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.  الثمن :  4 دراهم

زمن كورونا في الطاكسي
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جتارب في مواجهة حرب 

املديونية االمبريالية

املديونية، كمعطى بنيوي، 
مؤشر القتصاد تبعي هش

عبلة سعداتضيفة العدد : 

بخطة  ثـــرواتـــه  ــدر  ــه ت بــلــد  املــغــرب 
اصرار.  سبق  وعن  عمدا  وضعت  محكمة 
لالستقالل  اســســت  الــتــي  اخلــطــة  وهــي 
اكــس  تــوافــقــات  بــعــد  التبعية  اطـــار  يف 
مقاليد  اعطيت  الوقت  ذلك  منذ  ليبان. 
اجتماعية  لفئة  املغرب  ــروات  ث تدبير 
الفرنسي  االستعمار  مع  املصالح  مرتبطة 
والن  كبرى.  كشركات  او  كدول  وحلفاءه 
سياسيا  ال  مؤهلة  تكن  لــم  الفئة  هــذه 
النخبة  على  اعتمدت  فإنها  شعبيا  وال 
املغربية  االجــهــزة  تأسيس  يف  الوطنية 
من  ابتداء  التدبير  هذا  ستتولى  التي 
ــزة االمــنــيــة  ــهـ ــش واألجـ ــي مــؤســســة اجل
ــاء بــإنــشــاء املــكــاتــب واملــؤســســات  ــه ــت واالقتصادية.وان االجتماعية 

العملية  هذه  يف  طويال  الوقت  يدم  لم 
سرعت  بحيث  الطرفني،  بني  التشاركية 
اجلــهــة املــوالــيــة لــالســتــعــمــار اجلــديــدة 
فنظمت  السلطة  على  استيالئها  عملية 
عبد  بحكومة  اطاحت  انقالبية  عملية 
حــالــة  ــالن  ــإع ب ــت  ــوج وت ــم  ــي ــراه اب اهلل 
االرض  ســيــاســة  وممــارســة  االســتــثــنــاء 
سميت  املناضلة  الــقــوى  ضــد  ــة  ــروق الرصاص.احمل بسنوات  بعد  فيما 

ــي  ــاس ــي ــس بـــذلـــك نــصــب الـــنـــظـــام ال
عموده  استبداديا  نظاما  ببالدنانفسه 
ــردي يــتــحــكــم يف  ــفـ ــم الـ ــك ــري احل ــق ــف ال
حــديــد،  ــن  م بــيــد  الــســيــاســيــة  العملية 
حسب  النخب  بــإدمــاج  يسمح  مــن  ــو  وه
واحلقوق  احلريات  مع  يتعامل  حاجياته. 
شعر  كلما  نسبيا  تتسع  غير؛  ال  كهوامش 
ملا  وتضيق  شرعيته،  سقوط  موعد  بدنو 

االضعف. وخصومه  اقوى  بانت  يشعر 

سواء  ببالدنا  النظام  عقيدة  هي  هذه 
بعد  سمي  ما  يف  او  الثاني  احلسن  عهد  يف 
من  التنصل  اجل  من  اجلديد"  "بالعهد 
العقيدة  ــذه  ه الــســابــق.  العهد  تبعات 
وشكل  طبيعة  الــيــوم  ــدد  حت الــتــي  هــي 
جوهرها  املمنوحة:  الدميقراطية  وجه 
االغلبية،  على  االقــلــيــة  سلطة  ــرض  ف
اغلبية  تــشــارك  لــم  ــات  ــس ــؤس م فـــرض 
اختيارات  فــرض  انتخابها،  يف  الشعب 
للشعب  يكن  لم  واجتماعية  اقتصادية 
املكرسة  النتائج  وأمــام  لكنه  فيها.  رأي 
االزمــة  تفاقم  نتائج  الــواقــع  ارض  على 
ليشمل  الفقر  وانتشار  للنظام  البنيوية 
ــدالع  ــني وانـ ــن ــواط ــات وامل ــن ــواط ثــلــثــي امل
عمت  ــة  ــارم ــع ال والــنــضــاالت  ــة  ــاوم ــق امل
اركان  جميع  ويف  املتضررة  الفئات  جميع 
وقادته  النظام  وســع  يف  يعد  لم  املغرب 
نشر  على  اعتمد  ولذلك  فشلهم  انكار 
تفرغ  حتى  واالنتظارية  الكاذبة  الوعود 
بلورة  مهمة  لها  املوكول  بنموسى  جلنة 
جميع  لتتبناه   ستضعه  برنامج  بديل 
استراتيجي  كحل  وتــســوقــه  االطـــراف 
ــع لن  ــواق ال لــلــخــروج مــن االزمـــة. ولــكــن 
تطبيق  يف  الــنــظــام  وسيستمر  يــرتــفــع، 
الطبقية  الكتلة  مصالح  تخدم  سياسات 
امبرياليني  من  حماتها  ومصالح  السائدة 
الــوقــت  ذات  ويف  ــة،  ــيـ دولـ ومــؤســســات 
هذا  وخــيــرات  ــروات  ثـ نــزيــف  سيستمر 
الشباب  طاقات  هذر  رأسها  وعلى  الوطن 
نير  من  هروبا  املــوت  قــوارب  الــى  ودفعه 
خــارج  مستقبل  عــن  لــه  وبحثا  ــة  االزمـ
الــصــراع مــن اجل  املــغــرب وخــارج خــوض 
البديل  ووضــع  االختيارات  هــذه  تغيير 
لبناء  وميهد  املغرب  حترر  يحقق  الــذي 

االجتماعية  والعدالة  احلرية  مجتمع 
نفس  يف  النضال  روح  قتل  ان  والكرامة. 
الــشــبــاب ودفــعــه لــإحــبــاط والــيــأس هو 
الكمبرادورية  الدولة  سياسة  صميم  من 
مارس   23 مبجزرة  عناوينها  اولى  دشنت 
مت  يوم  البيضاء  الــدار  مدينة  يف   1965
ان  عن  لإعالن  للشوارع  اجليش  ــزال  ان
كل  وإجــهــاض  كبح  على  عــازمــة  الــدولــة 
التي  املطامح  وكل  االستقالل  يف  االحالم 
ر.انــتــظــرهــا املــواطــنــون مــن مــعــركــة طــرد  ستعما ال ا

فشل  عن  اعالنها  الى  الدولة  اضطرت 
االعتراف  بهذا  وهي  التنموي  منوذجها 
امــام  امللموس  السياسي  الدليل  تقدم 
املجهض  االستقالل  مشروع  بان  الشعب 
الشعب  وعلى  التحقيق  ينتظر  زال  ال 
مسيرة  الســتــئــنــاف  ــددا  ــج م ــنــهــوض  ال
لكن  االستبداد،  من  واالنعتاق  التحرر 
االوهــام  من  يتحرر  ان  عليه  املــرة،  هذه 
االصالحية  البرجوازية  القوى  سوقتها 
نفسه  يف  الثقة  يسترجع  وان  اخلنوعة 
قوة  صلبه  مــن  تنهض  ان  امكانية  ويف 
موجودة  وهي  تقوده  ان  ميكنها  جديدة 
نظيفة  لــكــنــهــا  املـــؤقـــت  ضــعــفــهــا  رغـــم 
املاضية  سنة   60 طيلة  ومتــيــزت  الــيــد 
وقدمت  ضحت  واملــصــداقــيــة؛  بــالــصــدق 
على  احلفاظ  اجل  من  والنفيس  الغالي 
وعموم  العاملة  الطبقة  مع  اصطفافها 
روجــت  ان  لــهــا  يــســبــق  ــم  ولـ ــني  ــادح ــك ال
داخل  من  النظام  اصالح  بإمكانية  للوهم 
تتقدم  اليوم  وهي  الرجعية  مؤسساته 
التاريخية  مسؤولياتها  حتمل  اجل  من 
عن  تـــام  وبــاســتــقــالل  تــلــني  ال  بــعــزميــة 

السائدة.  الطبقة  كتلته  وعن  النظام 
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بالنهج  الــنــســائــي  لــلــقــطــاع  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  عــقــدت 
  2021 مارس   21 يوم  بعد  عن  السادسة  دورتها  الدميقراطي 
انــخــراط  ــل  اج مــن  جميعا  جــهــودنــا  لنكثف   " شــعــار  حتــت 
للنهج  اخلامس  املؤمتر  إلجناح  والكادحات  للعامالت  اقوى  

" الدميقراطي 

    وبعد تشخيص وحتليل سمات الوضع الدولي ،اإلقليمي 
قررت  واالشعاعية،  التنظيمية  القطاع   أنشطة  وكذا  واحمللي 

: التالي  البيان  اصدار 

للقطاع  الــســادســة  الوطنية  اللجنة  انــعــقــاد  يــأتــي      
النسائية  القوى  تنظمها  أنشطة  دينامية  اطار  يف  النسائي، 
العاملي  لليوم  ،احياء  العالم  عبر  والتقدمية  الدميقراطية 
مناسبة   منها،  جنعل  ان  نريد  نسائي  كقطاع  ونحن   ، للمرأة 
والكادحة  العاملة  واملرأة  العالم  عبر  للمرأة  حتية  نوجه  لكي 
ضد  النضال  مواصلة  على  وعــازمــات  ،مــؤكــدات  خصوصا 
أنظمة  اشــكــال  وكــل  والباترياركا  والرجعية  الرأسمالية 
وفرصة   ، للنساء  اإلنسانية   احلقوق  انتزاع  اجل  القهرمن 
اجتــاه  املخزنية  الــدولــة  لسياسة  تنديد  رســالــة  لتوجيه 
الدستور،   ، والتشريعات  القوانني  مستوى  على  سواء  النساء 
مستوى  على  او  اجلنائي؛  القانون   ، االسرة   ، الشغل  مدونة 
الصناعيات  الــعــامــالت  نــضــاالت  ــاه  اجت األمنية  مقاربتها 
السكن  او  املاء  او  األرض  يف  احلق  طالبات  اجتاه  والزراعيات 
مناسبة  جنعله  كما  وضمانه،   الشغل  يف  احلق  ،او  الصحة  او 
لقضايا  املخزني  النظام  الستغالل  رفضنا  عــن  لــإعــالن 
السياسية  احلسابات  لتصفية  كوسيلة  واستعمالهن  النساء 

واحلريات.  احلقوق  وحجر 

: الدميقراطي  للهنج  نسايئ  كقطاع  اننا 

العامالت  نــضــاالت  مــع  املطلق   تضامنا  أوال  نعلن    -  1
الباطرونا  طرف  من  الشغلية   حقوقهم  هضم  ضد  والعمال  
من  املــخــزنــي  القمع  ضحايا  وكـــذا  الــنــظــام  يدعمها  الــتــي 
كادحات وفالحات فقيرات ، ومع ساكنة املناطق املهمشة التي 
وجتهيزات  وطرق  ماء  من  احلياة  شروط  ابسط  الى  تفتقر 
بأشكال  ونشيد   ، فيها  االثقل  العبء  النساء  تتحمل  صحية 
اعتصاماتهن  يف  الــنــســاء  ابــدعــتــهــا   الــتــي  االحــتــجــاجــات 
ومراكز  البناء  )عمال  بطنجة  الضيعات   ويف  املعامل  امــام 
شركة  عامالت  )معتصم  وأكادير  بها  آيت  شتوكة  االتصال(، 
األحذية...(،  شركة  )عمال  البيضاء  وأزورا...(،  صوبروفيل 
احملمدية  التعليمية...(،  املؤسسات  مطابخ  )عامالت  صفرو 

وتالسينت.  تدجيت  بني  سامير....(،  شركة  )عمال 

 20 ضحيتها  ذهبت  التي  الشنعاء  باجلرمية  نندد   -  2
بانشادن  النظافة  عاملة  ووفاة  بطنجة  عمال   9 وتسع  عاملة 
السالمة  معايير  غياب  عن  الناجتة  السير  حوادث  ضحايا  ،و 

. العامالت  تنقل  يف  الصحية 

فئاتهم  بكل  التعليم  ونساء  رجال  مع   تضامننا  نعلن   –  3
من  والتحرش  واالهانة  التنكيل  ألشكال  تعرضوا   اللذين 
برنامجهم  تنفيذ  اثــنــاء  ــك  وذل القمعية  األجــهــزة  طــرف 
الهجوم  ــذا  ك و  بــالــربــاط  عطلتهم  ــام   أيـ ــالل  خ النضالي 
التعليم  ومربيي  مربيات  ووقفات  له  تعرضت  الذي  الوحشي 

االولي. 

مارستها  التي  الهمجية   األساليب  بشدة  ندين   -  4  

واعوان  ومخزنية  بوليسية  أجهزة  من  القمعية   السلطات 
التعاقد  عليهن  فــرض  اللواتي  االســتــاذات  اجتــاه  السلطة 
وسرقة   ، كرامتهن  تخدش  بنعوت  وسب  جنسي  حترش  من 
من  ليال  بالقوة  وطردهن   ) يد  وحقائب  )هواتف،  امتعتهن 

الفنادق.

أشكاله  مبختلف  العنف  ظــواهــر  تــواتــر  نستنكر   -  5
املتضمنة  التمييز  مظاهر  كل  بحذف  ونطالب  النساء،  اجتاه 
والدونية،  التمييز  تكرس  التي  الوطنية  التشريعات  يف 
القانون  مــن   490 الفصل  إلــغــاء  مطلب  بــذلــك  مــدعــمــات 
الرضائية  اجلنسية  العالقات  يجرم  الذي  املغربي  اجلنائي 

الزواج. خارج إطار 

لن  اجلهود  تشتيت  بــان  مؤمنات  نسائي  كقطاع  وآلننا 

سيطرته  ويبسط  قبضته  يقوى  حيث   ، املخزن  سوى  يخدم  
 : فإننا 

الى  احلية  والقوى  الدميقراطية  القوى  بكل  نهيب     -  6
أشكال  كل  ملواجهة  وضاغطة  قوية  نسائية  جبهة  تشكيل 

السياسي.  والــفــســاد  والعنف  والتفقير  والتمييز  الظلم 
التطبيع   وضــد  فلسطني  لدعم  املغربية  للجبهة  ودعمنا 
نعلن  و   ، جترميه  قانون  واقرار  التطبيع  قرار  إسقاط  حتى 
ومجموعة  الشعوب  قمة  يف   ، العاملية  املسيرة  يف  انخراطنا 

االمبريالية.   ضد  نساء 

النسائية  احلركة  من  جزءا  انفسنا  نعتبر  اننا  ومبا   -  7
للتحالف  املناهضة  اجلبهة  يف  انخراطنا  نعلن  فإننا،  العاملية 
املناسبة  بهذه  ونحيي  والرجعي  الصهيوني  االمبريالي 
، ونطالب باإلفراج عن االسيرات  مقاومة الشعب الفلسطيني 

الفلسطينيات. واألسرى 

ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  سراح  بإطالق  نطالب   –  8
صمود  عاليا  ونحيي  واالحتجاجية  الشعبية  احلــراكــات 
على  املضروب  االمني  باحلصار  ونند  وعائالتهن  أمهاتهن 
تنقالتهن  اثــنــاء  الــصــحــراويــني  املعتقلني  ــات  وزوجـ أمــهــات 

للزيارات.

مهمة  عاتقه  على  وضع  الدميقراطي  النهج  والن    -  9
يف  الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عن  اإلعالن 
لنكثف    " الدورة شعار   رفعنا يف هذه  املقبل  مؤمتره اخلامس 
والكادحات  للعامالت  اقوى   انخراط  جهودنا جميعا من اجل 
دعوة  وهو،   ،  " الدميقراطي  للنهج  اخلامس  املؤمتر  إلجناح 
والدؤوب   الفعلي  لالنخراط   النهج   ومناضلي  ملناضالت  منا 
السياسية  األداة  بناء   عن  اإلعالن  محطة  إجناح  أجل  من 
توسيع  اجل  من  جهودهم  وتكثيف  والكادحات   للعامالت 

التنظيم. وتصليب  وتأنيت 

القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يعلن تضامنه املطلق مع نضاالت العامالت 
والعامل ضد هضم حقوقهم الشغلية

والن الهنج الدميقراطي 
وضع عىل عاتقه مهمة اإلعالن 
عن بناء حزب الطبقة العاملة 
وعموم الكادحات يف مؤمتره 

الخامس املقبل رفعنا يف هذه 
الدورة شعار  "  لنكثف جهودان 

جميعا من اجل انخراط 
اقوى  للعامالت والكادحات 

إلنجاح املؤمتر الخامس للهنج 
الدميقراطي "
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

 2021 ــارس  م  21 ــد  األح يــوم  الــتــواصــل  جمعية  خلدت 
معمل  فاجعة  اثر  وعاملة  عامل   29 لوفاة  األربعني  الذكرى 
يوم  بطنجة  البرانص  بحي   )/A/M confection( النسيج 
ومعها  طنجة  مدينة  هزت  التي  2021.  الواقعة  فبراير   8
مآسي  وراءهــا  خلفت  واخلـــارج،  الــداخــل  يف  املغاربة  عموم 
يتجاوزها،  أن  احلياة  قيد  على  هو  من  على  يصعب  وجراح 
بناتهم  بوفاة  عيشها،  مــورد  انقطع  التي  العائالت  خاصة 

اإلنتاجية. الوحدة  بنفس  العاملني  وأبنائهم 

جلمعية  بالنسبة  تقليد  مجرد  ليس  الــذكــرى  تخليد 
بجانب  الزمن  من  عقدين  من  ألزيد  عملت  التي  التواصل، 
أنه  يظهر  ملف  إلحياء  ذكــرى  هي  بل  والعمال،  العامالت 
واالحــداث  الفواجع  جميع  معه  طويت  كما  وطــوي  حفظ 
ذكــرى  إنها  الــرأســمــال،  جشع  فيها  تسبب  التي  املــأســاويــة 
قضية  أجل  من  النضال  ملواصلة  املوحد  الفعل  الستنهاض 
الشهداء  عائالت  الفاجعة وإنصاف  لضحايا  احلقوق  إرجاع 
يف  املتورطني  اجلناة  مبحاسبة  املطالبة  وكــذا  والشهيدات 
حتى  العقاب  من  اإلفالت  عدم  مبدأ  وترسيخ  اجلرمية  هذه 

ال يتكرر ما جرى.

على  ترحما  صمت  دقيقة  الذكرى بالوقوف  واستهلت 
مكتب  ذلك كلمة  بعد  تلتها  العيش،  لقمة  وشهداء  شهيدات 
وعبرت  اللماح،  فاطمة  ألقتها الرفيقة  التي  التواصل  جمعية 
اجلمعية  واستعداد  الضحايا  عائالت  مع  تضامنها  عن  فيها 
كما  العادلة،  مطالبهم  يف  معهم  والتضامن  الضحايا  ملساندة 
الدولة  جرائم  إلى  تنضاف  جرمية  وقع  ما  اعتبار  أكدت على 
احمللي،  أو  األجنبي  سواء  الرأسمال،  مع  تتعاون  التي  املغربية 
للتستر على واقع االستغالل والنهب وجشع الشركات العاملية 
املعوزة  الفئات  وحاجات  الفقيرة  األسر  هشاشة  تستغل  التي 
تفتقر  طلبيات اإلنتاج لوحدات صناعية  فتدفع  العمل،  إلى 
الشروط  أبسط  حتترم  وال  والسالمة  الصحة  شــروط  إلى 
التي  الشغلية  للحقوق  سافر  انتهاك  يف  للعمل،  اإلنسانية 

العامل.  كرامة  صون  على  تنص 

تزايد  إزاء  اجلمعية  قلق  عــن  املــتــحــدثــة،  عــبــرت  كما 
هذا  باملئات،  وتعد  طنجة،  يف  املهيكلة  غير  املسماة  املعامل 
كل  العمق  يف  يضرب  القوانني  عن  اخلــارج  املعامل  من  النوع 
السلطات  ومسمع  مرأى  أمام  وذلك  للعمال  األساسية  احلقوق 
عليها  وتطلق  الوحدات،  هذه  ملثل  اليوم  تتنكر  التي  احمللية 
الباطرونا وكذا  التهمة يف تورطها مع  "وحدات سرية" إلبعاد 
توحيد  يتطلب  والعقاب، الشيء الذي  احملاسبة  من  لإفالت 
للتصدي  والسياسي  النقابي  النضال  وتكثيف  اجلهود  كل 

العمال.  مكتسبات  على  الباطرونا  تشنه  الذي  للهجوم 

الكلمة  تــنــاول  الــلــمــاح،  فــاطــمــة  الــرفــيــقــة  كلمة  وبــعــد 
غضبهم  عــن  عــبــروا  الــذيــن  احلــاضــرون  الضحايا  عــائــالت 
وبناتهم  أبنائهم  ملف  طــال  ــذي  ال الــركــود  من  وحسرتهم 
الوضعية  عن  مداخالتهم  يف  عبروا  كما  الدولة،  طرف  من 
لفلذات  فقدانهم  بعد  الضحايا  لعائالت  واملادية  النفسية 
كانوا  الضحايا  معظم  وأن  خاصة  عيشهم،  ومصدر  أكبادهم 
أصال؛  املعوزة  األسر  معاناة  ذويهم، وبوفاتهم تزداد  يعيلون 

والعوز.  الفقدان  حقيقيتني:  أزمتني  ليجدوا أنفسهم أمام 

للسلطات  الالإنساني  التعامل  كلمتهم،  يف  وأوضــحــوا 
وأبنائهم  بناتهم  دفن  على  العائالت  أجبرت  التي  احمللية، 
وتلقي  احلداد  بطقوس  بالقيام  حتى  لهم  السماح  دون  ليال 
أبنائهم يف جو جنائزي هادئ إلكرام موتاهم.  التعازي ودفن 

اإلسعافات  وصول  تأخر  مداخالتهم  خالل  من  انتقدوا  كما 
الضحايا  عدد  مضاعفة  يف  ساهم  ما  وهو  املدنية  والوقاية 
احلياة  قيد  على  تبقى  ما  لنجدة  املواطنني  مساعدة  ولوال 

أكبر.   الكارثة  لكانت 

النضال  أجل  من  قدما  املضي  على  اللقاء  أثناء  أكدوا  كما 
أصواتهم  إليصال  الظل  من  واخلروج  املشروعة  حقوقهم  على 
لطاملا  التي  املعنية  السلطات  إلى  وخاصة  املغاربة،  عموم  إلى 
يف  ووضعها  الشائكة  امللفات  لطي  الزمن  عامل  على  لعبت 
العائالت بتشكيل جلنة مستقلة  الرفوف، لتطالب يف األخير 
ومحاسبتهم،  عنها  املسؤولني  الفاجعة وحتديد  يف  للتحقيق 
طبية  ومواكبة  الضحايا  لعائالت  مستعجل  دعم  وبتقدمي 
االجتماعي  الضمان  بتوفير  املطالبة  وكذا  للعائالت  ونفسية 
أغراض  وإرجاع  الضحايا  لعائالت  كحق  الصحية  والتغطية 

احلادث. أثناء  فقدت  التي  الضحايا 

احلاضرة  الهيئات  من  املتدخلني  كلمات  من  كل  عبرت  كما 
اخلمليشي  بوبكر  الرفيق  شخص  يف  التواصل  جمعية  سواء 
وشبيبة  طنجة  اإلنــســان فــرع  حلقوق  املغربية  واجلمعية 
جانب  إلــى  للوقوف  استعدادهم  عــن  الدميقراطي  النهج 
حتقيق  حتى  جانبهم  إلى  والنضال  معهم  والتضامن  العائالت 

والعادلة. املشروعة  مطالبهم  كل 

جلشع  والتصدي  للنضال  احلية  القوى  ودعوا  اخلتام،  ويف 
الدولة،  دواليب  يف  املستشري  الفساد  ومحاربة  الرأسمال 
العدالة  ــرض  ف ــل  أج مــن  الــصــفــوف  توحيد  على  والــعــمــل 

كاملة.  احلقيقة  وإجالء  القانون  وإعمال  االجتماعية 

النداء   ووجهوا  الضحااي  عائالت  اجمتع  ذلك  وبعد 
التايل:

طنجة ضحايا فاجعة  عائالت  نداء 
والعمال  العامالت  عائالت  من  مجموعة  نحن  اجتمعنا 
التي  للفاجعة  األربعينية  الذكرى  يف  طنجة  فاجعة  ضحايا 
والدولي  الوطني  العام  الرأي  واستنكرها  هزت مدينة طنجة 

الطابق  األمطار  سيول  غمرت  عندما   2021 فبراير   8 يوم 
وعامل.  عاملة   28 وفــاة  عنها  ونتج  للنسيج  ملعمل  السفلي 
ظــروف  حــول  ونــقــاش  الضحايا  أرواح  على  الترحم  وبعد 
حوالي  تشغل  كانت  صناعية  وحدة  يف  وقعت  التي  الفاجعة 
شروط  أدنى  توفر  دون  عديدة  سنوات  وعاملة  عامل   150

يف  بالعمل  وبناتنا  أبناؤنا  قبل  وقــد  والصحة.  السالمة 
إعالة  أجل  الالإنسانية مضطرين من  ظروف االستغالل هذه 
خطفت  التي  الفاجعة  تلك  أصابتهم  حتى  املعوزة  عائالتهم 
رزقها.  ومصدر  أكبادها  فلذات  من  العائالت  وحرمت  أرواحهم 
املؤسسات  وال  الــدولــة  تقم  ولــم  يوما  أربعني  مــرت  قد  وهــا 
العائالت  لهذه  مــادي  أو  معنوي  دعم  أي  بتقدمي  املسؤولة 

املكلومة. 

ييل: ما  نعلن  فإننا  عليه  وبناءا 

للتحقيق  مستقلة  لجنة  بتشكيل  مطالبتنا   •  

ومحاسبهتم. عهنا  املسؤولني  وتحديد  الفاجعة  يف 

لعائالت  مستعجل  دعــم  بتقدمي  مطالبتنا   •  

الضحااي.

لعائالت  ونفسية  طبية  مــواكــبــة  تــقــدمي   •  

الضحااي.

مــطــالــبــتــنــا بــتــوفــر الــمــان االجــمتــاعــي   •  

الضحااي. لعائالت  كحق  الصحية  والتغـطية 

اليت  الشخصية  الضحااي  أغـــراض  إرجـــاع   •  

عائالهتم. إىل  الحادث  أثناء  فقدت 

والدميقراطية  الحية  الــقــوى  جميع  إىل  ــداء  ن نوجه  كما 

والدعم  التضامن  لتقدمي  ــدويل  وال الوطين  املــدين  واملجمتع 

. الضحااي  لعائالت 

2021 21 مارس  طنجة يف 

املوقعة: العائالت 

عياد بن  عائشة  الضحية  عم  عياد-  بن  هشام 

توفيق أحمد  الضحية  عائلة  توفيق-  مرمي 

الزانيك يرسا  الضحية  أب  الزانيك-  السالم  عبد 

أمجار وسناء  الزهراء  فاطمة  الضحيتني  أب  أمجار-  محمد 

الغليش  سكينة  الضحية  عائلة  الغليش-  محمد 

عالش عبيدة  الضحية  عائلة  عالش-  عرم 

بورقيبة  غزالن  الضحية  عائلة  بورقيبة-   السالم  عبد 

حميوي أسامة  الضحية  عائلة  حميوي-  إبراهمي 

مالحظة:

الضحايا  عائالت  جميع  وجه  يف  مفتوحة  املبادرة  هذه 
ب: االتصال  املرجو  والتنسيق  التواصل  أجل  من  لاللتحاق٫ 

0672248320 هشام بن عياد

بورقيبة محمد   0662874841

يف الذكرى األربعينية لفاجعة طنجة

 العائالت تطالب بالحقيقة واإلنصاف وتحديد املسؤوليات
زينب السايح  

طنجة
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عامل النظافة يف مواجهة القمع 
واالستغالل

املخزنية  القمع  قــوات  قامت 
عمال  مــســيــرة  وقــمــع  بــحــصــار 
 " "اوزون  ــة   ــرك ــش ب الــنــظــافــة 
لواء  حتت  املنضوين  بتاوريرت 
مبجرد  للشغل  املغربي  االحتــاد 
مــارس   18 بتاريخ  انطالقاتها 

جماعة  مــقــر  ــام  أمـ ــن  م  2021
تاوريرت.

العمال على مواصلة  وقد أصر 
والقمع  احلــصــار  ــم  رغ املــســيــرة 
تدين  قوية  شــعــارات  مــردديــن 
القمع واحلصار وتعكس مطالبهم 
وأســــاســــا  فــتــح حـــــوار جــدي 

الفورية  واالستجابة  ومسؤول 
للعمال  ــة  ــروع ــش امل لــلــمــطــالــب 
 31 محضر  مقتضيات  وتنفيذ 
2019 بتصحيح أجورهم  أكتوبر 
دفتر  تــنــفــيــذ   و  ــي  ــع رج ــر  ــأث ب
الشواهد  ــاء  ــط وإع التحمالت 

واحلق  فيها  للراغبني  ــة  اإلداري
بحوادث  والتصريح  التامني  يف 
وشروط  وسائل  وتوفير  الشغل 
ــل والـــصـــحـــة والـــوقـــايـــة  ــم ــع ال
يف  الشغل  مفتشية  دور  وتفعيل 
الشغلية  ضمان وحماية احلقوق 

للعمال. واالجتماعية 

ــل خـــالـــد  ــ ــام ــ ــع ــ تــــعــــرض ال
القدميري حلادثة شغل خطيرة 
يف ورش البناء الذي يشتغل فيه 
البيضاء  بــالــدار  ملكانسة  بحي 
اذ   2017 أكــتــوبــر   18 بــتــاريــخ 
من  حــديــدي  ــاب  ب عليه  سقط 
ــب عــلــى اثــر  ــي حــجــم كــبــيــر أص

عديدة  أنــحــاء  يف  بكسور  ذلــك 
ــح  ــري ــه ط ــت ــل ــع ــه ج ــم ــس مـــن ج
احلركة  على  قادر  وغير  الفراش 
ــل يف  ــ حلـــد الــســاعــة، بـــل ودخ
هذا   كــل  طويلة  ــدة  مل غيبوبة 
الصحية  الــتــغــطــيــة  ــاب  ــي غ يف 

واالجتماعية.
ــذا الــعــامــل  ــرة هـ ــ وتــعــيــش أس
واملكونة  الباطرونا  جشع  ضحية 
من زوجته وأربعة أبناء يف أوضاع 

وغير  وبــؤس  فقر  من  مأساوية 
قـــادرة عــلــى تــوفــيــر ضــروريــات 
احلياة فما بالك بتوفير األدوية 
ملفه  زال  ــا  وم ــزوج،  ــل ل والــعــالج 
بالرغم  باحملكمة  مكانه  يــراوح 
بالنسبة  اســتــعــجــالــيــتــه  مـــن 
امللحة  احلاجة  بحكم  للضحية 

العالج. ملصاريف 
ــاء  ــض ــق ــأ ال وهـــكـــذا يـــتـــواطـ
والسلطات  الشغل  ومــنــدوبــيــة 
ضرب  يف  الباطرونا  مع  املخزنية 
الطبقة  ومــكــتــســبــات  ــوق  ــق ح
استغالل  شروط  وفرض  العاملة 
ذلك  كان  وان  حتى  عليها  رهيبة 
وصحتها  حياتها  حــســاب  على 
الباطرونا هو  مادام هدف وشعار 

األرباح قبل األرواح.  

النهج الدميقراطي بجهة بني مالل يندد بالحكم  
الجائر ضد رفيقنا محمد جفي 

النهج  اجلــهــويــة  الــكــتــابــة  تلقت 
ــالل  ــي م ــن ــة ب ــه الــدميــقــراطــي جل
احلكم  شديد  بإستغراب  خنيفرة 

رفيقنا  ــق  ح يف  الـــصـــادر  الــقــاســي 
ــنـــاضـــل الــنــهــج  ــد جـــفـــى ،مـ ــم ــح م
اشهر  ،باربعة  بدمنات  الدميقراطي 
2000 درهم   نافذة .وغرامة قدرها 
بسبب تدوينة على الفايسبوك تهم 

الدميقراطي.  للنهج  سياسيا  رأيــا 
على  وانــتــقــامــي  جــديــد  هــجــوم  يف 
،واستمرارا  والتعبير  الرأي  يف  احلق 

كصوت  ــا  ــارن اط على  التضييق  يف 
باالجماع  يسمى  ملا  ممانع،ومعارض 

املزعوم. الوطني 
للنهج  اجلــهــويــة  ــة  ــاب ــت ــك ال ان 
ــالل-   م بــنــي  بجهة  الــدميــقــراطــي 

محاكمة   شديد  بقلق  تتابع  خنيفرة 
: تعلن  جفى   محمد  الرفيق 

الــقــاســي  بــاحلــكــم  تــنــديــدهــا    -
الذي   احلكم   ، رفيقنا  ضد  واجلائر 
احلقوقية  الـــردة  ســيــاق  يف  يــأتــي 
االحــتــجــاجــات  قــمــع  يف  املــتــمــثــلــة 
املعارضة  الــقــوى  على  والتضييق 

احلريات. وخنق 
القضاء  لتسخير  استنكارها   -
لــإنــتــقــام مــن املــنــاضــلــني الــشــرفــاء 

. النضالية  ديناميتهم  من  واحلد 
محمد  الرفيق  لدعم  استعدادها 
سيعلن  نــضــالــيــة  بــخــطــوات  جــفــى 

قريبا.   عنها 
الدميقرطية  القوى  كل  دعوتها   -
الرفيق.صيانة  ملــؤازرة  والتقدمية 
ــذي  ال والــتــعــبــيــر  ــرأي  ــ ال لــلــحــق يف 
على  الــوطــنــيــة  الــقــوانــني  تضمنه 
ــق الــدولــيــة  ــي ــواث ــل امل ــا،وك ــه ــالت ع

االنسان. حلقوق 

النهج الدميقراطي باملحمدية يدعو لوقف متابعة الرفيق 
 محمد متلوف 

ــج  ــه ــن ــل ــة ل ــ ــي ــ ــل ــ ــة احمل ــ ــاب ــ ــت ــ ــك ــ ال
عن  تعبر  باحملمدية  الدميقراطي 
الرفيق  مع  والكامل  املطلق  تضامنها 
بإسقاط  وتــطــالــب  متلوف  محمد 
بسبب  إلــيــه  املــوجــهــة  التهم  كــافــة 
ناهبي  ضحايا  املظلومني  عن  دفاعه 

األراضي.
الكتابة  تتابع  شــديــد  باستياء 
ــج الـــدميـــقـــراطـــي  ــه ــن ــل احملـــلـــيـــة ل
ــة احملـــــاوالت الــيــائــســة   ــدي ــم ــاحمل ب
تبقى  ما  لتصفية  املخزنية  للدولة 
والتعبير،  الــرأي  حرية  هامش  من 
ــا  ــه ــداف ــه ــت ــالل اس ــ ــن خـ ــ ــك م ــ ــ وذل
ــني من  ــوم ــل ــظ امل ــن  ــني عـ ــع ــداف ــم ــل ل
والنشطاء  الـــرأي  وكــتــاب  املــدونــني 
السياسيني و احلقوقيني، و النشطاء 
ويف  االجتماعية،  احلــركــات  وســط 
طرف  مــن  فعل  وكـــرد  ــار  اإلطـ ــذا  ه
على  احملــلــيــة  الــقــمــعــيــة  األجـــهـــزة 
للمناضل  الــنــضــالــيــة  الــديــنــامــيــة 
متلوف،  محمد  الرفيق  املــيــدانــي، 
النهج  لفرع  احمللية  الكتابة  عضو 
ورئيس  باحملمدية،  الدميقراطي 
ــرع اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق  فـ
محاوالت  ويف  سليمان،  بنب  اإلنسان 
مــســلــســالت  يف  ــه  بـ لـــلـــزج  ــة  ــس ــائ ي
ــش يف  ــب ــن املــتــابــعــة الــقــضــائــيــة وال

طرف  من  متابعته  وحتريك  امللفات 
سليمان  بــنب  االبــتــدائــيــة  احملكمة 
 2021 مـــارس   31 يـــوم  جــلــســة  يف 

ضحايا  جــانــب  ــى  إل وقــوفــه  بسبب 
احمللية  والكتابة  األراضـــي،  ناهبي 
بعد  باحملمدية  الدميقراطي  للنهج 
التضييق  مسلسل  عــلــى  وقــوفــهــا 
ــن عــن  ــل ــع وخــلــفــيــات املــتــابــعــة ت
والالمشروط  واملطلق  التام  تضامنها 
وتعتبر  متلوف  محمد  الرفيق  مع 
انتقاما  حــقــه  يف  املــتــابــعــة  حتــرك 
املواطنات  جانب  إلى  لوقوفه  منه 
األراضي  ناهبي  ضحايا  واملواطنني 
االقــتــصــاديــة  ــوق  ــق احل انــتــهــاك  و 

سليمان. بنب  واالجتماعية 
متابعة  بــتــوقــيــف  تــطــالــب   -    

كافة  وإسقاط  متلوف  محمد  رفيقنا 
بسبب  إليه  املوجهة  املفبركة  التهم 

واحلقوقي. السياسي  نشاطه 
- تدعو كافة القوى الدميقراطية 
والقوى املدافعة على حقوق اإلنسان 
بــبــنــســلــيــمــان لــتــكــثــيــف الــنــضــال 
من  التضامن  أشكال  وكل  الوحدوي 
املدافعني  اجل فرض إسقاط متابعة 
إطالق  وفرض  اإلنسان   حقوق  عن 
ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  سراح 

والصحفيني. الرأي 

تاوريرت 

العامل خالد القدمريي ضحية 
حادثة شغل 
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الدراسة امليدانية عن قطاع املالبس الجاهزة يف طنجة
)الجزء السادس(

الدروس املستفادة 

البنيات االجمتاعية  .1

1.1.  عدد الدراسات االستقصائية واملوقع

أجريت 132 دراسة استقصائية يف طنجة )املغرب(، يف الرسم 
العوامة  حي  يف  متت  قد  معظمها  أن  نرى  أن  ميكننا   1 البياني 

وتليها مغوغة وكزنيا وكزنيا املنطقة الصناعية.

الجنس  .1.2

الــدراســة  عــىل  الـــردود  معظم  أن  ــرى  ن الــتــايل  ــدول  ــج ال يف 
االستقصائية جاءت من النساء أي 68.38٪ من النساء و٪31.62 

من الرجال.

ترتاوح  رشكاهتن  يف  النساء  نسبة  أن  إىل  يشار  األجوبة،  مبراعاة 
 .)2 البياين  )الرمس  العاملني  60٪ و80٪ من االشخاص  ما بني 

لذلك توصلنا إىل أن التوزيع الجنساين للمنوذج ميثل القطاع.

بعد نرش ملخص لها يف العدد السابق، تقدم جريدة الهنج الدميقراطي يف اجزاء الدراسة املهمة "حالة إفرادية حول ظروف العمل يف مصانع النسيج يف طنجة"،
وتستند  بطنجة.  تواصل  جمعية  مع  (برشاكة   CATALUNYA SETEM) كااتلونيا"  سيتمي  النظيفة  املالبس  "حملة  منظمة  طرف  ،من   2019 سنة  املنجزة 
الدراسة عىل املعلومات املستخرجة من التحليل اإلحصايئ للممسوحات اليت أجريت يف إطار بحث ميداين هيدف إىل التعرف من أفواه العامالت والعمال عىل 

ظروف العمل يف مصانع النسيج يف طنجة، عىل ان ننرش بقية االجزاء يف األعداد القادمة.

٪68،38النساء
٪31،62الرجال

 المجموع
الكلي

100،00٪

1.4. الحالة املدنية

فميا يتعلق ابلحالة املدنية، فإن أغلبية األشخاص عزاب مما يعادل 55٪ من 
األشخاص أو مزتوجني مما يعادل 41٪ من االشخاص.

الرمس البياين 4

1.3.  العرم

يظهـر الرمس البياين التايل التوزيع حسب الفئات العرمية حيث نجد أن املجموعة 
26 و30 سنة بقدر 27٪ واملجموعة األقل متثيال  األكرث متثيال ترتاوح أعمارهم ما بني 

هم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة بقدر ٪1.

1.5.عالقة العرم والدراسات ابملنظور الجنساين

بعد التحليل اإلحصايئ الذي مت إجراؤه، يالحظ أن هناك عالقة ذات مغزى بني 
متغرات العرم والدراسات والجنس.

الرمس البياين 5
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اآلثار النفسية واالجتامعية واالقتصادية للجائحة  ومهام التغيري 

مبختلف  السياسي  االقتصاد  وخبراء  املالحظون  يجمع   
الفكر  ادعاءات  أن جائحة كورونا كشفت زيف  توجهاتهم على 
احلاسم  الــدور  وأصبح  املعولم،  االقتصاد  وهشاشة  الليبرالي 
للجدل.للقطاع العام خاصة يف املجاالت ذات الطابع احليوي غير قابل 
فاآلثار السيكولوجية واالجتماعية واالقتصادية املتعددة 
واملتنوعة وأعراضها املتواصلة، التي قد ميتد مفعولها لسنوات 
دول  كل  يف  واحلاكمني  السياسيني  الفاعلني  أجبرت  قادمة، 
التقليدية يف  العالم على إعادة النظر يف املسلمات والتصورات 
زمن  قبل  سائدة  كانت  التي  العام  الشأن  مع  والتعاطي  الكورونا.التدبير 
من  تعاني  التي  املستضعفة  للكيانات  التبعية  األنظمة  أما 
مهام  إجناز  يف  نخبها  إخفاق  مع  تاله  وما  يالطا  مؤمتر  تبعات 
يف  والفاضح  التام  عجزها  عن  أبانت  بدورها  الوطني؛  التحرر 
العاملية  اجلائحة  لهذه  املأساوية  واآلثــار  التداعيات  مواجهة 
الريعي  الطابع  ذات  واالقتصادات  فالسياسات  شعوبها.  على 
موجات  وتالطمانها  اجلائحة  زلزال  ارتدادات  ضربتها  التبعي 
ال تنجو من تبعاتها.املطالب واالحتجاجات واالنتظارات... وأصابتها بتصدعات قد 
املتواترة  األزمات  من  يعاني  اقتصادها  كان  )التي  بالدنا  أما 
القلبية  السكتة  "جتــاوز"  بعد  اجلائحة،  قبل  لعقود  واملزمنة 
أزمته ولم  التنموي(، تعمقت  النموذج  النظام بفشل  واعتراف 
تنفع معه مقولة "االستثناء املغربي" املتغنى بها، حيث شارف 
املتغيرات  مع  التفاعل  وبــطء  التخبط  بسبب  االنهيار،  على 
املتسارعة مع عدم قدرة كل القطاعات )االنتاجية واخلدماتية 
والسياحية...( على الصمود والتصدي النعكاسات املستجدات 
له  كانت  ما  وهو  الوباء.  تفشي  بفعل  ودوليا  محليا  الطارئة 
التي طالت جميع  مخلفات كارثية على اجلوانب االجتماعية 
الفئات  خاصة  واملواطنني  للمواطنات  اليومية  احلياة  مناحي 
التي  املزرية  الصحية  األوضاع  عن  ناهيك  واملفقرة،  تفاقمت بشكل فظيع يف زمن كورونا.الضعيفة 
أهمية  أظهر  واجلوية  والبحرية  البرية  احلــدود  فإغالق 
ترقى  قصوى  كضرورة  الدوائي...(  )الغذائي  الذاتي  االكتفاء 
احليوية  العلمي  البحث  وأهمية  القومي،  األمن  مستوى  إلى 
أي  من  للخالص  وكضامن  الشامل  مبفهومها  للتنمية  كرافعة 

تهديد لألمن الغذائي والدوائي...
ونقص  البنيات  لهشاشة  وسوأ،  تدهورا  زاد  التعليم  ولكون 
العملية  وتــوقــف  الــبــرامــج،  ورداءة  تخلف  مــع  التجهيزات 
االرجتالي  للقرار  الذريع  والفشل  طويلة  لفترات  التعليمية 
البنيوي  والعجز  املدرسي  الزمن  وإهــدار  بعد  عن  بالتعليم 
النهوض بهذا القطاع االستراتيجي.للتعليم اخلصوصي... مما كشف عورة النظام وغياب االرادة يف 
العمومي  للقطاع  مستمرا  تدهورا  تشهد  الصحة  أن  كما 
التجهيزات  وغــيــاب  االستيعاب  لطاقة  الفظيع  والضعف 
العصرية وترهل املؤسسات االستشفائية والبنيات واألجهزة بل 
واالجتماعية ألوسع الفئات الشعبية واملهنية.وانعدامها يف العديد من املناطق.... مع ضعف التغطية الصحية 
األدنى  للحد  يفتقد  املدن  وبني  الداخلي  العمومي  والنقل 
املطلوب، ويعاني من فشل سياسات اخلوصصة والتدبير املفوض 
على  والتدبير  احلوكمة  وســوء  الفساد  وينخره  واملأدونيات 

مختلف املستويات...
سياسة التشغيل كانت متعثرة بل وشبه مجمدة يف القطاع 
العام مما أدى إلى تفاقم البطالة وخاصة يف صفوف اخلرجني 
والعمال  العامالت  صفوف  يف  التسريح  لتفاقمها  اجلامعني، 

من  العديد  وتــوقــف  ــات...  ــالق االغ ــة  أزم نتيجة  القطاعات املهنية واحلرفية واخلدماتية عن النشاط.واملــأجــريــن 
سمي  مبا  االرجتالية  قرارات  اتخاذ  مت  الصدمة  هول  وأمام 
باإلضافة  الصحي،  واحلجر  للطوارئ  االستثنائية  بالتدابير 

عن  تعبر  التي  املتضررة  الفئات  كل  لقمع  األمنية  للحلول 
املسؤولون  رفضها عبر االحتجاجات اجلماهيرية، سوف يلجأ 
لتفادي  االمبريالية  املالية  بالدوائر  لالستنجاد  بالضرورة 
املزيد من الديون ورهن مصير األجيال والسيادة لتلك الدوائر.االنهيار الذي كان وشيكا، وباللجوء للحلول السهلة واملكلفة، أي 
عليه  صادقت  الذي   ،2020 التعديلي  املالية  قانون  فجاء 
"القنوات التشريعية"، باقتراح من احلكومة تضمن "مجموعة 
من املتغيرات التي طرأت بفعل اجلائحة وغيرت بشكل جذري 
الفرضيات التي بني عليها قانون املالية للسنة الفارطة، حيث 
مت األخذ بعني االعتبار مستوى عجز امليزانية املرتقب، الذي 
مقابل   ،  % املغرب،  لبنك  احملينة  التوقعات  حسب  سيتجاوز، 
3.5% املتوقعة يف قانون املالية، ألن العجز سيتجاوز التوقعات 

السابقة بأزيد من 40 مليار درهم، كما أن معدل النمو سيتراجع 
معدل  حتقيق  توقع  املالية  قانون  أن  حني  يف   ،4.5% بناقص 
املبرمجة  املــوارد  على  سلبيا  سيؤثر  ما   ،  %3.7 حدود  يف  منو 
املندوبية  حسب  ملحوظ."  بشكل  تراجعت  التي  امليزانية  يف 
2021 )0.1% يف 2020(.السامية للتخطيط التي توقعت: ارتفاع التضخم إلى 1.1% يف 

مليون   500 بقيمة  قرض  على  الدولي،  البنك  صادق  كما 
اإلجمالي  املبلغ  ليرتفع  ــم(،  دره ماليير   5 يناهز  )مــا  دوالر 
خالل  للمغرب،  الدولية  املالية  املؤسسة  منحتها  التي  للقروض 
ثالثة أشهر يف نهاية 2020، إلى أزيد من 800 مليون دوالر )8 

ماليير درهم(.
 كما مت التوجه للسوق املالي الدولي بإصدار السندات مرتني 
بلغت قيمتها مليار يورو )1.22 مليار دوالر( يف سبتمبر وثالثة 
مليارات دوالر يف ديسمبر من نفس السنة، باملوازاة مع القروض 
خط  من  اآلتية  واالعتمادات  الدولي  البنك  من  عليها  احملصل 
 3 إلى  وصلت  بقيمة  الدولي  النقد  لصندوق  الوقائي  ماليير دوالر.السيولة 
إلى  بالضرورة  سيؤدي  االقتراض  إلى  املفرط  اللجوء  هذا 
علما  املقبلة،  السنوات  خالل  الدولة،  ميزانية  على  الضغط 
إجمالي  من   15% حوالي  تستنزف  أصبحت  الدين  فوائد  أن 
من أصل الدين والعموالت والفوائد، خالل السنة.النفقات، إذ ستكلف ميزانية الدولة، أزيد من 96 مليارا درهما 

الناجت  من   %95.6 إلى  العام  الدين  يرتفع  أن  املتوقع  ومن 
احمللي اإلجمالي يف 2021 بسبب االقتراض اخلارجي، يف حني 
ُيتوقع زيادة عجز ميزان احلساب اجلاري إلى %3.3 من الناجت 
الصادرات.  عن  ــواردات  ال زيــادة  استمرار  مع  اإلجمالي  احمللي 

مؤشرات  كل  بسلبية  متشائمة  الرسمية  االتوقعات  وحتى 
التنمية ...

امليزانيات  بكثير  تفوق  التي  الــديــون  خدمة  انعكاسات 
اجتماعية  تنمية  أي  دون  وحتــول  الرئيسية،  االجتماعية 
أعباء  واألجــراء  الشعبية  الفئات  وتتحمل  حقيقية،  وبشرية 
االنصياع  عن  املترتبة  التقشف  سياسات  خالل  من  تسديدها 
األجور والبطالة والتهميش واألمية...".إلمالءات الدوائر املالية، وبالضرورة ارتفاع نسب الفقر وجتميد 
ومع كل هذه املؤشرات التي تنبؤ بأن اآلثار السلبية للجائحة  
يف  الالشعبية  السياسات  مواصلة  نالحظ  وتتفاقم،  تتواصل 
الكادحني  ماليني  بترك  األزمــة  تداعيات  مع  الدولة  تعاطي 
ومئات اآلالف من العامالت والعمال املسرحني ملصيرهم وجتاهل 
املهمشني باملغرب غير النافع الذي يعرف حملة العودة يف هجرة 

مضادة من املدن...
لكن األوضاع تنذر باالنفجار بدليل تنامي املقاومة الشعبية 
 2021 فبراير   5 ليوم  بالفنيدق  الشعبية  الهبة  عناوينها  أبرز 
عليها  املفروضة  القيود  املسحوقة  اجلماهير  حطمت  مطالبة ببديل اقتصادي يضمن لها لقمة العيش.حيث 
ل20  الــعــاشــرة  الــذكــرى  إلحــيــاء  املناطق  جميع  ــروج  وخـ
النضاالت  وتواصل  للقمع(  جلها  )تعرض  املجيدة،  فبراير 
بالقنيطرة،  ستروين  بوجو-  عمال  عدة،  مناطق  يف  العمالية 
الطبقة العاملة الزراعية بسوس ماسة وتيداس واملعازيز حيث 
لالستغالل  وتعرضهن  بالعامالت  والبطش  املكثف  االستغالل 
بسيدي  الفالحي  االستثمار  مبكتب  الوساطة  عمال  اجلنسي، 
لالستشارة  الوطني  املكتب  شغيلة  الصحة،  قطاع  شغيلة  بنور، 
التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  ونضاالت  الفالحية، 
حيث تعرضت مسيراتهم لعنف همجي مما خلف موجة عارمة 
وطنية  بإضرابات  توجت  والتضامن  ــة  واإلدانـ التنديد  من 
املعطلني  لنضاالت  باإلضافة  التعليم.  بقطاع  واحتجاجات 

)االعتصام واالضراب عن الطعام(...
ومناضلني  ومدونني  صحافيني  من  احلرة  األصوات  قمع  أما 
رص  بضرورة  قناعة  إال  للتغيير  الطامحة  القوى  يزيد  فلن 
الوحدوي إلسقاط االستبداد ومناهضة رموز  النضال  الفساد.صفوف 

عبد الواحد ناجم
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خمسون سنة من السياسات الليربالية والنيوليربالية

"تقوم الدولة املغربية كدولة اقتصاد تبعي عىل خدمة مصالح 
املالية  املؤسسات  المــالءات  املرهتنة  السائدة  الطبقية  الكتلة 
الوقت  ذات  يف  وهتريهبا  الرثوات  تصدير  نزيف  وتشجيع  الدولية 
أصبحت  اليت  األخــرة  هذه  واالستدانة،  الرضائب  عىل  تعمتد 
معطى بنيواي يف القوانني املالية للدولة. ويفيض هذا الوضع إىل 
ارهتان القرار االقتصادي واملايل للمؤسسات املالية الدائنة اليت 
تخدم الرأمسال العاملي، حيث توجه هذه املؤسسات السياسات 
استزناف  نحو  التابعة  للدول  واالجمتاعية  واملالية  االقتصادية 

األنظمة  مجمتعات  ومــوارد  الكادحة  للطبقات  اإلنتاجي  الجهد 
عرفت  وقد  الجشع.  العاملي  الرأمسال  أرابح  يف  للزايدة  التابعة 
استغلت  حيث  مهوال  ارتفاعا  الجائحة  ظروف  مع  املديونية  هذه 
مما  االستدانة  يف  القيود  كل  الدولة  لتتجاوز  الجائحة  ظروف 
لهذه  ونظرا  املقبلة.  السنوات  يف  وخمية  اجمتاعية  بعواقب  ينذر 
مدى  لتبيان  املديونية  ملوضوع  العدد  ملف  نخصص  التطورات 
الدولة، وآاثراالستدانة عىل  بنيوية االستدانة يف هيكلة مالية 

املجمتع املغريب إن عاجال أو آجال."

 املديونية ، كمعطى بنيوي، مؤرش القتصاد تبعي هش

سعيد الطبل
يف  تتمادى  املغربية  الدولة  و  سنة  خمسني  من  اكثر  منذ  
اغراقت  سياسات   ، والنيوليبيرالية  الليبيرالية  السياسات 
املالية  االبــنــاك  مؤسسات  من  الــديــون  يف  املغربي  الشعب 
انعكاساتها  الفقيرة  الطبقات  تؤدي  باهظة  بفوائد  الدولية 
البرامج  ان كل   . واالقتصادية  على مستوياتها  االجتماعية 
الدولي،  النقد  وصندوق  العاملي  للبنك  الهيكلية   املسمات 
على  افتتها  التي  واالقتصادية  االجتماعية  والسياسات 
بالدنا لم تترك  اال املزيد من الفقر والفقر املدقع والكوارث 

االجتماعية.  
للدوائر  التبعية  السياسات  ــذه  ه نــتــاىج  مــن  ان  كما 
االمبريالية واالستحواذ على اهم أسس النسيج االقتصادي 
الدولية  املالية  املجموعات  طرف  من  للثروة  املنتج  الوطني 
جزء  على  فرض  اجلنسيات،  املتعددة  أالجنبية  والشركات 
ظل  يف  العيش  واملتوسطة  الفقيرة  الطبقات  مــن   كبير 
الصحية  التغذية  من  محرومني  الدائمني  والفقر  الهشاشة 
وتفشي  الــتــمــدرس  نــســب   تــراجــع  فضال  الــالئــق  والــســكــن 
ارتفاع  نتيجة  الشعب   أبناء  وسط  العنف  وتزايد  االمية 
يف  هذا   . املخدرات  أنــواع  كل  الى  واللجوء  اجلهل  مستوى 
 ، الثروة  على  التبعية  البورجوازية  تستحوذ  الذي  الوقت 
اساليبه  مبختلف  القمع  وتوسيع  املواجهة  أدوات  مستعملة 
الفئات  مطالب  كل   عن  ضدا  اجلماعية  االحتجاجات  جتاه 
عــادل  بشكل  للثروة  تــوزيــع  إعـــادة  يف  املتمثلة  الــواســعــة 

ومنصف. 
أكده  الدولية  املؤسسات  لتوجهات  املغرب  انصياع  ان 
2017 الذي اكد مرة أخرى على الشروط  البنك الدولي سنة 
لالستفادة  بها  االلتزام  يجب  التي  باإلصالحات  سمي  ما  او 

  : منها  ديونه  من 
املحيل  للرأمسال  ــواء  س األعــمــال  مناخ  تحسني   •  
مرونة  وتوسيع  الرضيبية،  اإلعــفــاءات  خــالل  واالجنيب من 

لشغل ا

العمومية، النفقات  تقليص   •  

الرأمسايل  لالستمثار  العمومية  الخدمات  فتح   •  

العمومية  املرافق  مجانية  ورضب 

فتاوي  تجلياته  ومن  املايل  القطاع  إصالح  مواصلة   •  

للفئات  مكتسباهتا  من  للحد  االجمتاعية  الصناديق  اصــالح 

ملة لعا ا

الدولية  املؤسسات  لفتاوي  االمتثال  ان  يتضح  هكذا 
قيام  إمكانية  كل  أجهضوا  األجنبي  للرآسمال  والتبعية 

بني  الهوة  توسيع  على  سوى  تساهم  ولم  وطني  اقتصادي 
الطبقات  وتقهقر  الفقيرة..  والطبقات  الغنية  الطبقات 
الرسمي  اخلطاب  يدعيه  ما  عكس  األسفل  الى  املتوسطة 
الفئة  لتجسيد بعض جوانب من  " لهذه  حول  "رد االعتبار 
واالجتماعي  االقتصادي  نظامنا  اتبعها  التي  اخليارات  هذه 
العمومية  للمرافق  اخلوصصة  سياسات  تأثير  منودج  والتعليم.نرد  كالصحة  االجتماعية  القطاعات  اهم  على 
ضررا  باملغرب  العمومية  أحلقت خوصصة املرافق  لقد 
يف  املشتغلني  والفالحني  العمال  مــن  واســعــة  بفآت  كبيرا 
من  لكثير  "التفويت"  فعملية  واخلدمات.  اإلنتاج  قطاعات 
واألجنبي،  الوطني  اخلاص  القطاع  إلى  العمومية  املؤسسات 
والــعــامــالت  الــعــامــلــني  مــن  مــن كبير  ــزء  ــرد ج نــتــج عــنــه ط
)الن  الفالحية  او  الصناعية  ســـواء  املــؤســســات  ــذه  ه يف 
االجتماعية  املصالح  االعتبار  بعني  تاخد  لم  منها  الكثير 
األنظمة  مست  فــالــتــراجــعــات   ، واملــســتــخــدمــني(  للعمال 
من  واحلــرمــان  التخفيض  ــاه  اجتـ يف  ــور  ــاالج ب املــرتــبــطــة 
الطبقات  هذه  اكتسبتها  التي  االجتماعية  احلقوق  اغلب 
وعدم  لألجور  األدنى  احلد  كاحترام  عبر نضاالت طويلة 
واإلجازات والرعاية  والتأمني االجتماعي  التعسفي  ... إلخ.الفصل  الصحية 
القطاع  هذا  خوصصة  عن  نتج  فقد  التعليم  مستوى  على 
النتيجة   وكانت    ، العمومي  التعليم  وباألخص   ، تام  افالس 
واإلجهاز  التكوين  وتــراجــع  التمدرس  مستوى  تدني  هي 
األساتذة  اعتبار  على  كالتراجع  املكتسبات  من  الكثير  علي 
يف  هــذا  التعاقد،  بقانون  بتشغيلهم  واالكتفاء  موظفني  
جيل  ارســـال  يف  رئيسي  دور  لــه  حــيــوي  اجتماعي  البلد.مــجــال  هذا  لهذا  املستقبل  سواعد   سيبني 
طبقي  تعليم  "هـــذا  نــهــائــي  لــشــعــار  ــاء  إرسـ مت  وهــكــذا 
على  مــبــنــي  طــبــقــي   تــعــلــيــم  ــي"  ــاق ــزن ال يف  الــشــعــب  والد 
ال  والتي  اخلاصة  اولوية املدارس والثانويات واجلامعات 
مجانية  عن  التراجع  و  امليسورة  الطبقات  سوى  بها  يلتحق 
على  سينعكس  مما  العمومية  املؤسسات  واقفال  الفقراء.التعليم  أبناء  تعليم  نسبة 
ــة   ــي ــألم ــدل ل ــ ــع ــ ــذه الـــــشـــــروط م ــ ــ ــد أوصــــلــــت ه ــقـ لـ
من  اغلبهن  النساء  مــن  النصف   مــن  55  % اكثر  لتجاوز 
سن  يف  األطفال  من  ماليني  ثالثة  ان  كما   . القروي  املجال 
بسبب  الــدراســة  يف  االستمرار  من  يتمكنوا  لم  التدريس.الــدراســة   يتطلبها  التي  املادية  الظروف 

كبير  بشكل  انعكس  فقد  الصحة  قطاع  خوصصة  امــا 
لقد   . الــعــالج  ــق  ــ واحل الــصــحــة  يف  ــق  احلـ مــجــانــيــة  عــلــى 
املصحات  مجال  اتساع  الصحة  لقطاع  اخلوصصة  انتجت 
ارهقت  مصحات   ، العمومية  املستشفيات  بــدل  اخلــاصــة 
تغطية  ظل  يف  العالج  متطلبات  نتيجة  الكادحني  جيوب 
الضعيف  الدخل  ذوي  السكان  )15 % من  محدودة  صحية 
من  الكثير  تشمل  وال  الطبية(  التغطية  من  يستفيدون 
أصبحت  فبدورها  العمومية  املستشفيات  اما  االختصاصات. 
العالج  متطلبات  من  الكثير  احضار  املريض  على  تفرض 
الفئات  اغلب  مست   وضعية  متطلباته....  كل  يكن  لم  اذا 

التراجعات.  هذه  لكل  األولى  الضحية  الضعيفة 
من  املستشفيات  متطلبات  تغطية  يف  ضعف  هناك  كما أن 
3000 ساكن  األطر الطبية حيث ان هناك طبيب واحد لكل 
وأكثر من  امرأة،   15.000 لكل  واحد  نساء  طبيب  من  وأقل 
املدن  يف  ممركزة  اغلبها  واالختصاصات  األطباء  البيضاء.44 % من  والدار  الرباط  يف  وباخلصوص  الكبرى 

التشغيل  قطاع 
العاملة  الطبقة  وضعت  احلالية  االقتصادية  البنية   ان 
األدنى  احلد  حتترم  ال  الذي  االستغالل  أنواع  لكل  عرضة 
الى  الدولية  املؤسسات  فتاوي  أدت   لقد  الشغل.  لظروف 
ينبني  العاملة  الطبقة  مع  التعامل  من  جديد  نوع  تطبيق 
املكتسبات   اغــلــب  ضــرب  يف  ويتجسد  االســتــغــالل،  عــلــى 
عن  والتراجع  االجتماعية  واحلماية  النقابية  كاحلقوق 

.... احملددة  العمل  عقود  الى  واللجوء  الدائم   العمل 
احلد  على  تقدميه  يتم  كما  يعمل  اخلوصصة لم  إن اثر 
ان  بل  بالدنا  يف   عالية  معدالت  بلغت  التي  البطالة  من 
املستغلني  مقص  على  وضعت  الشغل  ملدونة  الصيغة احلالية 
جتاه  التحكمية  املمارسات  من  ومكنتهم  العاملة  للطبقة 
على  االستغناء  الباطرونا  متكن  قــوانــني  ــت  وارس العمال 
فحسب   . ملصاحله  تستجيب  شـــروط  يف  العاملة  االــيــد 
30 % مــن ســكــان املـــدن الــذيــن  ــات  ف  ــي ــائ ــص بــعــض االح
عمل،  بدون  يعتبرون  سنة  و25   15 بني  ما  أعمارهم  تتراوح 
الوطني.  املستوى  20 % على  يتجاوز  البطالة  كما أن معدل 
ظروف  الى  املؤدي  املدقع  الفقر  من  املزيد  تعني  كلها  أوضاع 
ارتفعت   2008 سنة   فمن  ....فمثال  اجتماعية كارثية. 
وتراجع   2011 سنة  يف   40400 الى    25000 من  البطالة 
سنة  من  اقل  شغل  منصب   57000 ل    2010 سنة  2008.التشغيل 
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املديونية كمعطى بنيوي لسياسات النظام 

صدمة  يف   )19 )كوفيد  كــورونــا  وبــاء  تفشي  تسبب  لقد 
صاعقة أي يف أزمة صحية مست كل بلدان العالم مما انعكس 
العاملي، حيث أدت هاته األزمة إلى حالة  سلبا على االقتصاد 
تفاقم  من  حــاد  وبشكل  وزاد  واالنكماش  احلــاد  الركود  من 
العاملي  الرأسمال  منها  مير  التي  اخلانقة  االقتصادية  األزمة 
املعمور  مجموع  يف  الشعوب  ثروات  ونهب  استغالل  على  املبني 
نتيجة اللهث واجلشع من اجل الزيادة يف األرباح وعلى حساب 
األرواح. وطبعا كلما طال امد الصراع ضد فيروس كورونا كلما 
يستثمرها  التي  املالية  األصــول  قيمة  تراجع  إلى  ذلك  أدى 
الدول  الدولية،  املالية  )املؤسسات  العاملي  الرأسمال  أصحاب 
تفاقم  إلى  وحاد  كبير  وبشكل  سيؤدي  ما  وهذا  اإلمبريالية( 
أزمة الديون عامليا رغم أن العديد من الدول واجهت وال زالت 
هاته  وستؤدي  كورونا،  وباء  تفشي  قبل  ديون  أزمة  تواجه 
األزمة ستؤدي إلى خروج العديد من الدول الدائنة. من هذه 
تكاليف  لزيادة  نظرا  مرتفعة  جد  بديون  مثقلة  وهي  األزمة 

االقتراض يف املرحلة احلالية.
من هنا يتضح أن احلديث عن ازمة املديونية وبشكل خاص 
بطبيعة  االرتباط  أشد  مرتبطة  ستبقى  التابعة  الدول  لدى 
هيكلة  ولطبيعة  جهة  من  لتبعيتها  نظرا  الدول،  هذه  اقتصاد 
موجز  وبشكل  سنحاول  مــا  ــذا  وه احمللي  االقتصاد  وبنية 

التطرق له يف هذا املقال عبر احملاور التالية :
- إشارة أو ملحة اتريخية لالستدانة ابملغرب. 

-  يف  األسباب العميقة لسياسات للمديونية.

-  عىل سبيل الخمت

-   ملحة وإشارة اتريخية لالستدانة ابملغرب:

اخلارجية  املديونية  أزمة  أن  احملللني  من  الكثير  اعتقاد  يف 
املتخلفة بصفة عامة، على   / التابعة  البلدان  – بشكل خاص 
السبعينات  مرحلة  إلى  بداياتها  تاريخ  يرجع  األزمة  هاته  أن 
والثمانينات أي عقد أو عقدين بعد خصول مجموعة الدول  
القضية  هاته  أن  غير  السياسي"  "استقاللها  على  التابعة، 
أو  تاريخها  يعود  األزمة  هذه  فبداية  وبكثير،  ذلك   من  أبعد 
الدول   تاريخ  أن  حيث  االستعمار،  مرحلة  قبل  ما  إلى  ميتد 
لالستعمار  خضعت  التي  ــدول  ال اخلصوص  وعلى  احلديث 
وثيقة  صلة  لها  أزمـــات  ومــراحــل  فــتــرات  طياته  يف  يحمل 
الدول  هذه  وتعداد  اخلارجية،  باالستدانة  حاسم  وبشكل 
إلى  اخلارجية  القروض  أدت  الــدول  من  فمجموعة  كثيرا، 
وقعت  مثال  العثمانية  فالدولة  سياسيـ  ككيان  وجودها  إنهاء 
إنشاء  مت  األزمــة  هذه  وأثناء  اخلارجية،  االستدانة  جب  يف 
 – فرنسي  بنك  وهو   )1863 )سنة  العثماني  بالبنك  سمي  ما 
الدائنة  الدول  طرف  من  تكوينه   / هيكلته  متت  أي  إجنليزي 
)بشكل خاص فرنسا وأجنلترا( عهدت إليه صالحيات إصدار 
الدولة  إعالن  بعد  ومباشرة  العثمانية  الدولة  مكان  النقود 
تولى  1876م(،  سنة  )وذلك  خزينتها  إفالس  عن  العثمانية 
إعدام  يعني   - العام  اإليراد  مصادر  على  اإلشراف  البنك  هذا 
سيادة الدولة العثمانية – ألجل توظيف هذا اإليراد وبشكل 
املديونية  أزمة  - أي  الدين اخلارجي هذه األزمة  عام خلدمة 
العثمانية  الــدولــة  وتشتيت  بتفتيت  عجلت   – اخلارجية 

والسيطرة على الكيانات التابعة لها.
األول  احلسن  حكم  إبان  بالدنا  له  تعرضت  الشيء  نفس 
 )1912  -  1894( العزيز  عبد  بعد  من  ثم   )1894  –  1873(
األوروبية  الدول  معظم  بتنافس  املرحلتني  هاتني  متيزت  وقد 
على  إجنلترا...(   - إسبانيا   - أملانيا   - )فرنسا  آنذاك  العظمى 
بشكل  وضمنها  األقصى  املغرب  يف  وتوصيده  نفوذها  بسط 
الفرض  وتتحني  تترقب  كانت  الدول  تلك  وكل  املغرب،  خاص 
الشركات  وتــزكــي  تدفع  وكــانــت  ونفوذها  سيادتها  لبسط 
بالديون  البالد  إلغراق  منها  سعيا  البالد  يف  أكثر  للمتاجرة 
واضطرابات  بقالقل  كذلك  متيزت  املرحلة  هذه  وأن  خاصة 
إلى  وصلت  ــذاك  آن البالد  منها  متر  صعبة  وأوضــاع  داخلية 

إلى  إضافة  األهالي  طرف  من  ــراج  واخل اجلزية  تأدية  عدم 
الفساد املشتري وسط البالد مما يعمق الوضعية االقتصادية 
إعالن  إلــى  أدت  التي  األسباب  بني  من  وكــان  واالجتماعية 

.1912 احلجر/احلماية األجنبية سنة 
وضمنها  التابعة  الــدول  من  مجموعة  أن  له  يؤسف  ومما 
"استقاللها  على  حصولها  بعد  النهج  نفس  ــاودت  ع بالدنا 
السياسي" حيث جلأت مرة أخرى إلى القروض اخلارجية إميانا 
باالعتماد  إال  له  تصل  ولن  يتم  لن  التنموي  اإلقالع  أن  منها 
يف  سببا  وكانت  سابقا  عليها  اعتمدت  التي  املصادر  نفس  على 
موروثة  وعواقب  مأساوبة  جتارب  من  لها  ما  فرغم  احتاللها. 
وتهافتوا  سارعوا  احلاكمني  أن  إال  االستعماري،  العهد  عن 
اإلمنائية  املشاريع  أن  منهم  اعتبارا  االستدانة  مصادر  على 
املطروحة والتي إن مت متويلها بواسطة االستدانة سيكون لها 
التي  الفوائد  على  مرتفع  جد  واجتماعيا  اقتصاديا  مردودا 
أشاعها  األفكار  من  اسطوانة  على  مبني  وهذا  عنها،  ستترتب 
بداية  يف  صــدى  لها  وكــان  ــذاك  آن العاملي  الرأسمال  خبراء 
واملسيطر  العاملي  الرأسمال  أن  السبعينات واألصل يف ذلك هو 
الرأسمال والزيادة يف األرباح والبحث  إلى تراكم  دائما يسعى 
استثمار  إلــى  يدفعه  الربح  انخفاض  عــدم  عن  البحث  ثم 
املرحلة  هذه  أن  إال  باإلضافة  املستعمرات،  يف  املالية  األصول 
الدول  ورغبة  حاجة  وكذلك  البترول  أسعار  ارتفاع  عرفت 
وبرامج  خطط  رسمت  حيث  التنمية،  حتقيق  يف  التابعة 
تغطيتها  عــن  احمللية  مدخراتها  تعجز  التنموي  لــإقــالع 
املرور  وقبل  األجنبي.  االقتراض  إلى  اضطرها  مما  ومتويلها 
إلى استكشاف وتبيان األسباب العميقة والتي هي يف جذورها 
الوضعية  أن  تبيان  إلى  سنعرج  األبعاد  متعددة  بنيوية  أزمة 
وتفاقمها  تعمقها  من  زادت  والتي  ببالدنا  للمديونية  احلالية 
األزمة الصحية كوفيد 19، واملعطيات التالية توضح ذلك: جلا 
7 قروض خارجية يف  2020 إلى  احلاكمني ببالدنا خالل سنة 
ظرف ثالثة أشهر بعدما مت الترخيص لوزير املالية من طرف 
 2020 لسنة  املالية  قانون  حدده  ما  سقف  بتجاوز  البرملان 
31 مليار درهم والتحويل دون سقف حسب  )احملددة يف سقف 
اجلهات  من  القروض  هذه  كانت  القانون220.30.وقد  مرسوم 
التالية: صندوق النقد الدولي 3 مليار دوالر )%3  من إجمالي 
صندوق  دوالر،  مليون   275 الدولي:  البنك   ،= اخلام  الدخل 
 100 األوربـــي:  ــاد  االحت دوالر،  مليون   127 العربي:  النقد 
مليون دوالر مرة أخرى من االحتاد األوربي لبعض التمويالت 
دوالر.  مليون   48 العاملي:  البنك  دوالر،  مليون   137 اخلاصة: 
مليار   100 من  أكثر  للشركات  القروض ستوجه  هذه  ومجموع 
املديونية  جعل  واللوبيات(.مما  الباطرون  ضغط  )بعد  درهم 
 140 من  أكثر  السنوية  وخدمتها  درهم  مليار   1000 تتجاوز 
مليار درهم، وبلغ مجموع الديون خالل سنة 2020: %92 من 

الناجت الداخلي اخلام. 
ولنرجع إلى األسباب التي أدت وال زالت تؤدي إلى تفاقم املديونية 

ببالدنا:
بأزمة  املغرب منذ مدة  التابعة وضمنها  البلدان  متر معظم 
اقتصادية خانقة وهي يف طبيعتها بنيوية وهيكلية، وال ميكن 
اعتبارها بأزمة عابرة أو دورية )كما ميكن أن يقول البعض من 
األبعاد  متعددة  أزمة  اجلوهر  يف  فهي  اللبيراليني(،  املتتبعني 
احلاضر  وقتنا  وإلى  السبعينات  منذ  وتعقيدا  تشابكا  وتزداد 
األزمات،  من  العديد  من  الرأسمالي  النظام  مرور  عبر  وذلك 
اخلــروج  يستعصي  فقد  املديونية،  ــة  أزم لها  انضافت  وإذا 
وهيكلي  راديكالي  تغيير  )أي  قيصرية  عملية  دون  منها 
اللبيراليني  من  البعض  يعزي  وقد  القائم(  النظام  لبنيات 
هذا  على  فالرد  الدميغرايف،  النمو  هو  ذلك  يف  السبب  أن  إلى 
للنظام  االقتصادية  التبعية  أن  بحيث  جدا  بسيط  االدعاء 
املجال  يفسح  وال  معطل  وعامل  عقبة  العاملي  الرأسمالي 
للمساهمة يف عملية اإلنتاج والتنمية ويبقى مجرد مستهلك 
استمرارية  وجوهر  صلب  يكون  وقد  العالم  يف  الشعوب  لكافة 

إلى  تــؤدي  التي  األسباب  إذن  هي  فما  املديونية،  ودميومة 
ببالدنا؟ املديونية  استمرارية 

القطاع  منها  اإلنتاجية  للقطاعات  البنيوي  الضعف   -
للتكيف  قابل  وغير  وتقليديا  عتيقا  يزال  ما  والذي  الزراعي 
سياسة  هذه  طبعا   / التكنولوجية  واملستجدات  املعطيات  مع 

منتهجة من طرف النظام القائم.
- ال زال النظام السائد يعتمد لسد الفجوة املالية احلاصلة 
باللجوء  املتطلبات  و  واحلــاجــيــات  احمللي  ــار  االدخـ بــني  مــا 

لالستدانة.
- استمرار عجز موازين املدفوعات، والذي يعبر عن اخللل 
 - بالدنا  ضمنها   - التابعة  االقتصاديات  يف  الكامن  الهيكلي 
والتي تعتمد على تصدير املواد األولية أساسا واستيراد املواد 
االستهالكية األساسية، والسلع واآلالت الرأسمالية الوسيطة 
لشروط  التدهور  تراكم  إلى  طبعا  يؤدي  اخللل  وهذا  لإنتاج 
األولية  املواد  أسعار  ميل  نتيجة  اخلارج  مع  التجاري  التبادل 
الـــواردات  أسعار  يف  املستمر  واالرتــفــاع  لالنخفاض  اخلامة 

والصناعية. االستهالكية 
من  احلاصل  بني  ما  الفجوة  لتنامي  نظرا  غذائية،  أزمــة 
االستهالك،  اجــل  من  عليها  والطلب  الغذائية  ــواد  امل إنتاج 
الالزمة  الغذائية  املواد  تأمني  عن  البلد  قدرة  عدم  يعني  مبا 
الرأسمال األجنبي للضغط  )ويستعمل هذا كسالح من طرف 

على الدول التابعة لتحقيق أهداف سياسية(.
ارتفاع، يف حني ركود اإلنتاج  4( - أزمة تضخم: األسعار يف 
إلى  ويــؤدي  التجاري،  امليزان  عجز  إلى  يؤدي  مما  التجاري 
من  يؤدى  والتضخم  التجاري  امليزان  وعجز  كذلك  البطالة 
جديد إلى تدهور سعر الصرف للعملة احمللية ويشجع هروب 
ببالدنا(  كبير  بشكل  )ويحدث  اخلــارج  إلى  احمللية  األمــوال 
فيضطر  الدولية  املالية  الفجوة  تكبر  ذلــك  لكل  ونتيجة 

لالستدانة، ويبقى البلد يدور يف حلقة مفرغة.
5( إضافة إلى سوء توظيف القروض نظرا لسوء التخطيط 

والفساد ...
بنيوي  وبشكل  واملساهمة  الداخلية  العوامل  بعض  هذه 
فنذكر  اخلارجية  العوامل  أما  املديونية  دميومة  يف  ومستمر 

منها:
والتي  الدولية  املالية  األسواق  يف  الفائدة  أسعار  ارتفاع   -
تعرف ارتفاعا متناميا مما يؤدي إلى استفحال أزمة املديونية 
التمويل  لقيمة  املدفوعة  الــزائــدة  الفوائد  جتــاوز  نتيجة 
خسائر  املدينة  الدول  تكبد  هذا  عن  وينتج  الصايف  اإلضايف 
النصيب  ميثل  أصبح  الدين  خدمة  مؤشر  أن  بحيث  متزايدة، 
من  كبيرة  مبالغ  على  ويستحوذ  الديون  صــايف  من  األكبر 

العملة من النقد األجنبي.
يعتبر  والــذي  اخلــام،  للمواد  العاملية  األسعار  انخفاض   -

الركيزة األساس للدول التابعة يف صادراتها.
- أثار الركود التضخمي السائد واملتواصل يف معظم الدول 
البلدان  على  مباشر  وبشكل  ينعكس  ــذي  وال الرأسمالية، 

التابعة نظرا الندماجها يف النظام االقتصادي العاملي.
النقاط  املقال الستعراض كل  املجال يف هذا  وقد ال يتسع 
اعتبار  على  املديونية،  بأزمة  الصلة  وذات  الكامنة  واألسباب 
سيولة  مشكلة  مجرد  أنها  على  وتفسر  حتصر  أن  ميكن  ال  أنه 
بصميم  وطيدة  عالقة  لها  ذاتها  يف  هي  بل  محلية،  أو  دولية 
ينهجها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  وبنية 

النظام القائم كسياسة اقتصادية  اجتماعية.
احلقائق  هذه  نتائج  فإن  كخالصة:  أو  اخلتم  سبيل  وعلى 
أزمة  تطور  حول  استجمعناها  والتي  واملعاصرة  التاريخية 
الدول  يف  أو  ببالدنا  سواء  خاص،  بشكل  اخلارجية  املديونية 

التابعة ميكن إيجازها فيما يلي:
- إن االستدانة اخلارجية يف ظل الظروف الدولية احلالية 

أبو نهال
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املديونية كتكريس للتبعية البنيوية 

بني  العالقة  كــانــت  الــعــالــم،  يف  مــكــان  كــل  ويف  تاريخيا، 
احلال  كان  وهكذا  راسخة.  اإلمبريالية  والسيطرة  املديونية 
ضد  احلــرب  يف  الهزمية  بعد  فمباشرة  للمغرب.  بالنسبة 
 1860 ابريل   26 يف  املؤرخة  سبتة  ملعاهدة  وتطبيقا  إسبانيا 
جانب  ــى  ،إل  )1859-1873( الــرابــع  محمد  السلطان  قــام 
سبتة  حول  لإسبان  اإلضافية  األراضــي  بعض  عن  التنازل 
20 مليون دوروس  ومليلة ، بتسديد تعويض عن احلرب قدره 
قام  التسديد  )1(.ولضمان  ذهــبــي(  فرنك  مليون  تطوان.)100  مدينة  باحتالل  اإلسباني  اجليش 
من   ./.25 حوالي  الوقت  ذلــك  يف  القرض  هــذا  مثل  وقــد 
املغرب  خزينة  أن  حني  يف  للمغرب.  اخلــام  الداخلي  املبلغ املطلوب.الناجت  40./. من  آنذاك لم تكن تتوفر سوى على 
مواتيا  سيكون  االستعمارية  القوى  بني  التنافس  لكن 
املبلغ  بإقراضه  البريطانيون  سيقوم  إذ  للمغرب.  نسبيا 
ذئب  استبدل  يعني  مــا  وهــو  لــإســبــان.  تسديده  املطلوب 
 ./.12 للبريطانيني  املستحقة  الديون  خدمة  وستمثل  للمغرب.بذئب.  اجلمركية  العائدات  من 
التجاري للمغرب وفشل اإلصالحات  امليزان  إن تعمق عجز 
لتفاقم  مواتية  أرضية  ستخلق  األول  للحسن  الضريبية 
فأكثر.  أكثر  االستعمارية  القوى  ضغط  وسيزداد  املديونية. 
االستعماري  الوجود  سيرسخ   1904 لسنة  الفرنسي  فالقرض 
حول  املــالــي  اخلــنــاق  لتضييق  بــدايــة  وسيشكل  املغرب.الفرنسي 
يعيد  التاريخ  أن  يبدو  ذلك  من  تقريبا  قرن  مــرور  وبعد 
إطار  للثمانينات يندرج يف  الهيكلي  التقومي  واملالية.نفسه. فمخطط  االقتصادية  واألزمة  املفرطة  اخلارجية  املديونية 
سيلجأ  الفوسفاط،  أسعار  ارتفاع  ومع  السبعينات  فخالل 
غير  للنفقات  معظمها  سيذهب  التي  القروض  إلى  واالختالس.املخزن  الرشوة  عن  فضال  املنتجة 
سياسة  تطبيق  مت  الهيكلي  التقومي  مخطط  إطــار  ففي 
قطاعي  يف  العمومية  للنفقات  الكبير  والتخفيض  اخلوصصة 
وغير  عــادل  غير  ضريبي  نظام  وتطبيق  والتعليم  الصحة 
بنسبة  العمومية  النفقات  بتقليص  للدولة  سمح  متوازن 
الضرائب  من  أساسا  اآلتية  املداخيل  على  واالعتماد   ./.60

املباشرة. غير 
ــي والــبــنــك الــدولــي  ــدول الــنــقــد ال ــدوق  ــن والـــواقـــع أن ص
االقتصادية  السياسات  يخص  فيما  شروطهما  األمر الذي يوضح متاما فقدان السيادة االقتصادية واملالية.سيفرضان 
ــيــة عــن عــواقــب  ــد كــشــفــت األزمــــة الــصــحــيــة احلــال وقـ
عقود.  ثالثة  من  أكثر  مند  املتبعة  العمومية  السياسات 

ونظام  والهشاشة.  الفقر  يف  يعيشون  أصبحوا  السكان  فثلثي 
مت  العمومي  والتعليم  مأساوية.  وضعية  يف  الصحية  الرعاية 
وبالتالي  اخلاص  التعليم  أمام  املجال  لفسح  تقريبا  تدميره 
يف  الرئيسية  وظيفته  تتمثل  الذي  الطبقي  التعليم  تكريس 
طبقية.إعادة إنتاج العالقات االجتماعية وما يترتب عنها من فوارق 
األخيرة  السنوات  يف  الدولية  املالية  املؤسسات  تغير  ولم 
مثل  بــراقــة  لــشــعــارات  الــتــرويــج  ــالل  خ مــن  خطابها  ــوى  س
"مكافحة الفقر" و"احلد من الفوارق االجتماعية" و"احلكامة 
املتبعة  االقتصادية  السياسات  فان  الواقع  يف  أما  اجليدة". 
الهيكلي  التقومي  واملطبقة يف جوهرها هي استمرار لسياسات 
العمومية  اخلدمات  من  العديد  تفويت  إلى  الهادفة  السابقة 
شركات  إلى  العمومية  املؤسسات  وحتويل  اخلاص  القطاع  خاصة.إلى 
تتجاوز  أصبحت  والتي  حاليا  القروض  إلى  اللجوء  ويعتبر 
منها  اخلــام  الداخلي  الناجت  من   ./.100 اإلجمالية  قيمتها 
يعكس  مما  األمــام  إلى  هروبا  خارجيا،  دينا  من35./.  أكثر 

وتطبيق  املال  رأس  على  الضرائب  لفرض  سياسية  إرادة  غياب 
الضريبية.      العدالة 

بالضريبة  املتعلقة  الضريبية  ــوارد  املـ أن  املــؤكــد  ومــن   
وان  بــنــســبــة28./.،  انخفاضا  تعرف  ســوف  الــشــركــات  على 
قد  حادا  تناقصا  سيعرف  الضريبي  الذاتي  االكتفاء  معدل 
10./. من االكتفاء  يبلغ42,40./.   وهوما يشكل نسبة أقل ب 
سوف  اجلديدة  االقتراضات  أن  كما   .  2018 لسنة  الضريبي 
هده  من   ./.12 أن  على  للدولة.  املالية  املوارد  من   ./.32 تشكل 
هدا  إلى  إضافة  خارجية.  جهات  من  تكوم  سوف  االقتراضات 
يستنزف  سوف  الديون  بتسديد  املتعلق  املالي  التحمل  فان 
يف  مبني  هو  كما  العمومية  النفقات  مجموع  من   ./.16,31
واقع  ويعمق  بل  يؤكد  املالي  التوجه  هذا  أسفله.  اجلــدول 
للدوائر  املغربي  واملالي  االقتصاد  للقطاع  البنيوية  املالية.التبعية 
 Adam Barbe. « Dette publique et  )1(  
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والسائدة هي وسيلة من وسائل ابتزاز البلدان التابعة والفقيرة 
منها وبالتالي التدخل يف شؤونها الداخلية واملس بسيادتها.

-  إن املؤسسات املالية الدولية والتي ما هي إال آليات تتحكم 
وتسيرها اإلمبريالية العاملية للسيطرة ونهب خيرات الشعوب.
زيــادة  يف  التمادي  هو  لديها  السائد  العام  ــاه  االجت إن    -
اخلانقة  االقتصادية  األزمات  تعميق  بغية  املديونية  وحجم 

التي متر منها الدول الدائنة.
ال  زالت  ال  املتخلفة   / الدائنة  البلدان  أن  وحيث  واعتبارا 
أو  للخروج  االسترايجية  شعوبها  ومصالح  مطامح  عن  تعبر 
ستبقى  األزمة  خيوط  وباقي  اخلارجية  املديونية  أزمة  حل 

على  واالستغالل  والسيطرة  القهر  فرض  ويستمر  مستعصية 
كل  استنهاض  ببالدنا  وخاصة  طبعا  يتطلب  مما  الشعوب 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  رأسها  وعلى  احلية  القوى 
وإن  شعبنا  على  املسلطة  والقهر  االستعباد  أشكال  كل  ملناهضة 

غدا لنظيره قريب.
جــــع ا لـــــمـــــر ا

-  أحمد النوري: أزمة املديونية للدول العربية

املديونية  ألزمة  األساسية  األسباب  يف  الدامئ:  عبد  محمد   -
ابملغرب

-  نجيب أقصيب: مقاالت وحوارات حول أزمة املديونية ابملغرب.

3 -  مجلة اقتصادايت مشال إفريقيا عـدد 

إحصائية  نرشة  حسب  سنة2020  خالل  العامة  املديونية   -
لوزارة االقتصاد واملالية.

الدولية  والشبكات  املنظمات  بعض  عــن  ــادر  ص تقرير    -
واإلقلميية إللغاء ديون الدول املتخلفة

-  تقرير "آفاق االقتصاد العريب" عـدد 11 أبريل 2020.

االقتصادية  للتمنية  العربية  ــز  ــراك وامل املعاهد  رابــطــة    -
العربية  الــدول  لدى  املديونية  حول  دولية  ندوة  واالجمتاعية: 

.1992

تمتة مقال املديونية كمعطى بنيوي لسياسات النظام

المؤشرات الرئيسة لدين الدولة في  المغرب ) بمليار درهم و )%

LF* 
2018

LF 
2019

LF 
2020

LFR* 
2020

LF 
2021

المداخيل الضريبية   218,48 228,61 233,37 189,99 201,86

مداخيل غير ضريبية   16,43 24,80 23,66 22,36 26,55

مجموع المداخيل العادية   234,91 253,42 257,04 212,36 228,42

مداخيل القروض    المتوسطة والبعيدة المدى الداخلية 43 49,2 66,2 76,2 66,2

الخارجية 25 27 31 60 41

مجموع المداخيل  302,90 329,62 354,24 348,56 335,62

  *)segma ( مداخيل مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة 2,81 2,81 2,23 2,10 2,18

83,79 مداخيل حسابات الخزينة   85,08 90,25 110,92 94,30

المجموع العام للمداخيل   389,50 417,50 446,72 461,58 432,10

فوائد وعموالت الدين العمومي   27,11 28,03 29,02 29,33 28,67

سداد الدين المتوسط والبعيد المدى   الداخلي  29,49 34,09 51,13 47,79 42,33

الخارجي 5,23 5,11 16,38 16,37 6,64

مجموع تحمالت الدولة   407,34 443,42 488,56 507,48 475,99 

حصةالمداخيل الضريبية من المداخيل العادية  93% 90,20% 90,79% 89,46% 88,37%

حصةالمداخيل الضريبية من المداخيل 72,12% 69,35% 65,87% 54,50% 60,14%

حصة مداخيل القروض من مجموع المداخيل العادية  22,44% 23,11% 27,43% 39,07% 31,94%

حصة مداخيل القروض من المجموع العام المداخيل 17,45% 18,25% 21,75% 29,50% 24,80%

حصةالمداخيل الضريبيةمن تحمالت الدولة 53,63% 51,55% 47,76% 37,43% 42,40%

حصة فوائد وعموالت الدين من تحمالت الدولة  6,65% 8,84% 5,93% 5,77% 6%

حصة فوائد وعموالت الدين  + سداد الدين من تحمالت الدولة 15,17% 15,16% 19,75% 18,42% 16,31%
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يف مواجهة حرب املديونية االمربيالية
تجارب مختلفة لالسرتشاد

وأصبحت  املظلم  املديونية  نفق  العالم  دول  من  العديد  دخلت 
املدمرة،  السلبية  وانعكاساتها  اخلانقة  أزماتها  وقــع  على  تعيش 
النامية  الدول  على  األمر  يقتصر  وال  واالجتماعية؛  االقتصادية 
الــدول  كافة  ــة  األزم هــذه  متس  وإمنــا  النمو،  طريق  يف  السائرة  أو 
فاتورتها  وتدفع  والغنية  املتقدمة  ــدول  ال فيها  مبا  الرأسمالية 

الشعوب بشكل متفاوت يف مختلف هذه البلدان.

النظام  وحشية  مظاهر  من  مظهرا  املديونية  تعد  ما  وبقدر 
وجها  كذلك  تعكس  فإنها  الشعوب،  خيرات  لنهب  وآلية  الرأسمالي 
من أوجه األزمات املالزمة لهذا النظام. وجتدر اإلشارة يف هذا الباب 
للنظام  املديونية  مالزمة  أي  األخير،  األمــر  هذا  على  التأكيد  أن 
النظام؛  هذا  ضد  مجانية  حربا  أو  حتامال  باملطلق  ليس  الرأسمالي، 
بشكل  به  يقر  موضوعي  واقــع  على  للضوء  تسليط  هو  ما  بقدر 
صريح أغلب خبراء االقتصاد الرأسمالي أنفسهم، الذين ال يقدمون 
ارتباطها  على  يؤكدون  ما  بقدر  املديونية  ملشكل  حلوال  أو  تفسيرا 
اضطرابات؛  من  يعيشه  وما  الرأسمالي  بالنظام  والقدري"  "احملتوم 
بل هناك من بينهم من ميكن اعتبارهم "جريئني" عندما يصرحون 
حلول  اقتراح  أو  املديونية  أزمة  من  للخروج  إمكانية  أية  بانعدام 
وبآثارها  بها  القبول  وجوب  على  تأكيدهم  متة  ومن  وجتاوزها؛  لها 
املدمرة يف مسعى آخر للتدجني السياسي والفكري، خاصة مع توالي 
األزمات واشتداد حدتها، وتعاظم الظاهرة والنمو املضطرد ملديونية 
يف  دوالر  تريليون   15 إلى  وصلت  والتي  الدول،  من  العظمى  الغالبية 
التسعة أشهر األولى من سنة 2020، متجاوزة ما كان عليه األمر إبان 

.2007 األزمة املالية لسنة 

يف  وأخــصــائــيــون  نــزهــاء  آخـــرون  بــاحــثــون  يعتبر  املــقــابــل،  يف 
للمعضالت  حال  باملطلق  تشكل  ال  املديونية  أن  االقتصاد  مجال 
االقتصادية  التنمية  أمام  كبيرا  عائقا  تعتبر  ما  بقدر  االقتصادية، 
أن  اختارت  التي  الــدول  كل  يدخل  كبيرا  وحتديا  واالجتماعية، 
إلى  العامة،  ميزانياتها  لتمويل  القروض  على  سياساتها  يف  تعتمد 

نفق مظلم ال مخرج له.

ال  باملديونية،  املرتبطة  جميعها،  األمور  هذه  فإن  عام  وبشكل 
الرأسمالية  اجلهات  تقدمتها  التي  والوصفة  جديدا؛  اكتشافا  تعد 
وغيره  الدولي  النقد  صندوق  ويفرضها  واملــأزومــة  التابعة  للدول 
على  قائمة  ــذا  ه يومنا  وحــتــى  باستمرار  كــانــت  املــؤســســات،  مــن 
سياسة  عبر  الوطنية  السيادة  يف  التفريط  أولها  مرتكزات؛  ثالث 
على  احلكومي  اإلنفاق  )تخفيض  التقشف  هو  وثانيها  اخلوصصة 
املــواد  دعــم  وعلى  أخــرى  اجتماعية  وقطاعات  والصحة  التعليم 
والزيادة  جتميدها  أو  األجور  تخفيض  هو  وثالثها  األساسية....( 
يف  حذافيرها  بكل  الوصفة  هــذه  تطبيق  الــضــرائــب....ورغــم  يف 
العديد من الدول الفقيرة والنامية، لم تعرف أوضاعها االقتصادية 
يف  تغرق  الزالت  كما  يذكر،  فعلي  ازدهار  أو  حتسن  أي  واالجتماعية 
املديونية  نفق  يف  وتتوغل  واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  وحل 

املظلم.  

حالة املغرب: 
املغرب، وبناء على معطيات فعلية بعيدة عن كل  يف حالة بالدنا 
األمريكي  للمعهد  سبق  ما  إلى  اإلشــارة  جتدر  دمياغوجي،  خطاب 
املغرب  بكون   ،2015 سنة  أكد  أن  ماكينزي  االستراتيجية  للدراسات 
والعالم  إفريقيا  مستوى  على  مديونية  الــدول  أكثر  من  أصبح  قد 
2015 مقارنة  العربي، فقد احتل الرتبة األولى تلك السنة، أي سنة 
مت  عندما  العاملي  املستوى  على  وحتى  بل  اخلام،  الداخلي  بناجته 
تصنيفه يف الرتبة 29. لذلك يجب أن ال يتم املرور مرور الكرام على 

هذا الترتيب فخطورته بادية وجلية للجميع.

وبالرغم من ذلك، لم يزد هذا الوضع سوى استفحاال، حيث أقر 
املتواصل  باالرتفاع   2018 سنة  نهاية   للحسابات  األعلى  املجلس 
بحكم  يعرف،  لن  الذي  املنحى  وهو  العمومية؛  املديونية   ملستوى 
االقتصادية  االخــتــيــارات  نفس  تستمر  طاملا  تراجع  أي  املنطق، 

ثوابت  مــن  شــيء  يتغير  لــم  وطــاملــا  جهة،  مــن  اخلـــارج  مــن  املــمــالت 
سياسة الدولة يف املجال االقتصادي واملالي واملتمثلة يف اللجوء إلى 
االستدانة لتمويل عجز امليزانية من جهة ثانية، وطاملا أن منظومة 
يكفي  ما  وهناك  الدولة  مفاصل  كافة  تسكن  واملالي  اإلداري  الفساد 
قيمة  وصلت  فقد  وللعلم  املوضوع.  هذا  حول  الرسمية  التقارير  من 
وتصل  دوالر  مليار   34 من  أكثر   2019 سنة  للمغرب  اخلارجي  الدين 

كلفته ما يفوق %51 من الناج الداخلي اخلام.

باإلضافة لكل هذه األمور، ومع أزمة كورونا وآثارها على املستوى 
اتخذتها  التي  احلمائية  اإلجــراءات  على  وبناء  والدولي،  الوطني 
حلماية  اتخاذها  تعتزم  التي  وتلك  املتقدمة  الــدول  من  العديد 
احلكومة  اإلقتصاديني  اخلبراء  بعض  حذر  اقتصاداتها،  ولتشجيع 
من  للخارج،  وتبعيته  الوطني  االقتصاد  طبيعة  بحكم  املغربية 
املضاعفة  اخلطورة  ومن  لألزمة  واملرتقبة  اخلطيرة  االنعكاسات 
من  وبالرغم  لكنه  االستدانة.  طريق  عن  حللها  أخرى  مرة  للجوء 
اعتماد هؤالء اخلبراء على أرقام دالة مشتقة من املعطيات الواقعية 
التدبير  جند  املنطقية،  والتوقعات  والعاملي  املغربي  لالقتصاد 
تقنوقراطيي  إلمالءات  متاما  منضبط  آخر  واد  يف  للدولة  الرسمي 
اندالع  منذ  واسع  وبشكل  اللجوء  مت  حيث  الدولي؛  النقد  صندوق 
طريق  عن  اخلارجية  التمويالت  إلى   )19 )كوفيد  الصحية  األزمة 
العمومية  للنفقات  متواصل  ارتفاع  من  ذلــك  يعني  مبا  الــديــون، 
املرتبطة بخدمة الدين وتكريس وتعميق حلقة االستنزاف املفرغة 
لتسديد  املتواصلة  اإلستدانة  يف  املتمثلة  الــدولــة  دخلتها  التي 

السابقة. الديون 

عىل املستوى العاملي
وقرون  عقود  منذ  املمتدة  اإلمبريالية  االستنزاف  حرب  رغم 
إلى  احلروب  من  أشكالها  تعددت  والتي  الشعوب  ومقدرات  خليرات 
اإلمبريالية  تواصل  وغيرها؛  ــان  اإلدع اتفاقيات  إلــى  الوصايات 
كما  املديونية،  سالح  عبر  هذه  حربها  املالية  ومؤسساتها  العاملية 
والتقدمية  الوطنية  والقوى  واحلكومات  الشعوب  وتواصل  واصلت 
ويحفل  عدة.  واجهات  على  للمديونية  السلبية  لآلثار  مقاومتها 
التي  الهامة،  واإلجنازات  املكتسبات  من  بالعديد  هذا  املقاومة  تاريخ 
والبحث  بها  والتعريف  بها  االهتمام  مسؤولية  كتقدميني  علينا 
الشعبية  املقاومة  من  أساسي  كجزء  وتطويرها  جناحها  سبل  عن 
مسعى  من  جزء  يشكل  ما  وهو  اإلمبريالية؛  السياسات  مواجهة  يف 

مقالنا هذا.

واإلجنــازات  التجارب  من  ببعض  التذكير  وجب  اإلطار  هذا  ويف 
مواجهة  يف  الدولية  واملؤسسات  احلكومات  بعض  بها  قامت  التي 
وعلى  اقتصاداتها  وعلى  ــدول  ال على  املــدمــرة  وآثــارهــا  املديونية 
األوضاع االجتماعية ملواطنيها، وهي جتارب ال جتد لها صدى كبيرا 
اإلديولوجية  لعقيدتها  واملنضبط  املوجه  الرأسمالية  إعــالم  يف 

والربحية. التضليلية 

مبوجب  قامت  أن  األمريكية  املتحدة  الشمال  لواليات  سبق  فقد 
قرار سياسي اتخذته سنة 1876، بإلغاء كل مديونيتها جتاه واليات 
اجلنوب، بعدما كانت قد توقفت عن تسديدها ملدة 20 سنة أي منذ 
البلشوفية  الثورة  بعد  الروسية  احلكومة  أيضا  قامت  كما   .1856

دولة  على  احملسوبة  الــديــون  كل  إلغاء  ــرار  ق باتخاذ   1917 سنة 
من  إبتداء  لها  تسديد  لكل  النهائي  التوقيف  ومت  البائدة  القيصر 
 1940 سنة  و   1914 سنة  بني  ما  املكسيك  قامت  كذلك   .1918 يناير 
ذلك  بعد  اتخذت  ثم  مرات،  عدة  اخلارجية  ديونها  سداد  بتعليق 
%80 من تلك الديون وإعادة جدولة  النهائي لتسديد  قرار الرفض 
البرازيل  من  كل  عليه  سارت  الذي  النهج  النفس  وهو  منها.  تبقى  ما 
 12 ملدة  اخلارجية  ديونها  تسديد  أوقفت  التي  واإلكوادور  وبوليفيا 
 1943 سنة  الديون  تلك  من   30% ألغت  مت   ،1931 من  ابتداء  سنة 
واستمرت دولة اإلكوادور يف تعليق تسديد ديونها حتى سنة 1950. 
الدولة  هي  األرجنتني  كانت  املنطقة  نفس  ويف  الدول،  هذه  ومقابل 

تسديد  وواصــلــت  الدائنة  ــدول  ال لتوصيات  املنضبطة  الوحيدة 
الديون املفروضة على شعبها واقتصادها مما اثر سلبا على التنمية 

وعلى األوضاع االجتماعية ملواطنيها.

وباإلضافة إلى هذه التجارب الشعبية هناك جتربة دولة البيرو 
الذي  غارسيا  أالن  الرئيس  عهد  خالل  املاضي  القرن  ثمانينات  يف 
البالد،  تنمية  على  املديونية  آثار  من  للحد  إجــراءات  بإقرار  قام 
ال  املديونية  لتسديد  الدولة  ميزانية  ضمن  سقف  حتديد  أبرزها 
يتعدى %10 من عائدات الصادرات؛ وهناك أيضا أمثلة أخرى لرفض 
)1(، حيث  العديد من الدول لتسديد ما يسمى ب"الديون الكريهة" 
اتخذت  أن  وتركيا وكستاريكا  وإثيوبيا  وبولونيا  أملانيا  لكل من  سبق 
صادرة  قرارات  على  اعتمادا  أو  الديون  تلك  بإلغاء  أحادية  قرارات 
عن محكمة الهاي وعن احملكمة العليا بالواليات املتحدة األمريكية 

أو غيرها من اإلطارات التشريعية الدولية واإلقليمية.

ينتصر  سياسي  قــرار  كونها  عن  وفضال  املديونية،  مواجهة  إن 
ميكن  اإلمبريالية،  املالية  السياسات  مواجهة  يف  الشعوب  لسيادة 
سبقت  كما  سياسية  ــراءات  إج إلى  ترجمته  الوطنية  للحكومات 
تشريعية  مرتكزات  املواجهة  لهذه  فإن  أعــاله؛  بعضها  إلى  اإلشــارة 
بالديون  املعنية  املستقلة  اخلبيرة  قرار  مثل  الدولي  املستوى  على 
أقــرت:  التي  لــي؛  بوفني  السيدة  املتحدة؛  األمم  لــذى  اخلارجية 
حتمله  ميكنها  وال  الديون  عبئ  من  تعاني  النامية  البلدان  "بكون 
إحدى  تشكل  املديونية  وبكون  وتكرارا،  مرارا  جدولتها  إعادة  رغم 
املستدامة  التنمية  مجال  يف  التقدم  تعيق  التي  األساسية  العقبات 
قدرة  قيدت  قد  املفرطة  الديون  خدمة  وأن  الفقر؛  على  والقضاء 
النامية للنهوض بالتنمية االجتماعية وتقدمي  البلدان  العديد من 
املواتية إلعمال احلقوق  الظروف  اخلدمات األساسية من أجل خلق 
الهام  القرار  كذلك  وهناك  والثقافية"؛  واالجتماعية  االقتصادية 
1997 واخلاص  1 دجنبر  الصادر بتاريخ   52/185 لألمم املتحدة رقم 
الديون  ملشكلة  دائــم  حل  إيجاد  أجل  من  الدولي  التعاون  بتعزيز 
تبدلها  التي  اجلهود  بكون  اعترف  الذي  النامية؛  للبلدان  اخلارجية 
الديون،  املتعلقة بخدمة  بالتزاماتها  للوفاء  املدينة  النامية  البلدان 
امللحة  احلاجة  على  القرار  وأكد  مرتفعة،  اجتماعية  تكلفة  تكبدها 
ملشاكل  ودائــمــة  املنحى  وإمنائية  ومنصفة  فعالة  حلول  إليجاد 
مت  النامية،  الدول  تواجهها  التي  الديون  وخدمة  اخلارجية  الديون 

دعا إلى تخفيض الديون وخدمة الديون.

مواجهة املديونية: تجارب ألخذ العربة واالستئناس.
أجلها،  مــن  والنضال  املديونية  إلــغــاء  شرعية  إلــى  باإلضافة 
املرتكزة إلى مبادئ اإلنصاف والقانون الدولي وإلى القرارات األممية 
للتجارب  كذلك  وباإلضافة  أعاله؛  إليها  املشار  القانونية  واألحكام 
من  اإلســتــفــادة  نظرنا  يف  ميكن  الــذكــر،  اآلنــفــة  الدولية  العملية 
مقاومة  مجال  يف  عليهم،  وما  لهم  مبا  عمليتني،  جتربتني  حصيلة 
يف  املقاومة  تطوير  قصد  السبل  مختلف  يف  والتفكير  املديونية 
ويتعلق  املديونية.  وطاعون  اإلمبريالية  املالية  املؤسسات  مواجهة 
أو  يقال  أن  ميكن  ما  كل  ورغم  وفنزويال.  كوبا  من  كل  بتجربة  األمر 
أن يؤاخذ على التجربة الكوبية أو الفنزويلية، فإن كليهما يقدمان 
وجديران  واملديونية  االقتصادي  احلصار  مقاومة  يف  مهما  منوذجا 
على  والعمل  اإليجابة  بجوانبهما  واإلحــتــداء  باإلهتمام  كذلك 

تطويرهما.

ضد  اإلمبريالية  واملخططات  العدوان  وجه  يف  كوبا  صمدت  لقد 
الثورة  واجهته  الذي  العدوان  أوجه  ضمن  ومن  1961؛  منذ  الثورة 
وسالح  االقتصادي  احلصار  يزال  وال  كان  الكوبي،  والشعب  الكوبية 
كذلك  فنزويال  واجهت  كما  متواصالن.  يزاالن  ال  اللذان  املديونية 

املخططات.  نفس 

فمنذ انتصار الثورة يف كوبا، فرضت الواليات املتحدة األمريكية 
عقوبات  وسنت  البلد  على  اقتصاديا  حصارا   1962 يناير  من  ابتداء 
اقتصادية عبر اصدار قوانني تعاقب الشركات التي تستثمر يف كوبا 

الدريدي الطاهر
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كوارث الرأساملية التبعية 
أدم روبيوراهنية بناء اقتصاد وطني مستقل

السنتني  يف  ــة  ــاري اجل ــداث  ــألح ل املتتبع  على  يخفى  ال 
الوضع  جــراء  املزرية  لألوضاع  الكارثي  التفاقم  األخيرتني 
وباء  تفاقم  مع  خصوصا  العالم  يعرفه  الــذي  االقتصادي 
فادحة  وبشرية  مادية  خسائر  من  ذلك  رافق  وما   ،19 كوفيد 

الفقيرة  والفئات  للطبقات  اليومي  القوت  على  سلبا  وتأثيرها 
يف العالم أجمع، إذ ما ميكن إجماله يف هذا الصدد هو أن أكثر 
الطبقات  ضمن  أصبحوا  اليوم  العالم  سكان  أعشار  تسع  من 
الذي  املاركسي  الطرح  صحة  يؤكد  ما  )هذا  الهشة  والفئات 
يعتبر أن العالم يتجه يوما بعد يوم نحو أقلية متلك كل شيء 
وأغلبية ساحقة ال متلك شيئا(، بإضافة للفئات املتوسطة من 
والشركات  اجلائحة،  هذه  جراء  اقفلت  التي  احملالت  اصحاب 
جوهريا  ســؤاال  يطرح  الــذي  الشيء  والصغيرة.  املتوسطة 
الكبرى،  الشركات  على  اجلائحة  هذه  انعكاسات  هي  ما  مفاده 
دول  أو  الرأسمالي  باملجتمع  ســواء  املهيمنة  الطبقات  وعلى 

الثالث؟ العالم 

أزمة  يف  طويل  وقــت  منذ  تعيش  الرأسمالية  كانت  وإذا 
مستمرة ال ميكن حلها، حيث أصبح الرأسماليني غير مرتبطني 
تعفن  يتجلى  وهنا  الرأسمالي،  اإلنتاج  بعملية  مباشر  بشكل 
اليوم  املالحظ  فإنه  االجتماعي،   - االقتصادي  النظام  هذا 

رابطة  اي  تربطهم  ال  الرأسماليني  من  الساحقة  األغلبية  أن 
االنتاج  إدارة  أما  وسندات،  أسهم  أصحاب  هم  وامنا  باإلنتاج 
األحوال  من  بحال  حاولوا  أجراء،  اختصاصيني  أيدي  يف  فهي 
الربح  نفس  على  يحافظوا  وان  كورونا،  جائحة  يسايروا  ان 
الذي كانوا يحققونه قبل اجلائحة، طبعا ذلك مت على حساب 
الرأسمالي  اإلنتاج  من  كبير  قسم  ان  بحيث  التابعة،  الــدول 
على  حتى  الرأسمالية.  البلدان  حــدود  خــارج  مصدرا  أصبح 
يف  األدوية  شركات  حققتها  التي  الهامة  األرباح  املثال  سبيل 
ظل هذه االزمة مثال لقاح استرازينيكا قد مت بشراكة تصنيع 

الهندي.  وتوزيع مع معهد سيروم 

جائحة  تأثيرات  األحـــوال  مــن  حــال  بــأي  نفي  ميكن  وال 
التراجع  يف  خاصة  اإلمبريالية  الشركات  كبريات  على  كورونا 
يف  وجتاريا  وخدماتيا  صناعيا  الرأسمالي  اإلنتاج  عرفه  الذي 
األزمات  ان  بحيث  اللحظة،  وليد  يكن  لم  وإن  أجمع،  العالم 
آخرها  كانت  والتي  الرأسمالي  النظام  يعرفها  التي  الدورية 
2008، ساهمت كذلك يف تراجع اإلنتاج الرأسمالي،  أزمة سنة 
ديون  بلغت  املغرب  يف  فمثال  الديون  يف  الثالث  العالم  وإغراق 
2019م،  نهاية  مليار دوالر(  مليار درهم )106   1014 اخلزينة 
دوالر(  مليار   71.4( درهم  مليار   679 يف  محددة  كانت  بعدما 
املغربية  واملــال  االقتصاد  وزارة  إلحصاءات  وفًقا  2013م  يف 
ما  املغربي  العام  الدين  وميثل  املاضي.  فبراير  يف  املنشورة 
2017م،  يف  للبالد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   64.4% نسبته 
هبوًطا من نسبة %78 من الناجت احمللي يف العام 2013م دوالرا. 
مما يجعلنا نستخلص قانون أساسي من قوانني التبعية مفاده 
الدوائر  نيوليبرالية وفق منظور  بلد معني سياسيات  نهج  كلما 

وأزمته. زادت ديونه  املالية االمبريالية كلما 

وهذه  املستمرة،  املالية  األزمــة  هذه  أن  بالذكر  واجلدير 
التقرير  حسب  فإنها  الوقت  ذلك  منذ  تراكمت  التي  الديون 
الدين  جاري  العامة،  اخلزينة  مديرية  تعده  الذي  الشهري 
مليار   613.3 املاضي  فبراير  متم  عند  بلغ  للمغرب  الداخلي 
افقار  درهم، محطما رقما قياسيا جديدا. وما يتتبع ذلك هو 
الديون  لتسديد  أخــرى  ديــون  وتلقي  الــديــون،  لسد  الناس 
واألجيال  الشباب  مستقبل  رهن  يعني  مما  املتراكمة،  القدمية 
القادمة، واحلال ليس فقط يف املغرب وامنا يف كل دول املنطقة 
بل والعديد من الدول، وكل املشاكل االجتماعية التي تعيشها 
له من  وما وصلت  املالية  األزمة  واقع هذه  مجتمعاتنا يفسرها 

خطورة.

مع  التبعية  عالقات  فك  ضرورة  بقوة  يطرح  الذي  الشيء 
منتج  وطني  اقتصاد  بناء  ــرورة  وض الناهبة  املالية  الدوائر 

االمبريالية. وليس من مصالح  املجتمع  ينطق من حاجيات 

 

كما  األبناك؛  جتاه  الشيء  نفس  وسنت  البالد  اقتصاد  ينهار  حتى 
كمحرك  الكوبية  السياحة  لضرب  كوبا  نحو  األمريكيني  سفر  قيدت 

رئيسي لالقتصاد ومصدر للعملة الصعبة. 

خلق  إلى  ذلك  وراء  من  األمريكية  املتحدة  الواليات  سعت  وقد 
الكوبية  الدولة  وإغراق  املالية  األزمة  تعميق  وإلى  اقتصادي  انهيار 
ما  الشعب  يجد  ال  عندما  االجتماعية  األزمة  وتعميق  املديونية  يف 
يلبي به حاجياته املعيشية األساسية ومتطلبات التنمية املجتمعية، 

لتهييء شروط انهيار الدولة الكوبية.

وقد متكنت كوبا من الصمود يف وجه احلرب االمبريالية املتعددة 
وعملت  واالعــالمــيــة،  اإليديولوجية  ــرب  احل فيها  مبا  الــواجــهــات، 
مبختلف اإلمكانيات على مواجهة احلصار السياسي واالقتصادي؛ كما 
لم تستسلم حلرب املديونية حيث رفضت االنصياع إلمالءات صندوق 
شعبها  صمود  وبفضل  وخدمتها.  الديون  وتسديد  الدولي  النقد 
مع  مبفاوضات  املسار  هذا  تتويج  مت  كذلك  وصمودها؛  قيادته  وتباث 
مت  دوالر،  مليار   11 ل  البالغ  اخلارجي  الدين  حول  األوروبي  االحتاد 
2,5 مليار دوالر إلى متأخرات  8,5 مليار دوالر وحتويل  مبوجبها إلغاء 

.2033 تدفع بحلول سنة 

هذه  كون  إلى  اإلشارة  جتدر  الكوبية؛  التجربة  تقييم  عن  وبعيدا 
كوبا،  يف  اإلشتراكي  البناء  جتديد  إطــار  يف  جــاءت  قد  املفاوضات 
االحتاد  انهيار  منذ  حتوالت  من  العالم  عرفه  ملا  االعتبار  بعني  أخذا 
السوفياتي، وامتدت على مرحلتني؛ حيث مت خالل املرحلة األولى من 
اإلمبريالية  الدعاية  وجه  يف  الوقوف  على  العمل   1990 إلى   1985

التي عرفت أوجها مع بداية تفكك االحتاد السوفياتي وتعزيز مقومات 
صمود التجربة الكوبية مبا يتطلب األمر من مراجعات قصد مواصلة 
بناء التجربة االشتراكية وفقا للمتطلبات الوطنية يف كوبا واعتمادا 
جتسيدا  كانت  التي   1990 بعد  ما  مرحلة  ثم  الذاتية؛  الشروط  على 
واحلفاظ  األمريكي  اإلمبريالي  احلصار  مواجهة  يف  الشعبية  للتعبئة 
العادل للخيرات وعبر  التوزيع  الثورة االجتماعية عبر  على إجنازات 
تطبيق سياسة اقتصادية تقدمية مالئمة للوضع احمللي )2( ومبنية 
وعلى  الشعبية،  املشاركة  وعلى  االشتراكية  الدميقراطية  مبدإ  على 
اللبرالية وعن حترير  الوصفات  إدخال إصالحات ضرورية بعيدا عن 
السوق. إضافة إلى العمل يف ذات الوقت على كسر احلصار االقتصادي 
جنوب/ العالقات  تعزيز  عبر  أساسا  العاملية  السوق  يف  واالنــدمــاج 

جنوب قصد فك العزلة على كوبا وشعبها.

من  الــفــنــزويــلــي  الــنــفــط  ــادرات  ــ ص تــأثــرت  كــذلــك  جانبها  ومــن 
الفنزويلي  والشعب  فنزويال  وعانت  األمريكي  احلصار  ومن  العقوبات 
واملتعددة  االقتصادية  االمبريالية  واحلــرب  احلصار  تداعيات  من 
الواجهات، ومن ضمنها حرب املديونية؛ فأوقفت احلكومة الفنزويلية 
بالنسبة  وحدها  الدين  خدمة  بلغت  حيث  اجلائرة،  ديونها  ســداد 
%45 من قيمته واحتلت املركز الثاني من  2018 نسبة   لفنزويال سنة 

حيث ثقل املديونية فضال عن ما أصبح يتهدد اقتصادها من انهيار.

فنزويال  ترفض  اإلمبريالية،  للتوجهات  املنصاعة  للدول  وخالفا 
وتطالب  املديونية  لهيكلة  إعــادة  أية  ديونها،  تسديد  توقيف  بعد 
بإلغاء القروض الكريهة واإلحتيالية إضافة إلى تقليص حجم خدمة 

الدين عبر مراجعتها بأحكام قضائية، كما عملت على مراجعة بعض 
ديونها مع الدولة الروسية.

أسبابا  املديونية  مستنقع  يف  الدول  من  الكثير  لغرق  إن  خالصة: 
ومؤهالته  بلد  لكل  املوضوعية  بالشروط  يرتبط  ما  منها  متعددة 
له  ما  ومنها  والتسيير،  التدبير  بسوء  يرتبط  ما  ومنها  املتنوعة، 
السياسي  قرارها  واستقاللية  البلدان  تلك  أنظمة  بطبيعة  عالقة 
باعتبارها  منها  التخلص  لكن  األسباب؛  من  ذلك  وغير  واالقتصادي، 
االجتماعية  املكلفة  فاتورتها  الشعوب  تدفع  إمبريالية  نهب  آلية 
والتنموية أمر ممكن جدا، وهو ما تؤكده جتارب الشعوب والعديد من 

احلكومات والقوى التقدمية؛ وتلك مهمتنا كتقدميني.

هوامش:    
النظر  وبغض  الكريهة،  أو  البغيضة  بالديون  يتعلق  فيما     )1(
عن التعريف الفقهي القانوني الذي يعطى لها، فإن كل القروض التي 
يف  تدخل  للدول  الكبرى  واألبناك  العاملية  املالية  املؤسسات  متنحها 
غير  حكومات  مصالح  تخدم  فهي  نظرنا،  يف  البغيضة،  الديون  خانة 
دميقراطية وفئات اجتماعية دون غيرها، وال تخدم مصلحة البلدان 
واملؤسسات  االستبداد  ولتقوية  للتسليح  كذلك  توجه  كما  وشعوبها، 
القمعية. لذلك ميكن تعميم هذا املفهوم على كل الديون التي متنحها 

املؤسسات املالية اإلمبريالية؛ ويبقى هذا األمر مجرد رأي.

املتمدن  كوبا...احلوار  يف  االشتراكية  مستقبل  مقال  أنظر   )2(
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املناضلة املرأة 

النساء العامالت بني سندان االستغالل الطبقي  واملجتمع البطريريك
)الجزء األول(  

املغربية واقع مرتدي وتراجعات  متتالية املرأة 
البداية  العامالت باملغرب، البد يف  قبل احلديث عن واقع 
بواقع  املرتبطة  اإلحصائية  املعطيات  بعض  نستعرض  أن 
واقع  ونناقش  نفهم  أن  خاللها  من  ميكن  والتي  املغربية  املرأة 
تقرير  أخــر  وفــق  يتسم   الــذي   الواقع  هــذا  العاملة،  املــرأة 
آخر  يف  ايضا  جاء  ما  ووفق  للتخطيط  السامية  للمندوبية 
نسبة  بارتفاع  البشرية  للتنمية  الوطني  للمرصد  تقرير 
الشغل  من  واإلقصاء  والتمييز  النساء،  صفوف  يف  األمية 
ومن االستفادة من اخلدمات االجتماعية كالصحة والتعليم 
وولوج سوق الشغل. حيث أشار التقريران إلى أن نسبة األمية 
تبلغ  فأكثر  سنوات  عشر  البالغات  والفتيات  النساء  عند 
النساء  عند   55.7  % إلى  النسبة  هذه  وتصل  باملائة،   39.8
 55.2% والفتيات القرويات األكثر فقرا.  كما أنه لم تستطع 
فوق  فما  سنة   12 العمر  من  البالغات  والفتيات  النساء  من 
النسبة  هذه  وتبلغ  االبتدائي.  السلك  يف  دراستهن  إمتام  من 
 67,8 تتمكن  لم  كما  القرويات،  للفتيات  بالنسبة   73.5%

15 سنة فما فوق  العمر  البالغات من  النساء والفتيات  باملائة 
النسبة  وهي  اإلعدادي،  بالسلك  الدراسة  استكمال  اللواتي 
القرويات.   91.1% بالنسبة للنساء والفتيات  إلى  التي تصل 
بني  أعمارهن  تتراوح  اللواتي  النساء  من  باملائة   68 وحوالي 
18 و 24 سنة،   لم يلجن املدرسة أبدا، وتصل هذه النسبة إلى 
النساء  من   26.7% وحوالي  القرويات.  النساء  عند   88.0%

الئقا،  عمال  ميارسن  ال    24 و   18 بني  ما  العمر  من  البالغات 
إلى  ينتمني  منهن   71.5% صحية،   تغطية  على  يتوفرن  وال 

القروي. الوسط 

للتخطيط  السامية  املندوبية  تقرير  نفس  أشــار  كما   
النساء،  صفوف  يف   65,6% إلى  تصل  األمية  نسبة  أن  إلى 
سوء  مــدى  يؤكد   مــا  وهــو  نشيطات  غير  منهن   75% وأن 
وضعية غالبية نساء املغرب بسبب الفقر واحلرمان من أدنى 
كالصحة  األساسية  احلقوق  ومن  الكرمي،  العيش  مستويات 
قوت  تستهدف  التي  الالشعبية  السياسات  نتيجة  والتعليم 
العدالة  وحتقيق  التغيير  يف  وطموحه  املغربي  الشعب 
تغول  يزداد  حني  يف  الكرمي،  والعيش  واملساواة  االجتماعية 
وتنعدم  واملؤسسات  العامة  احلياة  مناحي  كل  يف  الفساد 
والدوائر  االمبريالية  للسياسات  االنسياق  ظل  يف  احملاسبة 
املالية باالنقضاض والتراجع على مكتسبات الطبقة العاملة 
التاريخية  نضاالته  بفضل  حتققت  التي  املغربي  والشعب 

املغربية.    املرأة  تدفعها  التي  الباهظة  التكلفة  وهي 

مستمر  وتراجع  ترد  يف  الشغل  يف  املغربية  املرأة  واقع  إن 
يف  نساء  تعيلها  التي  األســر  عــدد  أن  كما    1999 سنة  منذ 
أغلبهن   ، باملائة   17 يقارب  ما  إلى   2020 وصل  حيث  ارتفاع، 
مطلقات أو أرامل حيث ميثلن 7 من أصل 10 نساء امرأة معيلة 

ألسرة. 

ممن  امــرأة  مليون   3,12 حوالي  أنــه  إلــى  ــام  األرق وتشير 
احَلَضرية  املناطق  يف  َيعْشَن  ُمْعظمهّن  العمل،   سن  يبلغن 
األمّية  مــن  بعانني  نصفهّن  مــن  وأكــثــر  بــاملــائــة(،    60،30(
على  يتوّفْرَن  من  هن  فقط  الثلث  من  وأقــّل  باملائة    52،60
شهادة، والتي تشكل بدورها عائقا للحصول على عمل، ففي 
من  باملائة   4 سوى  شغل  على  حْتصل  لم  املاضية  السنوات 
النساء  باملائة من    15،9 و  النساء ذات مستوى دراسي عالي 
46،4 باملائة  61 باملائة و  اللواتي لهن ،مستوى ثانوي، مقابل 

لدى الذكور.كما كانت نسبة مساهمة النساء يف سوق الشغل 
 19.9 النساء  إذ بلغ معدل نشاط  2020 ضعيفة،  خالل سنة 

بذلك  لتبقى  الرجال،  لدى  املائة  يف   70.4 مقابل  املائة  يف 
ثمان نساء من بني كل عشر خارج سوق الشغل. 

سنتي  بني  ما  النساء  وسط  البطالة  نسبة  ارتفعت  وقد 
الطرد  بسبب  العاطلني  نسبة  بلغت  كما   ،2020 و   2019
 38,7%  ،2020 سنة  املشغلة  املؤسسة  نشاط  توقف  أو 
 12,3 قدرها  بــزيــادة  أي  املاضية،  السنة  مقابل26,4%  
العاطلني  لدى   )65,9%  ( ذروتها  النسبة  هذه  وبلغت  نقطة. 

عن العمل ألقل من سنة. 

لدى  نظيره  ربع  قرابة  النساء  لدى  الشغل  معدل  وميثل 
62.9 يف املائة(. الرجال )16.7 يف املائة مقابل 

النشاط  قطاع  حسب  املشتغالت  النشيطات  توزيع  ويبني 

للتخطيط  السامية  املندوبية  تقرير  أورده  كما  االقتصادي 
للنساء  األول  املشغل  هو  والصيد  الغابة  الفالحة،  قطاع  أن 

 40 املائة، يليه قطاع اخلدمات الذي يشغل  44.8 يف  بنسبة 
الصناعة  فيها  مبا  الصناعة  ثم  العامالت  النساء  من  باملائة 
النشيطات  النساء  ضمن  بــاملــائــة،   14 نسبة  التقليدية 
حني  يف  كأجيرات  يشتغلن  منهن  باملائة   47 فقط  املشتغالت 
8 باملائة  35 باملائة منهن عماًل غير مؤدى عنه مقابل  تشغل 
من   %  86.4 حوالي  متارس  ال  حني    يف  الرجال.  لدى  فقط 
القرويات  النساء  ومتثل  الئــق.  عمل  أي  البالغاِت  النساء 

96.2 % من هؤالء النساء.    املنتميات لألسر الفقيرة 

يومية ومعاانة  ُمضاعف  استغالل  العامالت  النساء 

أن  يدعي  الذي  اخلطاب  أن  تؤكد  السابقة  املعطيات  كل    
الطبيعية  الكوارث  وكل  األخالقي  والفساد  والفقر  البطالة 
فشل  تبرير  إلــى  يهدف  خطاب  نــســاء،  سببها  واملخزنية 
التعليم  فال  النظام.  ينتهجها  والتي  الالشعبية  السياسات 
لصالح  الفالحة  عن  التخلي  سياسة  وال  الصحة  وال  فلح 
الفالحية  األراضي  على  استولت  التي  االمبريالية  الشركات 
ميكنها  عظمى  ومدن  صناعية  مراكز  بخلق  الشعب  وأوهمت 
أن تشغل كل املغاربة ما هي إال خطابات تلفزيونية. فالنساء 
العاملة،  الطبقة  من  باملائة   16 سوى  يشكلن  ال  العامالت 

35 باملائة ال يتلقني أي أجرا.  منهن 

يشتغلن  العامالت  النساء  من  العظمى  الغالبية  أن  كما 
عن  تكون  ما  أبعد  عمل  ظروف  يف  املهيكل،   غير  القطاع  يف 
القانوني،   الغطاء  وخارج  وظيفي،  أمان  وبدون  اإلنسانية، 
األمية  املرأة  يف  املتمثلة  الرخيصة،  العاملة  اليد  معه  وتبقى 
ال  فرصة  لتقتات،  كدها  نتاج  تنتظر  ألسرة  املعيلة  املفقرة، 
إقطاع  عليه  يسيطر  اقتصاد  أرباب  عند  تضيع  أن  ينبغي 
فاسد  ونظام  األجنبي،  للرأسمال  مرهونة  وبالد  الشركات، 
املتنفذين  طرف  من  الثروة  واحتكار  الريع  القتصاد  يرتكن 

الدائرين يف فلك االستبداد.

زهرة قوبيع

إن واقع املرأة املغربية 
يف الشغل يف ترد وتراجع 
 1999 مسمتر منذ سنة 
كما  أن عدد األرس اليت 
ارتفاع،  يف  نساء  تعيلها 

2020 إىل ما  حيث وصل 
17 ابملائة ، أغلهبن  يقارب 
أرامل حيث  أو  مطلقات 

10 نساء  7 من أصل  ميثلن 
امرأة معيلة ألرسة
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الثقافة  و التغيري

يصيبه  لسانا  أو  ــزّل،  ت قدما  احلياة  متفصالت  تعرف  قد 
العوائق  وتتناسل  اخليبات،  فتتواتر  يتعطل..  قلما  أو  العّي، 
مقاربة  يف  ملحاح  تساؤل  اعتراني  ما  كثيرا  لذلك  واملثبطات.. 
أن  ميكن  معنى  ــأّي  "ب هــو:  املجتمعّي،  النسيج  اشتغال  آليات 
يخّلصنا غيُرنا من أزماتنا و مآسينا،  ومن ثمة هل يصاَدر املبدأ 

الثّر:"النقد الذاتّي", وتشحب "االستقاللية"؟
دراســات  يف  لتغرقنا  والــتــربــويــة  الفلسفية  ــات  ــي األدب إن 
التي  اجلملة  فاستنتجت-منذ  اإلنسان،  إبداعية  حول  ُأجنزت 
تلك  بنفسك"-أن  نفسك  "اعرف  دلف:  معبد  يف  سقراط  قرأها 
املقاربات  إليها  ترتد  التي  السوداء  العلبة  هي  االستقاللية 
احملتفية بالبعد الذاتّي يف اإلنسان، بل إن Pascal اعترف بأننا 

غالبا ما ال نقتنع إال باألخطاء التي تكتشفها ذواتنا.
إن  الذاتّي((,أقول  ب))لــتــعــلــم  حـــّف  رمبـــا  لــبــس،  لــرفــع 
يحظران،  ال  "تضخيمها"  و  املتعلمة  الــذات  "سلطة  "تضخم 
على  الــتــربــوّي،  الفعل  يف  واجلماعة  الــفــرد  تــصــادَي  البتة،  
يف  غيره  مناب  ينوب  أحد  "ال  املعروف:  املبدإ  ترداد  من  الرغم 
واملشروع  الذاتيني..  والتقومي  التصحيح  يسمى  وما  التعّلم"، 
التبادلّي(  )التقومي  التقاوم  إلى  الذاتّي)الشخصّي(,باإلضافة 
)البينذاتّي(  التفاعلّي  الذكاء  إلى  بالنسبة  نفسه  القول  وقل 

حسبHoward gardner، ومشروع الفصل ومشروع املؤسسة.
"الفريق  بالقرين(,ويؤكده  أيضا)التعّلم  املذهب  هذا  يذهب 
من  املستعار  العنوان،  العتبة:  فهم  إلى  أصل  هكذا  التربوّي".. 
االعتراف،  بثقافة  يؤمن  الذي  املنقذ،  جابر   املعروفة،  القصة 
وأعطابه  أزماته  من  العاثر  املكرمات  ذي  تخليص  إلى  فيسارع 
غرة  حني  على  أخذته  التي  وِغيره،  الزمان  صــروف  الطارئة: 
االستباقّي   التفكير  أو  التدبير  كفاية  انفالتات  من  وكأنها 
استعاد  إذا  حتى  ومشتقاته،  التخطيط  إلى  املستند  املعقلن، 
منخرطا  استراتيجياته  حرك  فاعليته  )السابق(  املكرمات  ذو 

بحفز جديد، واعد عّله يطور املجتمَع  ويثّوره.
والواقع أن اقتضاءات األنا العارفة أحوج إلى االنفتاح الواعي، 
يِسمان  اللذان  والتقاطع  التعدد  مؤشراته  من  الذي   ، الناقد 
مصدَر  اخلصيصتان  هاتان  تك  لم  .وإذا  التخصصات  مختِلَف 
اإلنسانية  العلوم  يف  ذلك  )الدقيقة(,فإن  العلوم  يف  تثريب 

أحجى.
الشريد  الطريد،  التفكير  م  وهــزْ العزم  هما  واخلبر  املبتدأ 
جيوب  دحر  من  مناص  وال  يتألق..  بأنه  موِهما  يتأنق،  الذي 
تركب  فلم  والسكون،  الدعة  استمرأت  التي  التغيير،  مقاومة 
فلك النضال عازفة عّما يحض عليه عموُم الكادحني من وصال 

و استبسال، سْعيا إلى حتقيق الكرامة..
"املهامتا")الروح  نظير  أو  طوباويا  أقوله  الذي  هذا  بدا  رمبا 
تظل  الناضجة  الشروط  حدود  يف  محاوالت  أن  إال  العالية(، 

قائمة..
ماذا بعد؟:

النفس  بــذل  مناضل  أزر  شد  ِإن  قلت  إن  مخطئا  أظننَي  ال 
نضالّي  سلوك  التحررّي،  التقدمّي،  الفكر  سبيل  يف  والنفيس 
من  ليس  ذلــك  أن  وواضــح  نختزله..  أو  نقتصده  أن  يقبل  ال 

االستجداء ، وال االستخذاء، يف شيء.
مثل  حتيني  حاولت  كيف  اللبيب  القارئ  أيها  الحظت  ولعلك 
أخيرا  شرعيته.  يفقد  ال  حتى  امتداداته  أرصــد  وأنــا  سائر 
عثرات  "جابر  مثال:  نقول  كــأْن  قليال،  املثل  تعديل  بوسعنا 

املناضلني"..
الالحق  ربط  محاولة  هو  العجلى  اإلطاللة  هذه  موضوع  كان 
التقديس  عن  كله،  البعد  بعيدا  مقًوما،  جدليا،  ربطا  بالسابق 

نورالدين موعابيد

جابر عرثات الكرام

 

 الطاكيس يف زمن كورونا 

املدينة  أحــد،  يــوم  صباح  الوقت  كــان 
حركة  الصباح،  خلمول  مستسلمة  الزالت 
يفضل  قليلون،  ــارة  واملـ خفيفة،  املـــرور 
مبحطاتهم  االلتزام  الطاكسيات  سائقو 
خالف  على  والــبــنــزيــن  للجهد  تــوفــيــرا 
التجول  يستحسن  حيث  االســبــوع  أيــام 
من  الــســائــق  اتــخــذ  الــزبــنــاء.  عــن  بحثا 
ــة تــقــاطــع شـــارعـــي عــبــد الــكــرمي  ــ زاويـ
لعل  لــه  موقفا  والــزرقــطــونــي  اخلطابي 
عليه  ــود  جت اخلمسة  التقاطع  ــد  روافـ
ــوف الــطــاكــســيــات  ــ ــون، مــحــطــة وق ــزبـ بـ
حتى  فاضت  كوليزي  سينما  أمام  الواقعة 
وقوفه  الــســيــارات،  مــن  سعتها  جتـــاوزت 
أن  منه  يتطلب  السير  لقانون  املخالف 
يباغته  ال  حــتــى  منتبها  يقظا  يبقى 
إيقاع  فطور،  وجبة  فيصير  شرطة  رجل 
زمن  ــالل  خ الــعــائــد  ومــحــدوديــة  العمل 
رسمية  غرامة  أداء  يتحمالن  ال  كورونا 
يكون  صباحا  األحد  يوم  رسمية،  غير  أو 
الوفاء  السائق  استطاع  ما  إذا  إيجابيا 
بواجب كراء السيارة وثمن ما أحرقت من 
شيئا  لنفسه  يبقي  أن  يف  يطمع  ال  وقود، 
لقاء عمله، مجهود يوم األحد صباحا ال 
ضريبة  مبثابة  هو  أجــرا،  مقابله  يطلب 
حتى  مشغليهم  إلرضاء  السائقون  العمل.يؤديها  من  يطردونهم  ال 

وقت  ولتسجية  الــوقــوف،  محطات  يف 
يف  بالسباحة  السائقون  يتسلى  االنتظار، 
الذكية،  هواتفهم  على  االنترنيت  عوالم 
الساخرة  الفيديوات  يستهلك  أغلبهم 
متابعة  يف  فضولهم  تلبي  التي  تلك  أو 
منتوج  اآلخـــريـــن،  حــيــاة  ــن  م حــكــايــات 
مصادر  قائمة  على  يتربع  تيفي"  "شوف 
وجنومها  القدم  كرة  أخبار  تنال  االطالع، 
غير  ــدد  ع اهتمامهم،  مــن  مهما  حــيــزا 
فيديوهات  متابعة  تستهويه  منهم  يسير 
الغرائبية.  وفتاويهم  الشيوخ"  "شطحات 

الفيسبوك،  على  أيضا  هو  إدمانه  رغم 
فقد فضل السائق املتوقف يف مكان ممنوع 
السيارة  بــاب  جيب  يف  هاتفه  يترك  أن 
حلركة  متابعا  يبقى  وأن  ــه،  ل ــادي  احملـ
الروافد  بهم  ترمي  الذين  القالئل  للناس 
طاكسي  يخطف  فقد  للمدارة،  اخلمسة 
إن  ثم  بــه،  يحظى  أن  ميكن  زبونا  عابر 
الشرطة  ودراجــات  سيارات  مع  انتباهه 
أن  الغرض  لهذا  عليه  يفتر،  أن  يجب  ال 
السيطرة  حتــت  البصري  مجاله  يبقي 
لتجنب  للسيارة  الثالث  باملرايا  اخللف.مستعينا  من  مفاجأة 

السائق  قدر  رجل  الطاكسي  نحو  تقدم 
عقده  من  األخيرة  السنوات  يف  يكون  أو لعله أمته.أن  الرابع 

خمسة  عندي  أخويا  عليكم،  السالم   -
لباب دكالة؟ بها  الدراهم... واش تديني 

ــة  لــرحــل األدنـــــــى  الـــثـــمـــن  أن  ــم  ــ رغـ
حسب  وإن  دراهــم  سبع  هــي  بالطاكسي 
قبل  السائق  فإن  ذلــك،  من  بأقل  العداد 
هنا،  االنتظار  أطــال  لقد  الرجل،  عرض 

حينما  املكان،  يغير  أن  يستحسن  ورمبــا 
يرمون  الذين  الصيادين  انتظار  يطول 
بها  تعلق  أن  دون  ما  مكان  يف  صناراتهم 
حكمة  إن  ثم  أماكنهم،  يغيرون  سمكة، 
تقضي  العربات  مقود  محتريف  بني  رائجة 
أن العجلة اخترعت لتدور ال ألن تتوقف، 
"دور ألبنو دور الرزق ضامنو ربي واخلوف 
عالش"، وهي حتريف حكيم لعبارة " دور 
عالش"  واخلــوف  كاينة  املــوت  دور  ألبنو 
أخطار  مع  التعامل  يف  لطيش  املترجمة 

الطريق.

للرجل،  القاصر  بالعرض  السائق  قبل 
احلافالت  محطة  حيث  دكالة،  باب  ففي 
ــة بني  ــط ــراب ال الــكــبــيــرة  والــطــاكــســيــات 
الظفر  احتمال  يقوى  والنواحي  بزبناء.مراكش 

الزبون  استوى  أن  بعد  السيارة  حتركت 
انطلق  ثــم  لــلــســائــق،  ــاور  ــج امل املــقــعــد  يف 
إنه  الطاكسي،  سائق  أدوار  من  آخر  دور 
به  تضيق  ما  الناس  يف  يتقيأ  كيس  دور 
استعماال  عرف  كيس  أنواء،  من  صدورهم 
يعد  لم  حتى  هذا  كورونا  زمن  يف  فائضا 
لم  الــنــاس  لكن  قــعــره،  وانــخــرق  يحتمل 

شكاويهم. يبثونه  وظلوا  لذلك  يكثرتوا 

زوجة يف طريقها حملكمة قضاء األسرة، 
العمل  عــن  أوقـــف  ــدق  ــن ف يف  ــل  ــام ع أو 
هوى  بائعة  ــرزق،  الـ سبل  بــه  وانقطعت 
خدماتها  عــرض  على  مكرهة  أصبحت 
بأجر قليل ودون أن حتظى بالدالل الذي 
ترتاده  تعد  لم  حمام  يف  عاملة  تأمله، 
بعد  متلكهن  الذي  اخلوف  بسبب  زبوناتها 
اإلصابة  مخاطر  من  الــدولــة  حتــذيــرات 
مريض  الناس،  مخالطة  عقب  بالفيروس 
خلدمات  الولوج  أبواب  وجهه  يف  العالج.انغلقت 

جيب  مــن  للحكي،  ــون  ــزب ال استسلم 
الوطني  النشيد  صــوت  انطلق  سترته، 
كــمــا تــعــزفــه الــفــرقــة اخلــمــاســيــة خــالل 
على  يطلبه  ما  شخص  امللكية،  املراسيم 
شاشته  إلى  وتطلع  الهاتف  أخرج  الهاتف، 
امللك  صورة  الحت  املتصل،  هوية  ليتبني 
كــصــورة  يثبتها  الــتــي  ــادس  ــس ال محمد 
ذات  األنــيــقــة  بدلته  يف  املــلــك  خلفية، 
ــادي اخلــفــيــف، صـــورة تعود  ــرم ال الــلــون 
بقليل،  قبلها  أو  احلكم  توليه  لبداية 
ذو  الشهير  الشخصي  حارسه  يقف  الشقراء.خلفه  املالمح 

مهنة  ــزاول  يـ الــوبــاء  قبل  حسن  ــان  ك
ماركة  من  سيارة  ميلك  السياحي،  النقل 
ــاب  رك لسبعة  تــتــســع  جــنــوبــيــة  ــة  ــوري ك
بتأمني  يتكفل  السائق،  إلــى  باإلضافة 
املدينة،  حــدود  داخــل  السياح  حتركات 
لــيــوم  ــدوم  ــ ــالت ت ــ ــد يــنــقــلــهــم يف رح وقـ
مدينة  إلــى  أو  األطلس  جبال  إلــى  كامل 
ــد يــرافــقــهــم ألســبــوع  ــرة، كــمــا ق ــوي ــص ال
كثبان  ــى  ال مــراكــش  مــن  يتجهون  كــامــل 
مرزوكة ومنها الى فاس، ثم شفشاون قبل 
الساحلية  الطريق  سالكني  يــعــودوا  أن 

كان  األطلسي،  ساحل  على  املدن  لزيارة 
وكاالت  من  أو  مباشرة  منهم  يتقاضاه  ما 
يتحصل  وما  إليه،  توكلهم  التي  االسفار 
تضمن  مشترياتهم  من  عموالت  من  عليه 
له عائدا محترما يؤمن له وألسرته حياة 
على  أو  املدينة  يف  هنا  املستوى،  متوسطة 
يقترح  كان  السياحية  جوالته  طرقات 
الصناعة  ملنتوجات  محالت  زبنائه  على 
منتجات  لتحضير  وحدات  أو  التقليدية 
أو  الــبــلــدي  الـــورد  أو  ــان  ــاألرك ك مجالية 
من  تقليديا  يستخلص  ومــا  الــصــبــار... 
والعالج  الطبخ  الستعماالت  املــواد  هــذه 
ملؤسسات  بالدعاية  يقوم  كما  والتجميل، 
على  يــدل  مطاعم،  و  السياحي  لإيواء 
أجر  مقابل  ذلك  كل  التدليك،  حمامات 
الفاتورة  مغادرتهم.يف شكل عمولة تتناسب مع مبلغ  عند  السياح  يؤديها  التي 

صار  ــيء،  ش كــل  تبخر  كــورونــا  زمــن  يف 
كحلم استيقظ منه، توقف نشاطه متاما، 
العجز  بعد  البيت  قرب  مركونة  السيارة 
السياحة  التأمني،  مستحقات  أداء  عن 
الالحق  الضرر  تضررا،  األكثر  القطاع  هي 
آخر،  إلى  قطاع  من  مختلف  بالقطاعات 
لكن  نسبيا،  عائداتها  تقلصت  قطاعات 
يف  املوتى  ثالجات  دخل  السياحة  قطاع 
وقت  يف  الدفن.  إجــراءات  ترتيب  انتظار 
أرصدة  إلى  قياسية  أرباحا  الوباء  حمل 
الصحة  قطاعات  يف  العاملة  الشركات 
ــار  وجت واألبـــنـــاك  تــفــرعــاتــهــا  مبختلف 
تطور  بــعــد  االلــكــتــرونــيــة  بعد.الــتــجــهــيــزات  عن  املعامالت 

الدعم  من  حسن  الــزبــون  يتوصل  لم 
مساعدة  للناس  الدولة  خصصته  الذي 
مببلغ  إال  األزمــــة  ــة  ــه ــواج م عــلــى  لــهــم 
غير  فهو  ــرات،  م لثالث  درهــم  ثمامنائة 
للضمان  الــوطــنــي  بــالــصــنــدوق  مسجل 
بطاقة  عــلــى  يــتــوفــر  وال  االجــتــمــاعــي، 
الثالثة،  الفئة  خانة  ضمن  فأدرج  "راميد" 
املهيكل،  غير  القطاع  يف  املشتغلني  فئة 
ثــمــامنــائــة درهـــم لــم تــكــن كــافــيــة حتى 
ــه، لــوال  ــرت ــق أس ــد رمــقــه ورمـ لــتــأمــني س
بأقل  الصيدليات  إحدى  يف  زوجته  عمل 
عقد  النفرط  لألجور  ــى  األدن احلــد  من 
قد  كان  بنكيني  قرضني  أقساط  األسرة، 
السيارة  شــراء  لتمويل  منهما  استفاد 
مبا  تتراكم  االقتصادي،  السكن  يف  وشقة 
يف  وغــرامــات  فــوائــد  مــن  ذلــك  يستتبعه 
عله  إخوانه  باب  طرق  سنة،  منذ  ذمته 
ال  لكنهم  منهم،  مساعدة  على  يحصل 
الواتساب،  على  رسائله  على  حتى  يردون 
عليه  حتايل  قد  كان  والذي  فيهم  األكبر 
بعد  أبوهم  خلفه  بيت  يف  نصيبه  ليسرق 
يف  دافنا  اليد،  ذات  بضيق  اعتذر  كفه ورقة من فئة عشرين درهما.وفاته، 

كأن  الطاكسي،  الدكالة  باب  تستقبل 
لبؤس  تتسع  ال  شساعتها  على  الساحة 
مآسي  لكن  الرحلة،  تنتهي  واحــد،  تتواصل.رجل  الناس 
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نترشف يف هذا العدد ابستضافة قضية فلسطني، 
املناضلة  الرفيقة  خــالل  من  القضية  وفلسطني 
عضوة  غسان"  أم  سعدات"  عبلة  الفلسطينية 
الفلسطينية،  املرأة  لجان  التحاد  اإلداري  املجلس 
واألرسى  ــرات  األس حركة  يف  الرشسة  واملناضلة 

األسر  الفلسطيين  القائد  زوجــة  الفلسطينيني، 
الشعبية  للجهبة  الــعــام  ــني  األم ســعــدات  أحمد 
مختلف  يف  رأهيــا  عن  لتحدثنا  فلسطني،  لتحرير 

الراهن. الوقت  يف  القضية  مستجدات 

بعـنـو حياة   : حاورهتا 

يف  غسان"  "أم  سعدات  عبلة  ابلرفيقة  مرحبا              
القراء  طمأنة  البدء  قبل  منك  نريد  الدميقراطي،  الهنج  جريدة 

سعدات. أحمد  القائد  الرفيق  وأخبار  أحوال  عىل 

جريدة  حترير  هيئة  يف  األعـــزاء  والــرفــاق  الرفيقات 
املناضل  رفيقي  وباسم  باسمي  بداية  الدميقراطي،  النهج 
لتحرير  الشعبية  اجلبهة  ورفــاق  ورفيقات  سعدات  أحمد 
واألمنيات  التحيات  بأحر  إليكم/كن  أتــوجــه  فلسطني، 
االجتماعي  واالنعتاق  باحلرية  أهدافكم  حتققوا  أن  لكم/ن 
ــرات  ــي ــرى واألس ــه إلــيــكــم حتــيــات األسـ والــســيــاســي. وأوجـ
رأسهم  وعلى  البغيض  االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيات 
براثن  من  يعاني  مازال  الذي  الشعبية  للجبهة  العام  األمني 
الفترة  طــول  مــن  بالرغم  السجن،  يف  الصهيوني  الــعــدو 
صامدون  أنهم  إال  أسرانا  يعيشها  التي  الظروف  وقساوة 
ومبعنويات  وإنسانية  بكرامة  يعيشوا  أن  على  مــصــرون 
على  واإلصرار  باألمل  مليئة  ودائما  السحاب  تناطح  عالية 
حياته  على  ويحافظ  جيدة  بصحة  سعدات  أحمد  احلرية. 
والتقليل  اجليدة  والتغذية  الرياضة  ممارسة  خــالل  من 
أخبار  يتابع  أنه  إال  املسافات  من  وبالرغم  التدخني،  من 
جيد  خبر  ألي  ويفرح  والرفاق  واألصدقاء  واحلزب  العائلة 
من  مكان  أي  ف  ورفاقها  وأصدقائها  الشعبية  اجلبهة  عن 

لم. لعا ا

نحو  وهرولهتا  العربية  األنظمة  انبطاح  توايل  ظل  يف          
الفلسطينيني،  ظهر  يف  ــادرة  غ طعنة  يعترب  الــذي  التطبيع 

هذا  استمثار  ميكن  كيف  الخيانة،  لهذه  الشعوب  رفض  وأمام 

الراهن؟ الوقت  يف  الشعيب   التعاطف 

األنظمة  عــالقــات  لــوصــف  التطبيع  كلمة  اســتــخــدام 
أن  واألدق  املسألة،  يجمل  الصهيوني  الكيان  مع  العربية 
طعنة  ويشكل  شكل  الــذي  الصهيوني  التحالف  نــقــول: 
الفلسطينية.  القضية  وقلبها،  العربية  ــة  األم ظهر  يف 
االســتــعــمــاري  لــلــمــشــروع  كتجسيد  الصهيوني  فــالــكــيــان 
والــصــهــيــونــي واالســتــيــطــانــي الــعــنــصــري، يــهــدد املــشــروع 
فلسطني  فاستعمار  برمته،  والــتــحــرري  العربي  القومي 
مقومات  إلجــهــاض  االمبريالية  املــشــاريــع  مــن  ــزءا  ج كــان 
والنهوض  القومي  التحرر  أجل  من  العربي  القومي  النضال 
أجزاءها  وتقاسم  االستعمار  جزأها  الي  والوحدة  والتقدم 
وغيرها،  ــوزان  ولـ ــو  رمي وســان  بيكو  ســايــس  اتفاقيات  يف 
األمة  شعوب  وتقاومه  ترفضه  أن  الطبيعي  من  فإن  وعليه 
واحلرية  التحرر  يف  القومية  وتطلعاتها  معاملها،  عن  دفاعا 
الوجدانية  املشاعر  لكن  والوحدة.  االجتماعي  والتقدم 
جمعي  قومي  وعي  إطــار  إلي  مؤطرة  تكن  لم  إن  القومية 
يف  لتسويقه  تسعى  أن  ميكن  القطرية  فاألنظمة  تقدمي، 
شعب  أن  علما  االحــتــالل،  دولــة  مع  املعاجلة  صفقة  إطــار 
القومي  لألمن  تهديدا  يشكالن  ال  البوليساريو  أو  الصحراء 
الصراع  فهذا  األعداء،  جبهة  من  جزءا  أو  العربي  أو  الغربي 
وحدوي  مغربي  دميقراطي  مشروع  إطار  يف  حله  ميكن  كان 
ودون  املــغــربــي،  للشعب  واالثــنــي  الثقايف  التنوع  يحترم 

توفرت  لو  املتحدة  األمم  حتى  أو  األوربي  للتدخل  احلاجة 
بناء  نحو  العربية  الهرولة  هذه  على  الرد  أن  أي  النوايا. 
وال  قوميا  يكون  أن  يجب  الصهيونية،  الدولة  مع  العالقات 

القوى  بتوافق  يبدأ  وأن  القطرية.  املجاالت  على  يقتصر 
نهضوي  قومي  برنامج  على  التقدمية  واليسارية  القومية 
يشكل  أن  على  وتــقــدمــي.  وحـــدوي  دميــقــراطــي  وحتـــرري 
التحرري.  ومشروعها  العربية  القومية  أداة  لوحدة  األساس 
السعي لتوسيع اجلبهة  العملية يف هذا االجتاه هو  واخلطوة 
كافة  الثورية  القوى  على  االنفتاح  يف  والتقدمية  العربية 
كاملؤمتر  القائمة  الشعبية  األدوات  وتفعيل  قطر،  كل  يف 
العربي،  البرملاني  العربي  الشعب  ومؤمتر  العربي،  القومي 
يف  مبا  وغيرها،  واملهنية  والثقافية  الشعبية  ــادات  واالحت
مؤامرة  ملقاومة  موحدة  عربية  شعبية  هيئة  تشكيل  ذلك 
محاصرة  أجــل  مــن  للنضال  الصهيوني  العربي  التحالف 
كيانه  عن  الشرعية  ونــزع  ومقاطعته،  العنصري  املشروع 
والراهن،  املباشر  املستوى  وعلى  وأمميا.  عربيا  البغيض 
األحــزاب  عمل  أجــنــدات  املهمة  ــذه  ه تتصدر  أن  ينبغي 
قطر  كل  يف  واليسارية  والدميقراطية  الوطنية  واملؤسسات 
قوى  اغتراب  ظاهرة  كسر  ضــرورة  ذلك  من  واألهــم  عربي، 
مصاحلها  متثل  التي  اجلماهيرية  القطاعات  عن  اليسار 
والتقدمي  والعربي  القومي  احلامل  فغياب  عنها،  وتدافع 
التراجع  أسباب  أهم  أحد  شكل  التحرري  القومي  للمشروع 

العربي. واالندحار 

العامة  املركزّية  اللجنة  عن  صــادر  سيايس  بيان  يف        
 ،2021 فرباير   21 األحد  يوم  فلسطني  لتحرير  الشعبّية  للجهبة 

الترشيعية  الفلسطينية  االنتخاابت  خــوض  الجهبة  ــررت  ق

واملبدئّية  الثابتة  ومواقفها  السيايس  برانمجها  "وفق  املقبلة 

الجهبة  انــتــظــارات  مــا  الــهــيــوين،"  الكيان  مــع  رصاعــهــا  يف 

االنتخاابت؟ هذه  من  الشعبية 

مسألة   ، التشريعية  االنتخابات  يف  اجلبهة  مشاركة 
والتحسسات،  الهواجس  من  العديد  بها  ويحيط  شائكة، 
الفلسطيني  الــيــمــني  بــجــديــة  الــثــقــة  عــدم  بفعل  وذلـــك 

السياسية  تعهداته  تنفيذ  يف  والديني  العلماني  بشقيه 
االنتخابات  هــذه  تكون  أن  نأمل  كنا  فقد  والتنظيمية، 
سياسي  برنامج  على  الوطني  السياسي  للتوافق  تتويجا 
االنتخابات  لتصبح  االنقسام  تنهي  ورؤية  موحد،  نضالي 
يف  الوطنية  السياسية  الشراكة  لبناء  دميقراطية  آلية 
وعلى  م.ت.ف،  يف  خــاص  وبشكل  الفلسطينية  املؤسسات 
املرسوم  على  اجلوهرية  واملالحظات  التحسسات  هذه  كل 
يف  املشاركة  قررنا  أننا  غير  باالنتخابات،  اخلاص  الرئاسي 
ألوسلو  مناهض  سياسي  برنامج  أساس  على  العملية  هذه 
يف  ويؤسس  واالقتصادية،  والسياسية  األمنية  والتزاماته 
بنائها  وإعــادة  م.ت.ف،  تطور  احتجاز  لوقف  الوقت  نفس 
لقيادة  كفاحية  وأداة  دميــقــراطــيــة،  وطنية  ــس  أس على 
الفلسطينية.  والــدميــقــراطــي  الــوطــنــي  الــتــحــرر  معركة 
إعــادة  هــو  لتحقيقه  نصبو  ــذي  ال املــشــاركــة  مــن  فالهدف 
جامعة  كفاحية  وطنية  كقيادة  م.ت.ف  ملكانة  االعتبار 
تواجده.  أماكن  كل  يف  الوطنية  وأهدافه  شعبنا  لوحدة 
التغيير  ــراء  إلجـ مــقــدمــة  يشكل  اجلــبــهــة،  هــذه  فــإجنــاز 
واضحة،  نصوص  ووجود  املنشود،  والدميقراطي  السياسي 
حلسم  دفعنا  ما  هو  األداء  هذا  لتحقيق  سنوية  وأجندة 
أصبحت  حيث  التشريعية،  باالنتخابات  باملشاركة  قرارنا 
الوطني  املجلس  تشكيل  إعادة  إلى  للوصول  إجباريا  ممرا 

و م.ت.ف.
املهيمنة  القيادة  تلتزم  أن  نأمل  فنحن  توقعاتنا،  عن  أما 
هذا  أساس  فعلى  بالتزاماتها.  بالوفاء  م.ت.ف  قيادة  على 
بناء  إجناز  ظل  يف  نسبيا  واعدة  توقعات  بناء  ميكن  االلتزام 
القوى  موازين  تشكل  حيث  التحرير،  ملنظمة  دميقراطي 
السياسي  البرنامج  وتطوير  االنقسام  إلنهاء  رافعة  فيه 
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العدد :403    
من 30 مارس إلى 5 أبريل 2021 15 حوار 

مع  الصراع  طابع  تصويب  وإعــادة  أوسلو،  بتجاوز  الوطني 
عربي  فلسطيني  حترر  حركة  بني  كصراع  الصهيوني  العدو 

العنصري. الصهيوني  االستيطاني  واالستعمار 

الفلسطينيني  هّبة  منذ  مارس   30 األرض  يوم  يشكل        
بني  العالقة  يف  تحول  نقطة   ،1976 سنة  من  التاريخ  نفس  يف 

ومنحى  الفلسطينية،  العربية  والجماهر  الهيوين  املرشوع 

وحدة  وتكريس  عاليا  الفلسطينية  الهوية  راية  لرفع  جديدا 

ستخلد  كيف  والشتات،  الــداخــل  يف  الفلسطيين  الشعب 

السنة؟ هذه  الذكرى 

يوم  انتفاضة  صحيح،  السؤال  صيغة  يف  به  تقدمت  ما 
وحدة  وتكريس  استعادة  باجتاه  نوعيا  حتوال  شكلت  األرض 
سقف  جتــاوز  هو  ذلك  من  واألهــم  مكوناته.  بكافة  شعبنا 
الفلسطيني  النضال  أهداف  حصر  الذي  السياسية  القوى 
املدنية،  احلــقــوق  يف  فلسطني  مــن  احملــتــل  اجلـــزء  ــذا  ه يف 
يف  لشعبنا  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  لبلورة  وأســس 
اجلامعة،  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  من  كجزء  الداخل 
الفلسطيني  التحرر  مرحلة  إطار  يف  الوطنية  احلركة  ووضع 
قوى  ببروز  تداعيات  لها  كان  صحوة  فهي  م.ت.ف،  بقيادة 
جاءت  وأنها  خاصة  البلد،  أبناء  كحركة  جديدة  سياسية 
أوهام  أنغام  على  الرسمي  الفلسطيني  الرقص  بداية  ظل  يف 
تخليد  سيتم  كيف  أمــا  الصهيوني.  الكيان  مع  التسوية 
دفاعا  الفلسطيني  النضال  أن  هو  فاجلواب  الذكرى،  هذه 
ففي  الصهيوني.  الغزو  بداية  منذ  ينقطع  لم  األرض  عن 
هذه  تخليد  يجري  احملتلة  األرض  امتداد  وعلى  يوم،  كل 
وباألمس  االستيطان،  ضد  االشتباك  ساحات  يف  الذكرى 
وقبلها  احملــاصــرة،  غــزة  يف  العودة  مسيرات  كانت  القريب 
هذه  ففي  واللبنانية،  الــســوريــة  احلـــدود  على  مسيرات 
االستيطان،  مشاريع  مواجهة  يف  نوعيا  زخما  نشهد  املناسبة 
تهويد  مشاريع  أو  الــداخــلــة،  يف  املهجرة  للقرى  والــعــودة 
العرقي.  التطهير  أشكال  وكــل  والــقــدس،  والنقب  اجلليل 
وإسنادها  محتواها،  تعميق  إلى  حتتاج  النضاالت  هذه  لكن 
وطني  استراتيجي  نضالي  برنامج  على  التوافق  خالل  من 
ويكرس  تواجده،  أماكن  كل  يف  شعبنا  نضال  يوجه  موحد 

ومصيره. وأرضه  شعبنا  وحدة 
         

17نيسان/           إحياء ليوم األسر الفلسطيين الذي يوافق 
كمنارصين  الدميقراطي  الهنج  يف  نستحرض  سنة  كل  من  أبريل 

لنا،  ابلنسبة  وطنية  قضية  ابعتبارها  الفلسطينية  للقضية 

وألرواح  لهم  إجــالال  ونقف  العدو،  سجون  يف  األرسى  معاانة 

الحركة  حــول  ــاءة  إض من  هل  عبلة  رفيقة  مهنم،  الــهــداء 

هذه  من  واملترضرين/ت  املوجوعني/ات  قبل  من  األســرة 

هذه  األسر  يوم  ذكرى  مع  التعامل  سيمت  وكيف  الوضعية؟ 

؟ لسنة ا

أي  من  أكثر  اليوم  الفلسطينيني  األسرى  قضية  تشكل 

قضيته  وعــدالــة  شعبنا  كفاح  لشرعية  رمــزا  مضى،  وقــت 
حلمالت  العدو  تصعيد  خالل  من  نشهده  ما  وهذا  الوطنية. 
السلطة  على  الضغط  عبر  ســواء  ــرى  األس على  التضييق 

نطاق  توسيع  أو  ذويهم،  مخصصات  لوقف  الفلسطينية 
أي  إن  وهنا  بــاإلرهــاب.  نضالهم  لوسم  اإلعالمية  احلملة 
يركز  أن  يجب  الــعــادل،  ونضالهم  ــرى  األس لقضية  إسناد 
قرار  النــتــزاع  قضيتهم  وتــدويــل  السياسي،  العنوان  على 
مكانتهم  لتحديد  املتحدة  واألمم  االنسان  حقوق  مجلس 
القانوني  االسناد  عن  فضال  عادلة،  وحرب  حرية  كأسرى 
جنيف  اتفاقات  لتطبيق  االحتالل  حكومة  على  بالضغط 
الرابع  االتفاق  خاص  وبشكل  الفلسطينية،  املناطق  على 
مت  ــذي  وال حــرب،  كــأســرى  مكانتهم  يحدد  الــذي  والثالث 
تخضع  اآلن  وحتى   .1977 عام  روما  ميثاق  يف  عليه  التأكيد 
االحتالل  اعتمدها  التي  الطوارئ  لقوانني  احملتلة  األراضي 
أساسا  شكلت  التي  القوانني  هذه   .1945 عام  البريطاني 
اإلدارية،  االعتقاالت  إطارها  ويف  التعسفية،  لالعتقاالت 
حملاكم  وتــقــدميــهــم  ــن،  ــري ــاص ــق وال األطــفــال  ــاالت  ــق ــت واع

االحتالل. 
ذاكرة  يف  يرتبط  التاريخ  هذا  أصبح  أبريل:  نيسان/   17

وقضاياهم  الفلسطيني  الشعب  بنضاالت  احلرة  الشعوب 

يف  ــرات  ــي واألس األســـرى  ومــعــانــاة  والتاريخية  اإلنسانية 
االحتالل. سجون 

يف  وأســيــرة  أســيــر  آالف  اخلمسة  قــرابــة  يعيش  الــيــوم 
ــن االضــطــهــاد  ســجــون االحــتــالل الــصــهــيــونــي، يــعــانــون م
نائل  مثل  عاما  األربعني  حوالي  قضى  من  فمنهم  والظلم، 
تطول  والقافلة  يونس  كــرمي  دقــة،  أبــو  ووليد  البرغوثي 
العشرين  نحو  قــضــوا    مــن  أسير  األلــفــي  حــوالــي  وهــنــاك 
احلياة"  "مدى  عن  عبارة  هي  التي  باملؤبدات  وحكموا  عاما 
حتت  ما  واألطفال  متفاوتة،  أحكام  بني  امــرأة   37 وهناك 
أمثال  السن  وكبار  املرضى  إلى  إضافة  طفال".   140 "    18 سن 
األيام  الثمانني. يف هذه  الذي جتاوز عمره  الشوبكي"  "فؤاد 
االحتفاالت  تقتصر  قد  كوفيد     الفيروس  هذا  انتشار  ومع 

ومواساتهم. األسرى  ألهالي  زيارات  على 
الوطنية  احلركة  فإن  اليوم،  املطلبية  األسرى  حقوق  أما 
جتارب  من  راكمته  ما  بفضل  توسيعها  على  قادرة  األسيرة 
يحتاجه  فما  لالحتالل،  يوم  أول  بداية  مع  والدتها  منذ 
نضال  شرعية  وتعزيز  القانونية،  احلماية  هــو  ــرى  األس
أي  دون  حتريرهم/هن  أجل  من  والنضال  الوطني،  شعبنا 

والوطنية.        اإلنسانية  بكرامتهم/هن  متس  شروط 

القضية  تعرفها  الــيت  املتسارعة  التحوالت  ظل  يف          

الغامش؟ العدو  مع  الرصاع  آفاق  هي  ما  اليوم  الفلسطينية 

وإقليميا  محليا  ــة  ــاري اجل الــتــحــوالت  إن  بــاخــتــصــار 
الصهيونية  الــدولــة  داخــل  الــتــحــوالت  وأهــمــهــا  ــا،  ــي ودول
هرمها  عــلــى  وتــطــرفــا  ميينية  ــر  ــث األك ــوة  ــق ال وهــيــمــنــة 
بقرار  نفسها  عن  عبرت  التي  احلقيقة  هــذه  السياسي، 
الدولة،  يهودية  على  أكــد  الــذي  القومية  أســاس  قانون 
ــر حــق تــقــريــر املــصــيــر بــالــيــهــود فــقــط وقــدســيــة  ــص وح
ينزع  ذلـــك  ــل  ك الــتــاريــخــيــة،  فلسطني  يف  االســتــيــطــان 
االســتــعــمــاري،  الصهيوني  املــشــروع  طبيعة  عــن  الــغــطــاء 
السكان  وإقصاء  األرض،  على  االستيالء  يستهدف  الذي 
هويتهم  إلغاء  األحوال  أحسن  ويف  إبادتهم،  أو  بتهجيرهم 
كل  أن  املعطيات  هذه  تؤكد  كما  الفلسطينية،  الوطنية 
مع  سلميا  الصراع  تسوية  ممكنات  على  بنيت  التي  األوهام 
الفلسطينية  القيادة  على  وأن  سرابا،  أصبحت  االحتالل، 
لها  أسست  التي  السياسية  املشاريع  مع  والقطع  مغادرتها. 
املشروع  بناء  وإعادة  وحلقاته،  أوسلو  اتفاق  خاص  وبشكل 
أجل  من  كصراع  جوهره  وتطهير  الفلسطيني،  الوطني 
االستيطاني  الصهيوني  االستعمار  ضد  الوطني  التحرر 
على  الفلسطينية  السياسية  الرؤية  وصياغة  العنصري، 
مع  االشتباك  وإدارة  املقاومة  على  يرتكز   برنامج  أســاس 
والعمل  والشعبية،  الرسمية  الدولية  احملافل  يف  االحتالل 
وتوسيع  العنصري،  االستعماري   مشروعه  محاصرة  على 
الشرعية  نزع  طريق  على  لكيانه  الدولية  املقاطعة   دائرة 
من  الدولي  املجتمع  على  الضغط  مقدمات  كل  وتوفير  عنه، 
وإلزامه  الدولي،  القانون  حتت  االحتالل  حكومة  وضع  أجل 
أي  أن  على  التأكيد  مع  الدولية،  الشرعية  قرارات  بتطبيق 
القوى  موازين  تغيير  أساس  على  يبنى  إمنا  فلسطيني  إجناز 

االحتالل. مع  الصراع  معادلة  يف  األرض  على  القائمة 

ابملغرب. الدميقراطي  الهنج  جريدة  لقراء  أخرة  كلمة           

أثقل  لم  أنني  أرجو  األعزاء  اجلريدة  لقراء  أقول  وأخيرا 
التي  والتجارب  والنضاالت  املعاناة  من  بالرغم  ولكن  عليكم 
واحلرية  والصدق  باألمل  مليئة  تظل  منها  اختصرنا  مهما 
القدس  ويف  بفلسطني  بكم  نلتقي  أن  أمتنى  وأقول  والكرامة 
للجميع.  حتياتي  حرة.  وأصبحت  االستعمار  عنها  زال  وقد 
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اليوم يعيش قرابة الخمسة 
آالف أسر وأسرة يف سجون 
االحتالل الهيوين، يعانون 

من االضطهاد والظلم، فمهنم 
من قىض حوايل األربعني عاما 
مثل انئل الربغويث ووليد أبو 

دقة، كرمي يونس والقافلة تطول 
وهناك حوايل األلفي أسر 

من قضوا   نحو العرشين عاما 
وحكموا ابملؤبدات اليت هي عبارة 

عن "مدى الحياة" 

تمتة الحوار 
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من 30 مارس إلى 5 أبريل 2021  األخيرة

احيت احلركة التالميذية والشغيلة التعليمية من 
مارس   23 ذكرى  وأساتذة  وأستاذات  ومعلمني  معلمات 
وجتدد.  وعنفوان  قوة  من  بها  يليق  مبا  السنة  هذه 
القمع  قوى  نكلت   - مارس  و17   16  – قبل  من  يومني 
يف  واألســتــاذات  باألساتذة  متنكرة  او  رسمي  بلباس 
شوارع الرباط ال لشيء سوى انهم نظموا مسيرة رفعوا 
فرض  الذي  التعاقد  ورفض  باإلدماج  مطلبهم  فيها 
عليهم بطرق ماكرة وابتزازية. تفننت قوات القمع يف 
اساليب التنكيل والقمع مبا يف ذلك التحرش اجلنسي 
باألستاذات إلذاللهن وتشويه صورتهن امام املجتمع. 
من  الهدف  وحقق  نهائيا  انتصر  بأنه  النظام  اعتقد 
هذا القمع وهو قتل روح املقاومة وبث الرعب واخلوف 

يف قلوب اصحاب احلقوق احملتجني واملتظاهرين.

صور  نقل  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  ساهمت 
مسيرة  حق  يف  النظام  مارسها  التي  واإلذالل  القمع 
عم  بحيث  وقــويــا  فــوريــا  الفعل  رد  فكان  الــربــاط، 

ترجمة  ومتت  املمارسات،  هذه  ورفض  الغضب  شعور 
والنقابات  النقابية  املركزيات  بإصدار  الرفض  هذا 
العديد  وبــادرت  وقع؛  مبا  منددة  لبيانات  القطاعية 
اعالن  اجل  من  امليداني  التنسيق  الى  النقابات  من 
عموم  يف  الدراسة  مبوجبه  توقفت  نضالي  برنامج 
شارك  التس  احلاشدة  املسيرات  وخرجت  ــدارس،  امل
التعليم  شغيلة  جانب  الى  واولياءهم  التالميذ  فيها 
هذه  جنحت  لقد  القمع.  قــوات  جحافل  متحدين 
اجلماهير احملتجة يف استرجاع احلق يف التظاهر ويف 
عن  التراجع  الى  النظام  واضطر  الشارع  يف  التواجد 

بطشه ولو الى حني.

الرهيب  اليوم  ذلك   1965 مارس   23 صدى  زال  ال 
يوم مجزرة الدار البيضاء التي ارتكبها النظام الدموي 
قوية  مظاهرات  يف  خرجوا  الذين  التالميذ  حق  يف 
نفس  هم  ها  الدماء.  من  بحر  يف  اغرقت  ومنتظمة 
واضح  حتد  يف  الشارع  الى  اليوم  يخرجون  التالميذ 
لقوات القمع ورفض لكل ممارستها االجرامية ليومي 
16 و17 مارس بشوارع الرباط. مرة اخرى يثبت شعبنا 
ان ذاكرته حية لن يصبها التلف او ميكن استغفاله او 
لتقدمي  ومستعد  كرامته،  على  يدافع  شعب  اذالله. 
فرض  اجل  ومن  حمايتها  اجل  من  والنفيس  الغالي 
للتفويت  قابلة  الغير  حقوقه  على  والدفاع  مطالبه 
اعــداءه  يهمل  وال  ميهل  شعب  انه  عنها.  التنازل  او 

ومضطهديه.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

التكلفة الكارثية للحرب الظاملة عىل الشعب اليمني

القائمة  ــرب  احل مــن  ســنــوات  ســت  بعد 
التحالف  لها  خطط  والــتــي   ، اليمن  يف 
تبدو   ، اخلليجي  الصهيوني  األمــريــكــي 
لهذه  واالجتماعية  اإلنسانية  التكلفة 
الذي  األمــر  هو  و  كارثية،  الظاملة  احلــرب 
املرتبطة  ــة  ــي ــالم اإلع الــلــوبــيــات  تعمل 
بالتحالف اإلمبريالي الصهيوني اخلليجي 
على التستر عليه ،  بالتركيز على العمليات 
هذه  يف  املتواجهة  األطراف  بني  العسكرية 
هذه  عن  الناجتة  الكارثة  ولتظل   ، احلرب 
املنظمات  أرشيفات  حبيسة  الظاملة  احلرب 
الدولية . إن احلرب الظاملة  أحدثت وضعا 
األول  البدايات  منذ  حدته  اشتدت  كارثيا 
قبل  اإلماراتي  السعودي  التحالف  لهجوم 
احلياة  مناحي  مختلف  ومس  سنوات،  ست 
بشهادة  احلـــرب  خلفت  فقد   . اليمن  يف 
األمم املتحدة مائتني وثالثة وثالثون ألف 
نتيجة  أو  املــعــارك  خــالل  سقطت  ضحية 
الــغــذاء.  ــح  وش الصحية  الــرعــايــة  غــيــاب 
للبنايات  واملكثف  العشوائي  التدمير  وأدى 
وأحصي   ، كبير  سكاني  نزوج  إلى  السكنية 
يف هذا اإلطار إلى حدود سنة 2019 جلوء  
ألف  وستمائة  ماليني  ثالثة  عن  يزيد  ما 
مئات  نــزح  بينما   ، املخيمات  إلــى  شخص 
اليمن  وشهدت  البالد.  خــارج  إلــى  اآلالف 
ــان من  ــس انــتــهــاكــات صــارخــة حلــقــوق اإلن
ومصادرة  واغتياالت  تعسفية  اعتقاالت 
ويبقى  والتعذيب.  واالختطاف  املمتلكات  
أبرز  اليمنيني  ملاليني  االجتماعي  الوضع 

احلــرب  تخلفها  الــتــي  الــكــارثــة  جتليات 
مليون   18 يطال  الغذائي  األمــن  ،فانعدام 
التغذية  ســـوء  انــتــشــار  حــيــث   ، شــخــص 

لصعوبات  نظرا  باملجاعة   املاليني  وتهديد 
 ، ملستحقيها  الغذائية  املساعدات  وصــول 
من  معاناة  الفئات  أكثر  األطفال  ويشكل 
سوء التغذية حيث يعاني 2,1 مليون طفل 
 ، الصحة  مجال  ويف  التغذية.  ــوء  س مــن 
الصحي  الصرف  خدمات  النهيار  وكنتيجة 
الكوليرا  وبــاء  تفشى  املياه  مصادر  وتلوث 
 30% ومس   للحرب   األولى  السنوات  منذ 
كورونا  وباء  وزاد   ،2018 سنة  األطفال  من 
وصعوبة دخول الطواقم الطبية اإلنسانية 
تام  بانهيار  الصحي  الــوضــع  تــدهــور  مــن 
للممرضني  كــبــيــر  ــص  ــق ون لــلــتــجــهــيــزات 
واألطباء الذين تراجع عددهم مبا يقدر ب 

احلاجة  فيه  ازدادت  الذي  الوقت  يف   50%
إلى الرعاية الصحية بأكثر من ثالث مرات ، 
وأشارت منظمة أطباء بال حدود إلى تدفق 

املوجة  وجتـــاوز   19 كوفيد  ملرضى  كبير 
املرافق الطبية يف  الوباء لقدرة  الثانية من 
البالد، وقال رئيس بعثة املنظمة يف اليمن 
كوفيد  ملكافحة  التدخل  جوانب  جميع  أن 
أعداد  تقلصت  التعليم  مجال  ويف  غائبة. 
املدارس نتيجة التدمير وجنم عن ذلك أن 
أصبح أكثر من مليوني طفل خارج املدرس.

التنظيمات  على  يفرض  الوضع  هذا  إن 
يف  والتقدمية   والدميقراطية  احلقوقية 
يف  جهدها  تكثيف  والعالم   العربي  العالم 
حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  فضح  اجتاه 
تقرير  ويف  ــاة  ــي احل يف  الــيــمــنــي  الــشــعــب 

مصيره. 

هذا االسبوع، تكون قد مرت سنة على 
أحدثه  وما  للمغرب،  كورونا  وباء  وصول 
املستويات  مختلف  على  قوية  رجــة  من 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
لنتائج  محددة  الوباء  مع  التعاطي  فأصبح 
الــدول،  من  الكثير  يف  االقــتــراع  صناديق 
بــوادر  ظهرت  اللقاحات  أولــى  ظهور  ومــع 
الرأسمالي  النظام  هيمنة  ظهرت  األمــل، 
سراب  األمر  هذا  من  جعل  شيء  كل  على 
ــراع  ــص ــذ ال ــ ــدول الــفــقــيــرة وأخ ــ لـــدى الـ
مختلفة   أشكاال  الرأسمالية  كثل  وســط 
األخالقي  البعدين  غياب  بينها  القاسم 
الكثير  حول  ضبابية  وانتشار  واإلنساني 
من املواقف. محركها الصراع بني مجموعة 
حول  النقاش  اخرها  كان  املؤسسات.  من 
بتخثر  وعــالقــتــه  أســتــرازيــنــيــكــا  ــقــاح  ل
تختر  نسبة  بني  النقاش  فاختلط  الــدم، 
فكان  البرصة.  يف  األســهــم  ونسبة  ــدم  ال
والنمسا  الــدامنــارك  من  مواطنني  لوفاة 
مواطنني  واصــابــة  واسبانيا  والتايالند 
املانيا وفرنسا  اخرين بتخثر الدم بكل من 
وايطاليا وسويسرا وايرالندا مما دفع هذه 

الى طلب وقف استعمال هذا اللقاح الى ان 
النقاش  يكون  ان  وعــوض  الــرؤيــا.  تتضح 
الــعــام  الـــراي  وجــه  الــســائــد  هــو  العلمي 
العمالقة  للشركات  متناقضة  ببالغات 
بثمن  اللقاح  توفير  ادعائها  بالرغم  التي 
على  فــقــيــرة  دولـــة   85 انـــه  اال  رخــيــص 
لقاحات  إلى  الوصول  عليها  يصعب  األقل 
وسيؤدي   .2023 عام  قبل  كورونا  فيروس 
 2.5 بنحو  يــقــدر  مــا  ــى  إل التأخير  هــذا  
البلدان  وفاة ميكن جتنبها يف  مليون حالة 
يتأكد  مما  الدخل.  واملتوسطة  املنخفضة 
كارثي  أخالقي  فشل  شفا  على  العالم  أن 

اللقاحات. يف  العنصري  الفصل  يشبه 

املتحدة  والواليات  األوروبي  فاالحتاد 
ــدا  ــن ــدة وســـويـــســـرا وك ــح ــت ــة امل ــك ــل ــم وامل
البلدان  اقتراح  منع  يواصلون  وحلفاؤهم 
املؤقت التفاقية منظمة  بالتعليق  النامية 
بــاجلــوانــب  املتعلقة  الــعــاملــيــة  ــتــجــارة  ال
ــوق املــلــكــيــة الــفــكــريــة  ــق ــة حل ــاري ــج ــت ال
وبأسعار  كبيرة  زيــادة  لتمكني  )تريبس( 
مليار   6.4 فإن  نفسه،  الوقت  ويف  معقولة. 

جرعة  مليار   12.5 أصل  من  لقاح  جرعة 
يف  إلنتاجها  الرئيسيون  املنتجون  يخطط 
معظمها  مسبًقا،  طلبها  مت  قد   2021 عام 
سكان  من   ٪  13 مع  البلدان،  هذه  قبل  من 

العالم.

أسعار  اليوم تالعبا كبيرا يف  إننا نشهد 
للقاح  املنتجة  الكبرى  األدويـــة  شركات 
طي  العقود  أسعار  إبقاء  تطلب  إذ  كورونا، 
وافــق  اخلــصــومــات،  مقابل  يف   . الكتمان 
ــاظ على  ــف ــاد األوروبــــي عــلــى احل ــ االحت
سرية األسعار . ومع ذلك ، مت الكشف عن 
التفاوض عليها عن  بعض األسعار التي مت 
لليونيسيف  بياني  رســم  مع  قصد،  غير 

. يسرد األسعار من مصادر مختلفة 

ــا، ملـــاذا مت  ــروح ــط ويــبــقــى الـــســـؤال م
لقاح  ترخيص  على  احلصول  فكرة  رفض 
يف   80 من  يقرب  ما  أن  حني  يف  مجاني؟ 
 12 أو   10 إلى  تذهب  اللقاحات  من  املائة 
مما  أعــاله.  الذكر  السالفة  الغنية  دولــة 
تعاني  ستبقى  الفقيرة  ــدول  ال أن  يؤكد 

ألجل غير محدد.

 مرة اخرى يتأكد ان ذاكرة 
شعبنا قوية وليست مثقوبة

لقاح كورونا بني تخرث الدم واسهم البورصة

محمد شاعر

ع.غ
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يوم االرض
الشعب  فيه  يحتفل  الذي  مارس    30 األرض  يوم  يرمز 
والشتات  املهجر  ويف  احملتلة  األراضي  داخل  الفلسطيني، 
الفلسطيني   الشعب  حقوق  على  للتأكيد  سنة،  كل  من 
بالهوية  املصيروالتشبت  وتقرير  العودة  حق  يف  الثابتة 
ضد  املغتصبة  الفلسطينية  لألرض  ويوم  الفلسطينية، 
وارتــبــط   الفلسطينية،  األراضـــي  ــادرة  ــص وم ــالل  ــت االح
جيش  ارتكبها  التي  باملجزرة  اليوم  هذا  إحياء  تاريخيا 
نظمها  مــظــاهــرة  ــد  ض  1976 ســنــة  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
ضد   1948 عام  احملتلة  األراضي  يف  الفلسطينيني  السكان 
للمهاجرين  مستوطنات  إقامة  أجل  من  أراضيهم  مصادرة 
قيام  قبل  شهداء.   6 سقوط  إلى  أدى  وهذا  اجلدد،  اليهود 
العرب  من  الفلسطينيون  كــان  الصهيوني،  الكيان  دولــة 
املئة  يف   70 يــقــارب  مــا  بنسبة  الــزراعــة  على  يعتمدون 
مئات  هجرة  إلى  أدت   1948 حرب  ولكن  للعيش  كمصدر 
 ،1950 ويف  ومدنهم،  لقراهم  الفلسطينيني  من  اآلالف 
خاللها  من  فتوافد  العودة  قانون  الصهيوني  الكيان  أصدر 
الوقت،  نفس  ويف  العالم.  حول  اليهود  من  كبيرة  أعــداد 
مبوجبها  قامت  الذي  الغائبني"  أمالك   " قانون  أيضا  سنت 
أو  طردوا  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  أراضي  مبصادرة 

احلرب.  بسبب  نزحوا 

ذكرى  يحيون  الفلسطينيون  أصبح  الوقت  ذلــك  منذ 
األراضــي  يف  الزيتون  أشجار  بزراعة  بالقيام  اليوم  هذا 
إلى  باإلضافة  الصهيوني،  الكيان  يد  على  جرفتها  التي 
تتضمن  مــعــارض  افتتاح  مثل  مختلفة  نشاطات  إحــيــاء 
وتنظيم  يــدويــة  وأشــغــال  فلسطينية  تراثية  منتجات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واستذكار  دعم  حمالت 

تواجدهم. أماكن  كل  يف  املختلفة  املهرجانات  وإقامة 

التضامن  وحشد  التعبئة  من  ملزيد  جليلة  مناسبة  هذه 
الظرفية  ــل  ظ يف  خــصــوصــا  الــفــلــســطــيــنــي،  الــشــعــب  ــع  م

انتصارات،  الصهيوني  الكيان  فيها  يحصد  التي  السياسية 
الرجعية. األنظمة  مع  مكشوف  بتواطؤ 

اخلــارجــيــة  لــوزيــر  الــذكــر  الــســيء  بــلــفــور  ــد  وع فمنذ 
حتاول  البريطانية  واالمبريالية  بلفور،  لورد  البريطاني 

فلسطني  ارض  على  الــغــاشــم  الــكــيــان  ــذا  ه وتنبيت  زرع 
يقاوم  الفلسطيني  والشعب  احلني  ذلك  ومنذ  السليبة، 
تأسيس  الى  والشقيري،  احلسيني  بثورة  بدءا  االحتالل 
الباسلة  املقاومة  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

من  اجتثاثه  األنــظــمــة  ومــحــاولــة  الفلسطيني  للشعب 
اجلبهة  وشكلت  ولبنان،  األردن  وخصوصا  الطوق،  دول 
الــدعــم  رمـــح  راس  جــنــبــالط  كــمــال  بــقــيــادة  الــتــقــدمــيــة 
أنظمة  تكن  ولم  الفلسطيني.  للشعب  اللبناني  الشعبي 

عصابات  مقاومة  يف  يوما  جادة  واملغاربي  العربي  العالم 
تقسيم  ومت   ،1948 حرب  يف  فانهزمت  الصهيوني،  الكيان 
الصهيوني  الكيان  وإعالن  املتحدة  األمم  طرف  من  فلسطني 

براهمة املصطفى 

ملحق خاص بيوم األرض
نتيجة  فلسطني  عمت  اليت  االرض  انتفاضة  لذكرى  يؤرخ  ،الذي  الفلسطيين  االرض  يوم  العامل  الهيونيةيف  مناهيض  كل  ومعه  الفلسطيين  الشعب  يحيي 
للشعب  االستئصايل  االسرتاتيجي  ملخططه  1976استكماال  سنة  الفلسطينيني  ارايض  من  االرايض   من  الهكتارات  الالف  الغاصب  الهيوين  الكيان  مصادرة 
الفلسطيين من ارضه وجعل فلسطني مجاال للدولة الهيونية القامئة عىل اسس قومية متطرفة . واييت إحياء الذكرى يف هذه السنة يف وقت يعرف فيه الشعب 
الدميقراطي يف  الغاصب. ومساهمة من جريدة الهنج  الكيان  التطبيع مع  العريب نحو  العامل  الرجعية يف  التواطئ عىل حقوقه هبرولة االنظمة  الفلسطيين توسع 

403 للتطورات االخرة للقضيةالفلسطينية .  اشكال مقاومة التطبيع ويف إحياء يوم االرض تفرد ملحقا ابلعدد 
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التطبيع العريب – إنعكاساته ومواجهته
التي  الرقمية  الندوة  يف  رشماوي  جورج  الرفيق  مداخلة 
السبت  يوم  الدميقراطي  النهج  يف  والرفاق  الرفيقات  نظمها 
نظر  وجهة  من  التطبيع   " عنوان  حتت   27/2/2021 املوافق 

الفلسطينيني". التقدميني 

العربية  الدول  بعض  قامت  ملاذا  فهم  يريد  من  أن  اعتقد 
األسئلة  على  اإلجابة  عليه  إسرائيل  دولــة  مع  بالتطبيع 

: التالية 

وتعقد  علنا  عربية  دوال  لتخرج  املنطقة  يف  تغر  الذي  ما    -  1

رسية  عالقاهتم  كانت  ان  بعد  إرسائيل  مع  التطبيع  صفقات 

الطاولة؟ وتحت 

عامة  العربية  املنطقة  عىل  التطبيع  هذا  مضار  هي  ما    2-

خاصة؟ الفلسطينية  والقضية 

خطة  وما  موحد  بشكل  التطبيع  دول  نواجه  أن  ميكن  كيف    3-

املركزية؟ املهمة  لهذه  العمل 

يف  اعلن  أوباما  للراحل  نوفمبرخلفا  يف  ترامب  إنتخاب  بعد 
2017، انه سوف يتم نقل السفارة  ديسمبر شهر)12( من عام 
يف  الفعل  ردات  وراقب  القدس،  الى  ابيب  تل  من  االمريكية 
للشارع  نبض  جس  مبثابة  كانت  انها  حيث  العربي  العالم 
السفارة  نقلت  وبالفعل  املطلوب.  باملستوى  تكن  ولم  العربي، 
يف  األمريكية  القنصلية  اقفال  بعد  القدس  الى  األمريكية 
الفلسطينية  السلطة  مع  العالقات  سابقا  تابعت  التي  القدس 
التحرير  منظمة  مكتب  اغالق  ومت   ،2019 عام  منتصف  حتي 
عن  االمريكية  املساعدات  وقطعت  واشنطن،  يف  الفلسطينية 
 )UNRWA( الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  الغوث  وكالة 

بـ )378( مليون دوالر. التي تقدر 

ليقول  بومبيو  ترامب  عهد  يف  اخلارجية  وزير  علينا  وخرج 
بل  الفلسطينية  الضفة  يف  فقط  ليس  شرعي  االستيطان  ان 
اإلدارة  قبل  من  التنكر  مت  وبذلك  السوري  اجلوالن  يف  حتى 
والتي  االمن،  ومجلس  الدولية  الشرعية  لقرارات  االمريكية 
 1967 عام  منذ  محتلة  أراضي  وغزة  والقدس  الضفة  تعتبر 
من   2017 عام  صدر  الــذي   ،)2334( للقرار  ظهرها  وادارت 
االمريكية   احلكومة  امتنعت   والتي  الدولي،  االمن  مجلس 
االســتــيــطــان  ادان  حــيــث  ــده،  ــ ض الــتــصــويــت  عـــن  انــــذاك 
سابقا  ورد  كما  الفلسطينية  األراضي  ان  واعتبر  اإلسرائيلي 
كل  جانب  الى  فيها،  االستيطان  يجوز  وال  محتلة  أراضي  هي 
الدولية  الشرعية  قرارات  كافة   عن  اخلارجة  املمارسات  هذه 
من  باملطالبةتعريف  استفزازها  االمريكية  االدارة  ،وتابعت 
النكبة  قبل  فقط  ولد  مبن  ،وحصره  الفلسطيني  الالجئ  هو  
6.5 ملوين الجئ  العودة عن  1948 وبذلك اسقاط  حق  عام 

. فلسطيني

 ،2018 ــوز  مت شهر  يف  اإلســرائــيــلــي  الكنيست  قــرار  وأتــى 
الفلسطيني  الوطنية  احلقوق  على  األخيرة  الطلقة  ليطلق 
القانون  هذا   ، العنصري  الدولة  يهودية  قانون  اقــراره   بي 
لليهود  فقط  املصير  تقرير  حق  ان  على  يوءكد   العنصري 
اللغة  وإلــغــاء  الفلسطيني،  الــوجــود  وانــكــار  غيرهم،  دون 
بوضوح  ويطرح  إسرائيل،  يف  ثانية  رسمية  كلغة  العربية 
اليهودية  الكبرى  إسرائيل  دولة  بإقامة  الصهيوني  الطموح 

فلسطني. كل  يف 

لشطب  اإلسرائيلي  األمريكي-  املخطط  اكتمل  وبذلك 

لالجئني  ــودة  ع حــق  فــال  الفلسطينية،  الوطنية  احلــقــوق 
الفلسطيني،  للشعب  كعاصمة  القدس  وشطبت  الفلسطينيني، 

1967 عام  احملتلة  االراضي  على  مستقلة  دولة  وال 

28\1\2020، حول  واتى اعالن الرئيس الراحل ترامب ، يف 
كافة  لتنهي  نتنياهو،  ترامب-  خطة  أدق  أو  القرن،  صفقة 
الوطنية  احلقوق  شطب  تريد  الصفقة  هــذه  ان  الشكوك 

ان  بعد  معازل  يف  الفلسطينيني  وجتميع  كاملة  الفلسطينية 
17\5\2020 على  صادقت أيضا حكومة نتنياهو- غانتس يف 
الشعب  حتويل  أي   ، الفلسطينية  الضفة  مناطق  من   30, ضم 
الواليات  به  قامت  ما  ليشابه  حمر،  هنود  الى  الفلسطيني 
األصليني،  البالد  سكان  احلمر  الهنود  ضد  االمريكية  املتحدة 

سكنية. معازل  يف  منهم  بقي  من  وزج  بتصفيتهم، 

أو ادق  القرن  اذن اصطدم املشروع الذي بات يعرف بصفقة 
الشعب  من  واملطلق  اجلامع،  بالرفض  نتنياهو  ترامب-  مشروع 
كافة  اتــخــاذ  واعالنهم  السياسيني  وممثليه  الفلسطيني 
الوطنية  للحقوق  التصفوي  املشروع  هذا  السقاط  اخلطوات 

. لفلسطينية ا

عدم  واضحا  فظهر  العربي،  الرسمي  اجلانب  يخص  ما  أما 
اال  للعرب،  ــى  األول املركزية  القضية  عن  ودفاعه  متاسكه 
االقتصادي  اللقاء  حلضور  وتراكضوا  فلسطني،  قضية  وهي 
عن  يتحدث  وهــو  كوشنير  لسماع   2019 عــام  البحرين  يف 
يف  سيحل  الــذي  االقتصادي  والــرخــاء  االزدهـــار  يسمى  ما 
بشقيها  نتنياهو  ترامب  خطة  على  املوافقة  متت  اذا  املنطقة 

والعربي. الفلسطيني 

يسمى  مــا  على  التوقيع  مت   2020 عــام  مــن  اكتوبر  ويف 
وبرعاية  والبحرين  واالمارات  اسرائيل  بني  ابراهام  معاهدة 
واملغرب. السودان  بالتوالي  وتبعها  ومباشرة  منفردة  أمريكية 

لفت  محاولة  على  دليل  لهو  ابراهام  اإلتفاق  تسمية  أن 

جنحوا  ان  شعار"  وحتت  واحــدة  عائلة  بأننا  اجلميع  أنظار 
اإلعتراف  أساس  على  املبني  السلم  هذا  له"،  فاجنحوا  للسلم 
الفلسطينية  باالرض  أحقيتها  وتثبيت    بالروايةاليهودية 
األرض  يسرق  والــذي  والغاصب،  احملتل  دعم  على  املبنية   ،
واملناضالت  املناضلني  ويعذب  ويقتل  ويعتقل  الفلسطينية 

لفلسطينيني. ا

إنتقال دول عربية من موقع  إذن الذي تغير يف املنطقة هو 
الداعم  الــى  الفلسطينية  للحقوق  لفظيا(  )ولــو  الــداعــم 
الفلسطينية.  واألرض  للشعب  احملتلة  الــدولــة  السرائيل 

منها: نذكر  متعددة  ذلك  الى  أدت  التي  األسباب 

فتح  اإلنقسام  طريف  بني  الداخيل  الفلسطيين  اإلنقسام   -  1

وحماس.

عىل  عدوان   ، ذاته  عىل  واملنقمس  املتحارب  العريب  الوضع   -  2

وليبيا...الخ. العراق  المين  سوراي 

التطبيع. نحو  ومهروال  مهلهال  العريب  الرمسي  النظام   -  3

بعد  العربية  الــدول  جامعة  إنعقاد   – ذلك  على  والدليل 
هذا  إدانــة  تتم  ولم  إسرائيل  مع  والبحرين  اإلمــارات  إتفاق 
العربي  اإلجــمــاع  قــرارات  عن  ــروج  اخل مت  وبذلك  التطبيع 
 ، عربية  دولة  ألي  داخلي  شأن  هو  التطبيع  هذا  إعتبار  ومت 
بإعالنها  خجولة  مازالت  أخرى  لدول  الطريق  فتحوا  وبذلك 

الصهيونية. الدولة  مع  السالم  تود  انها 

ثمنا  دفع  مت  أنه  ننسى  ال  ان  علينا  املجال  هذا  يف  طبعا 
مقاتلة  طائرات  ستأخذ  اإلمارات  مثال  املطبعة،  الدول  لهذه 
حديثة من طراز F38 ، السعودية عرابة التطبيع سوف تأخذ 
األرهاب،  قائمة  عن  أزالته  السودان  اليمن،  لتحارب  أسلحة 
مرة  احلائط  بعرض  ضاربني  الغربية  الصحراء  اهدائه  املغرب 
بتقرير  الشعوب  بحق  املتحدة  األمم  هيئة  بقرارات  اخرى 

جورج رشماوي
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التطبيع الرسمي العريب ومخاطره عىل املرشوع 
الوطني الفلسطيني

ألنظمة  تسارعا  األخــيــرة  ــة  اآلون يف  شهدنا 
نحو  اخلليج  منطقة  وخــارج  اخلليج  يف  عربية 
رسميا  هؤالء  وإعالن  الصهيوني  الكيان  العدو 

العدو. بهذا  عالقاتهم  تطبيع  عن 
إال  مــفــاجــأة  للبعض  مثل  وإن  اإلعـــالن  ــذا  ه
على  كانت  األنظمة  هذه  ألن  متوقعا  كان  أنه 
هذه  كانت  وإن  سابقا  الكيان  هــذا  مــع  عالقة 
وبعضها  باملخفي  أي  الطاولة  حتت  من  العالقة 
علنية  بلقاءات  قام  أن  له  سبق  املغربي  كالنظام 
يف  غيره  قبل  سباقا  النظام  هــذا  وكــان  سابقا 
ال  وهنا  والعالقات،  االتصاالت  من  النوع  هذا 
اتصاالت  يف  املغربي  النظام  دور  ذكــر  من  مفر 
الكيان  مع  الــســادات  نظام  بني  جــرت  ولــقــاءات 
كان  ــذا  وه املغربية  األراضـــي  على  الصهيوني 

ديفيد. كامب  اتفاقيات  توقيع  قبل 
النظام  مــكــونــات  بعض  بــني  ألــتــواصــل  نــعــم، 
العنصري  الصهيوني  والكيان  العربي  الرسمي 
تتويج  سوى  مؤخرا  عنه  االعالن  مت  وما  قدمية 

سابقة. لعقود  تعود  لعالقات 
الوطني  املــشــروع  مكونات  يف  الــدخــول  قبل 
املعطيات  بــعــض  ــر  ذك مــن  بــد  ال  الفلسطيني 
أيامنا  يف  الفلسطيني  الشعب  عــن  الرقمية 
هـــذه. حــســب احــصــائــيــة اصــدرتــهــا أكــادميــيــة 
الشعب  تــعــداد  يبلغ  الفلسطينيني  الالجئني 
ــدد  ع  2019 ــام  ــ ع ــة  ــاي ــه ن يف  الــفــلــســطــيــنــي 
االجمالي  العدد  هــذا  ويتوزع   ،  13,573,000
فلسطني  داخل  يف   6,636,000  : التالي  بالشكل 
الضفة  الثالث  اجلغرافية  مبكوناتها  التاريخية 
فلسطني  خارج  يتواجد  بينما   48 ومناطق  وغزة 
فلسطينيي  أن  أي   ،6,937,000 التاريخية 
 51% يشكلون  حيث  أغلبية  ميثلون  الشتات 
اطار  يف   ، الفلسطيني  الشعب  أبناء  كافة  من 
العربية  الدول  يف  يتواجد  الشتات  فلسطينيي 
وال  ــدا  ج مــهــم  ــدد  ع ــذا  ه  ،5,765,000 ــدد  ع
وطني  مــشــروع  ــار  إط يف  دوره  يلعب  أن  مــن  بــد 

متكامل. فلسطيني 
من  املهم  العدد  هذا  تغييب  نتخيل  أن  ميكن  ال 
الفلسطيني،  الوطني  النضال  يف  بدورهم  القيام 
ملشروع  قوة  لعوامل  وإفقار  إضعاف  ذلك  يف  ألن 
بدورها  تقوم  فئة  وكل  متكامال  يكون  أن  عليه 

اطاره. يف 
الفلسطيين: الوطين  املرشوع  مرتكزات 

ثالثة: الفلسطيين  الوطين  املرشوع  مرتكزات 

العامل  أي  الذاتي  العامل  هو  األول  العامل   )1
هو  الفلسطيني  الشعب  الفلسطيني،  الوطني 
مع  الــصــراع  مسار  عن  ــى  األول بالدرجة  املعني 
الوطني  الذاتي  العامل  قــوة  الغاصب،  الكيان 
كافة  مساهمة  مــدى  على  ترتكز  الفلسطيني 
النضالي  املسار  يف  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
واملعطيات  اجلغرافيا  خصوصيات  احترام  مع 

أهمية  تأتي  وهنا  اجلغرافيا،  لهذه  السياسية 
فلسطينية  دميقراطية  وطنية  مؤسسات  وجود 
على  التأكيد  إعـــادة  مــن  بــد  ال  وهنا  جامعة، 
جامع  ــار  ــإط ك م.ت.ف  ــاء  ــي إح ــادة  ــ إع أهــمــيــة 

ودميقراطي. متثيلي 
داخل  وفكرية  سياسية  تعددية  هناك  نعم 
نضالنا  يغني  عامل  وهذا  الفلسطيني  الشعب 
قــانــون  دميــقــراطــيــا،  بــعــدا  ويعطيه  الــوطــنــي 
علينا  الــتــي  الــقــاعــدة  هــو  والــصــراع  ــدة  ــوح ال
على  نــؤكــد  حيث  عالقاتنا،  ــل  داخ تطبيقها 
حقوقنا  السترداد  العدو  بوجه  الوحدة  أهمية 
الداخلية  خالفاتنا  إدارة  مع  كاملة،  الوطنية 
يــكــون احلـــوار  ــات جتــمــعــنــا  ــس ــؤس م ــار  ــ اط يف 
إلدارة  الناظم  هما  الوطنية  واملصلحة  املسؤول 
جتربة  م.ت.ف  مؤسسات  داخل  ولنا  اخلالفات 

املشؤومة. اوسلو  اتفاقيات  سبقت  غنية 
الــوطــنــي  ــروع  ــش ــم ــل ل ــي  ــان ــث ال ــز  ــك ــرت امل  )2
أحلاضنة  أو  الــعــربــي  البعد  هــو  الفلسطيني 
مشاركة  تكون  أن  حتما  يجب  والتي  العربية 
ومناهضة  ــة  ــم داع الــوطــنــي،  نــضــالــنــا  يف  لــنــا 
ــذي يــســتــهــدف كل  ــ وال الــصــهــيــونــي  لــلــمــشــروع 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة، لــألســف الــنــظــام الــعــربــي 
بعض  يف  ومتحالف  ومشارك  متواطئ  الرسمي 
هو  والتطبيع  الصهيوني،  املشروع  مع  احلــاالت 
اخليمة  حتت  الثنائي  التحالف  هذا  أوجه  أحد 
أن  احلظ  وحلسن  لكن  األمريكية.  االمبريالية 
النظام  يف  مكونات  بني  اخلياني  التطبيع  هذا 
الغاصب  الصهيوني  والكيان  العربي  الرسمي 
العربي  الشارع  قبل  من  واضحا  رفضا  يواجه 
االهم  الورقة  وهنا  العربية  اجلماهير  من  أي 
األهمية  وإعــطــائــهــا  بها  العمل  علينا  والــتــي 
بني  السابقة  التطبيع  جتــارب  تستحق،  التي 
شعبيا  فشلت  الغاصب  الكيان  مع  واالردن  مصر 
التطبيع  مسلسل  يف  عليه  البناء  باإلمكان  وهذا 

احلالي.
الــوطــنــي  ــروع  ــش ــم ــل ل الـــثـــالـــث  ــون  ــكـ املـ  )3
البــد  وهــنــا  ــي،  ــدول ال الــبــعــد  هــو  الفلسطيني 
الرسمي  الــبــعــد  ــن  م يــتــكــون  أنــه  ــارة  ــ االش ــن  م
فيه  والعمل  الدولي،  الصعيد  على  واملؤسساتي 
الشعبي  البعد  وهــنــاك  وسياسي،  دبلوماسي 
تقدما  الفلسطينية  القضية  فيه  حققت  والذي 
العاملية  التضامن  بحركة  يتجلى  وهــذا  كبيرا 
واسعة  حركة  الفلسطيني،  الشعب  قضية  مع 
واستطاعت  العالم،  دول  من  الكثير  يف  متواجدة 
 BDS املقاطعة  حركة  عبر  األخيرة  اآلونــة  يف 
على  خــاصــة  ــازات  ــ اإلجن مــن  الــعــديــد  حتقيق 

األوروبي. الصعيد 
الوطني  املشروع  أن  التذكير  من  بد  ال  ختاما 
ودميقراطي  ــرري  حت مــشــروع  هــو  الفلسطيني 

لنجاحه. األسس  تشكل  مكونات  وهذه 

 

الذي  نفسه  األمريكي  وباملوقف  املصير 
املغرب. لصالح  حتول 

ــة الــتــي  ــي ــك ــري ــة األم ــاس ــي ــس هـــذه ال
ــاع الــرســمــي  ــمـ إســتــطــاعــت كــســر اإلجـ
الشرعية  قــرارات  عن  واخلــروج  العربي 
بتشكيل  وجنحت  الدولية،  والقوانني 
إسرائيل  بــني  وحتــالــف  عــدوانــي  محور 
ــدول الــرجــعــيــة الــعــربــيــة بــقــيــادة  ــ والـ
الهيمنة  ــرض  ــف ل ــك  ــ وذل  . أمــريــكــيــة 
لنهب   اخلــلــيــج  منطقة  يف  االمــريــكــيــة 
ــرول حتــت شعار  ــت وب ــه مــن  غــاز  ــروات ث
محاربة عدو وهمي اسمه إيران. وظيفة 
حركات  ضرب  هو  العدواني  احللف  هذا 
الــتــحــرر واإلســتــقــالل والــدميــقــراطــيــة 
ــض مــشــاريــع  ــرف ــل مــن ي واملــقــاومــة وكـ
الوطنية  احلركة  وخاصة  هذه  الهيمنة 

الــفــلــســطــيــنــيــة،إذن هـــذه هـــي مــضــار 
الصهيوني. الكيان  مع  العربي  التطبيع 

ــوات  ــط ــام مـــجـــرد خ ــ انـــنـــا لــســنــا أمـ
العربية  األنظمة  بعض  بني  تطبيعية 
أمــام  نحن  بــل  الصهيوني،  الــكــيــان  مــع 
سياسية  ــو  ــي وج ســيــاســيــة  ــادالت  ــعـ مـ
صياغة  تعيد  ان  شــأنــهــا  ــن  م ــدة  ــدي ج
صديقا  يصبح  العدو   – والقيم  املفاهيم 
صياغة  تعيد  وأن   – عــدوا  والــصــديــق 
ليقف  الــعــربــي،  ــي  ــاس ــي ــس ال ــام  ــظ ــن ال
التحالف  مشاريع  جانب  الــى  مبعظمه 
إرتباطه  وفــك  أبيب،  وتــل  واشنطن  مع 
شعوب  وبقضايا  الفلسطينية،  بالقضية 
التطبيع  أنظمة  جماعة  لصالح  املنطقة، 

املستقبل. مخاطر  من 

املطلوب  االن:  املــطــلــوب  هــو  ــا   م إذن 
املـــبـــاشـــرة بـــبـــنـــاء جــبــهــة مــقــاومــة 
شعوبنا  فيها  تتمثل  وعاملية،  عربية 
والقومية  الوطنية  بقواها  العربية، 

واليسارية. والدميقراطية 

التحرر  حركة  القوى  هذه  مقدمة  ويف 
الوطني الفلسطيني التي مازالت يف قلب 

اإلتفاقات  بالغاء  القيام   وعليها  املعركة 
من  ــروج  واخل اإلسرائيلي  اإلحتالل  مع 
قــيــوده،  ــن  م والــتــحــرر  أســلــو  مستنقع 
ــة اإلحــتــالل  ــدول وســحــب اإلعـــتـــراف ب
ــدول  ــل ــي املـــثـــل ل ــط ــع ــك )حـــتـــى ت ــ وذلـ
بالتطبيع(  االلتحلق  اود  التي  والشعوب 
ووقف  معها،  اإلقتصادي  اإلرتباط  وفك 
ــيء الــصــيــت مع  الــتــنــســيــق األمـــنـــي سـ
من  التحرر  ميكن  ال  التي  الــعــدو  ــة  دول
الشعبية  باملقاومة  إال  وسطوتها  قيودها 
املتوفرة ويف إطار  الشاملة بكل األساليب 
لفلسطني  لشعب  موحدة  وطنية  جبهة 
ــض، وتــضــع  ــي ــغ ــب ــام ال ــقـــسـ ــي اإلنـ ــه ــن ت
األمريكية  احللول  على  للرهان  حــدا  
سياسات  ومواجهة  والالحقة  السابقة 
فلسطينية  إستراتيجية  عبر  اإلحتالل 

شاملة  وطنية  لشراكة  مؤسسة  موحدة 
الرئاسية  اإلنتخابات  إجــراء  بــإجنــاح 
ــة واملـــجـــلـــس الــوطــنــي،  ــي ــع ــري ــش ــت وال
املؤسسة  لبنية  الدميقراطي  والتجديد 

الوطنية.

إضافة الى ذلك ندعو الى دعم حركة 
إلسرائيل   )BDS( الــدولــيــة  املقاطعة 
سالح  وتفعيل  املــســتــويــات،  كــافــة  على 
على  إسرائيل  حملاكمة  الدولي  القانون 
شعبنا  بحق  إرتكبتها  الــتــي  ــم  ــرائ اجل
معا  الــعــالــم.  ــرار  وإصـ املنطقة  وشــعــوب 
املــشــروع  ملــواجــهــة  عاملية  جبهة  لبناء 
العربي  الرجعي  اإلسرائيلي  األمريكي 
العالم  يف  واإلستقرار  أمن  يعّرض  الذي 

. للخطر

ــدة واملــقــاومــة  ــوح ــال ــًا، ب ــع ولــنــردد م
ــزم الــــعــــدوان. ونــســقــط  ــهـ نــنــتــصــر ونـ

واملطبعون. اجلديدة  األحالف 

 – التطبيع  ضد  متحدون  إيقاع  وعلى 
متحدون من أجل فلسطني متحدون  من 
العربية.   شعوبنا  وحرية   سيادة   اجيل 

تمتة مقال التطبيع العريب إنعكاساته ومواجهته 

حمدان الضميري
منسق اجلالية الفلسطينية يف بلجيكا
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لوحة عىل الجدار
كثيرْه أشياء  اآلن  ونقول 

الصغيرْه األرض  يف  الشمس  غروب  عن 
هيروشيما تبكي  احلائط  وعلى 

عاملنا من  نأخذ  وال  متضي،  ليلة 
املوت شكل  غير 

. الظهيرْه  عز  يف 
آخر زمان  ..ولعينيِك 
ُأخرى قصة  وجلسمي 

الياسمني، نريد  احللم  ويف 
سنني قبل  من  العالم  وّزعنا  عندما 

الفهم على  تستعصي  اجلدران  كانت 
األسبرين وكان 

أصحابه إلى  واحللم  والزيتون  الشّباك  ُيرجع 
احلنني كان 

السنني فهم  عن  تلهيك  لعبة 
كثيرْه أشياء  اآلن  نقول  ..و 

الصغيرْه األرض  يف  القمح  ذبول  عن 
هيروشيما تبكي  احلائط  وعلى 

عاملنا عن  نأخذ  ال  و  كاحلق،  يلمح  خنجرًا 
املوت لون  غير 

الظهيرْه.. عز  يف 
األولى الُقبلة  اشتعال  يف 

احلزن يذوب 
يغني واملوت 

اآلن أحزن  ال  وأنا 

ُأغني ولكني 
صوتًا اآلن  يكون  ال  جسم  أي 

حزن أُيّ 

اآلن األرضية  الكرة  يضّم  ال 
؟! املغني  صدر  إلى 

كثيرْه أشياء  اآلن  نقول  ..و 
الصغيرْه األرض  يف  العشب  عذاب  عن 

هيروشيما تبكي  احلائط  وعلى 
عاملنا من  نأخذ  وال  ُتنسى،  قبلة 

املوت طعم  غير 
الظهيرْه.. عّز  يف 

اآلن يركض  نهر  ألُف 
األقوياْء وكل 

املقهى، يف  النرد  يلعبون 
الشهداْء وحلُم 

أحيانًا الطني  يف  يختفي 

الشعراْء! يسلي  وأحيانا 
صمتك من  أمتّص  امرأتي  يا  وأنا 

الكبرياء! حليب  الليل..  يف 
كثيرْه أشياء  اآلن  نقول  ..و 

الصغيرْه األرض  يف  اللون  ضياع  عن 
هيروشيما تبكي  احلائط  وعلى 

عاملنا من  نأخذ  وال  ماتت.  طفلة 
املوت صوت  غير 

الظهيرْه.. عز  يف 

 

دولته.  عن 

التهجير  ــات  ــاس ــي س تــتــوقــف  لــم  ــني  احلـ ــك  ذلـ ــذ  ــن وم
الكيان  الــى  وضمها  أراضــيــهــم  ومــصــادرة  للفلسطينيني 
وغــور  اجلـــوالن  وضــم  االستيطان  وتوسيع  الصهيوني، 

الصهيوني. الكيان  الى  األردن 

ثم  الــبــريــطــانــي  وخــصــوصــا  االمــبــريــالــي  ــم  ــدع ال ان 
الصهيوني  الكيان  استنبات  يف  حاسما  كــان  األمريكي، 
التي  الرجعية،  األنظمة  بتواطئ  فلسطني  ارض  على 
الــتــحــرر والــقــوى  ــع قـــوى  ــراج ــل ت ــوم يف ظ ــي ال أصــبــحــت 
أصبحت  واملغاربي،  العربي  العالم  يف  واليسارية  الثورية 
للشعب  اخليانية  مواقفها  مبدية  املكشوف  على  تلعب 
العربي  العالم  ولشعوب  املنطقة  ولشعوب  الفلسطيني 
ترامب  سماه  فيما  وانخرطت  صفقت  لذلك  واملغاربي، 
تستهدف  الــتــي  واخلــيــانــة  الــعــار  صفقة  الــقــرن  بصفقة 

الفلسطينية.  للقضية  النهائية  التصفية 

الدميقراطية  الــقــوى  فــان  اجلــديــد  الــواقــع  هــذا  ــام  ام
اليوم  مطالبة  واملــغــاربــي  الــعــربــي  الــعــالــم  يف  والــثــوريــة 
الدعم  كــل  وتــوفــيــر  الفلسطينية  القضية  باحتضان 
او  عــادلــة،  قضية  بصفتها  فقط  ليس  لــهــا،  واملــســانــدة 
ولكن  والعنصرية،  واالستيطان  االستعمار  تصفية  قضية 
وتهم  واملغاربي،  العربي  العالم  شعوب  كل  قضية  بوصفها 
اجلوهري  السبب  لهذا  غدا.  ومستقبلهم  اليوم  حياتهم 
منذ  املغرب  يف  والوطنية  الدميقراطية  القوى  اعتبرت 
رابطة  وطنية،  قضية  الفلسطينية  القضية   1969 سنة 
الدين  صالح  لنصرة  هبوا  الذين  اسالفنا  مع  العهد  بذلك 

املغاربة  حي  ذلك  على  ويشهد  القدس.  وحترير  االيوبي 
املغاربة  وباب  الصهيوني،  الكيان  هدمه  الذي  القدس  يف 

اليوم.  الى  القائم 

الشعب  عــلــى  يــجــب  الــتــي  األســاســيــة  املــهــمــة  ان  غــيــر 
الشاملة  الوطنية  املصاحلة  هي  بها  القيام  الفلسطيني 
والعسكرية،  السياسية  اشكالها  بكل  املقاومة  راية  حتت 
حترر  كحركة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بناء  وإعادة 
اوقاف  من  والتحلل  الفلسطيني،  الشعب  أطياف  كل  تسع 
والوقف  الصهيوني،  بالكيان  االعــتــراف  وسحب  اســلــو، 

معه. األمني  للتنسيق  الفوري 

الشكلي،  االستقالل  ــداة  غ النظام  سهل  املــغــرب،  ويف 
مع  وئام  يف  يعيشون  كانوا  الذين  املغاربة  اليهود  هجرة 
املشترك،  العيش  من  تاريخ  ظل  يف  املسلمني،  إخوانهم 
املغاربة  اليها  يذهب  كان  ومزارات،  أولياء  هناك  ان  حتى 
ويف  الصهيونية.  للحركة  بيعهم  ومت  ومسلمني،  يهودا 
فتح  أوســلــو  اوقـــاف  خلفية  وعــلــى  االلــفــيــة  ــذه  ه بــدايــة 
ان  لبث  ما  الصهيوني،  الكيان  مع  اتصال  مكتب  النظام 
الدميقراطية  للحركة  النضالي  الضغط  حتــت  اغلقه 

املغربية. والوطنية 

الكيان  مــع  تطبيعه  تسويق  الــنــظــام  يــحــاول  والــيــوم 
اعترفت  مبــوجــبــهــا  الــتــي  الــصــفــقــة  مــقــابــل  الــصــهــيــونــي 
الصحراء  على  املغرب  بسيادة  االمريكية  االمبريالية 

بية. لغر ا

للنظام،  واملعارضة  والثورية  الدميقراطية  احلركة  لكن 
الكيان  مع  للتطبيع  رفضهم  وجسدت  املغاربة  شرف  انقذت 
فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  بتأسيس  الصهيوني، 
التنظيمات  مختلف  تضم  الــتــي  التطبيع،  ومناهضة 
واإلسالمية،  واملدنية  والنقابية  واحلقوقية  اليسارية 
القضية  لــدعــم  نضاليا  برنامجا  اجلبهة  صــاغــت  وقــد 
وجميع  الــرســمــي،  التطبيع  وملــنــاهــضــة  الفلسطينية 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  التطبيع  محاوالت 
شعبيا  له  التصدي  الوقت  نفس  ويف  والعلمي  والتربوي 

األصعدة. جميع  وعلى  ووطنيا 

امام هذا الواقع الجديد 
فان القوى الدميقراطية 

والثورية يف العامل 
العريب واملغاريب مطالبة 
اليوم ابحتضان القضية 
الفلسطينية وتوفر كل 

الدعم واملساندة لها، ليس 
فقط بصفهتا قضية عادلة، 

او قضية تصفية االستعمار 
والعنرصية واالستيطان 

تمتة يوم االرض  

محمود درويش 


