  تعيش  التي  خاصة  العالم، 

القنابل. ودوي 

غالية"  البورجوازي  املواطن  "حياة  االمبريالي،  بالغرب 
ال  املسنني  وغالبية  ــة،  ــ األدوي مــن  هائلة  كميات  لــه  تــقــدم 
ملا  البرد  نزالت  ضد  بجرعات  حقنهم  بعد  إال  احلياة  يودعون 
يتم  فال  بأوساطه  السائدة  لألنانية  نظرا  و  مرة.  ستني  يفوق 
التفكير مبصير قسم من البشرية يعاني من الفقر وميوت منه 
فالرأسمالي  واألمراض.  اجلوع  بسبب  سنويا  ماليني   8 قرابة 
عمره  متديد  بهدف  األدوية  وتناول  صناعة  يف  وقته  يقضي 
يتقاسم  ال  مــن  إخــضــاع  لغرض  الــدمــار  أسلحة  اخــتــراع  ويف 
كورونا  أن  غير  مصاحله.  خدمة  يرفض  آو  العدوانية  قيمه 
االجتماعية  األعراف  من  الكثير  قوضت  نامي"  "تسو  شكلت 
يسود  أن  املرتقب  ومن  مكاسب.  لعقود  اعتبرت  واملجتمعية، 
يتم  لذلك  االجتماعية،  املرافق  منه  ستتضرر  اقتصادي  ركود 

القمعية. القوات  بازدياد  عنها  التعويض  فترة  مند 

فان"اجلائحة"  البشرية،  عاشتها  صحية  بأزمات  مقارنة 
اقتصادية  احلالية ال تعد حدثا دميغرافيا، لكنها شكلت رجة 
واجليو- اجليو-اقتصادية  للتوازنات  قوية  وهزة  واجتماعية 
كانت  والسياسية،  منها  االقتصادية  األزمة،  فعوامل  سياسية. 
تخبط  لتبرير  ذريعة  شكلت  و"اجلائحة"  مند2008،  موجودة 
النظام النيوليبرالي كما وظفت إلسقاط اللوم على اجلماهير 
أظهرت  حكام  "لتوجيهات"  انضباطها  عدم  بدعوى  الشعبية 
ملواجهة  كــفــاءاتــهــم  وعـــدم  ارتــبــاكــهــم  عــن  الصحية  ــة  األزمـ
موضوع  بني  الصحية،  األزمة  بتدبير  فعالقة  مباغتة.  أحداث 
فقد  ناجعة.  غير  إجــراءات  أنها  الصحي  احلجر  و  الكمامات 
الكمامات غير ضرورية يف حلظة حصدت فيه كورونا  اعتبرت 
الفيروس  تراجع  وقت  فرضها  مت  حني  يف  األرواح،  من  العديد 
فانه  الصحي،  احلجر  تبني  بخصوص  أما  فتكه.  شدة  وتقلص 
على  تفرضه  لم  السويد  فدولة  علمي.  لسند  يرتكز  ال  إجراء 
مواطنيها و عدد الوفيات بها  اقل من دول طبقته. و البرازيل 

التي تعد مساحتها أكبر من فرنسا و أملانيا و إيطاليا مجتمعة، 
هي أيضا لم تطبقه وسجلت فيها وفيات اقل من هذه الدول.

والتباعد  صحية  وطوارئ  حجر  من  الشمولية،  التدابير  إن 
تزايد  يف  وتسببت  بالشلل  االقتصاد  أصابت  االجتماعي، 
واملتوسطني  الصغار  التجار  من  العديد  ــالس  إف و  العطالة 
تركيز  سهلت  حــي  يف  ومتوسطة،  صــغــرى  شــركــات  إغــالق  و 
الرأسمال االحتكاري، بحيث سمحت لكبريات االبناك العاملية 
العمالقة  االنترنيت  وشبكات  الصيدالنية  الشركات  وكبريات 
كبريات  حــفــزت  كما  طــائــلــة،  ــاح  أربـ بتحقيق   )GAFAM(
اللقاح  الصيدلية للدخول يف سباق محموم إليجاد  املختبرات 

لها  ستوفر  كثيرة  أمواال  الغرض  لهذا  فوظفت  الفيروس  ضد 
أرباح طائلة. جني 

رعب  يف  ابــتــدأت،  كما  انتهت  ــوارث،  ــك ال كــل  سنة   2020
األغنياء.  صفوف  يف  بالفوضى  و  الشعبية  للجماهير  بالنسبة 
املوظفة  القمعية  األشكال  بتحوير  قامت  فقد  احلكومات  أما 
لكبح نضاالت الشغيلة بالسنوات األخيرة، إلى تدابير أدرجتها 
لتعميم  مقبولة  مسوغات  فوجدت  الصحية  املراقبة  إطار  يف 
الصدمة،  من  استفاقت  الشعبية  اجلماهير  أن  غير  القمع. 
لذلك  األفــواه.  وتكميم  االستبداد  ملواجهة  للشارع  فنزلت 
الشعب،  إخضاع  بهدف  الطوارئ  لتمديد  األنظمة  اضطرت 
وموازاة بذلك استغنت عن املؤسسات التمثيلية فقامت، ممثلة 
الفردية  باحلريات  املــس  بشرعنة  والداخلية،  الرئاسة  يف 
الرأسمالية  أن  ويتضح  الليبرالية.  الدميقراطية  وتقويض 
بهدف  واألمني  األيديولوجي  اإلعــداد  يف  مستمرة  العاملية 
ورمبا  حــرب.  اقتصاد  نفسه  هو  الــذي  األزمــة  اقتصاد  تأبيد 

قادمة. جماهيرية  لنضاالت  منطلقا  ذلك  سيكون 

التطبيع؟ وملاذا اآلن؟ الهرولة نحو  ملاذا 
عربية  دول  بني  للعالقات  تطبيعا  املنتهية  السنة  عرفت 
بدفع  أمريكا  أقدمت  بحيث  الصهيوني،  والكيان  افريقية   -
اتفاق  ذلك  معتبرة  العدو  مع  اتفاقيات  يف  للدخول  األنظمة 
والتحفيز،  التهديد  مــن  مزيج  الــغــرض  لهذا  وظــف  ســالم. 
صفقة  بإبرام  وقبلت  الصحراء  مبغربية  أمريكا  فاعترفت 
لنفس  الصهاينة.  مع  التطبيع  شريطة  اإلمارات  مع  لألسلحة 
لإلرهاب  الداعمني  ضمن  بإبقائها  السودان  هــددت  الغرض 
النفط  دويالت  مع  اتخذ  نفسه  اإلجراء  التطبيع.  رفضت  إذا 
وبان  يهددها  إيراني  خطر  بوجود  أوهمت  التي  اخلليجية 

هذا  صد  على  الــقــادرات  هن  الصهيونية  وصنيعتها  أمريكا 
اخلطر.

لتاريخ  بالنظر  مستغربا  وال  جــديــدا  لــيــس  التطبيع 
والعدو  الدول  هذه  بني  القائمة  السرية  العالقات  من  طويل 
تكتفي  تعد  لم  املطبعة  األنظمة  أن  هو  اجلديد  الصهيوني. 
القضية  على  التطاول  إلــى  جتــاوزتــه  بــل  التطبيع  بتبرير 
مع  الوجودي  للصراع  الصهيوني  للطرح  بتنب  الفلسطينية 
أن  يتضح  هكذا  استراتيجياته.  و  مصاحله  عن  والدفاع  الكيان 
التأشير  و  عسكري  أو  أمنى  حتالف  إقامة  ليس  أمريكا  هدف 
األنظمة  هذه  جعل  بل  العدو،  مع  مباشرة  جتارية  لتبادالت 
أمريكا  جتاه  حالها  هو  كما  الغاصب،  للكيان  وديعات  خادمات 
السنوات األخيرة  الفلسطينية خالل  نفسها. فاملتتبع للقضية 
جديدا.  ليس  الصهاينة  مع  عربية  دول  تعامل  بــان  يــدرك 
من  الكثير  يثير  معه  االتفاقيات  إبرام  نحو  الهرولة  أن  غير 
عمر  الــذي  السري  التعامل  حتويل  ضــرورة  فما  التساؤالت. 
لزمن، إلى تعامل مكشوف؟ و ملاذا إبرام هذه االتفاقيات بهذه 
السرعة ويف هذا الظرف؟ هل  التطبيع مجرد استمرار ملسلسل 
بدأ بوادي عربة ومع السادات ثم أوسلو والتعاون األمني أم هو 

جزء من صفقة القرن مت اآلن الكشف عن تفاصيله؟

فيه  متــت  الـــذي  الــســيــاق  استحضار  يستدعي  ــواب  اجلـ
بديل  بل  القرن،  لصفقة  باستمرار  ليس  فالتطبيع  العملية. 
السيطرة على  املعلنة هي إحكام  الغير  الصفقة  عنها. فأهداف 
استراتيجي  مبوقع  وحتضا  طبيعية  ــوارد  مب تزخر  منطقة 
الفوضى  مسلسل  بــه  مني  ــذي  ال الــذريــع  الفشل  بعد  مهم، 
الصفقة  ترجمة  على  عجزه  عن  ابان  ترامب،  لكن  اخلالقة. 
اتفاقيات  فــإبــرام  واهــيــة.  بــذرائــع  ــك  ذل فــبــرر  األرض  على 
بسط  إلعادة  جديدة  مبحاولة  الصفقة  تعويض  هو  التطبيع 
ما  فغالبا  نكراء.  بهزائم  أمريكا  بها  منيت  منطقة  على  النفوذ 
انه هجوم ألمريكا،  املكشوف" على  "التطبيع  التعاطي مع  يتم 
التي  العظمى  القوة  تلك  البعض  أذهان  يف  متثل  تزال  ال  التي 
انسحابها  يظهر  الواقع  أن  حني  يف  لعقود،  العالم  على  هيمنت 
والــشــرق  كأفغانستان  بالعالم  ــدة  ع مبناطق  الــتــدريــجــي 
على  التطبيع  عمليات  تكثيف  يفهم  اإلطار  هذا  يف  األوسط. 
أنه تسريع لالنسحاب األمريكي من املنطقة. فإذا ضمنت هذه 
التمدد  شروط  كل  لها  ووفرت  لصنيعتها  آمنا  محيطا  األخيرة 
فما  باملنطقة،  مصاحلهما  على  للصهر  الكافية  والضمانات 

جدوى تواجد مكلف ومرفوض بالشارع األمريكي؟

باملنطقة  األمريكي  الــوجــود  لتعويض  يهدف  التطبيع 
وتعيد  طواعية  الرجعية  األنظمة  له  تخضع  بكيان  العربية 
واملجتمع  اخلاص  القطاع  أدوار  كما  ــا،  وأدواره اشتغالها  صيغ 
أن  غير  والصهيونية.  االمــبــريــالــيــة  املــصــالــح  ــق  وف املــدنــي، 
الشعبية  اجلماهير  بــرفــض   يستضم  الــهــدف  هــذا  حتقيق 
التطبيع.  وملسلسل  املطبعني  احلكام  خلطورة  متاما  املدركة 
بني  محصور  بقي  التطبيع  رفض  ألن  للغاية،   مهم  األمر   هذا 
لذلك  شعبيا،  شأنا  فأصبح  اليوم  أما  تقدمية،  وقوى  مثقفني 
ال  و  القرن  بصفقة  مرتبط  غير  الفلسطينية  القضية  فحل 
تصاغ  التي  اجلديدة  بالتوازنات  رهني  لكنه  التطبيع،  مبوجة 
سيتم  الفلسطينية  القضية  بــان  فاالعتقاد  األرض.  على 
قرب  فالتطبيع  وهم.  مجرد  لها  أمريكي  حل  إيجاد  أو  تصفيها 
القضية  لصالح  العربي  الشارع  وعبأ  الفلسطينية  الفصائل 
واملعادين  جهة،  من  املطبعني  بني  فيما  بعيدا  بالفرز  وذهــب 
فتشكلت  أخرى،  جهة  من  الرجعية  و  والصهيونية  لإلمبريالية 
جبهة مقاومة جتهر مبواقفها ومتمسكة بقرارات مجلس األمن 
لفرض  سياسية  خطوة  فأي  االعتبارات  هذه  لكل  الصلة.  ذات 

املستجدة مجرد هلوسة. الدولية  التوازنات  تسوية خارج 

سنة 2020 الدروس املستخلصة من سنة كلها ازمات

التطبيع ليس جديدا وال 
مستغربا بالنظر لتاريخ 

طويل من العاقات 
السرية القائمة بين هذه 

الدول والعدو الصهيوني. 
الجديد هو أن األنظمة 

المطبعة لم تعد تكتفي 
بتبرير التطبيع بل تجاوزته 
إلى التطاول على القضية 

الفلسطينية

احلسني بوتبغى
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

عملي.حضور القائد، الدرك ...لكن ال شيء 
الــبــراريــك  محتوى  اتــلــف  الفيضان 
منذ  التالميذ.  كتب  و  األوراق  فيه  مبا 
اخلالء  يف  الساكنة  و  صباحا  حتت املطر و يف البرد القارس.الرابعة 
قام  الذي  العثماني  أين  الدولة؟  أين 
االنتخابية  احلملة  خالل  الدوار  بزيارة 

بحل  وعدهم  و  باملؤمنني  الصالة  اقام  و 
مشاكلهم بعد االنتخابات املخزنبة؟.

أين اجلماعة؟
أين العمالة؟

أين القوى املمانعة؟
اإلقــصــاء  ضحايا  مــع  التضامن  كــل 

والتهميش 

بأقصى  يعملن  كن  عديدة  لسنوات 
أوال  الشركة  تكبر  أن  اجل  من  مجهود 

داخلها، العمل  يف  وليستمررن 
الواقع، اكبر من  ..وكان احللم  حلمن 
وباجر  مؤثثة  نظيفة  ببيوت  حلمن 
أحسن  يتعلمون  وبأبناء  ودائــم   قــار 

كل  مواجهة  على  وبقدرتهن  تعليم 
وخالفه... مرض  من  الطوارئ 

تطورت بينهن عالقات أخوية فاقت 
يتزاورن  وأصبحن  والقرابة  الدم  إخوة 
ويــحــضــرن  ــاد  ــيـ واألعـ ــنــاســبــات  امل يف 
من  مــع  ويــتــواجــدون  بعضهن  ألفـــراح 

الزمان... عثرات  من  مبكروه  أصيبت 
وغيرهن  عادل  خياطة  عامالت  هن 

كثير...
الباب  املعمل  صاحب  أغلق  أيام  ذات 
عرقهن  من  راكــم  أن  بعد  وجوههن  يف 

طائلة... أمواال  وتعبهن 

...بقني  وجوههن  يف  األبــواب  سدت 
وقت... من  ألكثر  مشدوهات 

حسابا.... لهذا  يحسنب  لم 
املعمل  أمـــام  يــقــفــن   أن  ميــكــن  ــل  ه
فتيات  بعض  يرين  مثلما  محتجات 

يفعلن... املعامل 

وكيف...وكيف...
شيء... كل  قبل  رفاق  العمال  والن 
الكلمات  وتعانقت  األيـــادي  امــتــدت 
األمر  قبول  وعدم  بالرفض  الصادحة 

الواقع...
املنددة  بالشعارت  احلناجر  واهتزت 
ال  أن  اجل  والتشريد...من  باإلغالق 
ولكي يرفع  واإلذالل...  آالتي من األجيال.يستمر احليف  الغنب عن 

الراييض  الدين  نور 

عامالت "عادل خياطة" يف مواجهة 

الترشيد 

ساكنة كاريان براهمة رشقاوة 

تستغيث

مآيس عامالت وعامل الزراعيني/ت
بعد عقود من العمل

الدار البيضاء 

ــرة عــمــره يف خــدمــة الــشــركــات  ــن قــضــى زهـ م
إكــراه  واإلكـــراه،  الضغط  حتث  للقارات   العابرة 
اجلميع،  أنظار  وأمام  اليوم  يعاقب  ونفسي،  بدني 
نفسه  يــنــظــم  أن  حـــاول  ألنـــه  فــقــط  ــيء  ــش ل ال 
الشغل  مــدونــة  ضمن  كــانــت  بحقوق  للمطالبة 
بنودها  على  وصــادقــت  احلكومة  أقرتها  والــتــي 
غياب  يف  صيغت  التي  املدونة  وأربعة  ألفني،  سنة 
مترد  والتي  العاملة،  للطبقة  احلقيقيني  املمثلني 
التشغيل.   ووزارة  باطرونا  صاغوها:  من  عليها 
متن  يدفعون  الزراعيون  والعمال  العامالت  اليوم  
عالتها  رغم  املدونة  تلك  بنود  بتطبيق  مطالبتهم 
وال  العمل،  عــن  والتوقيف  بالطرد  ويــواجــهــون 

عقدين  من  أكثر  قضوا  عمال  ساكنا  يحرك  من 
تربح  ولم  املاليير  ميتلكون  مستغليني  خدمة  يف 
املائية  الفرشة  واستنزاف  التلوث،  إال  البالد  منهم 
إنها  بالعطش,  الساكنة  أالف  تهدد  أصبحت  والتي 
وإنصاف  واحملاسبة  التوقيف  تستوجب  مهزلة 
منوذج  بالتشرد،  املهددين  والعمال  العامالت  آالف 
شردتا   شركتان  وصبروفيل،  فلور  روزا  شركتي 
الٱالف  مستقبل  ورهنت  والعمال  العامالت  آالف 
أنصفوا  النزيف  ...أوقفوا  للضياع  العائالت  من 

والعمال.. العامالت 
السامي  اهللا  عبد 

شتوكة ايت باها

احملمدية

"سمح  ــي.  ــ زراع كــعــامــل  لــعــقــود  األب  اشــتــغــل 
األرض)تقريب  داخــل  براكة  ببناء  املالك  لــه" 

إلى  الفجر   من  ليعمل  العمل  مكان  من  العامل 
بعض  مقابل  وأبنائه(  زوجته  مبساعدة  املغرب 

الدراهم.

بــدون  البراكة  يف  العائلة  بقيت  األب،  تــويف 
إلى  املنطقة  حتولت  املالك،  وفــاة  بعد  مشاكل. 
العقارية  املضاربة  تدخلت  عمرانية،  مشاريع 
مبغادرة  العائلة  على  احملكمة  حكمت  اخلط.  على 
معهم،  الوقوف  بدل  احلكم.  تنفيذ  مت  مسكنهم. 
تكدس  ــزاء".  ــع "ال بخيمة  اجلماعة  "زودتــهــم" 
20  فرد يف خيمة ال تصمد أمام الشمس  أكثر من 

الشتاء.  برد  و  أمطار  وأمام  احلارقة 

القانون  لها  يــخــول  الــتــي  احملــمــديــة،  عمالة 
ألســبــاب  احلـــكـــم  تــنــفــيــذ  ــف  ــ وق و  الـــتـــدخـــل 

اآلن.  حد  إلى  تتفرج  بقيت  اجتماعية، 

حقوق  بدون  الوطن  معىن  ما 
املواطنة؟

ضحية  الــكــيــحــل،  عــائــلــة  ــع  م الــتــضــامــن  ــل  ك
الدولة. أجهزة  تواطؤ  و  العقارية،  املضاربة 

دوار الصايف،  

ما ذنب هذه العائلة )أكرث من20 فرد(
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ينشان  أن  البادية  فتيات  ــراود  ت التي  ــالم  األح مــن 
مختلفة  االجتماعية  الوضعية  حيث  بــاملــدن،  ــرة  أس
لكن  ومـــداشـــرهـــن،  قـــراهـــن  يف  يــعــشــنــه  ــا  ــم ع ــرا  ــي ــث ك
احلرفيني  من  بأزواج  اقترانهن  حني  يصدمن  أغلبيتهن 
ما  التعاسة  يف  تفوق  براريك  يسكن  حيث  العمال،  من  أو 

منها. جئن  التي  باملنطقة  عليه  كن 

تزوجت  التي  مليكة  السيدة  تعيشها  الوضعية  هذه 
ال  صغارا  أبناء  ترعى  وتركها  تــويف  ما  سرعان  بعامل 

اليومية. املعيشة  لهم  توفر  كيف  تعرف 

ــي يــســكــنــونــهــا بــضــواحــي الـــدار  ــت ــت املــنــطــقــة ال ــان ك

تكن  لم  السكن  بها  توفر  التي  املنطقة  لكن  البيضاء، 
املواطنني  من  مجموعة  بها  ويتعايش  يعيش  مزبلة  إال 

. البائسني/ات  /ات 

ــاب والــنــامــوس وكــل  ــذب ــح الــكــريــهــة وال ــروائ كــانــت ال
مجاال  لــهــا  تــتــرك  ال  الــصــيــف  يف  احلـــر  ــع  م ــرات  ــش احل
قارسا  البرد  يكون  الشتاء  فصل  ويف  صغارها،  مع  للنوم 
بفعل  تتفسخ  التي  العفنة  باألزبال  مملوءة  والطريق 

. ر مطا أل ا

مجموعة  كانت  بقربها  بل  لوحدها  مليكة  تكن  لم 
مساكن  املزبلة  قرب  من  اتخذت  قد  الفقيرة  األسر  من 

. لها

األجــيــال  تتطلع  البئيسة  الــوضــعــيــة  هــذه  ــل  ظ يف 
األفضل  نحو  للتغيير  منهن  الشابات  خاصة  اجلديدة 
أن  محاوال  بتالبيبهن  يتشبث  مازال  املرير  الواقع  لكن 

أمهاتهن.. وضعية  وضعيتهن  تبقى 
الراييض  الدين  نور 

واقع املرأة املغربية بضواحي الدار البيضاء
الدار البيضاء 

خاطرة فتاة من ببني تجيت
أرقــامــا  عـــام  كـــل  يف  لــســنــوات  ا تـــعـــدوا  ال 
فهي  ــر  أخ يــة  وبــدا ــام  ع نــهــايــة  تــنــتــظــروا  فــال 
لذلك  تــأبــهــوا   وال  ألخـــرى،  تــصــاعــدت  مهما 
كل  يف  ــاالت  ــف ــت االح ــه  ل ــام  ــق ت ــذي  لـ ا ــم  ــرق ل ا
ــروح  ل وا بــالــســنــوات،  يــقــاس  ال  فالعمر  ــام,  ع
سنوات  نصغر  نحن  ــام،  األي بتقادم  تكبر  ال 
كلمة  مــع  تــكــرمي  حلظة  يف  ســعــادة،  حلظة  يف 
نــحــب،  مــن  ر  بــجــوا فـــئ  دا مــع حــضــن  احلـــب، 
ظهر،  بطعنة  مسيئة،  لكلمة  سنوات  وتكبر 
 ، اخلطأ الشخص  مع  بتواجدنا  خيبة،  بنظرة 
الربيع  يفترش  بأخرى،  ونذبل  بكلمة  نزهر 
أخر  ملوقف  خريفا  وينقلب  ملوقف،  أرواحــنــا 
ال  فعمره  عمره،  عن  أحــدا  تسألون  ال   لــذي 
أسألوه  بل  الشموع،  عدد  وال  تاريخ  يجدده 

كمية  عــن  لــتــعــاســة،  وا لــســعــادة  ا حلــظــات  عــن 
التي  الكتب  عدد  عن  ــازات،  واإلجن التجارب 
به،  تأثروا  اللذين  األشخاص  وعدد  قرءها، 
خطوة  عــبــرت  لــتــي  ا االبــتــســامــات  كمية  عــن 
على  خطاها  التي  االبتسامات  وكمية  وجهه، 
جتاوزها  التي  العقبات  عن  اآلخرين،  وجــوه 
تصدقوا  ال  عــبــرهــا.  لــتــي  ا احلــيــاة  ومــحــطــات 
 ، وهما إال  ليست  فــاألرقــام  لــســنــوات.  ا كذبة 
أن  مــن  أكبر  حقيقة  ــه  ئ ورا مخلفا  يتصاعد 
شئ  كل  رغم  لكن  حتصى،  أن  من  أعظم  تعدو 
جوهرها  يبقى   . أجمل  وانتم  عام  كل  سنقول 
يف  بكثير  وأغنى  العمر  يف  بكثير  أقل  داخلنا 

تلوى. عاما  حتصوها  ال  اللحظات 

ن اي مز أ ة  حيا    

تقدير واعرتاف
االحد  اليوم  صباح  زيارتي  أثناء 
عــامــالت  ملــعــتــصــم   2020 يناير  3
ــرى  ــوك ــي ــب ــة صـــوبـــروفـــيـــل ب ــركـ شـ
العاملة  التقيت  باها  ايت  اشتوكة 
الــنــقــابــيــة  املــنــاضــلــة خــديــجــة 
اجلمعية  مــكــتــب  ــوة  ــض ع ــداري  ــ ج

باشتوكة  االنسان  حلقوق  املغربية 
االقليمي  الفرع   وعضوة  باها  ايت 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
أمور  تدبر  وهي  باها  ايت  باشتوكة 
رفيقاتها  رفقة  املعتصم  وحاجيات 
فعلى  والعمال  الــعــامالت  ورفاقها  
الليل  فــخالل  الــيــوم  ســاعــات  مــدار 
املعتصم  حراسة  على  التناوب  يتم 
توجد  التي  الشركة  جــوانــب  وكــل 
اليــتــم  حــتــى  قـــرويـــة   مــنــطــقــة  يف 
وخالل  املعدات.  وإخــراج  اقتحامها 
التصبني  و  املــاء  جلب  يتم  الــنــهــار 
وتدبير  اليومية  احلاجيات  وتوفير 
املسنات  وخصوصا  العامالت  شؤون 
مجريات  توثيق  مباشرة  إلى  إضافة 

حية  إعالمية  مادة  وإنتاج  املعتصم 
بامللف  الوطني  العام  الرأي  لتنوير 
ــالت  ــام ــع ــؤالء ال ــهـ االجــتــمــاعــي لـ
والـــعـــمـــال واحلـــضـــور الـــفـــعـــال يف 
املسئولني  مع  واللقاءات  ــوارات  احل
حلول  اليــجــاد  املستمر  والــتــدخــل 

بالطبع  هذا  الطارئة  للمستجدات 
ــاون مـــع الــعــديــد  ــعـ مبــســاهــمــة وتـ
املناضالت   والــعــمــال  الــعــامــالت  ضلني.مــن  ملنا ا و
ــهــذه املــنــاضــلــة  فــتــحــيــة عــالــيــة ل
يـــوم عن  ــن  ــا ع ــوم ي تــبــرهــن  ــي  ــت ال
ــرأة املــنــاضــلــة  ــ ــدرة املـ ــ ــة وقـ ــ صالب
واملواجهة  الصمود  على  املغربية 
فاملعارك  حقوقها  انتزاع  أجــل  من 
فيها  تــتــعــلــم  مــــدارس  الــنــضــالــيــة 
الصراع  وتخوض  العاملة  الطبقة 
حلفائها  على  وتتعرف  اعدائها  .مع  ئها قا صد أ و

لعمميي حسن 
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التعليمي  الــغــضــب   تنامي  ظــل  يف 
اطل   ، القطاع  يف  الدولة  سياسة  ضد 
عبر  الوطنية   التربية  وزيــر  مؤخرا 
عدد  أن  مصرحا    ، الــبــرملــان   غــرفــة  
احلوار  طاولة  على  املطروحة  امللفات 
سبعة  ــل"   "ح مت   ،  12 هي  ــه  وزارت مع 
قريبا،  وثــالثــة  نــهــائــي،  بشكل  منها 

فقط.  ملفني  وبقي 
عدد  أن  القطاع،  وزيــر  يا  لك  أقــول 
هي  وزارتــكــم   لــدى  املطروحة  امللفات 
ــدا   واح ــدا  واحـ 23مــلــفــا، ومت طــرحــه 
املنتدبني  ــوزارة   الـ مسئولي  بحضور 

وحلدود   ، املراطونية  ــوارات  احل لهذه 
النظامني  ضحايا  ملف  الزال  اللحظة 
الضحايا  من  العديد  فيه  ينصف  لم 
االجــتــمــاعــي  ــاق  ــقـ ــحـ ــتـ االسـ ذوي 
من  املتفق  مظلوميتهم   رغــم  واملهني 
اإلدارة   مللف  إضــافــة   اجلميع،  طــرف 
مكانه،  يــراوح  زال  ال  الــذي  التربوية 
على  والتراجع  عليه   االلتفاف  مت  بل 
ــوار"؛   احل جلسات"  يف  عليه   اتفق  ما 
عليهم  فــرض  الذين  األســاتــذة  وملف 
مكونات  جميع   أكــدت  الــذي  التعاقد 
الوظيفة  يف  ــاج  ــ اإلدم عــلــى   احلـــوار 
من  لكن   ، عنه  بديل  وال  العمومية 
ميلكون  ال  أنهم  يجيبون  انتدبتهم  
توفر  وضـــرورة  املــلــف  ــذا  ه يف  ــرار  ــق ال
الشهادات  حاملي  ملف  سياسي،   قرار 
من  الكثير  ــأل  اسـ الـــذي  املــلــفــات  مــن 
على  الــوزارة  حتى  أكدت  وقد  ؛  املــداد 
أنها  وصرحت    ، الترقية  يف  أحقيتهم 
ملطلب  ينتصر  مبا  امللف  هــذا  ستنهي 
عن  تراجعت  لكنها  واملعنيات،  املعنيني 
التوجيه  ؟؟؛   مقصود  بشكل  ذلــك 
ــدت  أك ــذي  الـ الــتــربــوي  والتخطيط 
اإلفــراج  مطالب  على  احلــوار  جلسات 
ــوم الــتــعــديــلــي  ــرسـ ــى املـ ــوري عــل ــفـ الـ
ــز الــتــوجــيــه  ــرك ــدث مل ــ لــلــمــرســوم احمل
تعديلي  مرسوم  وإخراج   ، والتخطيط 

يضع حدا بشكل نهائي وفوري للدرجة 
التخطيط  مستشاري   إطار  يف  الثانية 
مطلب  عن  ناهيك  التربوي،  والتوجيه 
والرفع  مفتش  إطار  يف  اإلطار  توحيد 
دبلوم  ومعادلة  اإلطار،  تعويضات  من 
ملف  ــرح   ط كما   . املــركــز  مــن  التخرج 
التربية  قطاع  يف  العاملني  الدكاترة 
ــن اإلداريــــني  ــدي ــاع ــس الــوطــنــيــة وامل
خارج  املكلفني  واألساتذة  والتقنيني  
املبرزين   األساتذة   و  األصلي،  إطارهم 
وامللحقني  واملــراقــبــة   التاطير  وهيأة 
واالقتصاد   اإلدارة  وملحقي  التربويني 

االبتدائي   التعليم  وأساتذة  واملمونون؛ 
ــدادي احملـــرومـــون مـــن خـــارج  ــ ــ واإلعـ
10،  وضحايا  الزنزانة  السلم، وأساتذة 
والنظام    ,  94 93و  أفــواج  النظامني 
الــتــربــيــة  وزارة  ملــوظــفــي  األســـاســـي 
مدارس  وأساتذة  واملتصرفني  .الوطنية،  .كم 
مع  تعاطيكم  سياسة  خــالل   مــن    
غياب  على  أكــدت  التعليمي؛   الشأن 
يف  املــشــاكــل  حلــل  سياسية  إرادة  ــة  أي
قطاعيا  حــوارا  نريد  إننا  شموليتها، 
ــن مــشــاكــل نــســاء  مــســئــوال يــجــيــب ع
التعاطي  عن  بعيدا  التعليم  ــال  ورج
للملفات  والــتــقــســيــمــي  الــتــمــيــيــزي 
غير  حلول  أيــة   نرفض  كما  العالقة، 
ونعتبر  العالقة،  امللفات  يف   منصفة 
األساتذة  وإدماج  التعاقد  إسقاط  أن  
الــتــعــاقــد هو  ــرض عــلــيــهــم  الــذيــن فـ
النقابي،  نضالنا  يف  املركزية   احللقة 
معالم   لتبديد   رئيسي  مدخل  ألنــه  
املنظومة  يسود  الذي  والتفكيك  العبث 
ــاوالت  ــح م نــعــتــبــره  ــذا  هـ ــادون  ــ ومـ   ،
ـــراك  ــزل احل ــ ــاص الــغــضــب وع ــص ــت ام
عن  بعيدا  القطاع  داخل  التعليمية.االحتجاجي  الشغيلة  مكونات  بعض 

غمميط اهللا  عبد 

أزمة التعليم ومغالطات 

الوزير
وذلك  )الراشيدية(  تافياللت  درعة  جهة 
ايت  قبائل  قبل  مــن  الــوافــدة  احلــشــود  بعد 
سلمية  احتجاجية  مسيرة  على  سغروشن 
لقبيلة  الرباط  اجتاه  يف  األقدام  على  مشيا 
بــعــدمــا    15/06/2020 ــوم  يـ ــى  ــوس م ــت  أيـ
ــدوا جــمــيــع احملـــــاوالت الــقــانــونــيــة  ــف ــن ــت اس
درعــة  بجهة  ــة  ــدول ال مــؤســســات  داخـــل  مــن 
مع  حـــوار  ــرض  ف ــك  ذل بــعــد  ليتم  تــافــيــاللــت 
ايت  قبائل  من  ممثلني  بحضور  اجلهة  والــي 
مركزين  وضع  على  االتفاق  مت  حيث  سغروشن 
عليها  املــتــنــازع  بـــاألرض  األمنية  للحراسة 
الداخلية  قبل  مــن  املــكــان  تــوثــيــق   وكــذلــك 
احلد   يتم  لكي  الدرون  بكاميرا  جوية  بصور 
الى  الوصول  حني  الى  األشغال  استمرار  من 
يف  احلــســم  يتم  أن  او  الــطــرفــني  يــرضــي  حــل 
من  شــيء  ال  لكن  القضاء  طــرف  من  القضية 
الراي  .ولتقريب  الواقع  أرض  على  نفذ  ذلك 
الكل  يعرف  ولكي  امللف  حيثيات  مــن  الــعــام 
بني  قبلي  بصراع  ليس  وأنــه  الصراع  طبيعة 

وقبائل  موسى(  )ايــت  سغروشن  ايت  قبائل 
ببودنيب(  القاطنني  خباش  عطا)ايت  ايت 
كمبرر  ميرره  وأن  يسوقه   ان  املخزن  أراد  كما 
منه  ومحاولة  القضية  يف  تدخله  لعدم  له 
املتتبعني  من  الكثير  حير  الذي  اللغز  هذا  حلل 
امللف؛  حيثيات  سرد  من  البد   القضية  لهاته 
الساللية  األراضـــي  تفويت  مت  وبعدما  أنــه 
بودنيب  وقصر  والطاووس   لتازوكارت  التابعة 
العديد  حرمان  و  باملنطقة  املستثمرين  لكبار 
حقهم  من  احلقوق  ذوي  من  الكل  نقل  لم  إن 
اراضــيــهــم وأغــلــبــهــم مــن هــؤالء  اســتــغــالل  يف 
مــوســى  ايـــت  ألرض  املــغــتــصــبــني  األشـــخـــاص 
استولوا  مــوســى  ايــت  كــأن  الــصــراع  وتوجيه 
صح  ان  عــضــيــة   ــت  أليـ ــود  ــع ت ــي  ــ أراض عــلــى 
وذلك  ببوذنيب  خباش  ايت  وليسوا  التعبير 
هاته  داخل  من  عمالئه  طرف  من  مبساعدة 
سياسي  نفوذ  ذو  شخص  بينهم  مــن  البلدة 
يستولي  ان  سبق  فيما  جــاهــدا  يعمل  ــان  ك
لصاحله  األرض  هــاتــه  مــن  هكتار   18 على 
ايت  وبكون  أكثر  او  تقريبا  سنوات  سبع  منذ 
وبعدالة  أرضهم  يف  بأحقيتهم  مؤمنني  موسى 
ما  على  الوثائق  من  يتوفرون  وأنهم  قضيتهم 
للسلطة  أن  إال  األرض  بتلك  عالقتهم   يثبت 
األشــخــاص  لــهــؤالء  مــجــال  بــتــرك  ــر  آخ رأي 
القيام  و  عليها  االستيالء  يف  يتمادون  الذين 
الواحد  يف  هجوم  وآخرها  عدوانية  بهجومات 
  )2020  21/12 اجلاري) الشهر  من  والعشرين 
ايت  سكان  على  مماثلة   هجومات  قبلها  وكان 
األرض  هاته  من  ألنصبتهم  واملستغلني  موسى 

.)15 عاما) عشر  خمسة  من  ألزيد 
ملك  عليها  املــتــنــازع  األرض  فــإن  لــإلشــارة 
املشكل  وان  ساللية  بــأراضــي  وليست  خــاص 
موسى  ايت  بحوزة  التي  الوثيقة  يف  املتعمد 
امللك  ان  هي  قانونية  غير  يعتبرونها  ولكي 
يف  القانون  بحكم  لقبيلة  يعود  ان  ميكن  ال 
قانون  اي  هنالك  ليس  وانــه  اإلجتـــاه  ــذا  ه
العلم  مع  معينة  لقبيلة  ملك  وجــود  يضمن 
بأيت  االعــتــراف  مت  الــصــدد  نــفــس  ويف  أنــه 
محضر  يف  األرض  لهاته  وملالك  كطرف  موسى 
قبل  مــن   2007 سنة  حتــريــره  مت  للمعاينة 
منها  يضمن  منها   وبتوقيع  املعنية  اجلهات 
موسى  ايت  قبيلة  لصالح  باألرض  االعتراف 
لفخضات  ممثلني  قبل  من  أيضا  التوقيع  موسى.مت  ايت  قبيلة 
الويالت  تعاني  موسى  ايــت  قبيلة  وتظل 
يف  ينصفها  مــن  وجـــود  لــعــدم  الــصــدد  .بــهــذا  قضيتها

صح  ان  املــغــتــصــبــني  ــإن  فـ ــا  ــض أي ــارة  لـــإلشـ
تثبت  وثائق  بوجود  يتغنون  كانوا  التعبير 
فيما  الكشف  ليتم  األرض  بتلك  عالقتهم 
تضمن  بــحــوزتــهــم  ــتــي  ال الــوثــيــقــة  أن  بــعــد 
الساللية  األراضــي  ثلث  على  احلصول  لهم 
اتفاقية  إثــر  على  عليها  حصلوا  ببودنيب 
 1876 سنة  بوذنيب  أهل  وبني  بينهم  كانت 
باقي  أطــمــاع  مــن  أنـــداك  حمايتهم  مــقــابــل 

ومبمتلكاتهم. بهم  املتربصني 
وكما مت ذكره يف السابق أن األرض هي ملك 
وتعود)األرض(  ساللية   بأراضي  وليس  خاص 
وأن  ذلك  يثبت  ما  ولهم   موسى  ايت  لقبيلة 
تفاوض  يف  يــكــون  ان  ينبغي  الــذي  الــطــرف 
يف  أحقيتهم  إثبات  مت  إن  بوذنيب  قصر  هم 
احلصول  عضية  أليــت  ميكن  ــداك  أن األرض 

ثلثها.    على 
نطالب: فإننا  هذا  عىل  وبناءا 

املــعــنــيــة  اجلـــهـــات   : ة  شــــــر مــــــبــــــا ــة  ــ ــفـ ــ ــــصـ بـ ال  و أ
حد  وضع  أجل  من  والفوري  العاجل  بالتدخل 
حق  يف  تقع  التي  واخلروقات  االنتهاكات  موسى.لهذه  ايت 
ومعاقبتهم. املتورطني  كل  متابعة   : نــيــا ثــا

وإن  حتى  ألصحابها  األرض  تسليم   : لــثــا موسى.ثــا ايت  لغير  آخر  لطرف  ملكيتها  ثبتت 
: إطـــالق ســـراح املــعــتــقــل )احلــســني  بــــــعــــــا ا .ر شرط  أو  قيد  دون  أعزوزو( 

شيغيات محمد 

قبيلة ايت موىس يف مواجهة مافيا العقار 
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حلقوق  عامليا  يوما  سنة  كــل  مــن  دجنبر   10 يــوم  يعتبر 
حتسني  على  العالم  دول  كل  تعمل  أن  فيه  يفترض  اإلنسان، 
صورتها يف مجال احترام حقوق اإلنسان يف كونيتها وشموليتها 
2020 كان مغايرا متاما بالنسبة للمغاربة  10 دجنبر  أن  غير 
حقوق  كافة  على  النظام  داس  أن  فبعد  أسود،  يوم  بحق  فهو 
جائحة  مستغال  االستثناء  حالة  وفرض  واملواطنني  املواطنات 
واملواطنات  املواطنني  صحة  على  احلفاظ  مبرر  حتت  كورونا 
ومتحديا  جترأ  حقوق،  من  تبقى  ما  على  لهجوم  ا  من  وزاد 
الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  بترسيم  وقام  املغاربة  مشاعر 
التطبيع كان دائما قائما بينهما، بهكذا قرار يغدر  أن  معترفا 
ويقدم  الفلسطينية  القضية  يف  ويطعن  الفلسطيني  بالشعب 
الشرق  ملشروع  اجلــديــدة  اخلريطة  لرسم  ألســيــاده  خدمة 
األوسط الكبير، وبهذا يبرز طبيعته احلقيقية، كنظام عميل 
القائم  النظام  مصالح  كانت  فإذا  واالمبريالية.  للصهيونية 
مواقف  هي  فما  والصهيونية،  االمبريالية  ومصالح  تتقاطع 

األحزاب والتنظيمات املغربية من هذا التطبيع؟
1(األحزاب املندمجة يف البنية املخزنية:

وكونها  االنــتــهــازيــة  طبيعتها  بحكم  ــزاب  ــ األح هــذه  إن 
موقفها  عن  تعبر  لم  املخزن،  بأوامر  وتأمتر  اإلرادة  مسلوبة 
التطبيع،  مع  كانت  ولو  حتى  العار  اتفاقية  من  واضح  بشكل 
على  كلها  ركزت  حيث  واملشاهد  القارئ  استبالد  إلى  جلأت  بل 
جديدا  منعطفا  دخلت  أنها  اعتبروا  التي  الصحراء  قضية 
هو  كما  مبغربيتها.  ترامب  األمريكي  الرئيس  اعتراف  بعد 
يف  والتنمية،  والعدالة  االستقالل  حلزبي  بالنسبة  الشأن 
أن  أضــاف  واالشتراكية  التقدم  حلــزب  العام  األمــني  أن  حني 
امللك  أن  بدليل  الفلسطينية  القضية  عن  يتخل  لم  املغرب 
أساس  على  دعمهم  له  ليؤكد  الفلسطيني  بالرئيس  اتصل 

فهي  املندمجة  األحزاب  باقي  أما  دولتني؟  وأي  الدولتني  حل 
املخزنية،  للسياسات  والتصفيق  االنبطاح  ســوى  حتسن  ال 
هذه  من  نفسه  إخراج  يحاول  والتنمية  العدالة  حزب  أن  غير 
اآلن  نفس  ويف  النظام   سياسة  يزكي  جهة  من  فهو  الورطة، 
رفض  ببيان  واإلصـــالح  التوحيد  الــدعــوي،  جناحه  يخرج 
التشغيل على  النقابي كما صرح وزير  التطبيع وكذلك ذراعه 
قناة امليادين بأنهم كشبيبة يناهضون التطبيع، أما احلربائي 
التطبيع،  اتفاقية  توقيعه  على  العثماني  وافق  فإنه  بنكيران 
اتفاقية اخليانة والغدر لكن يعتبرها من قرارات امللك وأنهم ال 
ميكن أن يتخلوا عن القضية الوطنية يف هذه الظروف، وهكذا 
امللة كما  الغلة ويسبون  اللعب على كل احلبال، يأكلون  يحاول 

يقول املثل الشعبي.
2( التنظميات اليسارية غري املندمجة:

رفضوا  قد  املشترك  بيانهم  يف  اليسار  حتالف  أحــزاب  إن 
للمقاومة  وطعن  املغاربة  ملشاعر  إهانة  واعتبروه  التطبيع 
يعتبرونها  ما  مقايضة  عــدم  على  أكــدوا  كما  الفلسطينية، 
بحياتهم  ــرار  األب جنودنا  فيها  أدى  التي  الوطنية  القضية 
التي اعتبروها قضية  الفلسطينية  الخ بالقضية  وبدمائهم... 
من  مزيدا  يقدم  هذا  باتفاقه  النظام  وأن  وقومية،  وطنية 
الصهيوني لالستمرار يف سياسته االستيطانية  للكيان  الدعم 
الفلسطيني ونفس الشيء بالنسبة  ومزيدا من تقتيل الشعب 
ما  لكن  االشتراكي.  الدميقراطي  الطليعة  حزب  شبيبة  لبيان 
يالحظ هو أن ال أحزاب حتالف اليسار دعت يف بيانها القوى 
الدميقراطية، واليسارية لتوحيد الصفوف إلسقاط التطبيع 
وملواجهة السياسات املخزنية ويكفي الرجوع إلى بيان "أرضية  
 27 بتاريخ  املوحد  االشتراكي  للحزب  الدميقراطي"  التغيير 
لم  الطليعية  الشبيبة  أن  كما  التفاصيل  لفهم   2020 دجنبر 
تدع مثال الشبيبات اليسارية لتنظيم أشكال مقاومة التطبيع 

القائم،  للنظام  والالوطنية  الالشعبية  السياسات  ومواجهة 
يف  وفصل  التطبيع  أدان  ــذي  ال الدميقراطي  النهج  عكس 
باملغرب  والدميقراطية  القوى احلية  إلى تكتل  حيثياته ودعا 
ملناهضته حتى إسقاطه، كما نحت شبيبة النهج الدميقراطي 
سنوحد  قضية  اي  عن  نتساءل  يجعلنا  وهــذا  املنحى  نفس 
وأن  خاصة  إحداها،  الفلسطينية  القضية  تكن  لم  إذا  اجلهود 
التطبيع مع  وأن  اليسارية تعتبرها قضية وطنية  القوى  كافة 
الكيان الصهيوني هو طعن للمقاومة الفلسطينية من جهة ومن 
جهة ثانية، جعل عملية حترر الشعب املغربي شبه مستحيلة 
على اعتبار أن ا لكيان الصهيوني هو أداة لالمبريالية، واغتيال 
يف  الصهيونية  لضلوع  لبارزة  ا  األمثلة  أحد  بنبركة  املهدي 
مناهضة اي حترر. فهل تدرك القوى اليسارية والدميقراطية 
أحضان  يف  للنظام  العلني  اإلرمتــاء  خطورة  باملغرب  واحلية 
للمغرب  أن  كون  املخزن،  أسطوانة  ضحية  هي  أم  الصهيونية؟ 

جالية يهودية مهمة بالكيان الصهيوني املسمى إسرائيل؟
3( تنظميات املجمتع املدين:

الفلسطينية  للقضية  الداعمة  الهيئات  من  مجموعة  دعت 
14 دجنبر أمام  واملناهضة للتطبيع إلى وقفة احتجاجية يوم 
كما  ملنعها  القمعية  أجهزته  كل  سخر  النظام  لكن  البرملان، 
الشعب  مع  التضامن  جلنة  بها  قامت  التي  املبادرات  بقمع  قام 
مبدينة  بها  القيام  املزمع  الوقفة  ومنع  بالبيضاء  الفلسطيني 
خنيفرة وكذلك بعض احملاوالت اخلاطفة التي أقامتها جماعة 
العدل واإلحسان أمام املساجد، غير أننا نسجل غياب اإلرادة 
حتمل  وعدم  عملية  مبادرات  التخاذ  الفاعلني  أغلبية  لدى 
واكتفاء  ملسؤوليتهما  ش  م  وإ  ش  د  ك  النقابيتني  املركزيتني 

األغلبية يف أحسن األحوال يف إصدار بيان تنديدي. 
يحسم  الصراع  لكن  للتواصل،  مهمة  والبالغات  البيانات  إن 

يف امليدان، فإلى متى هذه االنتظارية؟

قراءة يف املواقف من التطبيع 
حسن جعفاري

حول  اآلراء   وتضاربت   2 كــورونــا  جائحة  العالم  عــرف   
أسبابه, فالبروفيسور مونطانييه مكتشف داء السيدا يؤكد 
طبيعي  تطور  اآلخــرون  يعتبره  حني  يف  بشري  صنع  من  انه 
عصر  هو  العصر  هذا  حال  كل  على  سارس.  و  كورونا  لفيروس 
صراع الفيروسات سواء بيولوجية أو اعالمياتية. لكن ما يثير 
الباحثني  من  فالعديد  مواجهته.  كيفية  هو  أكثر  التساؤالت 
منهم  و  الفيروسات  و  املناعة  علم  يف  اإلخصائيني  و  العلماء  و 
اللقاحات  هــذه  يف  يشككون  الفرنسي  راووث  البروفيسور 
معروفة  و  عديدة  فيروسات  أن  هو   ، بسيط  لسبب  املقترحة 
حدود  إلى  موجودة  غير  أو  فعالة  غير  لقاحاتها  ذلك  رغم  و 
جند  أن  الكثير  عنه  نعرف  ال  جديد  لفيروس  فكيف  اآلن، 
الذي  املختبر  نوع  حسب  تختلف  السرعة،  بهذه  لقاحات  له 
اكتشفه و بلوره؟ مما يدفعنا إلى طرح أكثر من سؤال و خاصة 
فيها  تنعدم  تابعة،  دميقراطية  ال  ــة  دول كاملغرب؛  بلد  يف 
اهتماماتها.  آخر  هي  املواطنني  و  املواطنات  صحة  و  الشفافية 
فإذا كنا نرحب بأي حل حقيقي يقي شعبنا من هذه اجلائحة 
كمواطنات  حقنا  من  فإنه  مختلفة،  أخرى  جائحة  أية  من  و 
املال  , أوال عن  ومواطنني دافعي الضرائب أن نسائل املسؤولني 
تتناسب  املصاريف  هل  و  يصرف  كيف  و  يصرف  أين  العام؛ 
الذي  الصيني  اللقاح  كان  إذا  ثانيا  و  املقدمة؟  اخلدمات  مع 
السريرية؟  املراحل  لكافة  خضع   املغربية  الدولة  اقتنته 
تتابع  التي  العلمية  اللجنة  أعضاء  هم  من  كذلك،  كان  وإذا 

حالة  يف  متابعتها  يتم  حتى  املستويات  كافة  على  اللقاح  هذا 
تورطها يف فعل غير قانوني و غير مهني؟ و ما هي الضمانات 
من  يتمكنوا  حتى  املواطنات  و  املواطنون  عليها  يتوفر  التي 
الدفاع على حقوقهم\هن سواء ضد الدولة املغربية املرخصة 
لهذا اللقاح أو ضد الشركة املصنعة يف حالة ظهور أية أعراض 

خطيرة؟
البروفيسور  باللقاح  املكلف  الفرنسي  املسؤول  صرح    لقد 
االحتاد  اقتناه  الذي  بيونتيك  فايزر  شركة  لقاح  أن  فيشير 

األوربي ليست هناك أبحاث علمية دقيقة حوله و إمنا فقط 
أية  لديهم  ليس  وأنه  املنتجة  للشركة  صحفية  تصريحات 
أو  الوباء  انتشار  من  سيحد  اللقاح  كان  إذا  ما  حول  معلومات 
األعراض  أو  فعاليته  مدة  وال  امللقح  اإلنسان  إصابة  عدم  من 
هو  اللقاح  هذا  فاستعمال  لذلك  عنه.  تترتب  أن  ميكن  التي 
اللقاح  املغربية وعن  الدولة  . فماذا عن  فقط لضرورة صحية 
اللقاح  على  للحصول  املغربية  الدولة  سباق  إن  الصيني؟ 
من  الضمانات  كافة  على  احلصول  شريطة  ايجابية.  مسالة 
املواطنات  كافة  حقوق  على  وكذلك  املصنع  املختبر  طــرف 
بحياة  مغامرة  فهي  ذلك  غير  املختبر.  وواجبات  واملواطنني 
الدميقراطية  القوى  عن  مــاذا  لكن  واملواطنني.  املواطنات 
حق  مــن  ألــيــس  املدني؟  املجتمع  وأيـــن  بالبالد؟  واحلــيــة 
كانت  فــإذا  ضمانات؟  على  احلصول  واملواطنني  الواطنات 
وسيتم  اللقاح،   إلجبارية  تهيئ  بفرنسا  احلكومية  األغلبية 
منع الرافضات والرافضني من النقل العمومي ومن السفر، فان 
،وهذا  تبعيتها  بحكم  املنحى  نفس  ستنحو  املغربية  احلكومة 
شركات  عبر  والصهيونية  لالمبريالية  انصياعها  يثبت  ما 
األدوية متعددة االستيطان. فهل اإلنسان املغربي رخيص إلى 
لقاحات  مع  السابقة  التجارب  املغاربة  نسي  وهل  احلد؟  هذا 

انفلونزا الطيور و اخلنازير؟
إلى  أبعادها  نــدرك  ال  لها  التخطيط  يتم  خطيرة  حدود الساعة. وماذا عنا نحن؟أشياء 

التلقيح ضد كوفيد 19 وسالمة اإلنسان املغريب
حسن جعفاري
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القروض الصغرى بني األهداف املعلنة والنوايا الخفية

تعرض خالل هشر دجنرب األخري الشاب إدريس 
أهشر  بستة  عليه  والحكم  لالعتقال   ، امنيعي 
قرض  تسديد  عن  عجزه  بسبب  انفذة  سجنا 
اتبعة  الصغرى  ــروض  ق مؤسسة  له  قدمته 
سياسية  دوافع  لعبت  وإذا  الشعيب،  للبنيك 
الحراك  يف  لدوره  نظرا  اعتقاله  يف  مهما  دورا 

عرشات  فان  تجيت،  بين  تعرفه  الذي  الشعيب 
هذا  ضحااي  أصبحوا  املغرب  فقراء  من  اآلالف 
يجنون  و"املــانــحــون"  الــقــروض،  من  النوع 
العمل  لقوة  املكثف  ابالستغالل  كبرية  أرابحا 
)األجور،  تذكر  اجمتاعية  كلفة  أية  تحمل  دون 

االجمتاعي...(. المضان 

 القروض الصغرى: من أوهام التمنية إىل مستنقع أكرث هشاشة.

معظم  تـــواجـــه  ــي  ــت ال ــرى  ــب ــك ال ــات  ــدي ــح ــت ال بـــني  مـــن 
لبثت  ما  التي  اآلفة  وهي  الفقر،  معضلة  اليوم  املجتمعات 
االقتصادية  املؤسسات  ضغط  تزايد  نتيجة  تتسع  رقعتها 
احمللية  البورجوازيات  جشع  ومعها  الكبرى  العاملية  واملالية 
ذات  اقتصادية  آلــيــات  عــدة  أحــدثــت  منها  وللتخفيف   .
لفائدة  الصغرى  القروض  آلية  رأسها  وعلى  اجتماعي  بعد 
منظومة  يف  إدماجهم  بغرض  الفقيرة  واجلماعات  األفراد 
كــرمي.  عــيــش  مــقــومــات  مــن  متكينهم  وبــالــتــالــي  ــاج  ــت اإلن
مناطق  من  العديد  يف  عقود  منذ  اآللية  هذه  واعتمدت 
املاضي.  القرن  سبعينيات  منذ  البنغالديش  من  .بدأ  العالم 
تهم  هذه  الصغرى  فالقروض  اآللية  هذه  مهندسي  وحسب 
االقتصادي  اإلدماج  على  املساعدة  إلى  يهدف  قرض  "كل 
لــلــدخــل بهدف  مـــدر  نــشــاط  واالجــتــمــاعــي عــبــر متــويــل 
القروض  بهذه  وينتفع  العيش.  ظروف  مستلزمات  متويل 
الــعــائــالت  ــى  إل ينتمون  الــذيــن  الطبيعيون  ــاص  ــخ األش
نشاط  ممارسة  على  القدرة  ولهم  الضعيفة  والفئات  املعوزة 
هي  عموما   .  .  . حرفة  أو  مهنة  يتقنون  الذين  أو  اقتصادي 
ال  التي  الفقيرة  الهشة  الفئات  لفائدة  متويل  لتوفير  آلية 

البنوك". من  االقتراض  تستطيع 

الرسمية بدأ  املعلنة من لدن األوساط  تلك هي األهداف 
البنكية  املؤسسات  إلى  وصوال  و  الدولية  املالية  باملؤسسات 
يف  مباشر  بشكل  الدور  بهذا  القيام  لها  املخول  واجلمعيات 
النيات  هــذه  واكبت  وعموما  العالم.  مناطق  من  العديد 
كعصا  اآللية  هــذه  تقدم  كبيرة  إعالمية  حمالت  املعلنة 
بتسخير  وذلــك  والهشاشة  الفقر  على  للقضاء  سحرية 
"قصص  اخــتــالق  طــريــق  ــن  وع الــدعــايــة  وســائــل  مختلف 

االستقطاب. تقوية  قصد  باهرة  جناح" 

منذ  تظهر  بدأت  اليت  املتواضعة  النتائج  أمام  لكن 
الدارسني من  العديد  قام  البداية، 

أنحاء  مختلف  يف  املدني  املجتمع  ومنظمات  واحملللني 
بل  آفاقها  محدودية  إلى  بالتنبيه  املغرب  وضمنها  العالم 
للمواطنني  األوهام  ترويج  يف  أسلوبها.  إدانة  إلى  بعد  وفيما 
إلى  االنــزالق  تفادي  على  وحثهم  هؤالء  توعية  وبالتالي 

القروض. من  النوع  هذا 

آلية القروض  ويف هذا اإلطار، ارتكزت جمعيات مناهضة 
احلقيقية  النوايا  مختلف  بسط  على  عملها  يف  الصغرى 
التي كانت وراء اعتماد هذه اآللية من لدن األوساط املالية 
الدولي وحتى آخر  النقد  على اختالف مواقعها من صندوق 

حي. أو  قرية  مدينة،  بأية  تعمل  سلف  جمعية  أو  مؤسسة 

هذا  أولت  التي  "أطاك"  جمعية  جند  مثال  املغرب  ففي 
تساهم  لم  اآللية  هذه  أن  إلى  وتوصلت  بالغا  اهتماما  امللف 
وهشاشة  فقر  وتعقيد  األغنياء  أغناء  يف  إال  الــواقــع  يف 
بها  خــرج  التي  االستنتاجات  جملة  وتتلخص  الفقراء. 

املجال بهذا  املهتمون 

: ييل  فميا 

تناسلت  ببالدنا  الصغرى  الــقــروض  جمعيات  ــداد  أع ـ 
، بل ومع تزايد  20  مؤسسة  بشكل سريع حتى فاق عددها 

تلج وبدأت  يسيل  البنكية  املؤسسات  لعاب  بدأ  أرباحها 

حل  الــذي  الشعبي  البنك  ــوذج  )من امليدان  هــذا  تباعا 
إفالسها(. بعد  زاكورة  جمعية  مكان 

الصغيرة  للقروض  اإلجمالي  املبلغ   2017 سنة  وبلغ 
. درهم  مليار   6،6 مجموعه  ما  إلى  باملغرب 

والهشاشة  الفقر  حالة  من  احلد  تستطع  لم  اآللية  هذه  ـ 
حيث  تعقيدا  إال  الوضعية  تزد  لم  فهي  بالعكس  بل  ببالدنا 
آخر  أكده  ما  وهو  ببالدنا،  واملعدمني  الفقراء  جحافل  زادت 
تقرير ألملم املتحدة كون املغرب هو أحد البلدان التي تعاني 
التصنيفات  مختلف  يف  انحدارها  أنواصلت  بعد  الفقر  من 
الذين  املغاربة  نسبة  التقرير  هذا  وحدد   . واإلحصائيات 

املائة. يف   60 يف  وتهميش  فقر  حالة  يف  يعيشون 

مدرة  مشاريع  لتمويل  الصغرى  القروض   " أسطوانة  ـ 
التنتبه  وجعلتها  الهشة  الفئات  بصيرة  أعمت   " للربح 
أقواها  ولعل  اآللية  هــذه  عليها  تنطوي  التي  للمخاطر 
  51 و   24 بني  تتراوح  والتي  مرتفعة  اجلــد  الفائدة  نسب 
القروض  هذه  مؤسسات  جلوء  على  وتتعامى  بل  املائة  يف 
إلى  الديون  تسديد  عن  الزبناء  عجز  حاالت  من  كثير  يف 
واإلكراه  بل  املشروع  حجز  مسطرة  ضمنها  تعسفية  أشكال 

اإلفالس. أو  متعددة  ديون  تراكم  حاالت  يف  البدني 

السلفات  لهذه  املانحة  واملؤسسات  اجلمعيات  تغاضي  ـ 
بهم  يرمي  مما  الزبناء  بعض  لدى  القروض  ملفات  تعدد  عن 
يف  يدخلهم  مما  الديون  تسديد  عن  متناهي  ال  عجز  يف 
أحيانا  فيلجئون  قبل  ذي  من  أكثر  واحلاجة  الفقر  دوامة 

ممتلكاتهم. أصول  بيع  إلى 

جتعل  القطاع  لهذا  املنظمة  القانونية  الترسانة  ضعف  ـ 
جهة  من  ضعيفة  املانحة  للمؤسسات  والتتبع  املراقبة  آليات 
أضعف  والتعاونيات  لألفراد  واملواكبة  التأطير  وعمليات 
باألساس  هو  القروض  من  الهدف  فيصبح  املعادلة  يقلب  مما 
األربــاح،  ركم  قصد  أملوالها  واجلمعيات  املؤسسات  ترويج 
اإلنــتــاج  مــن  بــدال  االســتــهــالك  املــقــتــرضــني  غــايــة  بينما 
شبكة  إلى  الولوج   ، املساكن  ترميم  صوب  يتجهون  حيث 
مصاريف   ، لألبناء  التعليم   ، التطبيب   ، والكهرباء  املــاء 

.... واألعياد  املناسبات 

الصغرى  القروض  لسياسة  اخلفية  األهــداف  بني  من  ـ 
رفع  عملية  تسريع  إلــى  الــرامــي  الــدولــة  مخطط  خدمة 
من  وتنصلها  والنساء  للشباب  الشغل  فرص  توفير  عن  يدها 
خالل  من  للمواطنني  الكرمي  العيش  ضمان  يف  مسؤوليتها 
تعليم  من  احليوية  االجتماعية  اخلدمات  على  تخليها 
األخير  املعطى  يؤكد  ومما   . املضاربني  لفائدة  وذلك  وصحة 
آالف  بضعة  من  انتقل  الذي  القروض  لسقف  املستمر  الرفع 

150 ألف درهم. ألف إلى   50 الدراهم إلى 

لبثت  ما  التي  ـ  الصغرى  القروض  آلية  أن  واخلالصة  ـ 
ــن الــقــوى  تــتــوســع عــبــر جــمــيــع جــهــات الــعــالــم بــإيــعــاز م
ومكنت  سيطرتها  بسطت  الــتــي  العظمى  اإلمــبــريــالــيــة 
تنفيذ  إال  هي  ما  للدول  العامة  السياسات  على  قبضتها 
كافة  جيوب  إخضاع  يف  الدولية  املالية  املؤسسات  لرغبة 
جماعات   ، منهم  واملعوزين  الفقراء  وحتى  املعمور  سكان 
املفترسة. العوملة  إطار  يف  والتحكم  الهيمنة  ملنطق  وأفرادا، 

سعيد احماد
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القروض الصغرى وسؤال التنمية
الالوطنية  الترقيعية  للسياسات  حتمية  كنتيجة 
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت ــاب دراســـــــات اس ــيـ ــيـــة يف غـ ــبـ ــعـ والـــالدشـ
لــهــا كل  ــودة   ــرص الــزمــنــيــة وم ــدة  ــداف واملـ مــحــددة األهـ
إطار  يف  االموال العامة  من  الالزمة  اإلمكانيات املالية 
مكونات  مختلف  بني  الفعلية  واملــســاواة  الفرص  تكافؤ 
للمطالب  االستجابة  يف  فشلها  وبعد  املغربي  الشعب 
الشغل  توفير  عبر  املغربي  للشعب  واملشروعة  العادلة 

حلــمــلــة الــشــواهــد وحــمــلــة الــســواعــد اجلــســر الــوحــيــد 
والعدالة  واحلــريــة  والــكــرامــة  الــكــرمي  العيش  لتحقيق 
البطالة  لنسبة  الصاروخي  االرتفاع  ،وأمام  االجتماعية 
عشرات  منذ  املغربي  الشعب  مكونات  مختلف  صفوف  يف 
والــطــاقــات  لــلــكــفــاءات  املمنهج  ــاء  ــص اإلق عــبــر  الــســنــني 
ناهيك  واحملــزوبــيــة والــرشــوة  باحملسوبية  والــتــوظــيــف 
أصبح مستشري  ــذي  الـ الــبــنــيــوي  ــي  ــال امل الــفــســاد  ــن  ع
ذلك  أضف إلى  والمتصاص الغضب  النخب  الستقطاب 
"االجتصادية" مبعنى  والشفافية  التنافسية  غــيــاب 
لشركات  املغرب  "الفتقاد  -االجتماعية  "االقتصادية 
للوطنية  معنى  من  الكلمة  حتمله  مبا  وطنية  ومقاوالت 
مال  من  أبائها وأجدادها وليس  رأسمالها من  ورثت  من 

للرأسمالية املتوحشة. كصنيعة  الشعب 

االمــــــــــربايلــــــــــيــــــــــة وعـــــــــــــــــرب  قــــــنــــــواهتــــــا 
االســتــعــمــار  يف  ــا  ــه ــت ــراري ــم ــت ــان اس ــم ــض ول الــرأمســالــيــة 
سنت  املــضــطــهــدة  الــشــعــوب  خــيــرات  لنهب  االقــتــصــادي 
ــروض لــلــدول واحلــكــومــات وهـــذه األخــيــرة  ــق ســيــاســة ال
العيش  توفير  يف  عجزها  بعد  استمراريتها  لضمان 
الكبرى  الــقــروض  سياسة  يف  دخــلــت  لشعوبها  الــكــرمي 
ملختلف  واملباركة  واملبايعة  الــوالء  الستمرار  والصغرى 
الدولية  املالية  المالءات املؤسسات  السياسات تنفيذا 
القروض  سياسة  انطلقت  فقد  ،ولالشارة  املانحة  وللدول 
بداعي  التسعينيات  بداية  البانغالديش  بدولة  الصغرى 
للدخل  مــدرة  مشاريع  وخلق  والهشاشة  الفقر  محاربة 
من  وانطالقا  مستدامة  املسماة  التنمية  حتقيق  افق  يف 
الهيكلي  التقومي  سياسة  فشل  بعد  ومباشرة   1995 سنة 
األوضــاع  تدني  بخصوص  تقريرا  الدولي  البنك  اصــدر 
املغربي  باملجتمع  كبيرة  شرائح  صفوف  يف  االجتماعية 
االنتخابية  والــقــاعــدة  الزبونية  الشبكة  الــى  امــتــدت 

من  مــحــذرا  الــقــروي  العالم  املغربي  السياسي  للنظام 
السياسي  النظام  أرغــم  الــذي  االمــر   ، القلبية  السكتة 
ــالق ســيــاســة الــقــروض الــصــغــرى  الــقــائــم بــاملــغــرب إلطـ
احتقان  ولتجنب  الشعبية  اجلماهير  غضب  المتصاص 
مالها  يجهل  سياسية  ومطالب  بحمولة  اجتماعية  وثورة 
وتكلفة  وامتداداتها  نضاالتها  ومدة  وطبيعتها  وتاصيلها 

وتدجينها. احتوائها 

وخلق  الصغرى  القروض  سياسة  املغرب  أطلق  بعدما 
البركة   ــورة  وزاك األمانة  كمؤسسة  للقروض  مؤسسات 
الكالسيكية  البنكية  املؤسسات  إلــى  باإلضافة  ...الــخ 

ــاري والــســيــاحــي  ــق ــع ــي والـــقـــرض ال ــالح ــف ــرض ال ــق ــال ك
احلقيقية  ــورة  ــث ال وجتــنــب  الــشــعــب  غــضــب  المــتــصــاص 
هيئة  وأســس  السياسيني  املعتقلني  ســراح  مرغما  أطلق 
على  اليوسفي  الرحمان  عبد  وعني  واملصاحلة  اإلنصاف 
ذلك  ومنذ   ،1998 سنة  التوافقي  التناوب   حكومة  رأس 
الــقــروض  مــؤســســات  مــن  مجموعة  تــفــريــخ  مت  الــتــاريــخ 
بالقرى  حتى  بــل  ــدن  امل مبختلف  فقط  ليس  الصغرى 

صغرى  قروضا  املقرضة  املؤسسات  هذه  وأصبحت  واملداشر 
مقرات  وأمام  األسبوعية  باألسواق  سيارات  عبر  تتنقل 
الكادحني  لتنمية  ليس  القروية  الترابية  اجلماعات 
أياديهم  وتكبيل  وتوريطهن  لتوريطهم  وامنا   والكادحات 
القيمة  على  مصاريف  زائــد  وفوائد  بقروض  وأياديهن 
عــوض  وأعــنــاقــهــن  أعــنــاقــهــم  عــلــى  كمشنقة  املــضــافــة 

وتنميتهن. تنميتهم 

عبر  التنمية  سياسة  ضحايا  أن  األمــر  يف  واخلطير 
خلف  أصبحوا  باملجون  حلمهم  مــن  الصغرى  الــقــروض 
بسبب  مفلسني   ــوال  األحـ أحــســن  ويف  الــســجــون  أســـوار 
اقتراضها  مت  التي  املالية  املبالغ  عن  فيها  املبالغ  الفائدة 
نظام  غياب  يف  الشريفة  التنافسية  غياب  بسبب  وكذلك 
واملقاولني  الرأسماليني  كبار  وطغيان  وطني  اقتصادي 
وانعدام  الصفقات  لنيل  اإلدارية  املساطر  شفافية  وعدم 
مراعاة  بدون  املغربية  احلكومات  وإقدام  الفرص  تكافؤ 
ــروف الــفــئــة املــرهــونــة بــالــقــروض الــصــغــرى إلبــرام  ــظ ل
من  عمق  مما  كالصني  منافسة  دول  مع  شراكة  اتفاقيات 
القروض  ضحايا  أن  األمــر  يف  ،واخلطير  الدائنني  جــراح 
الــصــغــرى انــظــم لــهــم ضــحــايــا بــرنــامــج مــقــاولــتــي وبــذل 
وإفالسهن  إفالسهم  وبسبب  وغضبهن  غضبهم  امتصاص 
أوضاعهم  الستنكار  جمعيات  وأنفسهن  ألنفسهم  أسسوا 
 20 حركة  يف  انخرط  من  ومنهن  ومنهم  ،بل  وأوضاعهن 
موضوع  وكانوا  سنة   منذ  العربي  الربيع  إبــان  فبراير 
 26 بتاريخ  الــربــاط  تنسيقية  للحركة  تضامني  بيان  
باحلرية  املطالبة  الشبابية  احلركة  لهذه   2014 فبراير 
واالســتــبــداد  الفساد  وإســقــاط  االجتماعية  والــعــدالــة 
وحتول  الساحر  على  انقلب  قد  السحر  يكون  وبذالك 
احليلولة  ــن  م الــهــشــة  الــفــئــة  لــهــذه  الــغــضــب  امــتــصــاص 
العادلة  املطالب  لضرب  احتجاجية  حلركة  لتحولها 
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية  واملشوعة 
فبراير   20 حركة  ومعها  تقوتها  إلى  وتقزميها  باملغرب 
أجهزت  التي  والتنمية  العدالة  حكومة  مجيء  حني  إلى 
وخاصة  الفئات  لهذه  ومكتسبات  حقوق  من  تبقى  ما  على 
ــل  ــي يف األص الــتــي ه الــصــغــرى  ــروض  ــق ال ــاب  ــح فــئــة أص
لتوصيات  حتمية  ونتيجة  املتوحشة  للرأسمالية  امتداد 

التنمية. عدوة  الدولية  املالية  املؤسسات 

محمد متلوف

ي أرغم  االمر الذ
النظام السياسي 

القائم بالمغرب إلطاق 
سياسة القروض 

ى المتصاص  الصغر
غضب الجماهير 

الشعبية ولتجنب 
احتقان وثورة اجتماعية 

بحمولة ومطالب 
سياسية
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األجر الهزيل واللجوء للقروض االستهالكية

 ترشد آالف األرس املفقرة

تتحني  والتي  املتعددة  الــقــروض  شركات   
املعوزين،   املفقرين   زبنائها   الصطياد   الفرص 
العيد  أو  السكن  على  احلصول  يف  الراغبني 
العطل  أو  املــدرســي  الــدخــول  مبــنــاســبــة  أو 
الشركات  تلك  لهم  تقدم  السنوية ،   حيث 
لوحاتها  عــبــر  اإلغــــــراءات   ــن  م مــجــمــوعــة 
اإلشهارية ، أو عبر مختلف القنوات العمومية 
لتجعلهم  االجتماعي،   التواصل  ومنصات 

صيدا ثمينا  يف شباكها. 

اجرهم  زبـــون ،  ألــف  مائة  تسع  مــن   ــد  أزي
أعلى  كحد  ــم  دره آالف  أربــعــة  بــني  محصور 
ــم كــحــد أقــصــى،  ــني وخــمــس مــائــة درهـ ــف وال
التي  الشركات  تلك  جلشع  رهــائــن  أصبحوا 
املائة  يف  ونصف  سبعة  بنسبة   قروضها  متنح 
يف  النسبة  لتصبح  القرض  من  سنة  كل  عن 
آخر سنة تتجاوز أربعني يف املائة .  إضافة إلى 
ما يترتب عن كل تأخير شهري من غرامات إذ 

يصبح املقترض بني كفي عفريت  ويصبح أجره 
بعض  اكتشفت  حيث  الشركات،  لتلك  مرهونا 
املقترضني  أغلب  أن  عن  الرسمية  اإلحصائية 
كراتب  درهــم   آالف  أربعة  يتقاضون   الذين 
شهري،  ال يتوصلون من اجرهم إال مببلغ أربع 

مائة درهم.

العمال  ،مــن  ــدود  احمل الدخل  دوي  عن  أمــا 
والعامالت الزراعيني، وعمال معامل اخلياطة ، 
عملهم  تــرك  اخــتــاروا  فقد  الــبــنــاء،  وأوراش 
القروض  لشركات  يؤدى  كامال  اجرهم  مــادام 
االستهالكية.  وهناك منوذج لشركة فرنسية  
)ستليم(،  التي شردت آالف العامالت والعمال 
بعد أن نصبت لهم فخا مع الشركات التي كانت 
بعد  جحيم،  إلــى  حياتهم  وحولت  تستغلهم 
مما  اصال  الهزيلة  أجورهم  على  استولت  أن  
الشركات  بتلك  عمله  عن  لتخلي  أغلبهم  دفع 
يعتبر  وهذا  الزمن ،  من  عقودا  بها  قضى  التي 
تآمرا مفضوحا بني تلك الشركات االستغاللية 
يف  ذلــك  كل  ويتم  الفرنسية  ستليم  وشركة 
مثل  لزجر  الدولة  طرف  من  رقابة   أي  غياب 

هذه املمارسة املخلة بالقانون. 

مشاكل  تضاعفت   كرونا  جائحة  ظل  ويف 

ــأت لــلــقــروض  ــج ــت ــي ال ــت ــر املــغــربــيــة ال ــ األس
العمل  يف  احلاصل  النقص  بعد  االستغاللية  
كعمال  أو  كمياومني  يشتغلون  ملن   بالنسبة 
معامل  يف  أو  الــزراعــي  القطاع  يف  موسميني 

الكابالج واخلياطة. 

الفقيرة  الشعبية  الفئات  أوســع  مآسي  إن 
وقت  يف  البنكية،   مديونيتها  عن  ستنتج  التي 
القطاع  يف  املضاربني  مــن  أقلية  فيه  تغتني 
املالي، جتعل هذه القروض غير شرعية،  هذا 
عالوة  على عدم قانونيتها ،  املرتبطة بعيوب 
والرضا  التدليس،  عن  الناجت  كالرضا  العقود 

الناجت عن اإلكراه ،والغنب االستغاللي.

معرفته  ضعف  أو  املقترض  حاجة  استغالل 
تداركه  ــدم  وع جتربته،   نقص  أو  بالقانون 
التي  األرباح  نسب  يف  اخليالية  الزيادات  لتلك 
يدفعها مقابل الدي. وكل هذا يستدعي تعبئة 

شاملة من طرف احلركة التقدمية للتحقيق يف 
والتعسفات  الفاحش  واالستغالل  النهب  هذا 
للقروض  الشركات االستغاللية  التي تقترفها  
من  حق  يف  واألبناك  واالستهالكية  الصغرى  
ضحاياها.   إال  ليسو  وهم  زبائنها  اعتبرتهم 
ويجب املطالبة بإلغاء تلك الديون التي تعمق 
أو  للتشرد  وتدفعها  املفقرة  الفئات  جــروح 

السجن. 

سكينة  يتهدد  ــار  ص الـــذي  ــذا  ه ــوت  م أي 
املادي  مصيرهم  ويرهن   ، املواطنني  واستقرار 
مستغال  احلديدية  قبضته  يف  واالجتماعي 
أزماتهم املادية، وارتفاع األسعار ونهم متطلبات 
فيها  شــيء  كل  أصبح  التي  اليومية،  احلياة 
ضروريا وال غنى عنه؟ حتى تلك التي صنفت 
إلى عهد قريب يف خانة الكماليات صارت اليوم 
هاته  واحلالة  واالستعمال،  احلضور  بديهية 
متطلبات  جميع  تلبية  على  املواطنون  يعجز 
الذي  الشهري  األجر  حجم  كان  مهما  أسرهم 
وذوو  األجراء  والضعفاء  بالنا  فما  يتقاضونه، 
الدخل احملدود إنه شبح القروض الذي طوقنا 
النارين  بــني  وجعلنا  علينا  قبضته  وأحــكــم 

واحللني الذين أحالهما مر....

عبد اهلل السامي

امللف

حول القروض املتناهية الصغر)محني(

)micro-crédits(

و  األخــيــرة  السنوات  يف  انتشرت  لقد     
مهتمة  مؤسسات  إنشاء  ظاهرة  سريع  بشكل 
الفقيرة،  للفئات  صغرى  ــروض  ق بتقدمي 
بتبريرات مختلفة ، بغطاء " إنساني" أحيانا  
أحيانا  اقتصادوية"  نظرية   " وبتبريرات 
إلى  املرتد   احمللي  السياسي  فمن   أخــرى: 
بالرأسماليني،  مرورا   العاملي،   البنك  رئيس 
ــام  ــك و احل ــني،  ــادحـ ــكـ الـ ــاء  ــ ــي دمـ ــاص ــص م
فكل  البرجوازيني،  واملنظرين  الرجعيني 
القروض  سياسة  مدح  على  مجمعون  هؤالء 
لهذه  اخلارقة"  "القدرة  الصغرى،  يبرزون 
 ، العطالة  معضلة  حل  يف  السحرية  العصا 
بل حل حتى إشكالية التنمية التي تتخبط 
تضاعف  وقد  التبعية.  االقتصاديات  فيها 
يونس  البنغالي،  حصول  بعد  احلماس  هذا 
)؟(  ل...السالم  نوبل  جائزة  على  محمد، 

التكوين. وهو االقتصادي 

إبـــراز بعض  املــقــالــة  ــاول يف هــذه  ــأح  س
النظرية  وخلفياتها  الظاهرة  هذه  معطيات 
فيها  ــوب  ــرغ امل احملــتــمــل )أو  وانعكاساتها 
وعي  على  املــضــادة(  الثورة  قــوى  طــرف  من 
الصراع  وعلى  املهمشني،  ومختلف  الفقراء 

الطبقي بشكل عام.

1ـ التعريف و بعض املعطيات.
الصغر،  املتناهية  أو  الصغرى  القروض     
ــني  ــروي ــق ــراء )ال ــق ــف ــدم ل ــق ــروض ت ــ هـــي ق
 80% حوالي  النساء  وتشكل  بــاألســاس(، 
مشاريع  ــاء  ــش إن بــهــدف  املستفيدين  ــن  م
دخــال  تضمن  الــصــغــر  متناهية  ــة  ــاري جت
دائرة  من  اخلروج  على  يساعده  للمستفيد 
كريدي  امليكروـ  مبلغ  معدل  يدور  و  الفقر. 
دوالر    130 حوالي  العالم(  مناطق  )حسب 
بني  فتتراوح  الفائدة  نسبة  أما  للمشروع. 
إلى %100  يف  تصل  قــد  %36  بل  و   2%
الشاسع  الفرق  هذا  ويرجع  األحيان،  بعض 
للمانحني:  احلقيقية  اخللفيات  تنوع  إلى 
 – ـ إيديولوجية  سياسية  إذا كانت اخللفيات 

ما تكون ضعيفة،  الفائدة غالبا  دعائية، فان 
النسبة  فــان  جتارية  األهـــداف  كانت  وإذا 
بكثير  و  تــفــوق  حيث  مرتفعة  جــد  تــكــون 
البنكية  الــقــروض  يف  بها  املعمول  النسب 

العادية.

منح  يف  املختصة  املؤسسات  عدد  يبلغ    
حوالي  العلم  عبر  القروض  من  النوع  هذا 

000 10 وحدة.

60 مليون   يبلغ عدد املستفيدين حوالي 
فرد.

السلف  )إرجـــاع  التسديد  نسبة  تفوق 
النسبة  ــذه  ه و   98% الــفــائــدة(   ــة  ــأدي وت
القطاع  يف  يجري  مــا  مــع  مقارنة  مرتفعة 

العادي.. البنكي 

للتنمية  األمريكية  الوكالة  رصدت   لقد 

الرئيسية  املــدنــيــة  )الــوكــالــة  ــة  ــي ــدول ال
تقدم  التي  األميركية  للحكومة  التابعة 
اخلارجية( USAID خالل  املــســاعــدات"   "
سنة 2005 حوالي 211 مليون  الدوالر لهذا 
القروض. وقد جاء يف مقالة لدان  النوع من 
 " العدد74   ، "املساء"  بجريدة  نشر  سولفان 
للتنمية  األميركية  الوكالة  ملكتب  كان  لقد 
الدولية باملغرب دور مهم يف تطوير اخلدمات  
دعمها  خالل  من  الفقيرة  للطبقات  املالية 
املتواصل للبيئة املنظمة للقروض الصغرى و 
القروض  مؤسسات  مع  أقرتها  التي  الشراكة 

املغربية". الصغرى 

هذا  يف  العاملة  اجلمعيات  منحت  لقد 
طرف  مــن  لها  )واملــرخــصــة  باملغرب  املــجــال 
السنوات  يف  اخلــوصــصــة(  و  املــالــيــة  وزارة 
الدرهم، استفد  7،5 مال ير  األخيرة حوالي 

575000 زبون. منها حوالي 

مجال  يف  املغربية  املــؤســســات  أهــم   مــن 
 ، "زاكـــورة"  ــة"،  ــان األم  " الصغرى  الــقــروض 

"الكرامة"...

فقير  علي 

يتبع يف الصفحة 10
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الصغرى  للقروض  املتحدة  األمم  جائزة  على  املغرب  2005. حصل  سنة 

ـ  ـ الخلفيات النظرية لسياسة امليكرو   2
كريدي

ـ االجتماعية يف إطار"     تندرج هذه السياسة االقتصادية 
 ")prévention Autodéfense  -( الوقاية  ـ  الذاتي  الدفاع 
للرأسمالية أمام العواقب احملتملة لتطور الصراع الطبقي  الذي 
يشكل االستغالل و التفقير اجلماعي و الهيمنة اإلمبريالية... 
على"  الرأسمالية  عودتنا  لقد  األساسية.  محركه  عناصر 
لربح أكثر من الوقت أمام تقدم اإلنسانية نحو عالم جديد.تخريجات" جديدة ملواجهة االضطرابات، إن لم نقل األزمات، 

حركات  أمام  و  السبعينات،  بداية  و  الستينات  آخر   ففي 
العاملية  املناطق  من  كثير  يف  الفقراء  الفالحني  نضاالت  و 

الشاه  )إيران  احمللية  وذيالياتها  الرأسمالية  األنظمة  أبدعت 
محاولة  متت  حيث  اخلضراء  بالثورة  ماسمي  املكسيك...(   ،
بعض  عليهم  وزعت  فالحني  من  البادية  يف  وسطى  طبقة  خلق 
النظام  حــاول  لقد  فالحية.  تعاونيات  يف  و نظموا  ــي  األراض
أقاليم   ( احلساسة  املناطق  يف  التجربة  نفس  تطبيق  املغربي 
القنيطرة، بركان، بني مالل...(. ويف أواسط السبعينات حاولت 
الرأسمالية تكسير شوكة املقاومة العمالية بنظرية " مساهمة 
 Accorder une partie(الـــشـــركـــات رأســمــال  يف   " العمال 
مشاركتهم  نسبة  كانت  وقد   ،)de capital aux ouvriers
اجلماعية ال تتعدى %1 ، كان الهدف من هذه العملية هو إيهام 
العمال بأنهم يشكلون جزءا من املساهمني و أنهم سيستفيدون 
عملهم؛   cadence بإيقاع   املرتبطة  النهائية  النتيجة  من 
إلى  الرأسمالية  منظرو  التجأ  الثمانينات،  بــدايــة  منذ  و 
)macroéconomique(  اقــتــصــاديــة مــاكــروـ  سياسة  رســم 
التقومي  سياسة   " عــنــوان  حتــت  التبعية  للبلدان  جــديــدة 
التنمية  وتيرة  من  للرفع  يائسة  محاولة  يف    )P.A.S( "الهيكلي
أمام  و  الطبقية...  الفوارق  و تقليص  البطالة  و تخفيض نسبة 
جديدة  نظرية  ظهرت  الواقع،  أرض  على  النظرية  هذه  فشل 
دخل  من  الفقراء  متكني  اآلتية:  النقط  يف  أهدافها  حــددت 
من  البساط  سحب  بهدف  املطلق  الفقر  دائرة  من  إلخراجهم 
ـ  امليكرو  سياسة  حتويل  الــثــوري،  التغيير  قــوى  أقــدام  حتت 
واسع  استثمار  عملية  إلى  اإلنسانية"  ـ  "االجتماعية  كريدي 
فائدتها  تعود  االقتصادية  التنمية  وتيرة  و  رفع  على  يساعد 
نفسا  بالتالي  تعطي  و  االجتماعية،  الفئات  مختلف  على 
امليكرو  السياسة  هــذه  تشكل  و  الرأسمالي.  للنظام  جديدا 
تكميال  و  االقتصادية   )micro - économique(دعــامــة  ـ 

ـ  االقتصادية  لسياسة املاكرو 

الدولة. طــرف  من     )macro-économique(  املــتــبــعــة 
الفئات  الهدف من هذه السياسات هو محاولة زرع أوهام داخل 
مختلف  داخـــل  و  الــغــني(  بنصب   ( املستغلة  االجتماعية 
حل  يف  الرأسمال  النظام  قــدرة  حــول  احملــرومــني  و  املهمشني 

مشاكلهم املستعصية و إخراجهم من دائرة البؤس.

3 ـ منادج من تجارب امليكرو ـ كريدي
 1940 ـ حالة يونس محمد البنغالي: ولد ببنغالديش سنة 
أميركية  مبنحة  املتحدة  بالواليات  اجلامعية  دراسته  وتابع 
 . )Vanderbilt(  بــجــامــعــة االقتصاد  كأستاذ  اشتغل  حيث 
ــى بــــالده اهــتــم بـــالـــقـــروض الــصــغــرى  ــ ــد رجـــوعـــه إل ــع و ب
بنك   " ــأ   ــش أن حــيــث  ــة  ــادي ــع ال األبـــنـــاك  متــنــحــهــا  ال  ــي  ــت ال
فرع   1400 على  اليوم  تتوفر  القرى" )Grameenbank( التي 
حوايل50000 قرية، ومنحت  و تغطي  12000 شخص  و تشغل 
نسبة  إن  الــدوالر.  ماليير   5 حوالي  زبون  مليون   6 من  ألكثر 
هذه  لتعميم  محاولة  اليوم  هناك   .99% جتــاوزت  60 بلد.التسديد  التجربة يف 

للسالم"  نــوبــل  جــائــزة   " على  يــونــس  محمد  حــصــول   إن 

االقتصاد  أســتــاذ  )انـــه  لالقتصاد"  نــوبــل  "جــائــزة  وليست 
واضح:  سياسي  ـ  إيديولوجي  مغزى  له  شيء(  كل  قبل  وبنكي 
الطبقي.  السالم  أي  االجتماعي  السالم  هو  املعني  السالم  إن 
يعيش  نسمة،  مليون   150 يتعدى  بنغالديش  سكان  عدد  إن 
"التنمية  يف   139 الرتبة  يحتل  و  مطلقا،  فقرا  منها   49،8%
جيوـ  منطقة  يف  جغرافيا  بنغالديش  توجد  و  االجتماعية". 
االمبريالية  على  حتتم  حساسة   )géopolitique(   بوليتيك
السهر على "هدوئها" بوسائل  اقتصادية ـ سياسية ـ اجتماعية 

حتى ال تضطر إلى استعمال الوسائل العسكرية.

)John Bryant(  االميركي: بعد  براينط  ـ حــالــة دجــون 
  )South Central( سنطرال  سونت  حــي  فــقــراء  انتفاضة 
سنة  اجنوليس )Los Angeles( االمــيــركــيــة  لــوس  مبدينة 
قرر  دوالر،  مليار  تناهز   " "خسائر  يف  تسببت  والتي    1992
إطار  يف  الفقر  بإشكالية  االهتمام  االميركي،  البنكي  براينط، 
" عملية األمل" )Operation Hope( التي انطلقت سنة 1994 
بكلمته املشهورة " أنا رأسمالي لكن بقلب"، كما ظهرت مؤسسة 
بثماني  الفقيرة  باألحياء  اهتمت  أككسيون )Accion( التي 

أميركية. مدن 

4 ـ تقميات مختلفة.
ــد   ــل ــي ــف ــل ــت ــي ل ــة  ــ ــي ــ ــزاب ــ ــي ــ ال ــاب،  ــ ـــج ــإعـ ــ ب و  ــول  ــ ــق ــ ت  ـ  
ـ  املــيــكــرو  قــطــاع  ــن  ع ــة  ــ ــؤول ــ ــس ــ Elisabeth Littlefield امل
التمويل  ـ  امليكرو   " العاملي:  بالبنك   microfinance  التمويل
البنك  رئيس  األخيرة،  املدة  يف  نوه  كما  مثيرة"،  مرحلة  يعرف 
العاملي، النيوـ احملافظ )) néo-conservateur بول والفويتز

Paul Wolfowitz بهذه الظاهرة.

اكتوبر   22 اصدرته la CNUCED يف  صحفي  بالغ  يف  جاء  ـ  
أحسن  و  أكبر  بعض  نسب  من  أكبر  ودية  املرد  نسبة  إن   "  1998
امليكرو  يف  أمثلة Banco Sol املختصة  أعطت  و  العالم"؛  بنوك 
دعوة  وهذه  بكينيا.  و K-Rep املختصة  ببوليفيا  التموين  ـ 
صريحة للبنوك التقليدية لالهتمام بهذا القطاع الذي أصبح 
مصدرا جديدا ملراكمة األرباح و ذلك باالعتماد على استغالل 
كلفات  وبدون  سابقاتها،  من  أفظع  و  جديدة  بطرق  العمل  قوة 

تذكر. اجتماعية 

أسيا  بتجربة  والصحفي SAINATH املهتم  الكاتب  يقول  ـ 
من  اكبر  الفائدة  نسبة  معدل  أن  كريدي  ـ  امليكرو  ميدان  يف 
معدل نسب املعمول بها يف األبناك العادية؛ و أن معدل القرض 
من  الهكتار  نصف  ثمن  يبلغ  الذي  الوقت  يف   130$ يتجاوز  ال 
أن  و   2000$ من  أكثر  اجلــودة  املتوسطة  الزراعية  ــي  األراض
أرض  ال  شراء  البنغالي  أو  الهندي  للمستفيد  تسمح  ال   130$
130 $ ال ميكن لك أن حتصل  حتى  وال بقرة؛ و زاد يقول " فب 
مرتفعة  الفائدة  نسبة  هزيل،  املبلغ  للعيش.  األدنى  احلد  على 
حتب  احلكومات  إن   " يزيد  و  صارمة".  جد  التسديد  شروط  و 
جتاه  مسؤولياتها  حتمل  من  تتهرب  ألنها  كريدي  ـ  امليكرو 

املواطنني"

Monde Diplomatique du 4/1999( Jean-يــقــول ـ 
حتقيق  محاولة  يشكل  كريدي  ـ  loup Motchane   ) امليكرو 
البلدان  بعض  يف  به  املعمول  االجتماعية"  الدنيا  احلــدود   "
التوجه  وأن   les minimas sociaux     املتقدمة الرأسمالية 
املفترض تقدميها للتقدم.نحو امليكرو ـ كريدي جاء بعد فشل " سياسة التقومي الهيكلي"  ستارا خلوصصة املساعدة 

ـ و مما جاء يف مقال لعبد اللطيف الرامي اخلاص باملنطقة 
الثالثاء  ليوم  الصباح"   " جريدة  يف  نشر  و  املغربية  الشرقية 
31 اكتوبر 2006 "واحلقيقة أن هذا الوضع خلق أزمة حقيقية 
غير  أصبحوا  فاملستفيدون  ذاتها،  وللجمعيات  للمستفيدين 
إن بعضهم أصبح متابعا  القروض بل  أداء حصص  قادرين على 

بقروض يف كل اجلمعيات"

الخالصة
"وصفات"  تقدمي  عن  البرجوازيون  املنظرون  عجز  لقد      
ــود األخـــيـــرة، فــقــد اضــطــر  ــق ــع ــة يف ال ــدي ــة ج ــادوي ــص ــت اق
الستينات  "إنــتــاج"  إلــى  الرجوع  إلــى  نوبل   جلوائز  املانحون 
 Edmund فيلبس ــون  ادم لألميركي  االقتصاد  جائزة  ملنح 
ـ  املاكرو  سياسات  حول  كتاباته  مع  بارتباط  ذلك  االقتصادية  macroéconomie  التي ترجع إلى الستينات.Phelps  و 

هـــي  كـــــــريـــــــدي  ـ  املــــــيــــــكــــــرو  ســـــيـــــاســـــة  إن    
الفقر  مسكن )tranquillisant( اجتماعي و ليست بدواء ضد 
و  ضد  و االستغالل اجلنسي...  واملخدرات  و احلرمان  البؤس  و 
بشكل  الرأسمالية  تولدها  التي  االجتماعية  العاهات  مختلف 
بشكل  املغرب(  )حالة  املخزنية  التبعية  والرأسمالية  خاص.عــام 

عجلة  تعطيل  محاولة  هي  كريدي  ـ  امليكرو  سياسة  إن 
من  كسابقيه  الرأسمالي  اإلنتاج  منط  جتاوز  تأخير  و  األمنطة.التاريخ 

مختلف  و  اجلائعني  توعية  عملية  عن  بديل  هناك  ليس     
ثورية  بنظرية  وتسليحهم  الكادحني  تنظيم  و  احملــرومــني 
املستقبل  بناء  طريق  على  الكفاح  صيرورة  يف  طريقهم   .تنير  بأياديهم لتحرير اإلنسانية من احلاجة 

              ************                         
 بعض املعطيات:

أمال  200 مليون شخص بدون  اليوم  مايقار  .-         يتخبط  يف مستنقع امليكرو- كريدي 

85 بلد. -         يهم امليكرو-كريدي أكثر من 

باملكرو- األروبية  تهتم  البنكية  ــاط  األوسـ .-         بـــدأت  كريدي نظرا ملردوديته املالية العالية 

تباشر  بنك"  و  "جمعية   20 حوالي  باملغرب  -         توجد 
مصادر  تختلف  و  ــكــرامــة...(  ال ــة،  ــان )األم املــيــكــرو-كــريــدي 
التمويل من األمريكي ذي البعد االستراتيجي إلى احمللي؛ ويف 
السائدة  األنظمة  األمر  نهاية  يف  تخدم  فهي  األحوال  جميع 

اجتماعية.   كمسكنات 

القروض الصغرى تتجاوز )سنويا( يف غالب   - نسبة فائدة 
24 يف املائة باملغرب.    األحيان 

امللف

)micro-crédits( تمتة مقال حول القروض املتناهية الصغر
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االتحاد العام ملقاوالت املغرب

وآليات تدخله يف قوانني املالية
"إن الطبقة البورجوازية تصارع دامئا من أجل صون 

امتيازاهتا الجبائية".

غولد شييد.

أهمية  املالي  القانون  حول  اليوم  الدائر  النقاش       يكتسي 
احليوي  للدور  بالنظر  والسياسية،  العلمية  األوساط  يف  بالغة 
للميزانية العامة للدولة يف تصريف السياسة احلكومية يف كل 
بشكل  املالية  فقوانني  واالجتماعية..  االقتصادية  املجاالت 
عام، تعد أهم أداة بيد احلكومة لبلوغ أهدافها التنموية، وهي 
بجالء  تعكس  بحيث  لتوجهاتها،  وفية  ترجمة  تشكل  بذلك 
األولويات  املنتهجة،  واالجتماعية  االقتصادية   السياسة 
القطاع  التي تكون مرصودة لهذا  املقررة من خالل االعتمادات 

أو ذاك.

 وقد ارتبطت املالية العمومية ارتباطا وثيقا بالدولة، حيث 
كان  وإذ  وتطورها.  الدول  تشكل  مسلسالت  خضم  يف  ترعرعت 
العديد من الباحثني يقرنون نشأة الدولة بظهور االقتطاعات 
الدولة  اجلبائية؛ فإن منهم من شكك، بل نفى إمكانية تواجد 
املالية  وسائلها  عن  الدولة  تخلي  أن  إذ  مالية،  وسائل  دون  من 
املدنية  احلقوق  ضمان  يف  وظيفتها  عن  حتيد  يجعلها  قد 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

و مما ال شك فيه أن  دراسة مسلسل اتخاذ القرار املالي عبر 
الشاملة به،  البرملانية والسياسية، ال تكفي لإلحاطة  القنوات 
إذ ال بد من استحضار  باقي املتدخلني يف صناعة القرار املالي، 
حيث أن قانون املالية يعتبر قانونا متفاوضا بشأنه بني املكونات 
السياسية واملجموعات املهنية من قبيل االحتاد العام ملقاوالت 
من  سواء  للرأسمال  محابيا  املالية  قانون  جعل  بهدف  املغرب، 

حيث االقتطاعات أو اإلعفاءات.

ومن هذا املنطلق، سنتناول يف هذه املساهمة املتواضعة، دور 
االحتاد العام ملقاوالت املغرب يف بلورة القرار املالي، سنحاول يف 
) احملور األول( تسليط الضوء على نشأة االحتاد العام ملقاوالت 
املغرب وبنيته، يف حني سنخصص )احملور الثاني (  للحديث عن 

آليات اشتغاله.

املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  األول :كرونولوجيا  املحور 
وبنيته

االحتاد  كرونولوجيا  عن  احلديث  احملور،  هذا  يف   سنحاول 
العام  ملقاوالت  املغرب ) الفقرة األولى( سواء من حيث  النشأة  

أو التطور، فيما سنتحدث يف ) الفقرة الثانية( على بنيته.

الفقرة األولى :كرونولوجيا االحتاد العام ملقاوالت املغرب
ــاط  األوس يف  واملــعــروف  املغرب  ملــقــاوالت  العام  االحتــاد  إن 
املغربية باسم الباطرونا، أثناء إنشائه يف 20 أكتوبر 1947، كان 
يحمل االحتاد العام ملقاوالت املغرب اسم " االحتاد العام ألرباب 
البيمهني  العام  العمل باملغرب، ثم بعدها حمل اسم " االحتاد 
تسمية  تلتها   ،1956 أبريل   5 يف   ،" واالجتماعي  االقتصادي 
إلى   .1956 أبريل   16 يف   ، املغربي  االقتصادي  العام  االحتاد   "
سنة   " املغرب  ملقاوالت  العام  االحتاد   " احلالي  االسم  حمل  أن 

.1995

وهو عبارة عن جماعة ضاغطة، لها وزنها الكبير يف املجتمع 
األعمال  وأرباب  رجال  فئة  وهي  فيه،  وتؤثر  املغربي  السياسي 
يف  الكبير  ودورهــا  املغرب،  ملقاوالت  العام  االحتــاد  يف  املتمثلة 
أصحاب  مع  عالقات  بتكوينها  البالد  داخل  السياسية  احلياة 
القرارات السياسية سواء داخل اجلهاز التنفيذي )احلكومة( أو 

داخل اجلهاز ) التشريعي (.

لدى  ومنخرطا  مــبــاشــرا  عــضــوا   900000 الــيــوم  وميــثــل 
العام  االحتاد  ويعتبر  هذا،  واملؤسساتية،  العمومية  السلطات 
ملقاوالت املغرب أول شبكة ملقاولي املغرب حيث يضم حتت لوائه 
يف  كل  مهنية  وجمعيات  لشركات  جامعة  مهنية  فدرالية   33

قطاع معني.

الفقرة الثانية : هيكلة االحتاد العام ملقاوالت املغرب
يتم حتمل املسؤولية يف االحتاد العام ملقاوالت املغرب، وفق 

الشكل اآلتي :

السنة،  يف  واحدة  مرة  العام  اجلمع  يعقد  العام.  اجلمع   -  1
ثالث  كل  مرة  املغرب  ملقاوالت  العام  االحتــاد  رئيس  وينتخب 
سنوات، كما يعرض تقرير مكتب االحتاد، ويسمع تقرير مراقب 
كل  يجمع  كما  عليا،  تقريرية  هيأة  بدوره  ويعتبر  احلسابات، 

األعضاء حول مختلف األعمال املنجزة.

2 - املجلس الوطين للمقاولة

من  االستعانة  طلبات  على  للمقاولة  الوطني  املجلس  يسهر 
طرف الفيدراليات الداخلية التي ترد على مجلس اإلدارة، كما 
أيضا  ويلعب  بل  اإلدارة،  ملجلس  الداخلي  النظام  على  يصادق 
دور اجلهاز االستشاري، حيث يتم تداول املالحظات والتوصيات 
اخلاصة باألسئلة املتعلقة باالحتاد العام ملقاوالت املغرب، سيما 
تلك اخلاصة بالسياسة العامة كما نص عليها مجلس اإلدارة.

3 -مجلس اإلدارة

ُيشكل مجلس اإلدارة من طرف الرئيس )ة( ونائبه )ا( العام، 
جهات  ومتثيلية  القطاعية،  الفيدراليات  رؤســاء  إلى  إضافة 
األعضاء  ثم  الدائمة،  واللجان  املغرب  ملقاوالت  العام  االحتاد 

الذين مت اختيارهم بواسطة اقتراع سري يف حدود الربع.

العام  االحتاد  يف  تقريرية  هيأة  أعلى  املجلس  هذا  ويعتبر 
ملقاوالت املغرب حيث يحدد السياسة العامة التي يجب اتابعها، 
ثم اإلستراتيجية التي يراها مناسبة يف إطار حتقيق األهداف 
املرسومة، كما يتوفر على سلطات واسعة للتصرف باسم االحتاد 

يف حدود الهدف االجتماعي.

االحتاد  رئيس  لصالح  جزئي  أو  عام  وفد  تشكيل  ميكن  كما 
العام ملقاوالت املغرب.

يتم االنتخاب عن طريق اقتراع عام يشارك فيه األعضاء 
قابلة  ســنــوات،  لثالث  تستمر  ــة  والي أجــل  مــن  املنخرطون، 

للتجديد مرة واحدة.

املغرب،  ملقاوالت  العام  االحتــاد  الرئيسة  أو  الرئيس  ميثل 
للمقاولة  الوطني  واملجلس  اإلدارة،  مجلس  اجتماعات  ويرأس 
واجلموع العامة، أما بالنسبة إلى نائب الرئيس فيضمن النيابة 

عن الرئيس يف حال غيابه.

باإلضافة إلى ذلك، يتكون االحتاد العام ملقاوالت املغرب من 
مجموعة من الفيدراليات القطاعية.

احملور الثاني: آليات االحتاد العام ملقاوالت املغرب
إن االحتاد العام ملقاوالت املغرب، ومقاوالته الكبرى على وجه 
اجلبائي  امليدان  يف  واقتصاديني  خبراء  على  تتوفر  اخلصوص 
بشكل يجعله يدافع بشكل فعال على مواقفه، سواء باالستناد 
إلى آلياته الرسمية ) الفقرة األولى (، أو غير الرسمية ) الفقرة 

الثانية(. 

الفقرة األوىل : اآلليات الرمسية

االحتاد  متكن  التي  الرسمية  اآلليات  أهم  عن  سنتحدث 
مجلس  طريق  عن  )أوال(  املالية  قانون  يف  هاما  دورا  لعب  من 
من  ملجموعة  تنظيمه  طريق  وعــن  )ثــانــيــا(،  املستشارين، 

اللقاءات والندوات.

أوال :مجلس املستشارين

داخل  فريق  على  املــغــرب،  ملــقــاوالت  العام  ــاد  االحت يتوفر 
يف  وبالتالي  تعديل  أو  رفض  يف  يساهم  املستشارين،  مجلس 
أو  السنة  مالية  قوانني  مشاريع  على  والتصويت،  املناقشة 

املعدلة، وكذلك قوانني التصفية.

االحتاد  يعبر  هاته،  القوانني  املشاريع  مناقشة  ومبناسبة 
العام ملقاوالت املغرب، على مواقفه، بشكل مؤسساتي.

 ،70.19 رقم  األخير   2020 للسنة  املالية  قانون  خالل  ومن 
مبجلس  الــعــامــة  اجللسة  داخـــل  موقفه  عــن  ــاد  االحتـ عبر 
املستشارين حيث طلب بخصوص املقتضيات املتعلقة بالتسوية 
وأعتبر  بتعميمها،  للملزمني  اجلبائية  للوضعية  التلقائية 
هذا  من  يستفيد  قسم  يجعل  أن  شأنه  من  احلالي  اإلجــراء 
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إدارة  الذين توصلوا بإشعارات من قبل  والقسم اآلخر  اإلجراء 
يشكل  مما  التلقائية  التسوية  هذه  من  سيحرمون  الضرائب 

أسلوبا انتقائيا ومزدوجا يف التعامل مع امللزمني.

بنوك  بإحداث  طالب  نفسه،حيث  على  الفرصة  يفوت  ولم 
استثمارية موجهة حصريا لتمويل املقاوالت الذاتية واملقاوالت 
فيها  حتظى   )start-up( واملبتكرة  والناشئة  جدا  الصغيرة 
بالنسبة ل  الشأن  الدولة كما هو  املمنوحة بضمانات  القروض 
بفرنسا،   )la banque publique d’lnvestissemment(
واملستثمرون   )capital-risque( املخاطرة  رأسمال  إلى  إضافة 

املالئكة  business angels( غير املعمول بها يف املغرب.

اثنيا :اللقاءات والندوات
ينظم االحتاد العام ملقاوالت املغرب، مجموعة من اللقاءات 
الوطنية  واألعمال  باملال  املتعلقة  املستجدات  حول  والندوات، 
والدولية، ومن خاللها يعرف االحتاد مبواقفه خاصة وأن هذه 
داخل  سواء  الدولة  موظفي  كبار  يحضرها  والندوات  اللقاءات 
اإلدارة الضريبية أو أطر وزارة االقتصاد واملالية عامة، ويتبني 

تأثير ذلك، من خالل :

حول  املغرب  ملــقــاوالت  العام  ــاد  االحت نظمه  الــذي  اللقاء 
مشروع قانون املالية برسم سنة 2020، أوضح السيد بنشعبون 
هذا  يحملها  التي  التدابير  هذه  أن  واملالية،  االقتصاد  وزيــر 
املشروع؛ أربعة منها ذات طابع مالي، وثالثة ذات نوعي، منبثقة 
حول  الثالثة  الوطنية  املناظرة  عن  الصادرة  التوصيات  من 
اجلبايات، والتي من شأنها  أن تسمح بتقوية عالقة الثقة بني 
إطار  يف  جديدة  أسس  على  السير  و  الضرائب  ودافعي  اإلدارة 

االمتثال الضريبي.

الفقرة الثانية :اآلليات غري الرمسية
الرسمية  غير  اآلليات  أهم  عن  الفقرة،  هذه  يف  سنتحدث 
التي متكن االحتاد من لعب دورا هاما يف قانون املالية ) أوال( عن 
طريق  وعن   ،) )ثانيا  باالقتراحات،  والتقدم  املشاورات  طريق 

تنظيمه جللسات عمل.

أوال :املشاورات و االقرتاحات
من  مبجموعة  املــغــرب،  ملــقــاوالت  الــعــام  ــاد  االحتـ يتقدم 
هذه  قبيل  مــن  أعــضــائــه  مصلحة  تــخــدم  الــتــي  املقترحات 
مشروع  بشأن  االحتــاد  بها  تقدم  التي  تلك  الهامة  ــراءات  اإلج

قانون املالية برسم سنة 2017 وهي، كالتالي :

الــشــركــات :اقــتــرح  على  الضريبة  بــشــأن   •  
الشركات  على  الدخل  ضريبة  احتساب  يف  التدرج  اعتماد 
وتبنى مفهوم الضرائب على املجموعة من خالل وضع منظومة 
بني  املــعــامــالت  خصوصيات  االعــتــبــار  بعني  تأخذ  ضريبية 

املجموعات وتدعيم نتإجها.

بشأن الضريبة على الدخل : طالب االحتاد   •  
بتوزيع أفضل للعبء الضريبي، من حيث الضريبة على األجور 

واألرباح املهنية.

بشأن الضريبة على دخل األجور، اقترح خلق انسجام بني 
جتنب  أجل  من  االجتماعية،  والقواعد  الضريبية  القواعد 
واضحة  ــة  رؤي وتوفير  األجـــور  حلساب  قــواعــد  عــدة  ــود  وج

للمقاوالت.

• بشأن الضريبة على القيمة املضافة : اقترح االحتاد   
غير  القطاع  مواجهة  شأنه  من  الــذي  النسبتني  خيار  تبني 
املهيكل خاصة عبر خفض نسبة الضريبة على القيمة املضافة 
على بعض املنتوجات واخلدمات املستهدفة من قبل القطاع غير 

املنظم.

إدمــاج  قصد  الضريبية،  شبه  الــرســوم  حــذف  عبر  ــذا،  وك
القطاع غير املهيكل يف النسيج املقاوالتي.

العام  ــاد  االحت بها  يتقدم  التي  االقتراحات  جانب  وإلــى 

ملقاوالت املغرب، جند هناك أيضا املشاورات التي تتم يف عمليات 
حتضير قوانني املالية .

الفيدراليات  طريق  عن  األعضاء  مع  تتم  املــشــاورات  هذه 
من  ضــروريــا.ويــتــم  سنويا  نشاطا  تعتبر  والــتــي  القطاعية 
طريق  عن  املالية  لإلدارة  واقتراحاته  توصياته  تسليم  خالله 

الفيدرالية.

اثنيا :جلسات عمل
ينظم االحتاد العام ملقاوالت املغرب، جلسات عمل مع كوادر 
وزارة االقتصاد واملالية، لتدارس بعض امللفات الهامة. ومن هذه 
للضرائب،  العام  املدير  جمعت  التي  اجللسة  نذكر  اجللسات، 
السيد عمر فرج، ومكونات االحتاد العام ملقاوالت املغرب، والتي 
وتكثيف  واملقاوالت  اجلبائية  اإلدارة  بني  للعالقات  خصصت 
املراقبة، وتدارس استعمال الفصل 221 مكرر من املدونة العامة 

للضرائب، املتعلق بالتصريحات املعدلة.

حيث قام املدير العام للضرائب غداة هذا االجتماع، بإصدار 
يف  جــدل  لكل  حــد  بوضع  الــشــأن  هــذا  يف  توضيحية  مــذكــرة 

املوضوع.

بنشعبون،  محمد  للسيد  االحتــاد  استقبال  أيضا،  ونذكر 
يف  أكتوبر2019،   24 األربــعــاء  يــوم  واملالية،  االقتصاد  وزيــر 
هذا  خلص  حيث  املالية،  قانون  مشروع  حول  املناقشات  إطار 
األول  األسدس  خالل  الضرائب  منتدى  تنظيم  إلى  االجتماع، 
التخطيط  قانون  يف  إصــالح  إدراج  من  ميكن   ،2019 عام  من 
واستعادة  للمقاوالت  أوضــح  رؤيــة  إعطاء  أجــل  من  الضريبي 

الثقة. 

العام  االحتـــاد  بــأن  الــقــول  ميكن  اخلــتــم،  سبيل         وعلى 
الكبرى  البرجوازية  للعائالت  الرسمي  املمثل  املغرب  ملقاوالت 
باملغرب، اشتغل للحفاظ على األوضاع السياسية واالقتصادية 
اجتاه  يف  الدفع  أو  لصنع  أهــل  وليس  القائمة  واالجتماعية 
املالية  قوانني  يعتبر  أنه  حيث  باملغرب،  سياسية  حتوالت  أي 
وتشجع  بل  الرأسمال،  متس  ال  مادامت  عــام  بشكل  مرضية 
التراكم على إعادة التوزيع. وما دام هو  ناجح يف إستراتيجيته 
مرحلة  يف  أو  واإلعداد،  التحضير  مرحلة  يف  سواء  التفاوضية، 
إلى  إستراتيجية-التفاوض  متتد  بل  والتصويت،  املناقشة 
من  الضريبية  لــإلدارة  ملا  نظرا  املالية،  قوانيني  تنفيذ  مرحلة 
تفسيرية،  التفسيرية-  املذكرة  طريق  عن  النص-  على  سلطة 
إن املغرب واحلق يقال ميثل جنة ضريبية للعائالت البرجوازية 
الكبرى. التي ال تأبه ال بدعم التماسك االجتماعي وال بعملية 
شراء السلم االجتماعي، عن طريق املساهمة املواطنة يف حتمل 
األعباء العامة، كيما تضطلع الدولة بدورها التوزيعي، ليبقى 
الفقراء هم من ميولون األغنياء، إذ ما أخذنا النفقات اجلبائية 
يف احلسبان، لذلك حق ل " نكاو سيفاتن " بأن يقول " أن النضال 

اجلبائي، امتداد لنضال الطبقات ".

الئحة املراجع وفق الرتتيب الكرونولوجي  

الكتب 
اجلبائية  السياسة  ــب،  أديـ الــســالم  عبد   •  
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بني تجيت. فتيات العامل القروي: من حلم الدراسة إىل أحضان البطالة

تعد البطالة والفقر من أهم املشاكل التي يوجهها الشباب 
وبشكل  ارتفعت  حيث  واحلضاري  القروي  العامليني  يف  املغربي 
احلاملني  اخلريجني  صفوف  يف  األخــيــرة   ــة  اآلون يف  مهول  
ينتج   التوجيه  وســوء  اجلامعة  وأصبحت  العليا،  للشواهد 
االالف من اخلرجني سنويا دون تكوين فعال يراعي متطلبات 
توفير  عدم  .كماأن  العاملة  اليد  من  وحاجياته  الشغل  سوق 
هذا  سنويا  جامعاتها  تنتجه  ما  تناسب  شغل  ملناصب  الدولة 
األسر  كاهل  يثقل  بشكل  املعضلة  هذه  تفاقم  يف  أيضا  ساهم 

املغربية التي حتملت أعباء دراسة هؤالء الشباب.
البطالة  معضلة  عن  للحديث  البسيطة  احملاولة  هذه  يف 
اجلنسني  كــال  مــن  سنويا  بركبها  امللتحقني  يتكاثر  التي 
الشابات  منها  تعاني  التي  البطالة  عن  نتحدث  أن  سنحاول 
الشرف  لي  والتي   – خصوصا  القروي  العالم  وشابات  عموما 

أن أكون واحدة من هن - .هذه الفئة تنقسم إلى قسميني.
الــدراســة  مــن  األولــى  املــراحــل  يف  تعثرت  األوىل  الفئة 
اقتصادية  عوامل  ولعدة  أسباب  لعدة  مبكرا  عنها  وانقطعت 

وتربوية. وطبيعية  واجتماعية 
األولى  من  حظا  األوفر  كانت  رمبا  التي  الثانية  والفئة 

هذه الفئة التي ميكنني أن أقول أنتمي إليها رغم أن الظروف 
بيننا  املشترك  القاسم  أن  غير  أخرى  إلى  فتاة  من  تختلف 

جميعا هو البطالة التي أنتهى بنا املطاف يف أحضانها.
القرية  يف  يسمى  ما  إلى  نلج  التمدرس  لسن  بلوغنا  بعد 
إلى  تفتقر  للدرس  قاعتني  عن  عبارة  وهي  تربوية  مؤسسة 
التي  البيداغوجية  والوسائل  التربوية  الوسائل  ألبسط 
حول  كالسور  العلمي  التحصيل  على  تساعد  ان  ميكنها 
البسيطة.  الوسائل  من  وغيرها  الصحية  واملرافق  املدرسة 
معينة  بثقافة  وتشبعت  تربت  التي  اجلديدة  التلميذة  فهذه 
من  االنتهاء  حني  إلــى  التربوي  الفضاء  يف  للبقاء  وملزمة 
داخل  مثال  مراحيض  وجود  عدم  ضحايا  أول  هي  احلصص 
كلما  يكبر  كبيرا  حرجا  يشكل  االمر  هذا  أن  حيث  املدرسة 

الفتاة. كبرت 
القرى احملافظة تنقطع  الفتاة يف بعض  رمبا  هذا سيجعل 
عن الدراسة بشكل نهائي وتفتح دراعيها إلى عالم جديد ال 
مبكرا.  املسؤولية  حتمل  ملزمةأن  أنها  سوى  شيئا  عنه  تعلم 
قد يظن البعض أن هذا األمر بسيط لكن يف نظر من يعيشه 

ويعاني منه كل يوم أمر مهم.
الفتيات  لدى  االبتدائية  الدراسة  سنوات  تنتهي  ما  عند 
املؤسسة  بعد  منها:  املعاناة،  من  أخر  مسلسل  يبدأ  القرويات 
نقل  وسائل  توفر  وعــدم  العائلة  سكن  مقر  عن  اإلعــداديــة 
التي  واحملسوبية  الزبونية  عن  ناهيك  بالتالميذ  خاصة 
من  التي  الطالبة  دور  داخــل  سرير  على  احلــصــول  تطال 

إمتام  على  ملساعدتها  الفئة  هذه  أجل  من  أنشأت  املفروض 
البارد  الركن  هذا  على  وحصلت  احلظ  حالفها  وان  دراستها، 
تتخبط  أخر  نوع  من  مشاكل  يف  ستبدأ  الطالبة  دار  داخــل 
ستركز  هل  اجلديدة  الوافدة  هذه  تعلم  وال  الدور  هذه  فيهم 
يف حل هذه املشاكل اليومية أم يف التحصيل العلمي الذي من 

املفروض هي تتواجد داخل هذا الفضاء من أجله.
الفقر  مــن  اخلـــروج  يف  والرغبة  والعزمية  ــرار  اإلصـ لكن 
بحياة  واحللم  القروية  املناطق  منه  تعاني  الذي  والتهميش 
أفضل يجعل هذه الفناة تتجاوز جل هذه الصعوبات التي لم 

... بتفاصيلها  ننقلها 
الثانوي  الى  االبتدائي  من  التعليم  ملراحل  إمتامنا  عند 
خطوة  نبنيه  كنا  لطاملا  الذي  احللم  ذلك  أعيننا  أمام  يظهر 
ال  العليا.نعم  الدراسات  وامتام  اجلامعة  ولوج  حلم  بخطوة 
تستغربوا ففي عيون البعض الوصول إلى اجلامعة كان حلما.
أول ما ستصطدم  به هو البحث عن سرير يف غرفة داخل 
احلي اجلامعي حتى تخفف  على األسرة عبء حتمل نفقات 
اإلجار كل الشهر، أما داخل أسوار اجلامعة فتجد هذه الفتاة 
أن  ميكن  اخلارجي  العالم  عن  متاما  مختلف  عالم  يف  نفسها  

بتوجهات  طالبية  فصائل  أخرى  دولة  داخل  أنك  عنه  نقول 
هذه  من  واحدة  أمازيغية...كل  و  ويسارية  إسالمية  مختلفة 
عن  ناهيك  اجلديد.  الوافد  هذا  استقطاب  حتاول  الفصائل 

مجزوءات ومواد عقيمة.
هذه  من  أقــوى  الفقر  براثن  من  اخلــروج  يف  الرغبة  لكن 
اجلامعة  ــوار  أسـ داخـــل  حتصى  وال  تعد  الــتــي  الــصــعــوبــات 

وخارجها.
أن تطول  التي ميكن  الدراسة اجلامعية  بعد نهاية سنوات 
دراسي  نظام  بسبب  التحمل  على  قدرتك  حسب  تقصر  أو 
أوشكت  هل  تعرف  أن  ميكنك  ال  حيث  املجزوءات  على  يعتمد 
تتراجع  لن  أنك  األكيد  األمر  لكن  ال  أم  الدراسة  انهاء  على 
من  وأهلك  أنت  تخرجك  وظيفة  جتد  أن  وعسى  لعل  وتنهيها 

الفقر وقلة احليلة.
الشهادة  تلك  استلم  من  كل  دهن  يف  يتبادر  الذي  السؤال 
الكثير هو: هل أصبح حلم احلصول على  التي حتمل بسببها 
الفساد  مؤسساتها  ينخر  دولــة  ففي  نعم  قريب؟  وظيفة 
على  احلــصــول  صاحبي(  ــاك  و)بـ واحملسوبية  والــزبــونــيــة 
توفيره  الدولة  على  يجب  حق  وليس  حلما  فيها  الوظيفة 
وملزمة  جامعاتها  تسلمها  التي  بالشواهد  أدرى  فهي  لك. 
بتوفير وظائف تناسب تلك الشواهد،  لكن الواقع شيء أخر 
الوظيفة  على  احلصول  يعني  ال  الشهادة  على  فاحلصول 
تعد  لم  التي  مصاريفك  من  املزيد  تتحمل  أن  عائلتك  وعلى 
بل  الصغيرة  الطفلة  تلك  مصاريف  ليست  أي  السابق  يف  كما 

الواقع  حتى  مضاعفة  يومية  مبستلزمات  طالبة  مصاريف 
االسم  )معطلة(هذا  اسم  عليها  فيطلق  يرحمها  ال  واملجتمع 
اضافة   ، يوميا  يسمعها  من  اال  يعيها  ال  نفسية  اثار  له  الذي 
الى السؤال الذي يطرح عليها يف كل ساعة من الذين تلتقيهم 
يحمل  السؤال  هذا  طبعا  اهلل(  مجابش  )مــزال  محيطها  يف 
من  فهناك  السؤال  طارح  ثقافة  حسب  على  سؤالني  داخله 
يقصد  من  وهناك  بعد  الوظيفة  على  حتصلي  ألم  به  يقصد 
وقع  حتمل  كفتاة  عليك  املهم  بعد  الزواج  نصيب  يأتي  ألم  به 
مزري  اقتصادي  واقع  يف  بيدك.  األمر  وكأن  عليك  السؤالني 
ويف مجال شبه حضاري يفتقر الى أبسط شروط العيش فما 
بالك بالوظيفة أو عمل محترم يحفظ لهذه الفتاة كرامتها.
بلدتي  يف  املزاول  االقتصادي  النشاط  املثال  سبيل  فعلى 
املعادن  عن  التنقيب  هو  جتيت(  )بني  واملهمشة   الصغيرة 
يف  االشتغال  يف  نصيب  والفتيات  )بوظهر(ولنساء  جبل  يف 
بعد  )الــرصــاص(  معدن  بتنقية  يقمن  حيث  املــيــدان  هــذا 
للحاجيات  حتى  تكفيهن  ال  زهيدة  بأثمنة  طبعا  استخراجه 
خاص  موضوع  يف  نتناولها  رمبا  أخرى  قصص  ولهن  اليومية 

بهن.
الفتاة  تلك  يناسب  ال  طبعا  االقتصادي  النشاط  هــذا 
العائدة من اجلامعة يف جعبتها ثقافة وعلم وشهادة بالنسبة 
صفوف  تركن  ممن  فرفيقاتها  شيء  يف  تنفعها  لم  للمجتمع 
مسؤولية  ويتحملن  بيوتا  فتحن  األولى  السنوات  يف  الدراسة 
الفتاة  هذه  يسع  ال  اإلجنــاز.  هو  هذا  البعض  نظر  ويف  أسرة 
منها  االنتهاء  وبعد  البيتية  االشغال  يف  تنغمس  أن  ســوى 
من  الكثير  واسترجاع  غرفتها  ركن  داخل  االنــزواء  الى  تلوذ 
تقتل  دولــة  يف  ــرارة   امل من  بكثير  الضائعة  واآلمــال  االحــالم 
حتملت  أن  بعد  البداية  نقطة  الى  العودة  بصمت.  شبابها 
أسرتها مصاريف دراستها من املرحلة االبتدائية الى اجلامعة 
املصاريف وبشكل مختلف  املزيد من هذه  على األسرة حتمل 

طبعا.
يلجئن  الفتيات  معظم  جند  والذي  حاليا  املتوفر  فالعمل 
من  يوجد  ال  طبعا  )بالكابالج(  يسمى  ما  معامل  هو  إليه 
فهذه  ذلك  ورغم  لكن  املعامل  هذه  داخل  يقع  ما  عن  يسأل 
يتضمن  امللف  كــان  إذا  أي  العليا  الشواهد  تقبل  ال  املعامل 
تلج  بأن  حتلم  ال  فوق  فما  باك  على  حصولك  تثبت  وثيقة 

أبواب هذه املعامل.
فإن  أساسا  توجد  ال  والتي  احملترمة  دولتنا  وظائف  أما 
بعدما  الكادحة،  الطبقة  ألبناء  املنال  صعبة  فهي  وجــدت 
الوظيفة  مــن  تبقى  مــا  على  امللتحية  احلــكــومــة  أجــهــزت 

.2011 العمومية منذ 
التعليم  ميدان  يف  بالتعاقد  التوظيف  يسمى  ما  وبــروز 
أن  رغم  الفقيرة  األسر  أبناء  معظم  إليه  يلج  الذي  العمومي 
راتبه زهيد إال أنه بالنسبة لفتيات املناطق القروية و الشبه 
تبقى  ما  وحفظ  الفقر  من  للخروج  وسيلة  يعتبر  حضرية 
مع  سنة  كل  ويف  أنه  غير  الدولة  بعثرتها  التي  كرامتهن  من 
تتزايد  اجلنسني  كال  من  اخلريجني  من  هائلة  أعداد  تزايد 
ميكن  أشكاله  بكل  والغش  والفساد  والزبونية  احملسوبية  معه 
الناجحني،   الئحة  يف  أسمك  تدرج  أن  بسيطة  هاتفية  ملكاملة 

دون مراعاة ملبدأ تكافئ الفرص.
يبدو أن الفتاة القروية والتي كما قلت سابقا لي الشرف أن 
أكون واحدة من هن. حياتها عبارة عن حلم منذ الوالدة إلى 
تعرف  ال  دولة  يف  احللم  هذا  من  شيء  يتحقق  أن  دون  النضج 

هل أنت موجود إال يف االنتخابات.
إلى مناطق  الفتيات ينتمني  أكثر من ذلك فجل هؤالء  بل 

غنية بالثروات املعدنية لكن ال يستفيد منها أحد.
العالم  هذه محاولة بسيطة لسرد بعض من معاناة فتيات 
رمبا  شخصية  جتربة  من  جزء  داخلها  يف  كان  والتي  القروي 
أكون قد خانني التعبير عنها من مرحلة الدراسة االبتدائية 
إلى عالم البطالة التي نتشارك فيها جميعا شباب وشابات.

كرمية أتبير
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

الــتــعــريــف  أن  عــلــى  و"هــــم"،  نــحــن  اجلــمــيــع،  اليــخــتــلــف 
هذا  وأن  احلر،  االنسان  هو  األمازيغي  ملصطلح  االصطالحي 
سيوا  واحــة  من  إفريقيا  شمال  سكن  من  أول  هو  االنــســان 
الصحراء  تخوم  ومن   ، غربا  الكناري  جزر  الى  شرقا  مبصر 

شماال. املتوسط  االبيض  البحر  الى  جنوبا  الكبرى 

عند  وميكن  وأحواش،  أحيدوس  ويعشقون  نعشق  أننا  كما   
الرقصات  هذه  يف  املشاركة  ل"متازيرت"  وزيارتهم  زيارتنا 

... الرائعة 

و"بداز"  "تاكال"  بأطباق  نناير  بإيض  ويحتفلون  نحتفل   
واملغموسة  احلــر،  والعسل  الزيتون  وزيــت  بأركان  واملسقية 
عليها  عثر  من  يكون  متر،  عظمة  أو  لوز  حبة  خفية  فيها 

... اجلديدة  السنة  خالل  للسعادة  حامل 

كيدير،  أمــازيــغــيــة  بــاســمــاء  أبــنــاءهــم  ويــســمــون  نسمي 
... وتيليال  وتيتريت  أنير  يوكرتن، 

التحدث  عند  اللكنة  بسبب  امليز  لبعض  وتعرضوا  تعرضنا 
... الفرنسية  او  العربية  سواء 

املصطلح  هذا  ل"متوزغا"،  اوفياء  كوننا  نحن  مييزنا  ما  لكن 
نبل،  كــرم،  حرية،   : النبيلة  االنسانية  القيم  لكل  اجلامع 
الظلم،...  رفض  الذات،  نكران  وفاء،  صدق،  شجاعة،  مروءة، 

أمازيغ"   " بأنك  االمازيغي  باللسان  الناطق  وصفك  اذا 
الذكر. السالفة  اخلصال  تلك  كل  منك  توسم  فانه 

الى  الوقوف  هو  الواجب  بــأن  دائما  تذكرنا  أمازيغيتنا 
يقبل  ال  فاحلر  واالستبداد،  الظلم  وجه  يف  املظلوم  جانب 
او  لسانه  او  دينه  او  لونه  كــان  مهما  انــســان،  اي  يكون  ان 
نتبنى  لهذا   ، واالحتالل  االستعمار  ظلمات  حتت  جنسه...، 
بقاع  كل  التحرريف  الى  والتواقة  العادلة  الشعوب  قضايا  كل 

البطل. الفلسطيني  الشعب  مقدمتها  ويف  االرض، 

احضان  يف  وارمتيتم  البوصلة  فقدت  فقد  "امازيغتكم"  أما 
اعزل  شعب  يف  ضدا  الصهاينة  وناصرمت  واملستبد،  الظالم 
بكونه  او  يقترفها،  لــم  بــجــريــرة  ــه،  ارضـ مــن  وطـــرد  ــرد  ش
بعيد،  اومن  قريب  من  تعنيكم  ال  العربية  والقضايا  عربيا 
قبل  "تازة   : له  الوفاء  حتى  تستطيعوا  لم  شعارا  واختلقتم 
اهــواءكــم  ألســايــر  )تـــازة(  ل"تــيــزي"  قدمتم  فــمــاذا  غــزة"، 

؟ الفارغة 

جانب  الى  التخندق  ضرورة  الى  دائما  تنبهنا  أمازيغيتنا 
وان  الــكــادحــني،  وعــمــوم  واملــفــقــريــن  واملهمشني  املظلومني 
قضاياهم  كل  عن  دفاعا  العارية  بالصدور  االستبداد  نواجه 
أمي   " ذلك  كلفنا  ولو  العادلة،  كذلك(  قضايانا  هي  )والتي 

كذلك. أرواحنا  وحتى  بتعبيركم  اخلبز(  نغروم")طرف 

املخزن  مــوائــد  فتات  ــال  أوح يف  مرغتكم  "أمازيغيتكم" 
وما  سبق،  فيما   - ,متازيغت  الثامنة  والقناة  "إركــام"  عبر 
،التي  االدارية  االحزاب  معابد  الى  يهرول  اليوم  منكم  تبقى 
الى  الشعبية  اجلماهير  وكافة  واالمازيغ  االمازيغية  اوصلت 

اليأس. حافة 

أمازيغيتنا و"أمازيغيهتم"

حسن أيت اعمر ليس  لكنه  كذلك،   واليزال  حلمي  كان  بالطيران    احللم 
احللم  هو  مخترعه،  وال  مكتشفه  لست  خاصًا،  أو  حصريًا 
بن  عباس  هاجس  هو  إنسان،  لكل  واجلــوهــري  السرمدي 
فرناس، الطيران يعني أن تغادر قدماك األرض، أن ترفرف 
من  تخرج  أن  جنحان،  متتلك  أن  ــواء،  األجـ يف  قوقعتك،  وما دمت إنسان فأنا أيضًا مولع بالطيران.بأطرافك 
     جميع احليوانات بشتى أشكالها وأنواعها، وحتى األسد 
حيوان  لي  بالنسبة  يعتبر  الغابة،  ملك  عنه  يقال  الــذي 
لها  ميزات  وتلك  والهمة،  القوة  ميتلك  أنه  صحيح  عــادي، 
كذلك  أكترث  وال  جتذبني،  فال  لذا  مادي،  جسماني،  طابع 
مبن ميتلكها، ألنها ليست من اولوياتي، إن اإلنسان يتمنى أن 
ينعم بالصحة والعافية ولكن هذا ليس بالضرورة أن ميتلك 
التبجيل  يستحق  الذي  احليوان  هو  اجلمل  إن  األسد،   قوة 
يعنيه  مبا  مني  أدرى  وأنتم  العطش،  يتحمل  فهو  والثناء 
يتعرض  أن  ميكن  ألم  أشد  وأمله  ألم،  من  يسببه  وما  العطش 
له االنسان، بطبيعة احلال فيما يخص األلم اجلسدي، أما 
الضمير،  تأنيب  عن  الناجت  العذاب  كفة  أرجح  فأنا  النفسي 
من  وهــي  بالكرامة،  واملــس  بالذل،  اإلحساس  الظن،  ســوء 
قد  اإلنسان،  نفسية  لها  تتعرض  التي  األلــم  أنــواع  أقسى 
لكنني  الــكــرامــة،  على  احلــريــة  يفضل  مــن  هــنــاك  يــكــون 
هذه  كل  لندع  الكمال،  صبغة  له  إحساس  احلرية  اعتبر 
ومبا  الطيران،   عن  ألكتب  هنا  فأنا  جانبا  اجلميلة  األشياء 
القول  ميكن  ذوقي،  على  حتى  أثر  فهذا  حلمي  الطيران  أن 
النورس على األسد، أحب طائر السنونو،  أنني أفضل طائر 
الطائر  اليمام،  أرى  حينما  برعشة  وأصاب  احلمام  واعشق 
طائر  حر،  طائر  فهو  قلبي،  يف  خاصة  مكانة  يحجز  الذي 
الطيور  ذكر  وعلى  ونسله،  بنفسه،  يعتني  بالفطرة،  يعيش 
بديعا  صوتا  متلك  التي  وتلك  اجلميلة  الطيور  تلك  هناك 
ينتحل  الــذي  املنجمي  يريد  مــاذا  ترى  يا  اآلذان،  يطرب 
يسمو  أن  يريد  إنه  ؟  شخصيته  انتحل  والــذي  شخصيتي 
هذا  ميلك  ومــادام  سطحها،  إلى  األرض  باطن  من  بجسده 
املنجمي  األفــق،  باطرافه  يلمس  أن  دون  يطير  فهو  احللم 
مختلفة،  شخصية  ذو  بشر  هــو  يعني  الــعــادة  فــوق  بشر 
على  الناس  اغلب  يعمل  حني  يف  املوازن،  يقلب  وهو  ال  كيف 
عالمة  يحمل  مكان  يف  باطنها،  يف  يشقى  فهو  األرض  سطح 
سلبية، ينطلق من الصرف نزوال حتى حتده قوى الطبيعة، 
يحتاج  املنجمي  البسيط؛  اإلنسان  باملنطق  املستحيل  أو 
األرض  سطح  إلى  األنفاق  من  الصعود  حلم  ليطير،  حللمني 
حلم  هو  )االرتقاء(،  األجواء  نحو  السمو  وحلم  )اإلقالع( 
وقوة  إرادة  يتطلب  أنه  كما  حلمني،  على  طياته  يف  مزدوجة اكثر من غيره.يحتوي 
      لقد زرت فعال األجواء رأيت املدن والدول كأنها جنوم 
واقف  أنني  حسبت  أنني  حتى  األرض،  سطح  على  سقطت 
على قدماي، هي إنعكاس للنظرة، الزاوية هي نفسها، كأنك 
تنظر إلى املرآة، وال فرق بينهما اال من الناحية النظرية أو 
سطح  أرى  أنا  إذن  السماء  يف  أنا  تقول  االستباقية،  النظرة 
سلكت  أن  منذ  ذاكرتك  يف  ترصخت  معلومة  هي  األرض، 
من  هي  الفكرة  وتبقى  الطائرة،  نحو  يقودك  الــذي  املمر 
لكن  متطابق،  الوجود  متشابه،  فهو  اإلحساس  أما  تفرق، 
فكرة أنني اطير، أنني يف السماء هي املتغير الوحيد. عبرت 
لألشياء  نظرتنا  من  يغير  املكان  أن  وهي  لتو،  مخيلتي  فكرة 
طائرة  يف  آنــذاك  فعال  كنت  احلــواس،  سلطان  من  ويتحكم 
النافذة،  آمالي، فوضعني بجنب  واحلظ ساهم وحتالف مع 
كنت أراقب صعودي كما أفعل وأنا يف املصعد، غادرت األرض 
يف  السحب  تركنا  األجواء،  قمة  وصلنا  الوجود،  أغادر  ولم 
حتجب  أنها  السحب  عن  ومعروف  معهود  هو  وكما  األسفل، 
اإلنسان  يحسه  كالذي  إحساس  عنه  ينتج  وهذا  الضوء، 
اآلمــال،  يف  يكمن  فقط  الــفــرق  األرض،  سطح  على  ــو  وه
تليها  إمنا  األرض  سطح  على  ترى  عندما  السحب  التمني، 
أما  املطر،  بسقوط  أمــل  هناك  طموحات،  وتتبعها  آمــال 
السحب عندما نراها يف األجواء فهناك أيضًا آمال رغم أنها 
آمال بصيغة الدعوات، يراد منها أن تختفي السحب وتصبح 

زخات مطر، أن تدع األجواء حتى متنح للعني نظرة وصورة، 
مصدر  تكون  قد  فالسحب  باخلوف،  إحساس  ينتابك  قد 
هناك  الطائرة،   تدمير  إلى  سيؤدي  الذي  جوي،  اضطراب 
فرق بني نظرة الفالح إلى السحب ونظرة الراعي، والوقت هو 
الوحيد  العامل  إنه  شيء،  كل  يف  يتحكم  والسلطان  احلاكم 
الذي يستطيع أن يغير من مزاج االنسان، ومن أحالمه، عند 
يأمل أن تكون مكتظة بالسحب، وتنزل األمطار.احلرث يتمنى الفالح ان تكون السماء صافية، وعند احلرث 
هو  الصغير،  الطفل  حلم  كبير،  حلم  لي  كان  لقد             
مخيلة  تنقله  يقظة  كابوس  لكن  حلم  ليس  احلقيقة  يف 
أن أصبح سائق  فجة على شظايا شاشة احلياة، كنت أمتنى 
يتحقق  لم  باألحرى  أو  احللم  يكتمل  لم  لكن  طيار،  طائرة، 
مبكر،  عمر  يف  عنه  تخليت  لكنني  مؤهل  غير  ألنني  ليس 
بطبيعة احلال كان مجرد أمنية  تتمنى أن حتققها، والفكرة 
لم أمنحها املزيد من الوقت حتى تنضج، ألنني بكل بساطة 
يف  وقــع  الطويل  السيناريو  هــذا  الوضع،  مع  اتكيف  كنت 
مع  يتعامل  أن  صغير  لطفل  كيف  أستغرب  أحيانا  الطفولة، 
وقت  يف  أخر  إلى  حلم  من  ينتقل  أن  الطريقة،  بتلك  األمور 
كم  أتعرفون  الغد،  يف  فيرفضه  حلما  اليوم  يختار  وجيز، 
من حلم متنيت له أن يتحقق، إنها رزمة من األحالم، هناك 
ويضحك  يبتسم  شخصًا  رأيت  كلما  أنواعها،  بشتى  أحالم 
جميال  منظرا  شاهدت  كلما  نفسي،  يف  سعيد  حلم  وولد  إال 
اال وانبعث حلم جميل يف احشائي، كنت ال أراعي  األحالم، 
لنقل أنني كنت زير االحالم، مر من الوقت الكثير فوجدت 
تلك  بكل  نفسي  تشبعت  الكفاية،  فيه  مبا  حلمت  أنني 
اعدها،  األحالم،  تلك  اتذكر  أعيش،  اليوم  صرت  األحالم، 
الطوابع،  يجمع  من  هناك  الــرفــوف،  يف  أضعها  اصنفها، 

الصور، وأنا بطبيعة احلال أجمع األحالم. 
الركاب  كــل  مثل  مثلي  ــب  راك مجرد  الطائرة  يف    كنت 
يف  أحلم  كنت  أنني  وهو  وحيد  شيء  يف  عنهم  أختلف  لكن 
مخيلتي  احللم  هذا  عبر  طائرة،  ربان  اكون  بأن  طفولتي 
احللم  من  تخلصت  الطائرة  رست  حني  ولكن  اقلعنا،  عندما 
أحرقته،  مصرعه،  لقي  الذي  الوحيد  احللم  هو  األبد،  إلى 
املألوف،  الشعور  بذلك  أحس  لم  املطار،  قمامة  يف  فقط كان مثل نزوة عابرة.رميته 
      كان الضياء ينبعث من األسفل، وأراه من األعلى، زاوية 
أن  الوحيد  الفرق  إن  املكان،  تغيير  مبجرد  اختلفت  الرؤية 
النور اختفى وصار هناك ضياء فقط هذا هو الفرق الوحيد 
الذي ميكنك أن تالحظه، على سطح األرض ميكنك أن ترى 
هذه  الضوء،  سوى  ترى  فال  السماء  يف  أما  والضياء،  النور 
نحب  البشر  نحن  إننا  الطيران،  فكرة  من  قوة  أشد  الفكرة 
من  صفة  اخللود  أن  نعلم  ال  لكن  والكمال،  اخللود  صفات الفناء. ليبقى احللم البشري هو حتقيق الكمال.دائمًا 
واخيرا  يتزايد  جسدي،  ميتلك  بدأ  صــداع  أن       أحس 
صداع  الطيران،  فكرة  تستوعب  ال  فهي  ــي،  أذن يف  استقر 
واحلركة،  الوقوف  على  اجلسد  يتعود  حتى  ينجلي  ال  حاد 
اإلنسان،  جسم  يستوعبه  ال  )الطيران(  البشري  احللم  إن 
نتيجة  يبقى  الكل  عليه  أجمع  حلم  أي  أن  إليه  خلصت  وما 
يحق  ما  اجلميع،  يستحقه  ما  وليس  اجلماعة  يناسب  ملا 
إنني اآلن بعد تلك التجربة  للعامة، وليس األصلح واملفيد، 
السماء مجرد مكان مثله مثل  أن  اليقني  أعلم علم  أصبحت 
األرض، واالختالف يكمن يف موضع الرأس، يف إجتاه العيون، 
مبقلتيه  يدنو  ومن  النور،  سيرى  للسماء  عيناه  يرفع  من 
أيها  لك  سأقول  وأخيرًا  قدماه،  موضع  سيرى  األرض  نحو 
يف  مكانًا  تأخذ  دعها  ارميها،  أو  مني  خذها  نصيحة  القارئ 
توافق  أن  حــاول  ألخــرى،  أذن  من  تعبر  أتركها  أو  ذاكرتك 
قيمة،  نصيحة  هذه  لألرض،  ونظرتك  للسماء  نظرتك  بني 
من  الكثير  أحتاج  أيضًا  انــا  صراحة  بها،  اعمل  أن  أحــاول 
كيف  هي  األكبر  النصيب  متتلك  التي  والنصيحة  النصائح 
أكون سعيدا بدون نقود، أو كيف أجمع النقود وأصبح ثريا، 
أعطني  فقط  النقود،  أصرف  كيف  تنصحني  أن  حتاول  الطريقة املثلى جلمع النقود.ال 

يوميات منجمي

عادل لعريف - تنغيرأان والطائرة
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هل ميكن ان تعطينا نبذة اتريخية عن قروض االسهتالك           
الناتجة عهنا؟ التحوالت  الرأمسالية وماهي  الدول  يف 

القرنني  خالل  تطورا  األكثر  الصناعي  الرأسمالي  النظام 
لشروط  وذلك  البريطاني  النموذج  هو  عشر  والتاسع  الثامن 
وسنكتفي  فيها  الغوص  يصعب  واجتماعية  ثقافية  تاريخية 
على  بنيت   13 القرن  منذ  اإلجنليزية  الفلسفة  ان  بالقول 
قاعدة مفادها أن "احلقيقة ال تسطع إال من خالل التجربة". 
العرش  عن  الشمالية  أمريكا  استقلت   18 القرن  أواخــر  يف 
على  املبنية  املتحدة  الواليات  جمهورية  وأسست  البريطاني 
على  وحافظت  السياسي  املستوى  على  السلط   فصل  دستور 
والصناعي.  العلمي  يتعلقباإلنتاج  فيما  البريطاني  النموذج 
مجال  على  منافس  بدون  تستفرد  املتحدة  الواليات  أن  مبا 
الى  تتحول  ان   20 القرن  بداية  منذ   استطاعت  غني  قاري 
الرأسمالية  ــدول  ال بخالف  ضــاربــة.  ومالية  صناعية  قــوة 
ان  ميكن  والتي  النفوذ  مجاالت  على  املتنافسة  األوروبــيــة 
تعرف "ندرة"  يف بعض املواد املصنعة االستهالكية، فالواليات 
الصناعي  اإلنــتــاج  يف  ــادة"  "زيـ دائــمــا  تعرف  كانت  املتحدة 
اإلنتاج  عطلت  التي  األولى  العاملية  احلرب  وبعد  إبان  خاصة 
القدرة  من  وقلصت  والشمالية  الغربية  بأوروبا  الرأسمالي 
ثقافة  الشمالية  بأمريكا  ظهرت  هكذا  لشعوبها.  الشرائية 
الــذي  اإلشــهــار  على  املعتمدة  االســتــهــالك  وسيكولوجية 
االستهالك  لثقافة  تروج  عمالقة  شركات  على  يتوفر  أصبح 
ظهرت  هكذا  وباحلداثة.  الفردية  باحلرية  وربطها  الليبرالي 
العمال  "الفوردية" كوسيلة لتسريع اإلنتاج والزيادة يف أجور 
املنزلية  اآلالت  كــل  أصبحت  وبــذلــك  االستهالك  لتسريع 

امريكي. الترفيه من صنع  ووسائل 
قانون  من  منزعجة  دائما  تبقى  الرأسمالية  أن  مبا  لكن   
الذي  الربح"،  االنحدارلنسبة  نحو  "التوجه  ماركس  كــارل 
املطرد  الرفع  عليها  يستحيل  كابوسا،  اليها  بالنسبة  يشكل 
للرأسمال املتحرك املرتبط بالكتلة االجرية للطبقة العاملة. 
هكذا ظهرت قروض االستهالك يف السنة 20 من القرن املاضي 
"برنامج  بواسطة  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  أوروبــا  وعمت 
يف  االمريكية  البنوك  مبساهمة  املتعلق   1947 مارشال"لسنة 
االمريكية  الصناعية  املواد  اقتناء  مقابل  أوروبا"  بناء  "إعادة 
االمريكية  االستهالكية  الليبرالية  الثقافة  وتشجيع 
االحتاد  من  النابعة  االشتراكية  التضامنية  الثقافة  حلصر 
السوفياتي الذي كانت فيه العقود األولى ملا بعد ثورة أكتوبر 

والتحررية. الشيوعية  وقواها  العالم  شعوب  تلهم  املجيدة 
البنكية  الــقــروض  بواسطة  االســتــهــالك  ثقافة  انتشار 
الشمالية  بأمريكا  لتتوسع  يكن  لــم  التمويل  ــات  ــرك وش
حتقق  لم  لو  العشرين  القرن  من  األول  النصف  يف  وبأوروبا 

بالضمان  املتعلقة  األساسية  املطالب  بعض  العاملة   الطبقة 
عنها  املؤدى  السنوية  والعطلة  الصحي  والتأمني  االجتماعي 
كي  أساسي  حتقيها  يعتبر  التي  العطالة...  عن  والتعويض 
بواسطة  "الكماليات"  حتقيق   نحو  االســر   ثقافة  تتوجه 

القروض.
يف هذا االطار البد وأن نسجل بأن قروض االستهالك كانت 

لسببني الرأسمالية،  بالدول  العاملة  الطبقة  على  وباال 
حتصلها  التي  الفائدة  نسبة  فمعدالت   •  
أداة  تشكل  الــقــروض  بواسطة  التمويل  وشــركــات  البنوك 
النتزاع قسط وافر من الرأسمال املتحرك من الطبقة العاملة 

العام القيمية مبفهومه  انتزاع فائض  للرفع من 
تــرســيــخ  يف  ســاهــمــت  ــروض  ــ ــق ــ ال هــــذه   •  
العاملة  الطبقة  لدى  البنكي  للرأسمال  "املدين"  سيكولوجية 
للنظام  ــوادة  ه سيكولوجية"املقاومة"بدون  لديها  وتكبل 

االستغاللي.            الرأسمالي 

           كيف تطورت سياسة القروض  ابملغرب وماهي املجاالت 
تمشلها؟  اليت 

القروض  1980 أهم مؤسسات  الى حدود  بالنسبة للمغرب، 
للقرض  الوطني  الصندوق  ومنها  الدولة  وصاية  حتت  كانت 
رأسماله  أغلب  ويتشكل   1961 سنة  تأسس  الذي  الفالحي 
ويعتمد  الفالحي  املجال  يف  وتخصص  الدولية  القروض  من 
عند   اال  تتوفر  ال  الــتــي  العقارية  الــرســوم  على  كضمانة 
استحوذت  التي  والعسكرية  واألمنية  اإلدارية  البورجوازية 
وبرنامج  السدود  سياسة  من  واستفادت  املعمرين  ضيعات  على 
اكثر  القروض  تلك  من  اغفاؤها  مت  الفئات  هذه  هكتار.  مليون 
الرأي  لها  اهتز  مالية  اختالسات  البنك  عرف  كما  مرات  عدة 
سنة  تأسس  الذي  العقارية  القروض  صندوق  حينه.  يف  العام 
العقاري  القرض  باسم   1967 سنة  بعد  يعرف  وأصبح   1920
الــقــروض  ــوال  أمـ ــدوره  بـ هــو  فيه  تضخ  ــذي  والـ والــســيــاحــي 
مجال  يف  للخواص  الكبرى  املشاريع  بتمويل  ويهتم  األجنبية 
لدى  الفائدة  نسبة  الرتفاع  نظرا  الفخمة.  والفنادق  العقار 
قبل  بإمكانهم  كان  املوظفني  من  القليل  فاجلزء  البنك  هذا 
امتالك  أجل  البنك من  1995 االستفادة من قروض هذا  سنة 
معتبرة.  مالية  اختالسات  بــدوره  عرف  البنك  هذا  السكن. 
خاصة  االستهالكية  للقروض  موجهة  للتمويل  شركة  ايكدوم 
بشراكة   1974 سنة  تأسس  املنزلية  اآلالت  اقتناء  اجل  من 
لالستثمار  الوطنية  والشركة  والتدبير  التسيير  صندوق  بني 
بعد    .1994 سنة  امللكي  للهولدينك  وفوتت  خوصصت  التي 
1980 تأسست العديد من شركات التمويل اخلاصةالتي  سنة 
من  االالف  عــشــرات  جعل  قانونيةما  لضوابط   تخضع  ال 
يغطي  ال  الشهري  موردها  لكون  ــالس  اإلف الــى  تصل  االســر 

سنة  يف  شــركــات.  لعدة  تأديتها  الــواجــب  الــقــروض  أقساط 
تنسحب  الشركات  تلك  من  العديد  جعل  قانون  صدر   1993
سيدة  الكبرى  التمويل  وشركات  البنوك  وأصبحت  امليدان  من 
احلضري.  املجال  يف  االستهالكية  القروض  مجال  يف  املوقف 
شركات  دخلت  احلضري  والشبه  القروي  للمجال  بالنسبة 
لكن  ضــمــانــات  تتطلب  ال  الــتــي  الــصــغــرى  ــروض  ــق ال متــويــل 
على  الشركات  هذه  شعار  يكون  ما  وكثيرا  عالية  فوائدها 
يف  القروي  بالعالم  النساء  ادمــاج  دعم  هو  الدولي  املستوى 
انطلقت  التجربة  هذه  "التضامنية".  االقتصادية  الــدورة 
ويوجهها  الكبرى  البنوك  تبنتها  ما  بنغالديشوسريعا  من 
البنوك  تهافت  مرد  وافريقيا.  بآسيا  خاصة  الدولي  البنك 
شغفها  عن  نــاجت   الصغرى  الــقــروض   مؤسسات  متويل  على 
ألن   " ماسلوف  هرم  "قاعدة  من  جتنى  ان  ميكن  التي  لألرباح 
يف  العالم  لسكان  الهشة  باألغلبية  رمت  املتوحشة  الليبرالية 
أسفل قاعدة الهرم املذكور، ما يجعل "القليل من املال احملصل 
من الكثير يصبحكثيرا" او كما عبر احد احملللني االقتصادين 

الكبير". والربح  الصغير  السلف   "
تدر  التي  الصغرى  القروض  هذه  أمر  يف  النظر  عمقنا  إذا 
تخصيص  أن  سنجد  طائلة  أربــاحــا  التمويل  شركات  على 
استقالليتها  ودعم  املرأة  حترر   " شعار   حتت  للنساء  القروض 
باطل،   به  يــراد  حق  هو   " االقتصادية  الــدورة  يف  وادماجها 
والقارة  الهندية  القارة  شبه  يف  واضطهادها  النساء  فدونية 
والفوائد  القروض  أقساط  حتصيل  يسهل  ما  هو  االفريقية 
باجلشع   الوعي  غياب  يف  التوسع  على  الشركات  تلك  ويشجع 

الرأسمالي.

املستويني  عىل  للقروض  السلبية  االنعكاسات  ماهي      
ابملغرب واالجمتاعي  االقتصادي 

 ،2019 سنة  الدولي  البنك  اجنزها  ميدانية  دراسة  حسب 
االثنى   يف  قرض  على  حصلوا  املستجوبني  ثلث  ان  يستخرج 
فقط  باملائة   10 أن  الدراسة  وتضيف  األخيرة،  شهرا  عشر 
بينما  التمويل  وشركات  البنوك  الى  يلتجؤون  املقترضني  من 
كما  "األصدقاء".  او  العائلة  أو  املشغل  من  أما  يقترض  الباقي 
املصاريف  تغطية  أجــل  من  يقترضون  منهم  باملائة   40 أن 

10 باملائة فقط من أجل إقامة مشروع.  الصحية و 
على  التأمني  وغياب  الصحية  التغطية  غياب  أن  يبني  هذا 
)الذين  املقترضني  يجعل  الشغل  استقرار  وعــدم  العطالة 
من  مستمرة  حالة  يف  املغرب  يف  االسر(  مجموع  ثلث  يشكلون 
جتعلهم  القروض  .هــذه  والعائلي  النفسي  االستقرار  عدم 
واالغنياء  العمل  وأرباب  التمويل  وشركات  للبنوك  يذعنون 
يبرمجوا  أن  عليهم  ويصعب  بالسلف  عليهم  يتفضلون  الذين 

الكرامة. تطبعها  أجواء  ويف  بحرية  مستقبلهم 

الدميقراطي  الهنج  جريدة  استضافت  الصغرى"،  "القروض  العدد،  مبلف  عالقة  يف 
والسيايس  ابالقتصادي  يرتبط  ما  بكل  مهمت  ابحث  أستاذ  العنايت،  الحسني  الرفيق 
تلبية  عىل  الرفيق  نشكر  الدميقراطي.  الهنج  أطر  أبرز  أحد  وهو  والثقايف،  واالجمتاعي 

الدعوة.

            2

            3
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- معدالت نسبة  الفائدة اليت تحصلها البنوك ورشكات المتويل بواسطة القروض تشكل أداة النزتاع قسط وافر من الرأمسال 
املتحرك من الطبقة العاملة للرفع من انزتاع فائض القميية مبفهومه العام.

- القروض ساهمت يف ترسيخ سيكولوجية "املدين" للرأمسال البنيك لدى الطبقة العاملة وتكبل لدهيا تلقائية "املقاومة" 
للنظام الرأمسايل االستغاليل. 
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الصهيوني  الــكــيــان  دولـــة  تأسيس  اعـــالن  منذ 
وجدان  يف  خاصة  مكانة  حتتل  فلسطني  اصبحت 
الشعوب  من  وغيرهما  واملغاربية  العربية  الشعوب 
منطقتنا  شعوب  وألن  واالستقالل.  للحرية  التواقة 
الغير  او  املباشر  كانت بدورها حتت وطأة االستعمار 
كانت  فإنها  والنار،  باحلديد  محكومة  وكانت  مباشر 
واليد  بصيرة  العني  يقول  حالها  ولسان  تتعاطف 

قصيرة.

لم تنشأ دولة الكيان الصهيوني املسماة "اسرئيل" 
كان  بل  جزافا،  التوقيت  اختيار  يتم  ولم  اعتباطا، 
الكيان  نشأ  مسبق.  مخطط  ضمن  يدخل  توقيتها 
املنطقة؛  يف  االمبريالي  االستقرار  حربة  كــرأس 
هذه  عبر  او  املتقدمة  العسكرية  القاعدة  هذه  عبر 
ستنفذ  األمريكية،  ــات  والي من   51 رقــم  الــواليــة 
الشعوب  اســتــقــالل  ــد  ض املـــؤامـــرة  خــطــط  جميع 

وثوراتها.

الشعب  طليعته  يف  وكان  قويا  الشعبي  الرد  جاء 
راية  حتت  املقاومة  سالح  حمل  والذي  الفلسطيني 
وخاضت  سياسية،  عسكرية  فدائية  تنظيمات 
لــوال  الصهيوني  املــخــطــط  تفشل  كـــادت  مــعــارك 
الفرنسية  االمبريالية  لــلــدول  السافر  التدخل 
الصهيوني،  للكيان  الــنــووي  التسليح  وفــرت  التي 
الدعم  التي وفرت  والدولة االمبريالية االجنليزية 
للتطبيع  االنظمة احمللية  واإلعالمي وجر  السياسي 
وأنظمة  االردن  نظام  من  بدء  الصهيوني  الكيان  مع 
التي  املتحدة  الــواليــات  تدخل  وأخــيــرا  اخلليج، 
باملنطقة  وممانعة  قومية  انظمة  شوكة  كسرت 

واحتلت اراضي العراق وقسمت ارض سوريا.

ان االنظمة العربية واملغاربية كانت دائما هي رأس 
الصهيوني  االمبريالي  بالتغلغل  السماح  يف  احلربة 
الستمالة  الفلسطينية  القضية  ذلك  يف  ووظفت 
احلساس.  الوتر  على  واللعب  الوطني  العام  الــرأي 
كلما  ضعف،  موقع  يف  االنظمة  هــذه  كانت  فكلما 
الفلسطينية  للقضية  املساند  الصياح واخلطاب  عال 
الى حد ان نظام صدام حسني اطلق صواريخه على 
لتجرمي  اجلزائري  النظام  يبادر  واليوم  ابيب،  تل 
وكلما  الصدد..  هذا  يف  تشريعات  وإصدار  التطبيع 
الشعب  بأن  وشعرت  قوية،  بأنها  األنظمة  أحست 
ناحية  وهرولت  عربدت  كلما  وممزقا،  القوى  منهار 
دول  فعلت  كما  الصهيوني  الكيان  مــع  التطبيع 

القائم. املغرب  ونظام  اخلليج 

ارادة  تــوفــرت  كلما  انــه  نستنتج  ان  هنا  يهمنا 
مستقلة  سياسية  انظمة  للشعوب  وكانت  املقاومة 
االرادة وحرة التوجه فإن مقاومة الكيان الصهيوني 
وممكنة  متاحة  واقتصاديا  واجتماعيا  عسكريا 
املنطقة  لتشمل  وتوسعها  املقاومة  هــذه  وبوجود 
عن  عبارة  املنطقة  ارض  ستصبح  ساعتها  برمتها 
او  تطأها  ان  للصهيونية  ميكن  ال  حارقة  صفائح 

اليوم. تفعل  كما  باستيطانها  حتلم 

من وحي األحداث

خيانة القضية الفلسطينية 
تبدأ من االنظمة

التيتي  الحبيب

ماذا بعد بريكسيت
هل تتجه بريطانيا نحو الحامئية بعد مرحلة العوملة

أن  نكرر  ونحن  قصيرة  غير  مــدة  منذ  
يعد  لم  املواطن  وان  احملال،  من  احلال  بقاء 
الكبير  الفشل  فــاتــورة  حتمل  مبــقــدوره  
تعد  لم  بدورها  هي  التي  احلاكمة،  لألقلية 
البلد على وفق  أمور  تستطيع احلكم وإدارة 
سارت  الذي  ذاته،  والسلوك  والنمط  املنهج 
2003  حتى االن، والذي ال  عليه منذ عام 

احد. على  نتائجه  تخفى 

منظومة  ــورة  ــات ف وزر  تضاعف  ولــقــد 
2020 التي نودعها،  احلكم الفاشلة يف سنة 
حمال  اجلديد  الــقــادم  للعام  تركت  حيث 
جائحة  تفشي  ــراء  ج فقط  ليس  ثقيال، 
يف  منها  اخلــالص  إلــى  نتطلع  التي  كورونا 
عائدات  انخفاض  جــراء  وال  وقــت،  اقــرب 
نتيجة  بل  فحسب،  املصدر  اخلــام  النفط 
حلالة فشل متراكم، يشمل املنهج ومن يقف 

وكأنه  اللحظة  حتى  بــه  ويتشبث  وراءه 
ومرض  جــوع  حساب   وعلى  حلوب،  بقرة 
إلى  نسبتهم  ارتفعت  الذين  املاليني  وفقر 

34 يف املائة كما تقول مصادر رسمية.

بهذا  يتعلق  جزئيا،  ليس  الفشل  هــذا 
اجلانب أو ذاك، يف هذا القطاع او غيره،  بل 
شاملة  بنيوية  عامة  أزمة  يف  يتجسد   هو 
 – الطائفي  احملاصصي  بالبناء  مرتبطة 
السياسية  الطائفية  وبتفشي  أالثــنــي، 
والـــفـــســـاد. وقـــد فــاقــم هـــذه الــظــواهــر 
مؤسسات  وشلل  ــة،  ــالدول ال حــال  القاتلة 
وفوضى  الــقــانــون،  ــوة  ق وضــعــف  ــة،  ــدول ال
السلبية  العواقب  وتعمق  املنفلت،  السالح 
واإلهمال  النفطي،   الريع  على  لالعتماد 
وخاصة  الوطني  االقتصاد  لتنمية  املتعمد 
والزراعية. الصناعية  املنتجة،  قطاعاته 

كما  ومركبة،  واسعة  عميقة  أزمة   إنها 
ميكن   وال  توصيفها،  على  الكثيرون  يتفق 
باستخدام  منها  ــروج  اخل إمكانية  تصور  
وإدارته،  البلد  حكمت  التي  ذاتها  األدوات 
أي  وان  بامتياز.  الفشل  شهادة  فاستحقت 
لن  التوجه،  بهذا  السير  ملواصلة  مسعى 
وإطالة  األزمــة  تدوير  إال  ببساطة  يعني 
ومضاعفة  تداعياتها،  ومفاقمة  أمــدهــا 
تشعبت  بدورها   هي  التي  الشعب  معاناة 
قطاعات  على  باعبائها  تلقي  وراحت  كثيرا 
عنها  مبنأى  يعد  وَلم  املواطنني.  من  واسعة 
املال  متتلك  التي  املرفهة،  املتخمة  القلة  اال 
واملتماهية  واالقتصاد،  السياسي  والقرار 
طريق  )مــجــلــة  ــت....  ــنــفــل امل ــالح  ــس ال ــع  م

الشعب(

  مقتطف من مقال للحزب الشيوعي العراقي.
طريق الشعب : هو ذا طريق إنقاذ البالد.

األوروبـــي  لــالحتــاد   1973 يف   دخولها  بعد 
 2021 يناير  فــاحت  يف  منه  الرسمي  ،وخروجها 
افتتحت مرحلة جديدة يف  ،تكون بريطانيا قد 
تاريخها. و هو اخلروج الذي يعتبره السياسيون 
القرار  صنع  يف  التحرر   "  : ب  واالقــتــصــاديــون 
وبهذا  ــة".  ــي األوروب القيود  من  والــدويل  املحيل 
البحث  إلــى  بريطانيا  تتجه  اجلديد  الوضع 
االتفاقيات  من  متحررة  ثنائية  عالقات  عن 
هذا  ويف   ، كتكتل  األوروبي  االحتاد  أبرمها  التي 
الكومنولث  دول  مع  عالقاتها  ستقوي  الصدد 
نحو  وحتديدا  أفريقيا  نحو  جنوبا  وستتوجه 
ما  وهو   ، )املغرب-الجزائر-تونس(  املغاربية  الدول 
موافقتها  استدراك  يف  بريطانيا  رغبة  يفسر 
من  الدول  هذه  باستعمار  وسماحها  التاريخية 
بالسيطرة  واكتفائها  وإسبانيا  فرنسا  طــرف 
بتوسعها  منشغلة  كانت  ألنها  طارق،  جبل  على 
وكانت  اجلنوبية.  وأمريكا  آسيا  يف  االستعماري 
تراهن على مرحلة ما بعد االستعمار، حيث كان 
املغاربية،  الدول  أن  يظنون  السياسيني  قادتها 
فرنسا  على  سينقلبون   ، "االستقالل"  نيلها  بعد 
وإسبانيا باحثني عن عالقات مع دول عظمى لم 
تستعمرها. لكن بنود االتفاقيات التي مبوجبها 
حتررت هذه الدول من االستعمار املباشر، كرست 
ليبان  )إيكس  القرار  تبعية  و  االستقالل  شكلية 
جديد  بواقع  بريطانيا  ،فاصطدمت  منوذجا( 
واقع االستعمار الذي سبقه.يف ظاهره لكنه ال يختلف يف عمقه و أبعاده عن 
عالقات  تتحول  هــل  هــاتــه،  واحلــالــة  اآلن 
من  ــي  األوروب االحتــاد  دول  بعض  مع  بريطانيا 
موقع الشريك إلى موقع املنافس؟ و هل تستطيع 
زعزعة التغلغل الفرنسي و االسباني و اإليطالي 
بحكم  االفريقي  الشمال  ــل  داخ أقــل  بــدرجــة 
ثقافية؟  و  جتارية  و  اقتصادية  محددات  عدة 

تنكث  بريطانيا  لتجعل  املعطيات  تغيرت  وهل 
اتفاقية "قمة يالطا" التي مبوجبها تلتزم الدول 
البعض  بعضها  نفوذ  مناطق  باحترام  "العظمى" 

يف املستعمرات؟
ــراءة  ق يف  األســئــلــة  ــذه  ه على  ــة  ــاب اإلج إن 
وبــلــوغ  الــعــاملــي،  الــوضــع  ملــســتــجــدات  شمولية 
من  ذلك  يطرح  وما  التأزم  مرحلة  الرأسمالية 
حتمية جتاوزها ألنها استنفذت طاقتها وقوتها 
التمدد  وملجابهة  هنا  من  عقيدتها.  وتقهقرت 
الصيني الكاسح، والتصدي لطموحات مجموعة 
الشعبي  الــنــهــوض  ــن  م ــس  ــوج ــت وال شــنــغــهــاي 
يقودها  الــتــي  املتنامية  الــثــوريــة  والــســيــرورة 
كادحو وعمال بعض دول أمريكا اجلنوبية، أمام 
هذا الزخم املتحول عامليا ستتجه بريطانيا أوال 
شجعتها  التي  أمريكا  مع  حتالفها  تقوية  إلــى 
ذلك  توظيف  ثــم  بريكسيت،  يف  املــضــي  على 
املغاربية،  الدول  مع  اتفاقيات  و  شراكات  لربط 
على  شيكا  نظامه  قدم  الذي  املغرب  وخصوصا 
والصهيونية  األمريكية  لالمبريالية  بياض 
املتعثرة  قضيته  فك  مقابل  الغاصب،  داخل أروقة األمم املتحدة منذ 45 عاما.وكيانها 
املــركــز،  رأســمــالــيــات  مصالح  تــصــادم  فــأمــام 
إذا  خصوصا  املنال  صعبة  بريطانيا  أطماع  تبدو 
العالقات  أولها ضعف  ،و  استحضرنا عدة عوامل 
السياسية، ثم املعطيات الثقافية /اللغوية حيث 
تتصدر فرنسا املبادالت التجارية و االستثمارية 
و األنشطة الثقافية مع املغرب واجلزائر و تونس 
الهجرة  يف  املتمثل  البشري  التبادل  وغــذاه   ،
فاجلاليتني  السياحة.  ووفــود  الطالب  وبعثات 
املغربية و اجلزائرية هي األولى من حيث العدد 
العالقات  ضعف  كذلك  أضــف  فرنسا.  داخــل 
أكبر  على  توفرها  رغم  بريطانيا  مع  الثقافية 
األدبية  اإلنتاجات  وأكبر  الدولية  اجلامعات 

احلركات  ضعف  إلى  ينضاف  هذا  كل  الشهيرة. 
ــدول  ال نحو  الــرأســمــال  وتنقل  الدبلوماسية 
سنة   60 خالل  أن  التاريخ  يسجل  إذ  املغاربية، 
بزيارة  بريطانية  حكومة  رئيس  أي  يقم  لــم 
بزيارة  يقم  لم  سنة   20 مدى  وعلى  للجزائر، 
املغرب، فيما قام رئيس احلكومة األسبق جيمس 
كاميرون سنة 2013 بزيارة لتونس إثر الهجمات 
اإلرهابية التي كان ضحيتها مواطنني أجنليز.

وفرنسا  أسبانيا  أعني  إذن،  بريكسيت  بعد 
بريطانيا  حتــركــات  مراقبة  أجــل  مــن  تنام  ال 
اللتان  الدولتان  هما  و  االفريقي،  الشمال  داخل 
على  انفتاحهما  على  بريطاني  رد  تتوقعان 
يتوقع  ما  هو  و  األجنلوساكسونية،  الدول  بعض 
سنة   20 ال  يف  البريطاني(  )الــرد  املتتبعون 
مع  حــزازات  لها  توجد  ال  بريطانيا  ألن  املقبلة 
االستعمار،  بسبب  الفرنكوفونية  الــدول  بعض 
لغة  تعتبر  الــتــي  لغتها  على  كــذلــك  ــن  ــراه وت

التكنولوجيا احلديثة و العلوم و األدب. 
مخاض  خلفها  التي  االفــتــراضــات  هــذه  كل 
بــريــكــســيــت لــيــســت حــتــمــيــة، ألنـــه مــخــاض 
بانكشاف  يتسم  عاملي  سياق  يف  مخاض  داخــل 
سقوطه،  ودنــو  الرأسمالي  النظام  محدودية 
مراكز  داخل  شعبية  و  حتررية  حركات  وظهور 
وداخل  أسبانيا-أمريكا..(   - )فرنسا  الرأسمالية 
بــريو- إيـــكـــوادور-  )شــيــيل-  اجلنوبية  أمــريــكــا 
يف  الثورية  الــســيــرورات  واســتــمــرار  بوليفيا..( 
بأسرارها،  بعد  تبح  لم  والتي  العربية  املنطقة 
بعد  ما  مرحلة  يف  تفضي  قد  ســيــرورات  كلها  و 
يقلب  قــد  ممانع  أممــي  تكتل  فــرز  إلــى  كــورونــا 
أممية  تأسست  إذا  االمبريالية  على  الطاولة 
ماركسية قوية ترتكز يف بنائها على استخالص 
االشتراكية  التجارب  من  اخلالصات  ــدروس   السابقة.ال
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