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ميزانية 2023: تعزيز سيادة "الهاجس األمني"
هجوم على الفئات الوسطى، تعميق التبعية عبر 

القروض

نعيمة الشبليضيفة العدد : 
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وأوامر صندوق النقد 
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عي القادم االنفجار االج�ت

الرأسمالي  التوحش  هذا  كل  مع  الزبى  السيل  وبلغ  الكيل  طفح 
والكادحني  الــكــادحــات  وعــمــوم  العاملة  الطبقة  دفــع  يف  ورغبته 
الكتلة  تتورع  ال  إذ  واإلقصاء؛  والبطالة  واملــرض  واجلــوع  الفقر  إلى 
والقمع  والريع  الفساد  أشكال  كل  استعمال  على  السائدة  الطبقية 
الزج  مقابل  الثروات  ومراكمة  أرباحها  من  الرفع  أجل  من  والقهر 
بالطبقات والفئات الشعبية يف منحدر اخلصاص والهشاشة والقهر. 
ففي الوقت الذي تسبح فيه قلة من البورجوازيني يف نعيم املاليير، 
جتد األغلبية الساحقة من الشعب نفسها عاجزة عن توفير أبسط 
شروط احلياة ألن الدولة ال تهتم سوى بخدمة مصالح البورجوازية 

ومصالح اإلمبريالية.

الدولة  تفرضها  التي  والقوانني-إطار  والبرامج  املخططات  فكل 
أشكال  كل  وتوفر  الشعبية  واملكتسبات  احلقوق  تستهدف  املخزنية 
وأعوانها.  املخزنية  وللمافيا  للباطرونا  والريع  والتشجيع  الدعم 
وهكذا جند الدولة تسّرع إجراءاتها خلوصصة القطاعات العمومية، 
ومنها اخلدمات االجتماعية العمومية، وتعمل على إدخال الهشاشة 
للوظيفة العمومية ومراجعة التشريعات االجتماعية يف اجتاه إقبار 
العديد من احلقوق العمالية؛ ويف الوقت الذي تقدم كل أشكال املنح 
الفالحني  صغار  تترك  جندها  األراضــي،  مالكي  لكبار  والتسهيالت 
يواجهون وحدهم تزايد األزمات وضعف اخلدمات العمومية وغالء 

األسعار واجلفاف وندرة املاء.

لتطاول  نظرا  العاملة  الطبقة  معاناة  فيه  تضاعفت  وضع  يف  إننا 
الدولة  على حقوقها ومكتسباتها، وضرب احلريات النقابية، وإطالق 
أيدي الباطرونا لتشريد العامالت والعمال، يف الوقت الذي تراجعت 
األسعار  وارتفعت  البطالة  مع  الشباب  معاناة  وتزايدت  العمل  فرص 
بشكل مهول. وتناور الدولة اآلن من أجل استغالل الظرفية لتمرير 
تصفوي  وقانون  لإلضراب  تكبيلي  وقانون  تراجعية  شغل  مدونة 

للنقابات.

من  الدولية  املالية  املؤسسات  لتعليمات  الــدولــة  خضوع  وزاد 
التحديات التي تواجه املوظفات واملوظفني، والتي ترمي إلى إدخال 
الهشاشة للوظيفة العمومية وتفكيكها واالستعاضة عنها بالتشغيل 

بالعقدة.

التحتية  البنيات  ضعف  من  املدن  يف  الشعبية  األحياء  وتعاني 
هشاشة  ومن  األساسية،  االجتماعية  اخلدمات  وغياب  األساسية، 
األوضاع االجتماعية وانتشار البطالة واالرتفاعات املتتالية واملهولة 

لألسعار وأثمان احملروقات.

األزمــات  توالي  مع  وخاصة  املغربية،  للبادية  املــزري  الواقع  إن 
والزيادات يف األسعار وسنوات اجلفاف، يؤدي إلى اتساع ظاهرة الفقر 

املدقع والهجرة اجلماعية للمدن بحثا عن املاء واخلبز والعمل.

مع  تضاعفت  فقد  اإلنسان  وحقوق  العامة  احلريات  محنة  أما 
استغالل النظام املخزني لتبعات جائحة كوفيد19- لتشديد قبضته 
القمع  وتعميم  املجال،  هذا  يف  املكتسبات  كل  على  واإلجهاز  عليها، 
واحلقوقيني  والنقابيني  والسياسيني  احملتجني  على  واحملاكمات 
وأصبحت  مخالف؛  رأي  عن  عبر  من  وكل  واملــدونــني،  والصحافيني 

سياسة القمع من ثوابت تعامل الدولة مع املواطنات واملواطنني.

من  األوضاع  هذه  فيه  تسببت  ما  يكفه  لم  املخزني  النظام  وكأن 
بإخراج  شعبنا  آالم  من  يزيد  أن  فقرر  الشعبية،  للجماهير  معاناة 

تطبيعه مع الكيان الصهيوني إلى العلن وتنزيل ذلك. 

 ففي ظل أوضاع مثل هذه، ماذا ينتظر املنتجون لهذه السياسات 
الشعب  من  يريدون  هل  الكارثية؟  ــاع  األوض هذه  عن  واملسؤولون 
البطالة  من  ويعاني  جوعا  ويتضور  بالقمع  يواجه  وهو  يصمت  أن 
املؤسسات  على  يراهن  أن  منه  يريدون  أم  واإلقــصــاء؟  والهشاشة 

الرسمية الشكلية التي ال تنتج سوى الفشل تلو اآلخر؟

والبطالة واخلوصصة وتفكيك  والعطش  والفقر  إن غالء األسعار 
اخلدمات االجتماعية العمومية، والتراجع عن احلقوق واملكتسبات 
يف  االحتجاج  وتنتج  الغضب  تعمم  أن  إال  ميكنها  ال  عوامل  الشعبية 

كل مكان. 

النضالية   املعارك  خوض  سوى  الشعبية  اجلماهير  أمام  حل  فال 
الوحدوية بجسارة وحماس لتغيير موازين القوى وفرض االستجابة 

مللفاتها املطلبية املشروعة.

ال حل سوى النضال 
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الغالء  ضــد  "جميعا  شــعــار  حتــت 
اجلبهة  قــــررت  والـــقـــهـــر"،  ــع  ــم ــق وال
مسيرة  تنظيم  املغربية  االجتماعية 
دجنبر   4 األحــد  يــوم  شعبية  وطنية 
عشرة  احلادية  الساعة  على   ،2022
األحد  باب  ساحة  من  انطالقا  صباحا 
الغالء  على  احتجاجا  وذلك  بالرباط، 
احلريات  ــرب  وض للمعيشة  الفاحش 

وتعميم القهر االجتماعي ببالدنا.

التي  اخلــطــيــرة  ــاع  ــ األوض ــذه  ه إن 
نتيجة  هي  املغربي،  الشعب  يعيشها 
الرأسمالي  النظام  وتــوحــش  هيمنة 
ــى الــتــبــعــيــة  ــل املـــمـــخـــزن الـــقـــائـــم ع
املكثف  االستغالل  وعلى  لإلمبريالية، 
الفئات  مختلف  ونهب  العاملة  للطبقة 
الكتلة  طــرف  من  الكادحة  الشعبية 
املافيا  رأسها  وعلى  السائدة  الطبقية 
الذي  املخزن  بطش  وعلى  املخزنية، 
ملمارسة  السائدة  الطبقات  أداة  ميثل 
القمع والقهر وتزييف اإلرادة الشعبية.

الباطرونا  حكومة  فاقمت  وقــد 
ــذه األوضـــاع مــن خالل  واألثـــريـــاء  ه
وكلفة  األسعار  الرتفاع  العنان  إطالق 
املعيشة ومختلف التدابير واإلجراءات 
إلى  الــهــادفــة  الرجعية  والــســيــاســات 
الــفــقــراء  وتفقير  األغــنــيــاء  ــاء  ــن إغ
الذي  املالية،  قانون  مشروع  وآخرها 

واالستراجتية  العامة  التوجهات  كرس 
ضريبية  هدايا  وقدم  املخزني  للنظام 
الضغط  مــقــابــل  الــكــبــرى  لــلــشــركــات 
ــاوالت الــصــغــرى  ــقـ اجلــبــائــي عــلــى املـ
ــن احلــرة  ــه واملــتــوســطــة وأصـــحـــاب امل
العاملة  للطبقة  الفتات  بعض  ومقابل 
ــم يبق  ــن ل ــذي ــني، ال ــادح ــك ــوم ال ــم وع
سوى  مطالبهم  لتحقيق  كوسيلة  لهم 
النضال الوحدوي التصاعدي، البديل 

الواقعي للحوار االجتماعي العقيم. 

العمالي،  الدميقراطي  النهج  إن 
اجلبهة  مكونات  من  مكونا  باعتباره 
بقرار  يــنــوه  املغربية،  االجتماعية 
ــو كــافــة  ــة ويـــدعـ ــي ــن ــوط ــرة ال ــي ــس امل
واملتعاطفني/ات  وأعضائه  عضواته 
منه  ــني/ات  ــرب ــق وامل وأصــدقــائــه  معه 
والقوى  واملناضلني  املناضالت  وكافة 
احلية واجلماهير الشعبية إلى توحيد 
والتواصل  القصوى  والتعبئة  اجلهود 
قصد  املناضلة  الفئات  ومع  الشعب  مع 
احلـــضـــور املــكــثــف يف هـــذه املــســيــرة 
املكاسب  حتصني  درب  على  الشعبية 

وانتزاع املطالب.

املكتب السياسي

20 نونبر 2022.

نداء النهج الدميقراطي العاميل للمشاركة 

يف املسرية الشعبية ليوم 4 دجنرب 2022

 الجبهة االجتامعية املغربية تدعو ملسرية وطنية 

احتجاحية األحد 4 دجنرب بالرباط
من  املغربي  شعبنا  يعيشه  ما  على  احتجاجا   
شامل،  اجتماعي  وقهر  ممنهج  وقمع  فاحش  غالء 
قررت اجلبهة االجتماعية املغربية تنظيم مسيرة 
وطنية يوم األحد 4 دجنبر على الساعة احلادية 
احلد  بــاب  ســاحــة  مــن  انــطــالقــا  صباحا  عــشــرة 
والقمع  الغالء  ضد  "جميعا  شعار  حتت  بالرباط، 

والقهر".

أيتها املواطنات، أيها املواطنون؛

اجلبهة  مــكــونــات  ــل  ك ومــنــاضــلــي  مــنــاضــالت 
ووصل  الكيل  طفح  لقد  املغربية،  االجتماعية 
املشاركة  قصد  العمل  على  فحيا  الزبى،  السيل 
ولنرفع  الشعبية  املسيرة  هذه  يف  واملكثفة  القوية 

صوتنا عاليا للمطالبة ب:

يف  الواردة  املجحفة  اإلجراءات  عن  التراجع   -  
املالية وسن إجراءات بديلة تخفف  مشروع قانون 

من وطأة الغالء والفقر.

شركة  وتــأمــيــم  احملــروقــات  أســعــار  خفض    -  
لبالدنا  الطاقي  ــن  األم يف  للمساهمة  السامير 
لوبي  التهمها  الــتــي  املنهوبة  ــوال  ــ األم ــاع  ــ وإرج

احملروقات؛

االساسية  الغذائية  املـــواد  أســعــار  خفض    -  
وضمان األمن الغذائي لبالدنا؛

 - حوار اجتماعي منتج يفضي الى االستجابة 
وعلى  املغربية  الشغيلة  شرائح  مختلف  ملطالب 

رأسها زيادة محترمة يف األجور؛

 -  سحب كل املشاريع التراجعية املتعلقة بقانون 
التصفوية  والتدابير  النقابات  وقانون  االضــراب 

ذات الصلة بالتقاعد؛ 

 - خفض أسعار فواتير املاء والكهرباء؛

 -  متكني ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي 
من السكن الالئق ووقف السطو على أراضي اجلموع 

واألراضي الساللية من طرف مافيات العقار؛

األساتذة  وإدمــاج  بالعقدة  للعمل  حد  وضع   -  
الذين فرض عليهم التعاقد يف الوظيفة العمومية؛

وجيدة  مجانية  عمومية  خــدمــات  ضمان   -  
للجميع خاصة يف مجالي الصحة والتعليم؛

-  ضمان احلق يف الشغل والتعويض عن البطالة؛

العمل  حرية  رأسها  وعلى  احلريات  احترام    -
والتظاهر  والتعبير  التنظيم  وحــريــة  النقابي 

وإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني؛

النضال  عن  بديل  فال  املوعد،  يف  جميعا  لنكن 
النتزاع  الوحيد  الطريق  فهو  املنظم،  الــواعــي 

املكتسبات وصيانة احلقوق.

السكرتارية الوطنية.

 20 نونبر 2022.

 الجامعة الوطنية للتعليم FNE  تندد بقمع الوقفة االحتجاجية لنساء ورجال التعليم 
أمام وزارة الرتبية وأمام الربملان

التوجه   FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  املكتب   
التعليم بالرباط  الدميقراطي يندد ويدين قمع ومنع نساء ورجال 
ويجدد مطالبة احلكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.

  يف ظل إصرار الدولة املغربية على تنزيل مخططاتها الطبقية 
التام  الغياب  ومع  الدولية،  املالية  للمؤسسات  االنصياع  يف  وإمعانها 
التربية  ووزارة  احلالية  للحكومة  احلقيقية  السياسية  لـــإلرادة 
الوطنية إلنصاف نساء ورجال التعليم وإعادة االعتبار لقطاع التعليم 
والتبخيس...،  والتهميش  احلكرة  جــراء  احلضيض  يف  بات  الــذي 
ولالستجابة للمطالب امللحة العادلة واملشروعة للشغيلة التعليمية 
بجميع فئاتها ووضع احلد مللفاتها العالقة التي تراكمت وتوالت عليها 

السنني دون حلها مبا يحفظ الكرامة والعدالة االجتماعية...؛

 FNE وجتسيدا لقرار املجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم
 2022 نونبر  و17   16 واخلميس  األربعاء  وطني  إضــراب  خوض 
نحو  ومسيرة  الوطنية  التربية  وزارة  أمام  مركزية  بوقفة  مصحوبا 
والتفقير  التجهيل  لسياسة  للتصدي  نونبر،   16 اخلميس  البرملان 
التعليمية،  الشغيلة  فئات  جميع  مطالب  عن  والدفاع  والتجويع... 
أوصلت  التي  واملناورة  واملماطلة  التسويف  سياسة  على  واالحتجاج 

احلوار القطاعي إلى الباب املسدود عبر إفراغه من مضامينه؛

  وأمام عجز احلكومة والوزارة على الوفاء مبسؤولياتهما يف إخراج 
قطاع التعليم من أوضاع االحتقان املتأجج، بل ومتاديهما يف اعتماد 
س بإنزال جحافل  املقاربة األمنية والوفاء ملنطقها القمعي والذي تكرَّ
القوات القمعية بالرباط ومحاصرتها وتطويق نساء ورجال التعليم 
 2022 نونبر   17 اخلميس  صبيحة  الــوزارة  مقر  أمام  احملتجني/ات 
والتنكيل  القمع  أساليب  يف  وتفننت  بل  البرملان،  نحو  مسيرتهم  ملنع 

والضرب والسحل والسب واالعتقال...، نتج عنها إصابة العديد من 
أستاذين  إثرها  على  نقل  اخلطورة  متفاوتة  بإصابات  املناضلني/ات 
الضرورية  العالجات  لتلقي  السويسي  مستشفى  مستعجالت  إلى 
ولم ُيستثن من  واعتقال ثالثة رفاق مت إطالق سراحهم فيما بعد، 
ويف   ،FNE للتعليم  الوطنية  اجلامعة  قياديي  من  كل  القمع  هذا 
مقدمتهم الرفيق اإلدريسي عبد الرزاق والرفيق غميمط عبد اهلل 

الكاتب العام الوطني؛ 

يحيي  إذ   ،FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  املكتب  إن    
الذين  التعليم،  ورجال  نساء  وعموم  واملناضالت  املناضلني  كل  عاليا 
يف  وإصرارهم  وصمودهم  والــوحــدوي،  النضالي  حسهم  عن  عبروا 
واحلكرة  والتهميش  التسويف  وسياسة  الطبقية  للسياسة  التصدي 

واإلقصاء، فإنه:

التي  واالعتقاالت  والسحل  والتنكيل  املخزني  القمع  يدين   -  1
وزارة  أمام  التعليم  ورجال  لنساء  االحتجاجية  الوقفة  بها  جوبهت 
التربية وأمام البرملان، ومنع املسيرة نحو البرملان، ومصادرة الالفتات، 
املزيد  على  إصـــرارا  إال  تزيدنا  لن  االحتجاجات  قمع  أن  ويؤكد 
الرجعية  والتشريعات  الطبقية  للسياسات  والتصدي  النضال  من 
والتعليم  الوظيفة  تفكيك  مخططات  وكل  والتصفوية  التراجعية 

العموميني؛

التي ساهمت يف اإلجناح  التعليمية  الشغيلة  - يحيي عاليا   2    
الكبير لإلضراب وكل املناضالت واملناضلني الذين حجوا إلى الرباط 
الــوزارة  أمــام  املمركزة  االحتجاجية  الوقفة  يف  املشاركة  أجل  من 
نساء  من  العديد  منع  يدين  كما  البرملان،  نحو  الوطنية  واملسيرة 
ورجال التعليم بجهة الشرق، وضمنهم مناضلي ومناضالت اجلامعة 

الوطنية للتعليم FNE، من التنقل عبر احلافلة إلى الرباط؛

  3 - يحيي عاليا فروع اجلامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه 
لألشكال  جتسيدها  على  واألقاليم  اجلهات  مبختلف  الدميقراطي 
النضالية االحتجاجية وبروح وحدوية أمام املديريات اإلقليمية و/

أو األكادمييات اجلهوية؛

  4 - يؤكد دعمه وانحيازه الالمشروط جلميع نضاالت الشغيلة 
التعليمية مبختلف فئاتها من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة 

واملشروعة؛

5 - يؤكد متسكه مبطالب الشغيلة التعليمية وبالتنسيق النقابي 
اخلماسي وانخراطه الوحدوي من أجل الطي النهائي ملختلف امللفات 
تضمنه  ما  وفق  اجلديد  األساسي  للنظام  النهائي  واحلسم  العالقة 
املوحد  األساسي  النظام   ،2022 أكتوبر   29 ليوم  التنسيق  بالغ 
األنظمة  ضحايا  جلميع  الــضــرر  يجبر  والـــذي  واحملــفــز  واملنصف 

السابقة؛

6 - يحمل من جديد املسؤولية للحكومة احلالية ووزارة التربية 
واملتصاعدة  املتأججة  االحتقان  أوضاع  إليه  ستؤول  فيما  الوطنية 
واملماطلة  التسويف  التعليم جراء تعنتهما ومواصلة سياسة  بقطاع 
والهجوم املمنهج على احلقوق واملكتسبات والتعاطي باملقاربة األمنية 

ضد نضاالت نساء ورجال التعليم وقضاياهم العادلة واملشروعة؛

والصمود  والتضامن  والــوحــدة  الصفوف  رص  إلــى  يدعو    -  7
ومواصلة التعبئة الشاملة استعدادا للمحطات النضالية التصعيدية 

القادمة.

ما ال يأتي بالنضال ينتزع باملزيد من النضال
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

هل تتحرك احلكومة لالستجابة 
سيكوم/ وعــمــال  عــامــالت  ملطالب 

سيكوميك مبكناس املشروعة؟

 2022 اكــتــوبــر   27 لــقــاء  بــعــد 
ــر الــشــغــل بــوفــد  ــ ــذي جــمــع وزي ــ ال
ممثلي  مقدمته  يف  نقابي)كدش( 

عرف  واالحتيال"،  "النصب  ضحايا 
األيام األخيرة حتركني جديدين: 

اخلاصة  املصالح  بواسطة  مأل    -
مبعطيات  تتعلق  أوراق  لعدة  للوزارة 
رقم   ، ــم  )اإلسـ والــعــمــال  للعامالت 
التشغيل،  تاريخ  الوطنية،  البطاقة 
تاريخ ورقم بطاقة الصندوق الضمان 
الفقيدات  اسماء   ، االجتماعي...( 

خالل الشهور األخيرة...

حــقــوقــيــة"  ــة  ــئ ــي "ه زيـــــارة    -  
ــع اجلــهــات  )مــعــروفــة بــعــالقــاتــهــا م
ــل  ــن أج الــرســمــيــة( لــلــضــحــايــا مـ

التحقيق امليداني....

طرف  من  تنفيذ  يتم  ان  نتمنى 
اجلهات املسؤولة الوعود التي قدمها 

الوزير يف لقاءه مع الوفد النقابي.

لــقــد أجـــل الــنــهــج الــدميــقــراطــي 
مع  التضامنية  قافلته  الــعــمــالــي 

عامالت وعمال سيكوم مبكناس التي 
كانت مقررة يوم 30 اكتوبر 2022ةيف 
أجهزة  بــه  تقوم  مــا  تقييم  إنتظار 

الدولة.

ونضالها  عادلة  الضحايا  مطالب 
مـــشـــروع، والــتــضــامــن االعـــالمـــي 

ــب إذا لــم يــويف وزيــر  واملــيــدانــي واج
التشغيل بوعوده. 

ما أعظم عامالت سيكوم مبكناس 
املعركة  يف  مهما  دورا  لعنب  اللواتي 
بدأت  التي  املعركة  هذه  البطولية، 

تعطي أكلها.

وعـــي، صــمــود عــلــى طــريــق نــزع 
العمل  استئناف  املشروعة:  احلقوق 
التعسفي  الطرد  على  التعويض  أو 
بإغالق  املرتبطة  احلقوق  وجميع 
واالحتيال  النصب  إطــار  )يف  املعمل 

على العمال والعامالت(.

كل التضامن مع ضحايا التشريد.

لعامالت  والتقدير  التحية  كــل 
وعمال سيكوم/سيكوميك مبكناس.

لللباطرون/الرسمالي  إدانــة  كل 
املتواطئة  اجلــهــات  ولــكــل  املفترس 

بشكل أو بآخر.

هل هي بداية االستجابة ملطالب 
ضحايا سيكوميك؟

للجامعة  اإلقليمي  املكتب  ممثلي  اجــتــمــاع    
بخنيفرة،  الدميقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية 
اإلقليمي  واألمــني  قاشى  اإلقليمي  الكاتب  نائب 
املطلبي  بامللف  املكلفة  اللجنة  مع  فضولي،  عزيز 
بخنيفرة،  التعليمية  باملؤسسات  النظافة  لعامالت 
ستعرف  مهمة  بقرارات  خرج  الذي  االجتماع  وهو 

قاشى(. الرفيق  )عن  قريب....  عما  تنزيلها 

املــكــافــحــات  ــالت  ــام ــع ال ــب  ــان ــى ج إلـ ــال  ــض ــن ال   

طاقة  يف  لــيــس  الــعــيــب  بــأن  يــشــعــرك  املــنــاضــالت 
العيب  كل  العيب  ولكن  الشعب،  هذا  وصدق  وعطاء 
كل  لبيع  املستعدين  النقابي  العمل  سماسرة  يف 
ثمن  أو  درهم  ومائة  نبيذ  قارورة  مقابل  العامالت 

... قهوة  كوب 

مبيوع. ما  مشري  ما  مرفوع  وراسي  نقابي 

)عن الرفيق قاىش(.

النقابة التعليمية FNE تتضامن مع عامل النظافة                                                           

خنيفرة

مكناس

ــادي كل  ــنـ ــات الــنــضــال تـ ــاحـ سـ
املتضررات واملتضررين وكل من يعاني 
الرافضني  وكــل  ــاع  ــ األوض هــذه  مــن 
لسياسات النظام املخزني الالشعبية.

فالزمن ليس زمن االنتظار أو زمن 
مطاردة سراب ال ينتهي أو البحث عن 
االنخراط  زمن  إنه  االختالفات... 
حقوقنا  عــن  الــدفــاع  يف  اجلماعي 
الشعبية...  ومطالبنا  ومكتسباتنا 
 ... الرأسمالي  اجلشع  مواجهة  زمن 
التهميش  مظاهر  كل  محاربة  زمــن 
واملجالية  االجتماعية  واإلقــصــاء 

بإطالق  املطالبة  زمن   ... والثقافية 
ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  سراح 
احلراكات  مختلف  ومعتقلي  ــرأي  ال
االجتماعية... زمن وحدة النضاالت 
...زمن التضامن العمالي والشعبي... 
جبهاتنا  ــع  ــي ــوس وت ــة  ــقــوي ت ــن  ــ زم

واالنخراط احلماسي يف نضاالتها.

عن  اجلماعية  ممارستنا  لتعبر 
حل  ال  ــه:  ــأن ب املــشــتــركــة  قناعتنا 
احلقوق  عــن  دفــاعــا  النضال  ــوى   س

واملكتسبات واملطالب الشعبية.  

 

ووطنيا  محليا  واملعامل  الشركات  من  عدد  غرار  على 
التي أصبح أصحابها يستغلون املادة 19 من مدونة الشغل 

الشغلية،  حقوقهم  لضمان  تام  غياب  يف  العمال  لتسريح 
املصير وهو  للنسيج نفس  يعرف عمال وعامالت لوسيان 
،2022 بعد  التوقف عن العمل بشكل نهائي منذ غشت 
العمل دون احلصول على أجورهم  معاناة سنة كاملة من 
التي كانت ال تتعدى السميك يف أحسن األحوال، لتتراوح 
100 و200 درهم يف كل ثالثة أو أربعة أشهر من  ما بني 
العمل الشاق، والتي تدر على صاحب الشركة املاليني من 

الدراهم ملاركات عاملية ناهيك عن طلبيات املناولة. 

عمال و عامالت لوسيان الذين أغلبيتهم بدأوا العمل 
 85 األول  يف  عددهم  كان  والذين   1997 مارس  منذ  بها 
وعاملة  عامل   25 فقط  ليبقى  عاملة،  و  عامال    84 أو 
األداء،  يف  املماطلة   بسبب  عاملة(   20( نساء  أغلبيتهم 
عن   بحثا  الشركة  مــن  للخروج  أغلبيتهم  اضطر  ممــا 

وضعيتهم  تتحسن  أن  بأمل  آخرين   25 بقاء  و  آخر  عمل 
مبقر  معتصمات  و  معتصمني  األسطر  هذه  كتابة  حتى   ،
بدعم   ، محليا  املسؤولة  اجلهات  كل  صمت  أمام  الشركة 
الكونفدرالية  لواء  حتت  املنضوي  النقابي  مكتبهم  من 
االحتاد  إشــراف   وحتت  مبكناس،  للشغل  الدميقراطية 
احمللي الكونفدرالي، و هم اآلن ميرون بوضعية اجتماعية 
اغلبيتهم  ــدرة  ق عــدم  يف  تتمثل  صعبة   جــد  مــاديــة  و 
إلى  عــادي  بشكل  دراستهم  متابعة  يف  أبنائهم  مسايرة 
جانب حاالت مرضية مزمنة يتعذر عليها إمكانية العالج. 

ويطالبون ب 

1 -  االستمرار يف العمل؛

للضمان  الوطني  الصندوق  يف  مستحقاتهم  أداء   -  2
صاحب  طــرف  من  تسويتها  يتم  لم  التي  االجتماعي 
وتعويضهم  كاملة  أجورهم  تأدية  مع   2015 منذ  الشركة 

عن العطل؛

3 - عدم التأخر يف األجور؛

وشركة  لوسيان  شركة  الشركتني:  ازدواجية  حل   -  4
لوسيان  شركة  على  والبقاء   Atlas-production

كشركة وحيدة للعمال والعامالت. 

باحملكمة  ستنعقد   2022|11|22 بتاريخ  لإلشارة:   
جلسة  صباحا   10 الساعة  على  مبكناس  االبتدائية 

قضائية للمطالبة بأجورهم كاملة.

"لجنة االعالم املحلية مبكناس"

عامالت وعامل  "لوسيان" لقطاع النسيج يعتصمون يف ظروف قاسية

تتمة كلمة العدد
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على  الرأسمالية  البرجوازية  بهجوم  يتميز  واقــع  يف 
على  ــي  األراض ناهبي  وبهجوم  العاملة،  الطبقة  حقوق 
املختصة،  الدولة  أجهزة  مبباركة  وذلك  الصغار،  الفالحني 
بنسليمان  ببادية  جبار  مينة  الرفيقة  عائلة  تعرضت 
وارغامها  العائلة  ارهاب  منها  الغرض  جديدة،  الستفزازات 
هذا  ففي  األرض،  يف  املشروعة  حقوقها  عن  التخلي  على 
احمللية  الكاتبة  أزالف  زهرة  الرفيقة  قامت  املر،  الواقع  
والرفيق  باحملمدية،  العمالي  الدميقراطي  النهج  لفرع 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  ــرع  ف رئــيــس  مــتــلــوف،  محمد 
مينة  الرفيقة  مع  تضامنية  بزيارة  ببنسليمان   اإلنسان 

عائلتها. ومع  جبار  
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  سبق  وقــد 
جبار  لعائلة  استعجاليتني  بزيارتني  قام  ان  ببنسليمان 
 17 االربــعــاء  يــوم  وصباح   ،2022 نونبر   15 الثالثاء  يــوم 
االربعاء  زوال  واجلمعية  النهج  زيارة    قبل   ،2022 نونبر 

.2022 نونبر   17
مكتب  عضوة  مينة،  الرفيقة  الفالحة  فإن  وللتذكير، 
)احملمدية- باحملمدية  العمالي  الدميقراطي  النهج  فرع 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مكتب  وعضوة  بنسليمان(، 
بسبب  مرتني  ظلما  اعتقلت  ان  وسبق  ببنسليمان،  اإلنسان 

األرض. يف  عائلتها  حقوق  على  دفاعها 
عائلتها. ومع  مينة  الرفيقة  مع  التضامن  كل 

والتخويف. االرهاب  ألساليب  إدانة  كل 

النهج الدميقراطي العاميل والجمعية املغربية لحقوق اإلنسان

يف زيارة تضامنية للرفيقة مينة جبار ولعائلتها

هاما  مدخال  التفاوض  يكتسب  النقابية  األدبيات  يف 
مواقعهم  كانت  مهما  املشغلني  بــني  الــصــراع  مــداخــل  مــن 
ويحكم  القطاعات،  كــل  يف  والشغيلة  بــاطــرونــا(  )دولــة 
نسبة  القوي.  موازين  أبرزها  ومكانزمات  آليات  التفاوض 

..... النضاالت  يف  االنخراط  درجة  التنقيب.  
املكتسبات  تنتزع  اجلماهيري  النضالي  املد  حاالت  ففي 

يف  والركود  التراجع  يتم  بينما  الشغيلة.  وضع  ويتحسن 
النقيض. حاالت 

خالل  العصف  مت  والتعليم  التربية  قطاع  مستوي  على 

 ...... التعاقد  التقاعد  املكاسب:  بعديد  املاضية  العشرية 
نقابات  فيها  تخلت  مــتــرددة  نضالية  وضعية  يف  خاصة 
انبطاح  وضعية  لصالح  وللترافع  النضالي  دورهــا  عن  ما 

الهشاشة. فيه  تسود  بوضع  وقبول 
التنسيقيات  وبعض  الكفاحية  النقابات  نضاالت  تبقي 
رد  يف  وساهمت  القطاع  وجــه  مــاء  حفظت  بيضاء  نقطة 

الغادرة.  الهجمات  بعض 
املخزن  مــن  محموم  يسعي  تتسم  الــراهــنــة  اللحظة 
عليه  تسجل  جــديــد  أســاســي  نــظــام  لتمرير  وحكومته 

التالية املالحظات 
للنقاش.  الوزارة  اي مسودة من طرف  لم تقدم  شكال:   -
النموذج  صانع  بنموسى  تصريحات  أكدت  جوهرا:   -
وبالتالي  اجلهوي  التشغيل  عن  تراجع  ال  ان   " التنموي   "
يف  التعاقد  عليهم  فــرض  الــديــن  االســاتــذة  ــاج  إدم ال  ان 

العمومية.  الوظيفة 
إلمالءات  حقال  التعليم  قطاع  جعل  الي  احلكومة  تسعي 
اخلصخصة  أفق  يف  عنه  اليد  رفع  عبر  املالية  املؤسسات 

له. الكاملة 
اآلالف  تهم  التي  امللفات  عشرات  الزالت  اخري  جهة  من 

ومنها حل  دون  القطاع  موظفي 
الشواهد حاميل  ملف   -

السلم.  خارج  من  املقصيني  ملف   -

النظامني ضحااي  ملف    -

طيلة  املــيــاديــن  يبرحوا  لــم  امللفات  هــذه  ضحايا  كــل 
خطير  جتاهل  امام  املكافحة  بنقاباتهم  مدعومني  سنوات 

الوصية. الوزارة  من 
العمل؟  ما 

وصول  امام  له  ثاني  ال  وحيد  خيار  القطاع  شغيلة  امام 
والتضامن.  الوحدة  خيار  املسدود.  للباب  الصوري  احلوار 
عمومية  مدرسة  اجل  من  للنضال  واسعة  جبهة  وتشكيل 

الشعب. وأبناء  لبنات  وموحدا  جيدا  تعليما  تضمن 

    )ملويك سامي مناضل الجامعة الوطنية للتعلمي 

الدميقراطي( التوجه 

بني رهانات املخزن وانتظارات الشغيلة
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ــل الــتــجــاري،  قــبــل بــيــع األصـ
سنة  يف  “سيكوم”،  إدارة  قامت 
الــنــقــل  ــل  ــائـ وسـ ــع  ــي ــب ب  ،2014
ملك  يف  هــي  أخـــرى،  شــركــة  إلــى 
لـ”سيكوم”.  العام  املدير  الرئيس 
)“أليانص”(  الــشــركــة  وهــــذه 
لها  تــابــعــتــني  مــؤســســتــني  ــر  ــدي ت
اشتغال  مجال  نفس  يف  وتشتغالن 

اجلاهزة(. “سيكوميك”)املالبس 

ــال  ــمـ ــر ممـــثـــلـــي عـ ــ ــوف ــ ــت ــ ي
“سيكوم”،  )عمال  “سيكوميك” 

سابقا( على وثيقة يعود تاريخها 
تثبت   ،2017 أكــتــوبــر  شهر  ــى  إل
“ألــيــانــص”  ــة  ــرك ش أصــحــاب  أن 

يف  “سيكوم”  اســـم  يستعملون 
ــة. وهــنــا،  ــاري ــج ــت تــعــامــالتــهــم ال
ــي من  ــق ــي ــق ــدف احل ــهـ الـ يــظــهــر 
التجارية  بالعالمة  االحتفاظ 

فقط. التجاري  األصل  وتفويت 

ولــضــمــان الــتــســيــيــر اجلــيــد 
ــة ”ألــيــانــص” ومتــهــيــدا  ــرك ــش ل
“سيكوميك”،  ــة  ــرك ش إلفـــالس 
بنقل  “سيكوم”  شركة  مالكو  قام 
شركتهم  إلى  اإلداريــني  املوظفني 
تهريب  ــن  ع نــاهــيــك  اجلـــديـــدة؛ 
حساب  على  شركتهم  إلى  العمل 
هذه  وحرمان  “سيكوميك”  شركة 
زبناء  مــع  التعامل  مــن  األخــيــرة 
املبرم  للعقد  طبقا  “سيكوم”، 

. بينهما

ــت عــــلــــى شـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ تـ
بحيث  الـــديـــون،  “سيكوميك” 

فإلى  سنتيم.  مليار  من  أكثر  بلغت 
الدراهم  من   )2( مليونني  جاني 
املــقــتــرضــة مــن الــبــنــك املــغــربــي 
ــر من  ــث لــلــتــجــارة اخلــارجــيــة وأك
كمستحقات  درهـــم   600.000

ــرات  ــأخـ ــتـ الـــــكـــــراء، هـــنـــاك مـ
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان 

مليون   8 بلغت  التي  االجتماعي 
إلى  هنا،  اإلشــارة،  وجتدر  درهم. 
يــؤد  لــم  اجلــديــد  الــعــمــل  رب  أن 
لشهرين  إال  الصندوق  مستحقات 
وقد  الشركة.  تأسيس  منذ  فقط 
التجاري  ــل  األص عــن  احلجز  مت 
ومن  الصندوق  قبل  من  للشركة 
ــراق  إغ أن  ــدو  ــب الــبــنــك )وي قــبــل 
ــون مــقــصــود  ــديـ ــالـ الـــشـــركـــة بـ

العمال(. من  للتخلص 

 ،2017 نونبر  شهر  بداية  يف 
واختفى  الشركة  ــواب  أب ُأغلقت 
العمال  وبــقــي  عنها  املــســؤولــون 
ــادون املــكــان  ــ ــرت ــ ــامـــالت ي والـــعـ

وألجــورهــم  للعمل  طلبا  يوميا 
. ملستحقة ا

ــق، يــتــضــح أن  ــب مــن كــل مــا س
بـ”سيكوميك”  ــي  ــال احل ــع  ــوض ال
كبيرين.  ومبكر  بدقة  له  مخطط 
من  التخلص  هو  الواضح،  فالهدف 
من  وعاملة  عامل   700 حــوالــي 
يقارب  ما  تعريض  أي  القدامى؛ 
خــاصــة  لــلــضــيــاع،  عــائــلــة   700
تتميز  الــتــي  الــظــروف  هـــذه  يف 

البطالة. باستفحال 

بيع  بـــني  ــط  ــرب ن أن  ويــكــفــي 
اآلن،  نفس  يف  واكترائه،  العقار 
ــل واألصـــل  ــق ــن وبــيــع وســـائـــل ال
الــعــالمــة  ــع  ــي ب دون  الـــتـــجـــاري 
من  ذلــك  يعنيه  ــا  )وم التجارية 
احلــفــاظ عــلــى زبــنــاء الــشــركــة 
الشركة  حــســاب  عــلــى  األصــلــيــة 
ــم الــتــنــصــيــص يف  ــدة(؛ ث ــديـ اجلـ
اجلديدة  الشركة  مع  الكراء  عقد 
قابلة  غير  ســنــوات   5 مــدة  على 
التعامل  واســتــمــرار  للتجديد، 

“سيكوم”. باسم 

لغنميي( محمد  صفحة  )من 

 كيف تم النصب واالحتيال عىل عامل 
وعامالت رشكة "سيكوميك" ؟

)الجزء 2( 
أهم   2022 نونبر   13 يوم  تالسينت  بلدة  عرفت 
الغالء  وضد  عامة  التهميش  ضد  شعبية  مسيرة 
دور  بالبلدة  اليساري  الشباب  لعب  لقد  خاصة. 
مبنطقة  اليساري  الشباب  يقوم  والتأطير.  الطليعة 
وكgرامـــة... وبوعنان،  جتيت،  وبني  تالسينت، 
وفقراء  كادحي/ت  جلبت  تأطيرية  اشكال  بابتكار 
للمعطلني،  الصمود  )مجموعة  املنطقة  وفقيرات 
املعطلني،  الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 

النقابات...(. االنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

املجموعة: عن  منقول 

يف  تالسينت  للمعطلني  الصمود  "مجموعة    
بيان  تالسينت  الشرقية  اجلهة   11/04/2022
مكتسبات  على  بالهجوم  متسم  وطني  سياق  يف 
بشكل  واملــعــطــلــني  ــام،  عـ بشكل  املــغــربــي  الــشــعــب 
يف  ــق  احل مــن  احلــرمــان  يف  يتجلى  والـــذي  خــاص، 
تكريس  عبر  القار،  الشغل  ثم  والصحة  التعليم 

سياسة  نهج  إلى  إضافة  والتشريد،  القمع  سياسة 
مع  التعاطي  بــعــدم  الــصــمــاء،  واآلذان  التماطل 
الــتــي تهم  واالقــتــصــاديــة  املــلــفــات االجــتــمــاعــيــة 
جسدت  السياق  هــذا  ويف  املجتمع.  شرائح  كافة 
عدة   ، تالسينت   – للمعطلني  الصمود  مجموعة 
من  جزئية(  إعتصامات   ، وقفات   ( نضالية  أشكال 
العيش  يضمن  الــذي   ، القار  الشغل  يف  احلق  أجل 
بسياسة  أشكالنا  ووجهت  كله  هذا  رغم   ، الكرمي 
اجلبان  األسلوب  هــذا  وأمــام   ، والتجاهل  الصمت 
مرفوقا   ، مفتوح  اعتصام  يف  املجموعة  دخــلــت 
والذي  املوازية،  النضالية  األشكال  من  مبجموعة 
املسؤولني  مع  لقاءات  تخللته  حيث   ، يوما   36 دام 
خير  ويكن  نكلسو   " اإلجابة  نفس  جند  إذ  احملليني، 
اليوم  مع  تزامن  الــذي   21/03/2022 يــوم  ويف   "
قمعية  هجمة  املجموعة  شهدت   ، املعتصم  من   27
 4 إعتقال  عن  أسفر  الذي  اإلعتصام،  فض  حملاولة 
، وإصابة  2 من املتضامنني  و  مناضلني من املجموعة 
األخيرة  هذه  أصدرت  حيث   ، املجموعة  رفاق  أحد 
أكدت   ، الهمجي  الفعل  هذا  حول  استنكاري  بيان 
اإلعتصام،  يف  واإلســتــمــراريــة  التشبت  عــن  فيه 
ويف  واملــشــروعــة.  العادلة  مطالبها  حتقيق  حتى 
مع  للحوار  دعوتنا  متــت  املعتصم  مــن   35 الــيــوم 
مت  والذي  واإلقليمي،  احمللي  الشأن  على  القائمني 

تالسينت،  جماعة  مبقر   29/03/2022 يوم  عقده 
نتائج  تتبع  أفق  يف  اإلعتصام  تعليق  مت  عليه  وبناء 
التتبع  جلنة  تشكيل  عبر  وذلك  احلوار،  مخرجات 
اللجنة  تتبع  هامش  وعلى  املجموعة.  طــرف  من 
يوم  إجتماعا  املجموعة  عقدت  احلوار،  ملخرجات 
الدميوقراطية  الكونفدرالية  مبقر   11/04/2022
جتسيد  مدى  يف  للتداول  تالسينت،  مبركز  للشغل 
عليه  وبناء  الــواقــع.  أرض  على  ــوار  احل خالصات 

يلي:  ما  والوطني  احمللي  العام  للرأي  نعلن 

 - مـــشـــروع.  حــق  الــشــغــل  أن  عــلــى  تــأكــيــدنــا   -
مع  اإليجابي  والتعاطي  اإلستجابة  مالحظتنا 

املطلبية. املذكرة  نقط  بعض 

 - الشغل.  يف  واملشروع  العادل  بحقنا  تشبتنا   -  
 - املعطلني.  لكافة  وبدائل  حلول  بإيجاد  مطالبتنا 
وكل  وعائالتهم  السياسيني  املعتقلني  مع   • تضامننا: 
التي  والتقدمية  واحلقوقية  النقابية  ــارات  اإلط

املعطلني  إطــارات  مع   • والتضييق.  للمنع  تتعرض 
خاص. بشكل  وكلميمة  ميسور  ومعطلي  عام  بشكل 

التي  والتجاهل  الصمت  لسياسة   • إدانتنا:   -  
له  يتعرض  الــذي  للقمع   • املعطلني.  ملف  تطال 

وطنيا.  املعطلني 

- استعدادنا اإلنخراط يف النضال إلى جانب كل 
الشعبية.  واجلماهير  املكافحة  اإلطارات 

إلــى  واملــعــطــالت  املعطلني  كــافــة   • دعــوتــنــا:   -
ــارات  ــ • كــافــة اإلط ــتــفــاف حـــول املــجــمــوعــة.  اإلل
وعموم  والــدميــوقــراطــيــة  والتقدمية  النقابية 
ضد  نضاالتها  توحيد  إلــى  الشعبية  اجلماهير 
بالنضال  املعنيني  كافة   • التصفوية.  املخططات 

نضاالتهم.  توحيد  إلى  البطالة  ضد 

واملتضامنني  الغيورين  لكل  النضالية  حتيتنا   -
األخير  النضالي  شكنا  يف  استثناء،  ــدون  ب معنا 

املفتوح(.  )اإلعتصام 

للمعطلني  المصود  مجموعة  عاشت 
ومناضلة" صامدة 

من التجارب امليدانية
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السياسية

نونبر   18 على  املغربي  الشعب  اعــتــاد 
كيوم عطلة لكونه هو تاريخ استقالل املغرب 
وسائل  خارج  لكن  الفرنسي،  االستعمار  عن 
الرسمية، ليس هناك اهتمام شعبي  اإلعالم 
وهــذا  مــزعــوم  استقالل  ــه  ألن ــيــوم،  ال بــهــذا 
املغربي  الشعب  لشهداء  تنكرا  وال  سبة  ليس 
املدنية  املقاومة  لــدور  تنكر  وال  احلقيقيني 
وإمنا  املستعمر،  دحــر  يف  التحرير  وجليش 
هم  االستعمار  وعمالء  نظام  أن  على  تأكيد 
وظفوها  التي  املقاومة  تلك  من  املستفيدون 

على  للحفاظ  املستعمر  مــع  املــفــاوضــات  يف 
ليبان  إكــس  اتفاقية  خــالل  مــن  مصاحلهم 
بالعامية  عليه  يطلق  مــا  وهـــذا  اخليانية 
املغربية لكون االستعمار خرج من الباب وعاد 
كافة  على  احلفاظ  خــالل  من  النافذة،  من 
يف  الوطني  االقتصاد  وجعل  بل  مصاحله، 
البنوك  هيمنة  استمرار  خالل  من  خدمته 
الفرنسية على القطاع املالي باملغرب واستمرار 
السنوات  يف  الفرنسي  بالفرنك  ــداول  ــت ال
األولوية  وإعطاء  املزعوم،  لالستقالل  األولى 
مشاريع  أغلب  إلجنــاز  الفرنسية  للشركات 
البنيات التحتية بتكلفة باهضة تفوق بكثير 
إلى  إضافة  أخرى  عاملية  شركات  تقترحه  ما 
االستمرار يف جعل اللغة الفرنسية مهيمنة يف 

قطاعات التعليم والتأمينات واألبناك... الخ

ــو أصـــل كل  ــوم ه ــزع هـــذا االســتــقــالل امل
تخلف  ــن  م ــالد  ــب ال تعرفها  الــتــي  املــشــاكــل 
وتبعية وتبوئها للمراتب املتدنية يف التنمية 
هكذا  األساسية.  احلريات  واحترام  البشرية 
بعد أن أغرق النظام البالد يف الديون خدمة 
السائدة  والطبقات  العاملي  الرأسمال  ملصالح 
البذخ  يف  يستمر  التبعية  تعميق  أجل  ومن 
ومصالح  ملشاعر  اعتبار  أي  دون  فيه  املبالغ 
التي تؤدي فاتورة  الشعبية  عموم اجلماهير 
املخزنية.  السياسات  وهــذه  الــديــون  ــذه  ه
السياسي  القرار  رهــن  يتم  سياسات  بهكذا 
ــوى االمــبــريــالــيــة  ــق واالقــتــصــادي لـــدى ال
وإغراقه يف دوامة الديون وفوائدها يف غياب 
العام.  املــال  وتبذير  نهب  على  محاسبة  أي 
النقد  صندوق  استغله  املـــأزوم،  الوضع  هــذا 
مطالبة  يف  املتمثلة  ــره  أوام إلعطاء  الدولي 
النظام بتكريس مزيد من الهشاشة يف الشغل 
القطاع اخلاص، حتت مبرر تشجيع  سواء يف 
االستثمار أو يف الوظيفة العمومية من خالل 

بضرورة  يسميه  مبا  أو  بالعقدة  التوظيف 
الثالث  وصفاته  عبر  التقاعد  أنظمة  إصالح 
 65 إلى  التقاعد  سن  يف  الزيادة  املشؤومة، 
املستخدمني/ات  مساهمة  يف  والزيادة  سنة 
مزيدا  وكذلك  املعاشات  قيمة  يف  والنقص 
والصحة  التعليم  قطاعي  يف  اخلوصصة  من 
تقدمي  مع  الضرائب  يف  الــزيــادة  إلــى  إضافة 
يذكرنا  وهــذا  للباطرونا،  سخية  امتيازات 
الــذي  املــشــؤوم  الهيكلي  التقومي  بسياسة 
مبزيد  ينذر  مما   1983 سنة  النظام  به  قام 

لعموم  االجتماعية  ــاع  ــ األوض تــدهــور  مــن 
املتوسطة.  الطبقات  وخاصة  الكادحني/ات 
صندوق  ممثلي  عقد  إلــى  ــر  األم وصــل  لقد 
النقد الدولي جلسات مع كل من قيادة نقابة 
الكنفدرالية  وكذلك  للشغل  املغربي  االحتاد 
العامة ملقاوالت املغرب، نقابة الباطرونا لوضع 
األزمة  يسمونه  ما  جتاوز  أجل  من  إمالءاته 
عرض  الوطنية  السيادة  ضــاربــا  القائمة، 

احلائط. فأي استقالل هذا؟

  إن هكذا وضع لم يكن ممكنا لو أن القوى 
مسؤولياتها  حتملت  ممانعة  أنها  املفترض 
اجلماهير  مصالح  واستحضرت  التاريخية 
فيها  املتنفذين/ات  مصالح  عوض  الكادحة 
ستبقى  متى  فإلى  الذاتية.  النزعات  وبعض 
النظام  سياسات  ضحايا  الشعبية  اجلماهير 
عن  مبــعــزل  تناضل  أو  متفرجة  ــه  ــدام وخ
غير  القوى  تبقى  متى  وإلى  العام؟  النضال 
املندمجة يف بنية املخزن مترددة يف مواقفها 
ومبادراته للتصدي لهذه السياسات الطبقية 

التفقيرية؟

التاريخ ال يرحم، وأي استمرار يف هدر  إن 
الزمن السياسي، سيجعل عملية التحرر أكثر 
توسيع  يف  والزال  جنح  النظام  لكون  تعقيدا 
اجلديدة  حتالفاته  بعد  خاصة  قاعدته 
لذلك  الــصــهــيــونــي.  الــكــيــان  مــع  وتطبيعه 
واليسارية  احلية  الــقــوى  تــتــدارك  أن  فإما 
تشكيل  على  وتعمل  ــر  األم والدميقراطية 
ومن  للمخزن  مناهضة  واسعة  شعبية  جبهة 
دقة  واستحضار  دميقراطي  نظام  بناء  أجل 
ولن  وفاتها  شهادة  على  التوقيع  أو  املرحلة، 
ينفع بعد ذلك، العزاء وال البكاء على إضاعة 

الفرص املتاحة اآلن.

االستقالل املزعوم وأوامر صندوق النقد 

الدويل، إىل أين؟
مؤمتره ج. حسن االشتراكية  التقدم  حزب  عقد 

نونبر  و13   12  ،11 ــام  أي عشر  احلــادي 
2022 وهذا أمر عادي بالنسبة ألي حزب، 
على  املتكرر  تأكيدنا  رغم  واملقزز  املثير  لكن 
تربطه  تعد  لم  الذي  احلزب  هذا  متخزن 
باالشتراكية فكرا وممارسة أية عالقة، هو 

املندمجة  األحــزاب  مختلف  يستدعي  أن 
ألي  مـــراعـــاة  دون  املــخــزنــيــة  الــبــنــيــة  يف 
العدالة  من  حزب،  لكل  املفترضة  مرجعية 
واالحتاد  الشعبية  احلركة  إلى  والتنمية 
واحلـــزب  الشعبية  لــلــقــوات  ــي  ــراك ــت االش
الثالثة  واألحــــزاب  ــد  ــوح امل ــي  ــراك ــت االش
املغربي  االحتــاد  ونقابة  للحكومة  املكونة 
هذه  لها  استجابت  الدعوة  هــذه  للشغل، 
رئيس  فيها  مبا  العامني  بأمنائها  الكائنات 
املمارسة  أن  على  دلــيــل  ــذا  وه احلــكــومــة، 
احلضيض،  إلى  وصلت  باملغرب  السياسية 
احلفاظ  هو  القيادات  لهذه  الوحيد  فالهم 
املنافع،  وتبادل  الشخصية  مصاحلها  على 
ــور هو  ــض ــذا احل ــر وهـ ــؤمت ــك، هـــذا امل ــذل ل
هكذا  عــلــى  يــراهــن  الزال  ملــن  ــر  آخ دلــيــل 
الذي  االنحطاط  مستوى  على  تنظيمات 
لهذه  بالنسبة  السياسية  املمارسة  وصلته 
يسار  وال  ميينا  ميني  فال  املمخزنة،  القوى 
الهاجس  وأصبح  شيء  كل  اختلط  يسارا، 
املصالح  حتقيق  هو  القيادات  لهذه  الوحيد 
الكادحني/ هموم  عن  بعيدا  الشخصية 
الذي  والتنمية  العدالة  حزب  وحتى  ات، 
أنهم/ تبني  واألخالق،  الدين  باسم  يقتات 
ــن املــهــرجــني/ات  ــن مــجــرد مــجــمــوعــة م ه
استقبالهم  أثناء  اهلل  عبد  نبيل  أكد  وقد 
يسلمون  أصبحوا  أنهم  النساء  أحد  رفقة 
ذلك  يرفضون  كانوا  أن  بعد  النساء  على 

أمثلة: ثالثة  نسرد  سبق  ما  ولتأكيد 

املــهــاجــري  بــالــبــرملــانــي  يتعلق  فـــاألول 
ــزب األصــالــة  عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي حل
عضويته  جتــمــيــد  مت  الـــذي  ــرة  ــاص ــع وامل
بالبرملان  مداخلته  بعد  السياسي  باملكتب 
التزامها  لعدم  احلكومة  فيها  انتقد  التي 
على  الكبيرة  للشركات  ودعمها  ببرنامجها 
حساب اجلماهير الكادحة، الشيء الذي لم 
الكبير،  الباطرون  احلكومة  رئيس  يعجب 
النظام  ضد  وال  ثوريا  ال  ليس  فاملهاجري 
جعلته  القيم  من  مستوى  له  مواطن  وإمنا 

إلى  ينصت  كبرملاني  بدوره  القيام  يحاول 
البسيط  الهامش  هذا  وحتى  الشارع،  نبض 
بسياسة  يذكرنا  مما  عليه،  محجورا  أصبح 
برد  يتعلق  الثاني،  واملثال  بتونس.  علي  بن 
للمجلس  رئيسا  بصفته  احلكومة  رئيس 
معطل  شــاب  على  أكــاديــر  ملدينة  البلدي 
احلكومة  حلول  حول  عليا  لشواهد  حامل 
ــواب رئــيــس  ــ ــان ج ــ ــة، وك ــبــطــال ملــعــضــلــة ال
مصيفطك"  لــي  على  "سلم  هــو  احلكومة 
الذي  االنحطاط  ويبني  مبتذل  أسلوب  إنه 
هــؤالء.  لــدى  السياسية  املمارسة  وصلته 
مشاكلها؟  الــدول  حتــل  األساليب  أبــهــذه 
حبيب  تعيني  هو  واألخير  الثالث  واملثال 
للتعليم  األعلى  املجلس  رأس  على  املالكي 
شهيرة  قولة  أتذكر  وهنا  سنة،   76 سن  يف 
ملن  ميــكــن  "ال  إنــشــتــايــن  ألــبــيــرت  لــلــعــالــم 
جزءا  يكونوا  أن  املشاكل  خلق  يف  ساهموا 
ــرا  وزي ــان  ك املــالــكــي  فاحلبيب  احلـــل"  مــن 
تدبير  يف  فاشال  وكــان  الوطنية  للتربية 
ما  احلل  يف  يساهم  أن  له  فكيف  القطاع، 
أنه  عالنية  يخبرنا  النظام  كــان  إذا  عــدا 
من  تبقى  ما  لتخريب  اإلنسان  بهذا  أوتي 
املخزن  جنح  لقد  القطاع.  يف  إيجابية  نقط 
جتيني  من  متكن  أن  بعد  السياسة  متييع  يف 
العمل  فما  تالوينهم/هن  مبختلف  خدامه 

إذن؟

من  الساحقة  األغلبية  أدركـــت  لقد    
مستوى  احلسي  بوعيها  املغربي  الشعب 
باملغرب،  السياسة  وصلتها  التي  امليوعة 
هذا  وعيها  حتول  أن  بعد  تستطع  لم  لكن 
املتردي،  الواقع  هذا  لتغيير  مادي  فعل  إلى 
البلد  هــذا  وحرائر  أحــرار  كل  على  لذلك 
احلقة  الــيــســاريــة  ــوى  ــق ال وكـــل  ــح  ــري اجل
وكل  العمالي  الدميوقراطي  النهج  ومنها 
إعادة  إلى  ومدنية  سياسية  احلية  القوى 
إيجاد  أجل  من  السياسي  للوضع  القراءة 
نضال  عن  بعيدا  لتغييره،  عملية  مداخل 
الواقع  يف  الفعل  على  والتركيز  السلفيات 
عــبــر تــوفــيــر شـــروط الــنــضــال املــشــتــرك 
جبهة  وتأسيس  واملكان  الزمان  يف  املستمر 
جهوية  وطنية  بقيادات  واســعــة  شعبية 
التحديات  تستحضر  محلية  إقليمية 
مييل  الذي  املوضوعي  والشرط  املطروحة 
املستويات      على  األزمة  تعمق  نتيجة  لصالح 
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 

واحلقوقية.

جهدا  يدخلوا  لم  وعمالئه  النظام  إن    
لنسف أي نضال وحدوي مبا فيها استخدام 
على  لذلك  واجليش،  القمع  أجهزة  مختلف 
اللحظة  مستوى  يف  تــكــون  أن  الــقــيــادات 
كثيرة  والتجارب  الصراع  لتدبير  السياسية 
ال  التاريخ  فقطار  الـــدروس،  الستخالص 

أحدا. ينتظر 

سقـــط القـنـــاع
ج. حسن
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تغيير  أي   2023 لسنة  املغربية  الدولة  ميزانية  بنية  تعرف  لم 
على  باألساس  تعتمد  فهي  السابقة،  امليزانيات  مع  مقارنة  يذكر 
التمويل عبر الضرائب )ما يقارب 63 يف املائة( التي يتحمل فيها 
 30 األجراء القسط الكبير، وعبر االقتراض املشروط )أكثر من 
يف املائة( الذي يعمق التبعية للدوائر االمبريالية، كما تستحوذ 
النفقات،  يف  األســد  حصة  على  الدفاع  ووزارة  الداخلية  وزارة 
من  املائة  يف   52 حوالي  التوظيف،  ومن  املائة،  يف   25 يقارب  ما 

املناصب املالية. ويتجلى اجلديد يف توسيع الوعاء الضريبي الذي 
"املتضررين"  من  العديد  دفع  مما  احلرة  املهن  مباشر  بشكل  مس 
الصغيرة  املقاوالت  مس  كم  األولى،  للمرة  الشارع  الى  النزول  الى 
الشركات  من  الصنف  هذا  على  الضريبة  نسبة  )رفع  واملتوسطة 
من 10 يف املائة الى 20 يف املائة(، يف املقابل سيستفيد املساهمون 
يف الشركات من تخفيض نسبة الضريبة على حصصهم من الربح 

)من 15 يف املائة الى 10 يف املائة( ...

مزيانية 2023: تعزيز سيادة "الهاجس األمين"،هجوم عىل الفئات الوسطى، تعميق التبعية عرب القروض

حول قانون املالية
االختيارات  إطــار  يف  الدولة  تتخذها  التي  الظرفية  اإلجـــراءات  املالية  قانون  يعكس 
املمولني  طرف  من  الصادرة  التعليمات  والتوصيات/  السائدة،  الطبقية  للكتلة  اإلستراتيجية 
ويهدف  الدولي(.  النقد  وصندوق  الدولي  )البنك  العاملية  املالية  املؤسسات  مقدمتهم  ويف 
وحتسني  الفقر،  ومحاربة  البشري،  الرأسمال  وتطوير  االقتصادي،  النمو  دعم  إلى  عامة 
للتوازنات  التدريجية  االستعادة  واملؤسساتية،  الهيكلية  اإلصالحات  تفعيل  الشغل،  فرص 

... املاكروقتصادية 

 : تتكون قوانني املالية من ثالثة أنواع 

عملية  أي  احلكومة  لتوجهات  مؤشر  تقديرية،  حسابية  عملية  السنة:  مالية  قانون   -
العمومية صاحبة االختصاص موارد وتكاليف ملدة سنة. السلطات  إدارية جتيز فيها 

باملوارد  تتعلق  أخــرى  أحكام  تدابير  على  امليزانية  إلى  باإلضافة  يشمل  املالية  قانون 
استعمال    مراقبة  وكذا  املداخل  بتحصيل  املتعلقة  الشروط  حتسني  إلى  تهدف  أو  والتكاليف 

العمومية.                                                 األموال 

املالية للسنة  السنة أحكام قانون  أن تغير خالل  املالية: ال ميكن  املعدلة لقانون  القوانني   -
إال بقوانني تسمى " قوانني معدلة".

على  ويحال  فعال،  املنفذة  والنفقات  للمداخيل  عام  حساب  ينظم  التصفية:  قانون   -
املالية. تلي سنة تنفيذ قانون  التي  الثانية  السنة  للموافقة عليه خالل  البرملان 

1 – قانون مالية السنة
أ - التعريف بقانون المالية السنة:

االختيارات  ظل  يف  احلكومة  برنامج  لتنفيذ  محورية  وآلية  أداة  املالية  قانون  يشكل 
وأهمية  سياسية  أهمية  ذو  احلالية،  الظرفية  يف  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
اقتصادية واجتماعية، وال ميكن فصلها عن االختيارات الهيكلية للطبقات السائدة. إن مالية 
معينة.  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  ظرفية  يف  االختيارات  هذه  رقميا  تترجم  الدولة 

يجمع بني العمل اإلداري، والقانوني من أجل املساهمة يف تطبيق أحكامه.

إشراف  حتت  )احلكومة  التنفيذية  السلطة  قبل  من  احملضرة  الوثيقة  هو  املالية  قانون 
النواب  املالية( و املصادق عليها من قبل السلطة التشريعية )البرملان مبجلسيه: مجلس  وزارة 
ومجلس املستشارين(، و التي حتدد خالل سنة مالية طبيعية، كمية املبالغ التي تخص موارد 

الدولة و أعبائها املنتظر تنفيذها، و ذلك يف إطار احترام التوازنات العامة.

ب - تهيئ مشروع قانون المالية السنة:

اللجن  هذه  أشغال  عن  ينتج  الوزارات.  مختلف  ممثلي  خبراء،  تضم  "تقنية"  جلن  تتشكل 
الوزاري،  مشروع أولي للميزانية، بعد مصادقة املجلس احلكومي على املشروع، يقدم للمجلس 
للسنة  قانون  كمشروع  للبرملان  أكتوبر   20 يتحدى  ال  أجل  يف  يقدم  عليه  املصادقة  وبعد 
يتعدى  ال  أجل  يف  بغرفتيه  البرملان  طرف  من  عليه  املصادقة  بعد  ملزما  قانونا  يصبح  املقبلة. 

31 دجنبر من السنة اجلارية.

كالتايل: التحضري  مراحل  أهم 

اجلاري  املالية  قانون  تنفيذ  شروط  احلكومة  مبجلس  املالية  وزير  يعرض  ماي،  فاحت  قبل 
جلميع  دعوة  يوجه  املالية.  قانون  توجهات  أهم  وحتديد  اقتصادي  املاكرو  واإلطار  العمل  به 
املالية  السنة  ميزانية  بخصوص  بالنفقات  املتعلقة  اقتراحاتهم  لوضع  بالصرف  اآلمرين 
يوليوز.  فاحت  تاريخ  حلول  قبل  املالية  بوزارة  بالصرف  اآلمرين  اقتراحات  وجتميع  املقبلة. 

املعنيون  الوزراء  يقدمها  التي  املالية  قانون  إطار  يف  املقترحة  النصوص  مشاريع  دراسة  وتتم 
أمام  سيقدم  الذي  املرفقة،  والوثائق  املالية  قانون  تركيب  يتم  كما  للحكومة،  العامة  واألمانة 

70 يوما.( املالية مدة  البرملان ملشروع قانون  البرملان )يتطلب تبني 

إذا كان إعداد وحتضير مشروع قانون املالية من اختصاص السلطة التنفيذية فان اعتماده 
أو املصادقة عليه يدخل يف   دائرة اختصاص السلطة التشريعية.

ج - مكونات قانون المالية السنة:

امليزانية على تدابير أحكام أخرى تتعلق باملوارد  إلى  املالية السنة يشمل باإلضافة  قانون 
استعمال    مراقبة  وكذا  املداخل  بتحصيل  املتعلقة  الشروط  حتسني  إلى  تهدف  أو  والتكاليف 

العمومية.      األموال 

الدولة. أوسع من ميزانية  السنة مفهوم  املالية  قانون 

2 - مزيانية الدولة
كل  عالقة  ويحدد  العامتني  والواردات  النفقات  بني  يجمع  مالي  تنظيم  الدولة،  ميزانية 

باآلخر. منهما  واحد 

أ - خصائص مزيانية الدولة:

الدولة: من أهم خصائص مزيانية 

ملا تتوقعه احلكومة من موارد ونفقات  - عمل متوقع: أي برنامج حكومي مستقبال، وبيان 

ملدة سنة وتعرضه على البرملان، وهو كذلك برنامج يعكس سياسة احلكومة يف جميع املجاالت 
والسياسية. واالجتماعية  االقتصادية، 

- خطة عمل مالية: يتكون من نفقات وواردات عامة، له عالقة متينة بالتخطيط ويؤدي 

الشاملة. التنمية  لتحقيق  خطة  لوضع 

امليزانية باعتمادها )املوافقة(. البرملان يتولى إجازة  إجازة:   -

ب - مكوانت مزيانية الدولة:

من: الدولة  ميزانية  تتكون 

)SEGMA( مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة -

للخزينة اخلصوصية  احلسابات   -

السنوية والنفقات  الواردات  العامة،  امليزانية   -

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

القضائي،...(

مداخيل  على  القانون  وينص  املالية،  بقانون  حتدث  للخزينة:  اخلصوصية  احلسابات   -
الهيئات  يف  االنــخــراط  حسابات  مثال:  للنفقات.  األقصى  املبلغ  ويحدد  احلسابات  هــذه 
البشرية، صندوق  للتنمية  الوطنية  املبادرة  الدولية، صندوق محاربة اجلفاف، صندوق دعم 

... التماسك االجتماعي،  دعم 

أ.زهرة



العدد : 484   8
من 24 إلى 30 نونبر  2022 امللف

  مقارنة بني مرشعي ميزانية 2023 و2022

)chiffres arrondis ارقام مقربة(
الدولة  اختيارات  بــاألرقــام  تترجم  الــدولــة  ميزانية 
على  اجلــواب  دراستها  أهــداف  ومن  املجاالت،  مختلف  يف 
من  يستفيد  ــن  وم ــا  ــوارده م ــول  مي مــن  الــتــالــي:  ــؤال  ــس ال

؟ تها نفقا
ميزانية  معطيات  حتيني  هو  املساهمة  هذه  من  الهدف 
يف  تبقى  املغربية  الدولة  ميزانية  بنية  أن  رغــم   2023
الضرائب  على  املــوارد  جانب  يف  االعتماد  قــارة:  عمومها 
تعمق  الــتــي  ــروض  ــق وال ــراء(  ــ األج بــاألســاس  )يتحملها 

على  النفقات  جانب  ويف   االمبريالية،  للمؤسسات  التبعية 
األمنية،  املصالح  باألساس  منها  )تستفيد  التسيير  نفقات 
وبرملانيني،  وزراء  مــن  ومتقاعدين  العليا  الــدولــة  أطــر 
أية  عن  اخلارجة  والصناديق  واملؤسسات  عسكرية،  واطر 
املرتبطة  والفوائد  القروض  تسديد  وعلى  مراقبة...(، 
أهمية  رغم  غامضة  تبقى  فهي  االستثمار  نفقات  أما  بها، 
ثكنة  أو  عمالة  مقر  بناء  فهل  لها.  املخصص  االعتماد 

حقيقي؟ استثمار  عسكرية... 

املعمتدة. التوقعات   -  2  

توقعات(  )كلها  والنفقات  املـــوارد  ارقـــام  حتديد  مت 
اآلتية:  األساسية  العناصر  أساس  على   2023 مليزانية 

الغاز)البيطان(:   ثمن  قنطار،  مليون   75 احلبوب:  انتاج   
4،5 يف  املائة، عجز امليزانية  4 يف  800 دوالر، نسبة النمو:

املائة. 
)اخلاصة  و2023   2022 ملعطيات  مرقم  جــدول   -  3

العامة( بامليزانية 

على فقير

النفقات
20222023

%ماليين الدرهم%ماليين الدرهم

التسيير

نفقات االستثمار

نفقات الدين العمومي

241.319

87.402

90.100

58

21

21

271.140

106.027

109.220

55،7

21،8

22،5

418.821100486.387100مجموع النفقات

 -  =  -486.387  423.761 العامة:  امليزانية  رصيد   - أ 
62.626

)باملاليني  مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق   - ب 
الدرهم(:

0 = 2.300 – 2.300 الرصيد: املوارد – النفقات = 
 ت - احلسابات اخلصوصية للخزينة )ماليني الدرهم(:

 = 111.786  – 110.786 – النفقات =  الرصيد: املوارد 
1.411 )مليار و411مليون درهم(.  -

ث - رصيد مزيانية الدولة يف مجملها:

62.626- – 1.411 = - 64.037. مبعنى، فرغم القروض 
فان  و41مليون(،  درهم  مليار   129(  2023 لسنة  املبرمجة 
قدرنا  وإذا  مليون.   37 و  درهم  مليار   64 سيبلغ  العام  العجز 
1333 مليار درهم )133.06  قيمة الناجت الداخلي اخلام ب 

2022 من معطيات دولية(، فستكون نسبة  مليار دوالر سنة 
 4.8% 2023 حوالي  عجز امليزانية سنة 

مجملها(:  يف  الدولة  )ميزانية  املرتقبة  املــوارد  مجموع 
536.4 مليار درهم حوالي 

مجملها(:  يف  الدولة  )ميزانية  املرتقبة  النفقات  مجموع 
600.4 مليار درهم حوالي 

القروض  رغــم  درهــم،  مليار   64 حوالي  العجز  ويبقى 
129 مليار درهم(. املرتقبة )أكثر من 

4 – بعض املالحظات:

درهــم  مليار   26 حــوالــي  الــى  املــوازنــة  صــنــدوق  يقفز   -
الذي  الشيء  البيطان(،  وغــاز  السكر،  الــعــادي،  )الدقيق 
هدف  أن  واملعروف   .2011/2012 منذ  امليزانية  تعرفه  لم 
االجتماعي".  السلم  "شراء  هو  نشأته  منذ  املوازنة  صندوق 

من  الدولة  خوف  عن  يعبر  الصندوق  يف  احلالية  والزيادة 
داخــل  الــعــام  الغليان  تالحظ  فهي  املقهورين،  انتفاضات 

الطبقي. الصراع  احتداد  وبداية  املجتمع، 
لعملية  اختيارها   2023 ميزانية  عبر  الدولة  تؤكد   -
الوظيفة  مكاسب  من  التعليم  ورجال  نساء  وحرمان  التعاقد 

والترقية... كاالستقرار  العمومية 
احملددة  العمومية  بالوظيفة  املتعلقة  املالية  مناصب  أما 
الداخلية  ــوزارة  لـ منها  ــد  األس حصة  فتعود   )28.212(

52 يف املائة. واجليش، حوالي 
- مداخيل السجائر )12.5 مليار درهم( أكثر من مداخيل 
أن تفوق مداخيل  الفوسفاط )10 مليار درهم(، كما ينتظر 

11 مليار(. اخلمور والكحول أكثر من الفوسفاط )حوالي 

الموارد
20222023

%ماليين الدرهم%ماليين الدرهم
المداخل الضريبية

الضرائب المباشرة

الضرائب غير المباشرة

الرسوم الجمركية

رسوم التسجيل و التمبر
المداخل غير الضريبية

حصيلة تفويت مساهمة الدولة

مداخل خاصة بالدولة )االحتكار، مداخل أمالك، 
المساهمات...(

القروض

230.669 

97.824

105.898

11.832

15.115 
24.000

5.000 

 19.000

105.000

64.3

27

30

3،3

 4
6،4

 1،4

5

29،3

264.900

113.296

120.621

14.850

16.133
29.820

5.000

24.820

129.041

62،6

27 

28

3،6

4
7

1،2

5،8

30،4

359.669100423.761100مجموع الموارد
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مرشوع قانون املالية 2023:
"صندوق باندورا"

بعض  أداء  ــُن  حتــسُّ  19 كــوفــيــد  جــائــحــة  مخلفات  مــن 
نتيجَة  ذلك  يكن  لم  أخرى.  وتراُجُع  البورصة  يف  القطاعات 
النظام  طبيعة  ــى  إل راجـــع  هــو  بــل  املباغتة،  أو  الــصــدفــة 
التناقضات؛  على  املبنية  وصيرورته  جــذوره  يف  الرأسمالي 
ثانوي  وتناقض  العمل،  وقوة  الرأسمال  بني  أساسي  تناقض 
َداخل الرأسمال نفسه. ويف ظل تراجع حدة الصراع الطبقي، 
)انطالقا  الرأسمالية  عمدت  العمل،  وقــوة  الرأسمال  بني 
رغم  الــصــراع،  إخفاء  محاولة  إلــى  توفيقية(  وصفات  من 
للرأسمالية  حتقق  بذلك  طبيعته.  تغيير  باستحالة  وعيها 
هذا  ولعل  العاملي.  النظام  على  وسيطرتها  بنصرها  االنتشاُء 
ما جتسده مقولة فوكوميا: "ال يوجد تناقض أساسي واحد، 
ذلك  يف  مبشرًا  احلديثة"،  الليبرالية  إطار  يف  حله  ميكن  ال 
بني  املنافسة/الصراع  حدة  تزايدت  لقد  النهايات.  بخطاب 
وهو  الدولة(،  ورأسمالية  املالي  )الرأسمال  الرأسمال  أقطاب 
للسيطرة  تارًة  معلنة،  اقتصادية  حروب  بروز  إلى  أفضى  ما 
وفق  املتاحة  العاملة  واليد  الطبيعية  واملوارد  األسواق  على 
تصفية  العسكرية  احلروب  الشتعال  أخرى  وتارة  شروطها، 

حلساباتها.
 ،1929( الرأسمالي  النظام  شهدها  التي  ــات  األزم إن    
1974، 2008( شكلت مترحالٍت للصراع الذي يعتمل داخل 
املالي.  والرأسمال  الدولة  رأسمالية  بني  نفِسه  النظام  هذا 
لتمرحل  بالتأسيس  تــؤذن   19 كوفيد  جائحة  أن  ويبدو 
على  السيطرة  أجل  من  املالي  الرأسمال  فيه  يجتهد  جديد 

: النظام العاملي. هذا ما تبرزه مؤشرات من قبيل 
صندوق  تقارير  فحسب  الدولي،  التضخم  نسبة  ارتفاع   -
ومن   ،2022 سنة   8,8٪ النسبة  هذه  بلغت  الدولي  النقد 

املتوقع انخفاضها إلى ٪6,5، حسب نفس املصدر.
يهدد  مما  العاملي،  السوق  يف  األولية  املواد  أسعار  ارتفاع   -

غذائية. بأزمات 
إلى  لينخفض  الدولي  النمو  نسبة  َتــراُجــع  استمرار    -

.  3,2٪ 2022 التي بلغ فيها نسبة  ٪2,7 مقارنة بسنة 
سياسة  على  واإلصـــراُر  العمومية  املديونية  ارتــفــاع   -
الداخلي  الناجت  على  املديونية  نسبة  إن  حيث  التقشف، 
مرات.  ثالث  األورو،  منطقة  دول  بعض  يف  تضاعفت،  اخلام 
جتاوز  عدم  على  ْت  َنصَّ ماستريخت"  "معاهدة  أن  حني  يف 

الناجت الداخلي اخلام. ٪60 من  املديونية لنسبة 
لتعمل   ،2010 منذ  اجلنوب  دول  يف  املديونية  ارتفاع   -

اجلائحة بعد ذلك على جعل هذه املديونية أثقل.
الرأسمال  داخل  صراع  عن  تفصح  املؤشرات  هذه  كانت  إن 
الرأسمال  بني  أكثَر  محتدما  سيكون  الــصــراع  فــإن  نفسه، 
إخفائه  إلى  الرأسمال  سيسعى  ما  وهو  الشعبية.  والطبقات 

املعتادة. باستراتيجياته 
ولئن كان انطالق الرأسمالية قد أنبنى على حرية املبادرة 
االحتكار  نحو  توجه  عن  تكشف  مترحالتها  فإن  واملنافسة، 
والتركيز؛ ذلك أن قوة االحتكارات ضاعفت من أرباحها حتت 
منظمة  ووفق  الغذائية،  الزراعة  قطاع  ففي  "األزمات"؛  مبرر 
وذلك   33,6٪ بنسبة  األساسية  املواد  أسعار  ارتفعت  الفاو، 
ِخذت هذه احلرب مبررًا لهذا  قبل احلرب يف أوكرانيا. وقد اتُّ
يف  العاملة  الشركات  حققت  الطاقي،  القطاع  ويف  االرتفاع. 
قياسية  أرباحًا  إكسون..(  إنيرجي،  طوطال  )شيل،  القطاع 
فإن  األدويــة،  صناعة  قطاع  يف  أمــا  دوالر.  مليار   82 بلغت 
بلغت  خيالية  أرباحًا  حققتا  قد  و"موديرنا"  "فايزر"  َشِركتْي 

.2021 93,5 مليون دوالر يف اليوم سنة  ما يفوق 
هذا  داخل  استثناًء  ليس  املغرب  يف  الوضع  أن  شك  وال    
إن  واخلضوع.  التبعية  نتيجة  إال  ذلك  وما  العاملي،  الوضع 
املغرب؛  يف  استفحاال  أقل  ليست  أعاله  إليها  املشار  املؤشرات 
حلجم  وارتــفــاٍع  األولــيــة  ــواد  امل ألسعار  وارتــفــاٍع  تضخم  من 

تثبت  مؤشرات  وهي  النمو..  لنسبة  وانخفاض  املديونية 
يف  السياسي  تعبيره  وجد  الــذي  املالي،  الرأسمال  سيطرة 
انخفاض   2022 سنة  شهدت  لقد  املنصرمة.  االنتخابات 
الفصل  خــالل   2٪ نسبة  ُسجلت  حيث  االقتصادي،  النمو 
التي ُسجلت  املاضية  السنة  السنة مقارنًة مع  الثاني من هذه 
التي  تلك  هي  االنخفاضات  أقوى  أن  إال   .14,2٪ نسبة  فيها 
انخفاٍض  مع   ،15,5٪ بنسبة  الفالحي  القطاع  يف  ُسجلت 
٪-1,6 حسب تقارير املندوبية  ملعدل القيمة املضافة بنسبة 
 10٪ بنسبة  اخلارجي  الدين  وارتفاع  للتخطيط،  السامية 
مؤشر  ــاع  ــف وارت لــألبــحــاث،  الــتــجــاري  املــركــز  تقرير  حسب 
املــواد  بخصوص   1,7٪ بنسبة  االستهالك  عند  األســعــار 
وهذا  الغذائية،  غير  املواد  بخصوص   0,6٪ ونسبة  الغذائية 
املؤشر األخير سيؤدي إلى ارتفاع شهري بنسبة تضخم تصل 

حتيني  آخر  حسب  سنوي  كمعدل   7٪ إلى  ليصل   ،0,8٪ إلى 
للتخطيط. السامية  املندوبية  لتقارير 

التضخم  أو  الــداخــلــي  بالتضخم  األمـــر  تعلق  ــواء  وسـ
غير  األســعــار  يف  ــادات  ــزي ل مــبــررا  ــذا  ــِخ اتُّ فقد  املــســتــورد، 
االقتصادية  التشكيلة  طبيعة  إلى  راجع  ذلك  ولعل  مبررة. 
الريع.  نظام  عليه  يهيمن  ــذي  ال للنظام،  واالجتماعية 
أن  يبدو  كما  واالستغالل،  االحتكار  بآليات  تتحقق  هيمنة 
املالي  الرأسمال  عن  مشوهة  نسخة  إال  ليس  الريع  نظام 
النظام  إغراق  مقابل  وصفاته،  عليه  وميلي  يحتضنه  الذي 

يف مزيد من املديونية.
 2023 املالية  قــانــون  مــشــروع  يأتي  الــســيــاق،  هــذا  يف    
االقتصادية  املخططات  مــن  سبق  ملــا  اســتــمــرارا  ليجسد 
الفئات  الهجوم على  اللهم  للدولة. ال جديد ميكن تسجيله، 
يتجلى  واملتوسطة(.  الصغرى  املقاوالت  )=املهنيني،  الوسطى 
املنبع  من  )االقتطاع  جديدة  ضرائب  فرض  يف  الهجوم  هذا 
بخصوص  التضريب  نسبة  ورفع  األحرار(  للمهنيني  بالنسبة 
لم  الهجوم،  هذا  مقابل  ويف  واملتوسطة.  الصغرى  املقاوالت 
تتغير نسبة التضريب اخلاصة بالشركات التي حتقق أرباحا 
للجبايات،  الوطنية  املناظرة  مخرجات  أن  ويتضح  مرتفعة. 
على عالتها، لم تؤخذ بعني االعتبار يف إعداد مشروع قانون 

والذي سبقه. املالية احلالي 
ارتفاع  ٪53,5 جراَء  التجاري بنسبة  العجز  ارتفع     لقد 
مساهمة  أن  على  الغذائية،  املواد  وأسعار  الطاقية  الفاتورة 
تراجعت  قد  النمو  يف  واخلدمات  للسلع  اخلارجية  املبادالت 
نقطة   2,9 بلغت  إيجابية  مساهمة  مقابل  نقطة،   0,2 بـ 
إلى  ينضاف   .2021 سنة  من  الثاني  الفصل  خــالل  وذلــك 
الداخلي، مما يكشف  ارتفاع احلاجة لتمويل االقتصاد  ذلك 
وبناء  االرتباط  فك  على  املغربي  االقتصاد  قدرة  عدم  عن 

وطني. اقتصاد 
مشروع  عليها  أنبنى  التي  املرتكزات  ما  نتساءل:  أن  لنا   
تقدم  أن  املرتكزات  هذه  بإمكان  وهل  2023؟  املالية  قانون 

الداخلي؟ الراهن لالقتصاد  الوضع  إجابة عن 

: هي مرتكزات أربعة 
1 - تعزيز أسس الدولة االجمتاعية.

2 - إنعاش االقتصاد الوطين، عرب دعم االستمثار.

3 - العدالة املجالية/ تدبري املوارد املائية.

اســتــدامــة  لــمــان  املــالــيــة،  الــهــوامــش  اســتــعــادة   -  4
اإلصالحات.

الوعي  جهة  من  يأتي  االجتماعية  الدولة  أسس  تعزيُز    
من  التخفيُف  املرتكِز  هذا  من  فالغاية  الصراع،  باحتدام 
وضعها  التي  األسس  إلى  االلتفات  ولعل  الصراع.  هذا  حدة 
ارتباطه  ُيظهر  االجتماعية  ــة  ــدول ال ملفهوم  املــنــظــرون 
أن  حني  يف  والسكن..  والثقافة  والتعليم  الصحة  مبجاالت 
ينحصر  املالية  قانون  مشروع  وثيقة  يف  "املشروع"  هذا  أجرأة 
والسكن  الصحية(  التغطية  )تعميم  الصحة  قطاعني:  يف 
التحتية  البنية  غياب  أن  غير  االقتصادي(.  السكن  )دعم 
نحو  الــدولــة  اجتــاه  عن  تكشف  العمومي  الصحي  للقطاع 
كي  أخــرى  فرصا  متنحه  هدية  للرأسمال،  هدية  تقدمي 
قطاع  أن  كما  الشعبية.  الطبقات  حساب  على  أكثر  يتقوى 
عبر  وذلــك  االغتناء،  فــرص  العقار  للوبيات  يَهب  السكن 

اجلبائية. واالمتيازات  الدعم 
مشروع  عليها  يراهن  التي  النمو  نسبة  أن  الواضح  ومن    
على  تنبني  ال   ،4٪ إلى  تصل  أن  يتوقع  والتي  املالية،  قانون 
معطيات واقعية )أسعار الفوسفاط يف السوق الدولية، موسم 
بخصوص  عديدة  جتارب  أثبتت  لقد  نسبيا(.  جيد  فالحي 
التفكير يف أسباب هذا الفشل؛  دعم االستثمار فشلها، وبدل 
يندرج  االستثمار  دعم  إن  كاريكاتيري.  بشكل  تتكرر  فإنها 
املرتكز  لهذا  مينح  مما  املنافسة،  وحرية  احلرة  املبادرة  ضمن 
واالحتكار  الريع  يسوده  نظام  فداخل  الليبرالية.  هويته 

أوهامًا. املنافسة  املبادرة احلرة وحرية  تصير 
"مخطط  إفالُس  الدولة  سياسات  فشل  جتليات  بني  من    
إلى  ينضاف  املائية،  املـــوارد  واســتــنــزاف  األخــضــر"  املــغــرب 
لوسائل  استيراٍد  من  املركز  لرأسمال  التبعية  يقوي  ما  ذلك 
يف  املغرب  يغدو  املكننة.  إلى  البذور ووصوال  من  االنتاج بدءًا 
ذلك  من  له  فليس  الرأسمالية،  للسوق  بستانًا  السياق  هذا 
الرخيصة  العاملة  واليد  املائية  واملوارد  األرض  معطيات  إال 
غير املؤهلة. إن هذه السياسيات واملخططات لم تكن موجهة 
للفوارق  توسيعا  إال  تكن  ولم  الغذائي،  األمن  توفير  صوب 
الرؤية  ُتْعِوُزه  املالية  قانون  مشروع  فإن  ثمة  ومن  املجالية؛ 

الفوراق. هذه  لتقليص  والفعالية 
العطب.  اعتراف ضمني بوجود    ينطوي "اإلصالح" على 
نحو  بالتوجه  يكتفي  بل  جوهريا،  العطب  ميس  ال  أنه  كما 
الهوامش  استعادة  ملرتكز  وبطرحه  العطب.  هذا  متظهرات 
قانون  مشروع  يقر  اإلصــالحــات،  استدامة  أجل  من  املالية 
بارتفاع  درهم،  مليار   620( الداخلية  املديونية  بثقل  املالية 
رؤية  وانــعــدام  الفارطة(  السنة  مع  مقارنة   2,5٪ معدله 
كل  من  الرغم  وعلى  العامة.  املالية  تدبير  يف  استراتيجية 
سيادَة  فإن  اإلدارة،  وحتديث  إصالِح  صبغة  إضفاء  محاوالت 
املرتكز. ُيظهران هشاشة هذا  اإلدارة  البيروقراطية وتسلَط 

التي  "باندورا"  عن  تتحدث  األسطورة  كانت  فلئن  وبعد، 
انبثقت  الــذي  الشهير  صندوقها  فتح  إلــى  الفضول  دفعها 
ينبئ  املالية  مشروع  قانون  تصفَح  فإن  العالم،  شرور  كل  منه 
حتديات  ملواجهة  إمكانية  كل  تلغي  شــروٍر  على  بانطوائه 
"بــانــدورا"  أســطــورة  صيغ  بعض  كانت  وإن  العاملي.  الوضع 
قيل  الصندوق،  فتح  حلظة  انبثق  خافت  ضوء  عن  تتحدث 
إنه األمل؛ فإن ما َيِعُد به مشروع قانون املالية ال يعدو كونه 
بل  الشعبية،  الطبقات  تطلعات  يؤجل  الذي  الزائف  األمل 
يجعل هذه التطلعات رهن الرأسمال الذي تعود على صناعة 

"صناديَق" ال تنفتح إال على ما ُيرِعب.

منير الهدهودي
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صباح اخلير يا فلسطني

لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  بعثت   ■
وقــواهــا  العربية  شعوبنا  ــى  إل فلسطني، 
فيها  تناشدها  مفتوحة،  رسالة  السياسية 
اليوم  إلحياء  واملميزة  الفاعلة  املساهمة 
يف  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  العاملي 

.29/11/2022

يف  ــا  ــهـ ــتـ ــالـ رسـ يف  ــة  ــهـ ــبـ اجلـ وقــــالــــت 
الظالم  الدولي  القرار  صدر   ،29/11/1947
دولتني،  إلى  فلسطني  بتقسيم   ،181 رقم 
ومنح القسم األكبر إلى احلركة الصهيونية، 
العنصرية،  إسرائيل  دولتها  عليها  لتقيم 
وتشتيت  الفلسطيني  الوطن  تفتيت  مقابل 

الوطنية. هويته  وطمس  شعبه، 

شعبنا  نــهــض  لــقــد  اجلــبــهــة:  وأضـــافـــت 
الوطنية  النكبة  ركام  حتت  من  الفلسطيني 
وأعــاد  كيانيته،  واستعاد  بــه،  أحلت  التي 
هويته  وجتسدت  الوطنية،  حركته  بناء 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  يف  وكيانيته 
برنامجه  وأطلق  والوحيد،  الشرعي  ممثله 
املصير  وتقرير  الــعــودة  برنامج  الوطني، 
يــخــوض  اآلن  ــو  وهـ املــســتــقــلــة،  ــة  ــدولـ والـ
الضفة  يف  ومسلحة  شاملة،  شعبية  مقاومة 
الــقــدس،  فيها  مبــا  احملتلة  الفلسطينية 
الظالم  احلــصــار  وجــه  يف  ــدًا  ــام ص ويــقــف 
الشهداء  يقدم  غــزة،  قطاع  على  املفروض 

األبرار، على طريق اخلالص الوطني.

القمع  تــصــاعــد  لــقــد  اجلــبــهــة:  ــت  ــال وق
عدد  فبلغ  شعبنا،  ضد  اإلسرائيلي  الدموي 
 180 الشهداء لهذا العام حتى اآلن أكثر من 
شهيدًا، عشرون منهم من األطفال األبرياء، 
وأربعون من النساء، بعد أن استهدفت نيران 
العدو مواطنينا بدم بارد يف عمليات إعدام 
نيران  استهدف  أن  وبعد  الضفة،  يف  فردية 
مدفعيته املنازل اآلمنة يف القطاع احملاصر.

الفلسطيني  شعبنا  أن  اجلبهة  ــدت  وأك
بفضل  الدولي  املجتمع  على  إرادتــه  فرض 
على  ــراره  وإص وتضحياته  وثباته،  نضاله 
كل  ــتـــرداد  واسـ كــامــلــة،  بحقوقه  الــظــفــر 
العالم  دفع  ما  وهو  احملتلة،  أرضه  من  شبر 
يومًا  عـــام،  كــل  مــن   29/11 ــوم  ي العــتــبــار 
الفلسطيني،  شعبنا  مــع  للتضامن  عامليًا 
قرارات  تكفلها  التي  بحقوقه  منه  اعترافًا 
زالت دولة االحتالل  الدولية، وما  الشرعية 
املتحدة  الواليات  مع  بالتحالف  اإلسرائيلي 
وإدامـــة  تطبيقها،  تعطيل  على  تعمالن 
مخيمات  ويف  االحتالل،  حتت  شعبنا  مأساة 

الشتات.

ــة بــشــدة األنــظــمــة  ــه ــب وانـــتـــقـــدت اجل
»حتالف  تيار  مــع  اجنــرفــت  التي  العربية 
الوطنية  احلقوق  حساب  على  أبــراهــام«، 
وعلى  الفلسطيني،  لشعبنا  املــشــروعــة 
العربية  للشعوب  القومية  احلقوق  حساب 
ألن  اجلبهة  ــت  ودع الوطنية،  ومصاحلها 
العاملي  اليوم  إلحياء  الرئيس  العنوان  يكون 
مواجهة  الفلسطيني،  شعبنا  مع  للتضامن 

إسقاطه. حتى  ومحاصرته  التطبيع 

اجلــبــهــة  دعــــت  ــاق؛  ــيـ ــسـ الـ هــــذا  ويف 

ــرق واملــغــرب  ــش الــفــعــالــيــات الــعــربــيــة يف امل
ضد  الفاعلة  األطــر  تشكيل  إلــى  العربي، 
يف  الدائمة  حتركاتها  وإطــالق  التطبيع، 
ودعت  ونتائجه،  التطبيع  مظاهر  مواجهة 
العربية  شعوبنا  تشكيالت  تتمحور  ألن 

: العناوين  حتت  واملجتمعية  النقابية 

حقوقيون ضد التطبيع – مهندسون ضد 
ممرضون   – التطبيع  ضد  أطباء   – التطبيع 
 – – كّتاب وأدباء ضد التطبيع  ضد التطبيع 
صحفيون ضد التطبيع – فنانون تشكيليون 
التطبيع  ضد  سينمائيون   – التطبيع  ضد 
ضد  مثقفون   – التطبيع  ضد  أكادمييون   –

. التطبيع ... الخ 

شعبنا  رهــــان  إن  اجلــبــهــة:  ــت  ــم ــت وخ
وقواها  العربية  شعوبنا  على  الفلسطيني 
العربية  املنطقة  مــشــرق  مــن  السياسية، 
بعض  انزياحات  تضعفه  لم  مغربها،  إلــى 
أبراهام،  حتالفات  نحو  العربية  األنظمة 
بل هي زادته إصرارًا على التمسك بعروبته 
ــى األمـــة الــعــربــيــة، والــتــي ال  وانــتــمــائــه إل
إسرائيل  دولــة  بعزل  إال  لشعوبها  خــالص 
قرارات  على  واملتمردة  العنصرية،  الفاشية 
وعلى  الدولية،  والقوانني  الدولية  الشرعية 
طريق تفكيك منظومة القوانني الصهيونية 

العنصرية.

املركزي اإلعالم 

رسالة مفتوحة من الجبهة الدميقراطية لتحرير 

فلسطني

 إىل شعوبنا العربية وقواها السياسية

"معاً من أجل إحياء اليوم العاملي للتضامن مع 

شعبنا الفلسطيني"

 ما يزاُل البعُض يصدُع رؤوسنا بخديعة 
"أحالم"  وحتقيق  الّسالم  وإحالل  التسوية 
ــد  ورغ ــة  ــدول ال يف  الفلسطينّي  الــشــعــب 
إشارته،  أو  إراداته  رهُن  هذا  وكأّن  العيش، 
ــم يــلــوكــون  ــرَّ خــمــســون ســنــة وهـ ــد مـ وقـ
تخضُع  ال  هنا  واملــســألــة  ذاتــهــا،  الــكــذبــَة 
بول  هتلر،  دعاية  لوزير  الشهير  للقول 
يصدقك  حّتى  ِاكــذب  ثم  "ِاكــذب  غوبلز: 
وطبيعُتُه  وجــوهــُرُه  فــالــّصــراُع  الــنــاس!"، 
هذه  عليه  تنطبُق  ال  وأبعاُده،  ومحدداُتُه 
الوهم  وصانعو  أبًدا،  تنطبق  ولن  املقولة، 
من  أكثر  يدركون  وفلسطينيني؛  عرًبا  هنا: 
أو  التعمية  يف  يفلَح  لن  كذبهم  أّن  غيرهم 
بني  القائم،  الّصراع  جوهر  على  التمويه 
االستعمارّية  وأهدافه  الصهيونّي  املشروع 
ــة –  ــة الــنــهــبــوّي ــعــنــصــرّي الــتــوســعــّيــة وال
إسرائيل  تكن  لم  لو  بايدن  قول  وتكثيفه 
ــة  ــ األّم ــني  ــ وب  - ــا  ــاهـ ــدنـ ألوجـ ــودًة  ــ ــوج ــ م
وأهدافهم  العالم  ــرار  وأحـ بــل  الــعــربــّيــة، 
والعنصرّية  والنهب  االستعمار  إنهاء  يف 
وامتالك  املصير  وتقرير  احلرّية  وحتقيق 
ــم وإجنـــاز الــعــدالــة  ــه ــروات مــقــدراتــهــم وث

واألممّية. العربّية  والوحدة  واملساواة 

مفتوًحا  سيبقى  الــّصــراَع  فــإّن  وعليه؛ 
متواصٌل  صــراٌع  فهو  االجتاهات،  كّل  على 
ــراع  ــّص ال ــُد جتــّلــيــه يف  ــج ي ومــوضــوعــّي؛ 
بني  ما  امليادين  كــّل  يف  القائم  التاريخّي 
ــداف ومــصــالــح املــشــروع اإلمــبــريــالــّي  ــ أه
ــة  الــصــهــيــونــّي، وأهـــداف ومــصــالــح األّم  –
الفلسطينّي،  الشعب  مقّدمتها  ويف  العربّية 
تزييف  ــات"  ــروح "أط كــل  تصلح  لــن  وهنا 
ونقاطها  املــرحــلــّيــة  ــج"  ــرام ــب "ب الـــّصـــراع 
التسوية  باسم  املهّدئات"  و"حقن  العشر، 
باالّتفاق  والتهدئات"  "الهدن  وال  والّسالم، 
ــاط األنــفــاس؛  ــق ــت مــع الـــعـــدّو بــحــّجــة ال
من  أي  نفسه،  من  نفسه  يغّذي  فالصراُع 
وأهـــداف  وجــوهــر  وبــنــيــة  طبيعة  خــالل 
ما  كل  له  يشّكل  لم  الذي  املعادي،  املشروع 
والسالم،  املرحلّية،  أطــروحــات:  من  سبق 
والـــهـــدن؛ ســـوى مـــحـــّفـــزاٍت لــالســتــمــرار 
االستعمارّية  أهدافه  بلوغ  نحو  واالندفاع 

النهبوّية. والتوسعّية 

اســتــمــرار  يــعــي  أو  يفهم  أن  يــريــد  ملــن 
وســائــل  بــاجــتــراح  الفلسطيني  الــشــعــب 
للمشروع  ومجابهته  وتصديه  مقاومته 
وطنه،  أرض  على  الصهيوني  ــود  ــوج وال
ملحمّيٍة  إرادٍة  من  ذلــك  يسند  ما  ــروز  وب
شــعــبــّيــٍة وبـــطـــوالٍت فـــردّيـــٍة وجــمــاعــّيــٍة 
املسّلحة  الشعبّية  املقاومة  أبطال  جّسدها 
لكتيبة  وصواًل  كافة،  ووسائلها  بأشكالها 
وما  بالطة  وكتيبة  األســود  وعرين  جنني 
أخرى  تسمياٍت  من  شعبنا  أبناء  سيبدعه 
وقد  الــضــّفــة،  وقــرى  ومــدن  مخّيمات  يف 
يفهم  أن  عليه  نــقــول  منها؛  أبــعــد  يــكــون 
لطبيعة  تــشــخــيــٍص  ــن  م ســبــق  ــا  م ويــعــي 
يتلّحف  ومن  معه،  والّصراع  العدّو  وجوهر 

له. وكياًل  غدا  أو  فلكه،  يف  يدور  أو  به، 

الــكــذب  وســائــل  ــلُّ  ك تفلح  لــن  وعــلــيــه؛ 
مرحلة  يف  صوتها  عال  مهما   - واخلديعة 
النضالي  لتاريخه  بعضها  مــرتــكــًزا  ــا؛  م
أو  الرسمّية  القيادة  ملقولة  مستنًدا  أو 
الشعب  مبؤسسات  باستئثارها  التاريخية 
الشعب  ثـــورة  إخــمــاد  يف   – الفلسطيني 
تستطع  ولن  ولم  املستمرة،  الفلسطيني 
مبخيم  فلسطيني  فــتــى  أو  طــفــل  إقــنــاع 
يف  حجًرا  يرفع  ال  أن  اخلليل  يف  الــعــروب 
مخيم  يف  شاب  أو  احتاللي،  جندي  وجه 
على  رشــاشــه  صليات  يطلق  ال  أن  جنني 
أو أن ال يكمن ثائر  امُلقتحِمني،  قوات العدو 
املستوطنني،  لقطعان  عسكر  مخيم  من 
ابنها  استشهاد  خبر  أم  تتلقى  ال  أن  أو 
بالزغاريد وأن ال ُيلقي عليه والده التحية 
يقيما  أن  من  عروسني  متنع  أو  العسكرية، 
أو  الكونتير"،  "حاجز  على  زفافهما  حفل 
اجلليلي  أو  الياوفاي  أو  اللداوي  يقبل  أن 
وعيه  يف  إسرائيلًيا  يصبح  أن  العكاوي...  أو 
ابن  يعدَّ  أن  أو  انتمائه،  يف  أي  وممارسته، 
الورود  عليه  ُتلقي  العدو  طائرات  أن  غزة 
ابن  يواجهه  ما  أن  أو  القنابل،  من  بــداًل 
واستباحة  وظلم  قهر  من  البارد  نهر  مخيم 
مخيم  ابن  إقناع  أو  كالجئ،  قبوله  بسبب 
جــزًءا  ليس  مخيمه  تدمير  أن  اليرموك 

قضيته... إلنهاء  مخطط  من 

يقرأها  أن  شاء  ملن  واضحة  املعادلة  إن 
كثفها  قــد  وكـــان  مــفــتــوح،  وبــصــر  بــذهــن 
؛  كنفاني  غسان  الشهيد  واألديــب  املفكر 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  أشعر  "إنني  بقوله: 
تعويض  أنها  يف  كانت  كلماتي  قيمة  كل  أن 
تنحدر  وأنها  السالح،  لغياب  وتافه  صفيق 
الذين  احلقيقيني  الرجال  شروق  أمام  اآلن 
احترمه".  شيء  سبيل  يف  يوم  كل  ميوتون 
فهو  ذاته،  حد  يف  املوت  ليست  هنا  والفكرة 
على  ليست  املوت  قضية  "إن  أيًضا:  القائل 
الباقني؛  قضية  إنها  امليت،  قضية  اإلطالق 
يكونوا  لكي  ــم  دورهـ ــرارة  مبـ امُلنتظرين 

احلية". للعيون  صغيًرا  درًسا 

الشعب  يصنعه  الذي  احلياة  درس  إن   
ــاء أبــنــائــه،  ــ الــفــلــســطــيــنــي بــدمــائــه ودم
ــرن من  ــد عــن قـ ــزي واملــســتــمــر مــنــذ مــا ي
من  ــده  ــ روافـ تــتــوقــف  أن  دون  ــان؛  ــزمـ الـ
للحرية  اّلَعِطش  نهره  يف  للصب  اجلريان 
لــلــكــذابــني  درس  ــر  ــب أك لــهــو  واالنـــعـــتـــاق؛ 
ولقائلي  والهدن،  والسالم  املرحلية  باسم 
ميتلكوا  أن  ينقصهم  لكن  نظرًيا،  احلقيقة 
الكذب  لتجاوز  والــتــقــدم،  املــبــادرة  ــام  زم
ــي عــلــى طــريــق  ــ ــرط أول ــش ــه، ك ــي ــع ــان وص
العدو..  على  الساحق  االنتصار  حتقيق 

ملنتصرين حتًما  وإنا 

.  2022 نونرب   20 الهدف  مجلة  عن 
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اليساري“لوال “يعود مجددا لكريس الرئاسة بالربازيل

فأي تأثري سيكون لذلك عىل اوضاع الطبقات الشعبية؟

لوال،  وفوز  بالبرازيل  االخيرة  لالنتخابات  التطرق  قبل 
قادها،  التي  واحلكومات  اليسار  عن  نطرة  القاء  من  باس  ال 
اواخر  فمند  الالتينية.  بأمريكا  بــدول  يقودها،  يــزال  اوال 
أمريكا  دول  من  العديد  عرفت  املاضي  القرن  من  التسعينيات 
يف  يسارية  لتنظيمات  ينتمون  اشخاص  صعود  اجلنوبية 
منهم  بلدانهم،  شــؤون  تدبير  وتولوا  الرئاسية  االنتخابات 
و  بفينزويال   )1998( شافزي’’  هوكو   ’‘ الدكر  سبيل  على 
‘’ لوال’’  ‘’ ريكاردو ال كوس’’ بالشيلي )1999( وبعد دلك فاز 
بالبرازيل للفترة االولى من رئاسته، وكان ذلك سنة )2002(.

 تشكيالت اليسار بأمريكا الالتينية تظهر اختالفات بينة 
األيديولوجيات  حيث  من  وكدلك  تنظيماتها  بنية  حيث  من 
للحكم  اوصلتها  التي  واخلطابات  والبرامج  تتبناها  التي 
مشترك  هو  ما  فكل  تطبيقها.  على  عملت  التي  والسياسات 
للقطيعة  الصريح  او  الضمني  تبنيها  هو  جتاربها  بني  فيما 
معارضتها  عن  أعلنت  بحيث  املهيمن  االقتصادي  اخلطاب  مع 
للنموذج النيوليبرالي ولتحكم صندوق النقد الدولي والبنك 
بعد  لكن  الشعوب.  مصير  يف  املالية  املــراكــز  وباقي  العاملي 
غالبيتها  يف  احلكومات  هده  عملت  الرئاسة  كرسي  اعتالء 
األجانب.  واملستثمرين  اخلارجيني  الدائنني  طمأنة  على 
شؤون  وتدبير  احلكومة  رئاسة  الى  املعارضة  من  فاالنتقال 
هدا  كان  كثيرة  أمور  يف  ومراجعات  حتوالت  أحدثت  الدولة 
لتوترات  افضت  التحوالت  هده  سابقا.  تبناها  قد  اليسار 
حني  من  انعكست  كما  التنظيمات  هده  اآلن  تخترق  شديدة 
يدبر  التي  بالدول  غضب  موجات  شكل  على  الشارع  يف  ألخر 
هدا اليسار شؤونه. فكل أحزاب اليسار احلاكم تعرف نقاشات 
الى  وانقسمت  بالسوق  الدميقراطية  عالقة  بخصوص  حادة 
بالواقعية   ’‘ عليه  أطلق  ما  او  البراغماتية  عن  يدافع  توجه 
أيديولوجي  بتصور  متشبثا  بقي  وآخــر  االقــتــصــاديــة’’، 
يتضح  وقد  تطبيقها،  يف  يرغب  التي  للسياسات  راديكالي 
هدا االختالف عند مقارنة يسار مؤسساتي مثل الدي جنده 
بالشيلي وكدا احلزب العمالي البرازيلي من جهة، وتنظيمات 
الوطني  وخطابها  بشعبويتها  تتميز  محتجة  رافضة  يسارية 

من جهة اخرى.

يف  ــرف  ع غالبيته  يف  الالتيني  األمــريــكــي  اليسار  ان    
العشرين سنة املاضية حتوالت عميقة، هده التحوالت مست 
البعض  جعل  ما  وايديولوجياته  احلزبية  التنظيمية  بنياته 
على  التقدمية  او  املاركسية  ملرجعتيه  بداية  يتنكر  منه 
األرجح لينتقل يف مرحلة ثانية للعمل وفق منظور الليبرالية 
االقتصادية. فتجربة تدبير الشأن العام على املستوى احمللي 
تنظيمات  حتويل  على  عملت  بعد،  فيما  الوطني  ثم  بداية، 
كثيرة من هدا اليسار تدريجيا من تنظيمات معارضة رافضة 
من  والتسعينيات  الثمانينات  يف  عليه  كانت  كما  ومحتجة 
وقع  ما  هو  الصارخ  واملثل  حكومية،  أحزاب  الى  املاضي  القرن 
هده  اليسار  فأحزاب  احلالي.  البرازيلي  العمالي  احلزب  مع 
الليبرالية  وتبنت  التمثيلية  الدميقراطية  يف  انخرطت 
الدميقراطية  بــأحــزاب  شبيهة  شاكلة  على  االقتصادية 
احملدود  التأثير  التوجه  هدا  عن  وترتب  بأوروبا  االجتماعية 
هدا  على  مثال  وخير  تبنتها،  التي  االجتماعية  للسياسات 
ضد  البرازيلي  العمالي  احلــزب  تبناه  الــدي  البرنامج  نتائج 

الفقر.

احلكومي  اليسار  عن  فكرة  وأخــد  البرازيل  واقــع  لفهم    

لهما  التطرق  من  البد   ’‘ داسلفا  لوال   ’‘ متزعمه  وعن  بالبالد 
وللمرة  مجددا  لوال  انتخاب  مت  فقد  التفصيل.  من  بشيء 
 ’‘ املتفاشي  غرميه  على  فاز  ان  بعد  احلكومة  لرئاسة  الثالثة 
كما  ولوال  املنصرم.   )2022( أكتوبر   30 بولسونارو’’  جايير 
اجلوع  من  هرب  ان  بعد  لألحدية  ماسحا  بدأ  اجلميع  يعرف 
هو وعائلته الى ‘’ ساو بولو’’، ثم عمل كصباغ قبل ان ينخرط 
كعامل يف الصناعة احلديدية ويف العمل النقابي ليصبح بعد 

دلك زعيما نقابيا سنة 1975، وكان من أبرز الوجوه التي قادت 
حكمت  التي  العسكرية  الديكتاتورية  اوج  يف   1979 اضرابات 
البرازيل من 1964 حتى 1985. عمل لوال كدلك رفقة مناضلني 
متثيل  بهدف  البرازيلي  العمالي  احلزب  تأسيس  على  آخرين 
لالنتخابات  تقدم  دلك  بعد  سنوات  وستة  العاملة،  الطبقة 
احمللية ففاز كنائب مبجلس مدينة ساو بولو. إثر دلك ترشح 
1989-1994-( متتالية  مرات  ثالثة  الرئاسية  لالنتخابات 
1998( ورسب فيها كلها، فقرر إثر دلك ان يعدل من برنامجه 
مخاطبة  فعوض  الــراديــكــالــي،  خطابه  ويغير  االنتخابي 
فكان  املتوسطة  للطبقة  توجه  والعمالية  الشعبية  الفئات 
دامتا  اللتني  الرئاسيتني  واليتيه  بداية  يف  واستطاع  الفوز  له 
2010 ان يستفيد من ارتفاع املواد اخلام التي  2003 الى  من 
تصدرها بالده ليقوم بتطبيق برنامج اجتماعي طموح متثل 
للبرازيليني.  الشغل  وتوفير  الفقر  ومحاربة  جامعات  بناء  يف 
 )Lavage express( حتقيق  عملية  مع  انهار  هدا  كل  لكن 
الالتينية.  بأمريكا  الفساد  ضد  تطهير  عملية  أكبر  شكلت 
 2017 يونيو   12 ويف  بالرشوة،  لــوال  حكومة  اتهمت  لقد 
وستة  سنوات  بتسع   )Sergio Moro( القاضي  عليه  حكم 
تلك  جراء  وقضى  األموال  وتبييض  الرشوة  بتهم  سجنا  أشهر 
 2019 نونبر  يف  عنه  ليفرج  القضبان  وراء  يوما   580 التهم 
احلالية  السنة  ويف  اليه.  املنسوبة  من  احملكمة  برأته  ان  بعد 
تقدم لوال مجددا لالنتخابات الرئاسية ففاز على خصمه من 

اليمني املتطرف جايير بولسونارو.

الثانية  الــدورة  يف  البرازيلي  احلكومي  اليسار  فاز  لقد    
داسلفا  لوال  وقائده  جدا،  ضئيل  بفارق  لكن  االنتخابات  من 
يحتضن  موسع  حتالف  يف  دخل  ألنه  صعب  وضع  يف  اآلن  هو 
تقليدية  أحزاب  أخرى  وتنظيمات  العمالي  احلزب  جانب  الى 
الهدف  أخطأت  للوال  االنتخابية  احلملة  ان  كما  محافظة. 
األهمية  إعطاء  عوض  وثقافية  دينية  قضايا  على  بالتركيز 
كمسألة  واالقتصادية  االجتماعية  السياسات  ملناقشة 
لم  العمالي  فاحلزب  الشغل.  يف  واحلــق  والضرائب  التقاعد 
الدي  البرازيلي  فالدستور  ومحدد،  واقعي  بديل  أي  يقترح 
مند  أي  بولو،  ساو  مبدينة  نائب  وهو  صياغته  يف  لوال  ساهم 
30 سنة، ينص صراحة على تضريب الثروات الكبيرة لكن هده 

التي دخل  الضريبة ال تزال لم تدخل حيز التطبيق، والكتل 
احلفاظ  مصلحتها  من  اآلن  التحالف  يف  العمالي  احلزب  معها 
استراتيجية  يف  واستمر  اعتمد  فلوال  الــوضــع.  هــدا  على 
املهادنة والتوافقات مع جزء من اليمني البرازيلي الدي تضرر 

كثيرا من سياسات بولسونارو.

واليته  املنتهية  املتطرف  اليمني  مرشح  على  لوال  فاز  لقد 
مليون   215 سكانه  عدد  يبلغ  بلد  يف  صوة  2مليون  بفارق 
الدميقراطية  عــن  الــدفــاع  على  خطابه  اول  فركز  نسمة 
االجتماعي  ــاج  واالدم املستدامة  والتنمية  الفقر  ومحاربة 
تبدأ  هدا  جناحه  ومع  والعنصرية.  امليز  اشكال  كل  ومحاربة 
السابق،  من  أكثر  اآلن،  حيث  الفقر  مع  السيزيفية  معركته 
و115 مليون منهم  33 مليون من البرازيليني من اجلوع  يعاني 
يف مواجهة مع انعدام االمن الغذائي وما ال يقل عن %79 من 
رئيسا،  لوال  ان  اخلاصة.  قروضها  ارتفاع  من  تشكوا  العائالت 
سيواجه يف نفس الوقت املؤمتر واملجلس الوطنيني بالبرازيل 
عمداء  وكدلك  بولسونارية  اغلبية  عليهما  تسيطر  اللدين 
قوة  أكبر  بها  تتمركز  التي  بولو  ساو  مدينة  اهم  ومنها  املدن 
املقبلة يتمثل  الكبير احملدق بحكومة لوال  صناعية. واخلطر 
بولسونارو  حكومة  وجها  اللدين  وواشنطن  املالية  املراكز  يف 
تشكيلها  قبل  حتى  داسلفا  لوال  حلكومة  النفاد  واستطاعا 
 )Giraldo Ackmin( الرئيس  نائب  حلقيبة  املرشح  عبر 
لوال  خلالفة  به  الدفع  ميكن  والدي  ميني-الوسط  من  القادم 

متى قررت املراكز االمبريالية االطاحة بهذا األخير.

يسارية  حكومات  من  طور  بعد  انه  أخيرا  القول  ميكن    
لليمني  قويا  رجوعا   2010 مند  شاهدنا  اجلنوبية  بأمريكا 
وقع  ما  هدا  على  دليل  وخير  احلكم،  الى  املتطرف  واليمني 
والبرازيل.  ــواي  واالورغ والبارغواي  واالرجنتني  الشيلي  يف 
ممثال  للحكم  البرازيلي  العمالي  احلــزب  عــودة  بعد  واآلن 
اليسار  هدا  من  فعال  تبقى  عما  السؤال  يبقى  داسلفا،  بلوال 
االقتصادية  سياساته  ان  حني  يف  التقدمية  يدعي  الــدي 
يساريا  خطابا  يتبنى  فاحلزب،  ميينية.  تبقى  واالجتماعية 
يف  ويدخل  ليبرالية  سياسات  فيه  يطبق  الــدي  الوقت  يف 
سابقا  شكلها  الــتــي  واحلــكــومــات  مبدئية،  غير  حتالفات 
أساسا  املرتكز  للبالد  االقتصادي  بالنظام  املس  حتــاول  لم 
مصادر  وتنويع  بنياته  تثوير  وال  اخلام  املــواد  تصدير  على 
الرأسمالي  اإلنتاج  لنمط  املركبة  االزمــة  ضل  ويف  مــوارده. 
بدائل،  من  اليسار  هدا  يقترحه  ما  وضبابية  املعولم احلالية 
متت  التي  لوال  عودة  مع  البالد  مستقبل  حول  السؤال  يطرح 
يف سياق عاملي يعرف عودة قوية لليمني املتطرف ما سيجعل 
مهمة تدبير شؤون البالد مهمة صعبة يف ضل برملان بأغلبية 
اقتصادية- سياسة  أي  تطبيق  ريــب  بال  ستعرقل  ميينية 
ال  القادم  االجتماعي  االحتقان  من  باحلد  كفيلة  اجتماعية 
محالة. فادا خسر اليمني املتطرف االنتخابات فإنه قادر على 
واملؤسساتية  السياسية  القوة  بفضل  احلكومي  العمل  عرقلة 
التي  القاتلة  األخطاء  من  مستفيدا  مراكمتها  استطاع  التي 
للسلطة  لوال  عــودة  ان  القول  أمكن  لدلك  اليسار.  ارتكبها 
بالبالد،  الطبقي  والــصــراع  التناقضات  تفاقم  توقف  لــن 
االقتصاد،  على  الهيمنة  يف  ستستمر  الكبيرة  فالبورجوازية 
ورأسمال  فالحية  وأراض  مصانع  من  اإلنتاج  وسائل  على  أي 
ستزداد  الشعبية  الطبقات  ان  حني  يف  اعــالم  ووسائل  مالي 

حرمنا وفقرا.

احلسني بوتبغى



العدد : 484   12
من 24 إلى 30 نونبر  2022 املناضلة  املرأة 

العمل النسايئ النقايب
إن خروج املرأة لعالم الشغل لم يكن ترفا ولم يتم فرضه عبر 
نضال قوي حول حق املرأة يف الشغل ولكنه جاء نتيجة حاجة 
األسر  حاجة  بسبب  وكذلك  رخيصة،  عاملة  ليد  الرأسمالية 
الى معيل إضايف ملواجهة متطلبات احلياة، لذلك لم يتم توفير 
شروط مالئمة من بنيات حتتية تخفف من األعباء امللقاة على 
النساء بسبب هيمنة العقلية الذكورية القائمة على التوزيع 
اجلنسية لألدوار التي تكرس الصورة النمطية للمرأة، وإعادة 
إنتاجها عبر وسائل اإلعالم واملناهج التعليمية، فأصبحت املرأة 
مزدوجا  استغالال  تعيش  الرأسمالي،  النظام  ظل  يف  العاملة 

)رأسمالي وجنسي(.

املجتمع  يف  تعيشها  التي  العامة  األوضــاع  إلى  فباإلضافة 
واالجتماعي  االقتصادي  املستويات  كافة  على  الباطريركي 
مزرية  جد  أوضاعا  تعيش  العاملة  فاملرأة  والثقايف،  والسياسي 
واأللبسة  النسيج  )كصناعة  الهشة  القطاعات  يف  خاصة 
منها  سواء  الغذائية(،  والصناعات  الفالحي  القطاع  اجلاهزة، 
املشتركة مع العمال )الرجال( أو اخلاصة بالنساء )التمييز يف 
األجور والتكوين وحتمل املسؤوليات اإلدارية، أو انتشار العنف 

والتحرشات اجلنسية، أو املرتبطة بالصحة اإلجنابية(.

املرأة  تعيشها  التي  املشاكل  تقسيم  ميكن  ذكر  مما  انطالقا 
العاملة إلى ثالث أقسام

-  مشاكل مشرتكة مع ابيق النساء 

-  مشاكل مشرتكة مع العمال

-  مشاكل خاصة ابلنساء العامالت 

أهمية النضال النقايب النسايئ

النقابي  العمل  يف  العامالت  النساء  انخراط  أصبح  لقد 
مسألة ضرورية وملحة من أجل حتسني شروط العمل وفرض 
تطبيق التشريعات الشعبية )تلطيف االستغالل(، ألن النقابة 
هي اإلطار الذي ميكن من داخله تنظيمهن وتكوينهن وإتاحة 
والنضال من أجل فرضها،  املطلبية  امللفات  لهن لطرح  الفرصة 

وذلك جنبا الى جنب مع العمال )نساء ورجاال(

وقد وعت النقابات على مستوى دولي بأهمية وجود النساء 
معها،  واحلــوار  التفاوض  وفرض  تقويتها  أجل  من  النقابة  يف 
اإلطار  هي  النقابة  أن  تعي  أصبحت  العامالت  النساء  أن  كما 
الذي ميكن من داخله النضال من أجل املساواة وباقي املطالب 
للنقابات  الدولية  الكنفدرالية  تبنت  فقد  لهذا  اخلصوصية، 

)والتي تنتمي إليها مركزيتها االحتاد املغربي للشغل( شعار:" 
النساء للنقابة والنقابة للنساء"

» Femmes au syndicat et syndicat aux femmes «

توجد  فقد  مصغر  مجتمع  مبثابة  تعتبر  النقابة  أن  ومبا 
فيها عقليات ذكورية ال تعترف بأهمية وضرورة وجود النساء 
داخلها وال بدورهن يف النضال النقابي، وبالتالي عدم االهتمام 
لطرح  آليات  خلق  الضروري  من  أصبح  لذلك  بخصوصيتهن، 
وأن  خاصة  أجلها،  من  والنضال  بها  والتعريف  القضايا  هذه 
وإن  التقريرية  الهياكل  تتواجد على مستوى  النساء غالبا ال 
تواجدت فبنسبة ال جتعلها تفرض ذلك، بل غالبا تكون على 

مستوى قاعدي.

1. االتحاد التقدمي لنساء املغرب

الستينات  بداية  منذ  للشغل  املغربي  االحتاد  وعى  ولقد 
من  يتجزأ  ال  كجزء  النقابة  داخــل  النساء  تواجد  بأهمية 
يوم  املغرب  لنساء  التقدمي  االحتاد  وأسس  العاملة،  الطبقة 
إلى  باإلضافة  الذي  النسائي  التنظيم  هذا   ،1960 أبريل   28
طرح  ــذي  وال البيوت،  ربــات  يضم  كــان  واملوظفات  العامالت 
كاملساواة  أجلها  من  نناضل  زلنا  ال  والتي  متقدمة  جد  مطالب 
يف الشغل ويف األجور وحماية األمومة وكذلك تغيير " مدونة 
بزواج  املتعلقة  املقتضيات  منها  خاصة  الشخصية"  األحــوال 
آنذاك  واالجتماعية  السياسية  الظروف  ولكن  القاصرات، 

حالت دون استمراره فتم جتميده.

2. لجان املرأة العاملة

املناضالت  من  مجموعة  التحقت  الثمانينات،  أواســط  يف 
من  تخرجهن  بعد  املناطق  بعض  يف  للشغل  املغربي  باإلحتاد 
التنظيمية  جتربتهن  ونتيجة  بالعمل،  والتحاقهن  اجلامعة 
لكون  ونظرا  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  داخل  والنضالية 
النقابة آنذاك كانت ذكورية بامتياز فقد قررت تأسيس جلان 
ضرورة  على  العامالت  النساء  لتشجيع  كآلية  العاملة  املــرأة 
والنضال من أجل تغيير  النقابي  العمل  انخراطهن يف  وأهمية 
أجل  من  وكــذا  الــرجــال،  إخوانهن  جانب  إلــى  عملهن  شــروط 
وقد  والتمييز.  العنف  أعمال  كل  ومناهضة  املساواة  حتقيق 
فأصبحت  وتكوينهن،  تأطيرهن  على  اللجان  هذه  على  عملت 

مقرات النقابة مليئة بالنساء العامالت.

التنظميات القطاعية والجهوية للرمأة العاملة:  .3

املاضي  الــقــرن  مــن  والتسعينات  الثمانينات  نهاية  ويف 
أصبحت النساء )سواء العامالت أو املوظفات أو املستخدمات( 
أو  اجلهوية  االحتــادات  داخل  وقوي  كبير  بشكل  متواجدات 
على  فقط  ولكن  القاعدية،  النقابات  أو  الوطنية  اجلامعات 
مستوى قاعدي، أي أن وجود نساء قياديات كان شبه منعدم 
هذه  عند  الوقوف  الضروري  من  أصبح  لهذا  منعدم،  وأحيانا 
بالنساء  خاصة  تنظيمات  خلق/تأسيس  يف  التفكير  املسألة 
تابعة  وطنية  وتنظيمات  اجلهوية  لالحتادات  تابعة  )جهوية 
تقوية  يف  مهما  دورا  التنظيمات  هذه  لعبت  وقد  للجامعات(. 

العمل النقابي.

4. تنظمي املرأة ابلقطاع الفالحي 

النسائي  )التنظيم  الفالحي  بالقطاع  املرأة  تنظيم  يعتبر 
املرتبط باجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي( ضمن أهم هذه 

التنظيمات.

وقد تأسس يف شهر مارس من سنة 1999 استجابة حلاجة 
نساء القطاع إلى إطار تنظيمي جماهيري يساهم يف النهوض 
حتقيق  إلى  يهدف  الذي  التقدمي  والنقابي  النسائي  بالعمل 
مجتمع  بناء  يف  ويساهم  واملــســاواة،  والدميقراطية  التحرر 
للجميع،  االنسان  وحقوق  االجتماعية  العدالة  فيه  تسود 
واالستغالل،  والقهر  العنف  أشكال  كل  مناهضة  إلى  ويسعى 
ورجال  لنساء  العمل  ظروف  حتسني  أجل  من  يناضل  والــذي 
يعمل-  زال  -وال  التنظيم  هذا  عمل  وقد  الفالحي.  القطاع 
الفالحي  القطاع  يف  بالعامالت  اخلاصة  امللفات  طــرح  على 
والفالحات  الزراعيات  والعامالت  واملستخدمات  )املوظفات 
الكادحات( والدفاع عنها وحتسينهن بواقعهن وتعبئتهن على 
أجل  من  وكذلك  تغييره.  أجــل  من  النضال  وكيفية  ــرورة  ض
تعزيز مشاركة املرأة يف مواقع القرار على مستوى كافة الهياكل 

النقابية سواء منها الوطنية أو اجلهوية.

5. انبعاث االتحاد التقدمي لنساء املغرب:

لقد عمل تنظيم املرأة بالقطاع الفالحي -إلى جانب باقي 
الوطنية-  للجامعات  التابعة  األخرى  النسائية  التنظيمات 
التقدمي  االحتاد  انبعاث  وهو  أهدافه  أهم  أحد  حتقيق  على 
لنساء املغرب والذي تعتبر كل هذه التنظيمات جزء ال يتجزأ 
منه وأصبح بذلك أقوى منظمة نسائية تدافع عن حقوق املرأة 

العاملة سواء منها الشغلية أو اخلاصة بهن كنساء.

الفالحي  بالقطاع  املرأة  لتنظيم  اجلهوي  الفرع  "نظم 
لتنظيم  احمللي  الفرع  مع  بتنسيق  سطات  البيضاء  الــدار 
ببادية   2022 أكتوبر   29 السبت  يوم  ببنسليمان  املــرأة 
للمرأة  العاملي  اليوم  مبناسبة  تواصليا  لقاءا  احملمدية 
 17 الفقر  حملــاربــة  العاملي  والــيــوم  أكتوبر   15 الــقــرويــة 
التنمية  وحتقيق  الفقر  "مــحــاربــة  شــعــار  حتــت  أكــتــوبــر 
النساء  ــاع  ــأوض ب بــالــنــهــوض  رهــني  املــســتــدامــة  الــقــرويــة 
بالقطاع  املرأة  لتنظيم  العامة  الكاتبة  بحضور  القرويات"، 
للقطاع  الوطنية  للجامعة  العام  الكاتب  نائبة  الفالحي، 
الفالحي  بالقطاع  املرأة  لتنظيم  العامة  الكاتبة  الفالحي، 
الوطنية  للجامعة  العام  والكاتب  البيضاء،  الــدار  بجهة 
والكاتبة  سطات  البيضاء  الــدار  جهة  الفالحي  بالقطاع 
العامون  والكتاب  بنسليمان  فــرع  ــرأة  امل لتنظيم  العامة 
حضر  كــمــا  واحملــمــديــة،  ببنسليمان  الــفــالحــني  لنقابة 
التعاونيات  وبعض  الزراعيات  والعامالت  الفالحات  عشرات 

مناضلة.  اطارات  عن  وضيوف 

اللقاء  هــذا  فيه  نخلد  الــذي  العام  السياق  طــرح  فتم 

يف  صاروخية  ــادات  زي صعبة،  جد  بظروف  يتميز  والــذي 

املواد  ثمن  على  مباشرة  ينعكس  والذي  احملروقات  أثمنة 

املواطنني  ــأرق  ي ــذي  ال الــشــيء  االســاســيــة،  االستهالكية 
املرأة  أهمية  إبراز  مت  كما  الدخل،  محدودي  وباخلصوص 
التي  املجتمع  وسط  تلعبه  الذي  الكبير  والــدور  القروية 
الزراعية."  والعامالت  الفالحات  من  أغلبيتها  يف  تتشكل 

املنظمات( موقع  عن  )منقول 

باملكتب  بيطرية  طبيبة  طرف  من  عرض  تقدمي  مت  كما 
املكتب  وعــضــوة  الــغــذائــيــة  والــســالمــة  للصحة  الــوطــنــي 
موضوعه  ــان  ك ــذي  والـ بــاجلــهــة  ــرأة  املـ لتنظيم  اجلــهــوي 
على  للحصول   onssa طــرف  مــن  املتخذة  االعتماد.التسهيالت  او  الرخصة 

التكوينية  ــدورة  ال يف  املشاركة  شواهد  توزيع  مت  كما 
مع  بشراكة  واإلنسانية  األرض  منظمة  طرف  من  املنظمة 
يف  الفالحات  لفائدة  الفالحي  للقطاع  الوطنية  البيولوجية.اجلامعة  الزراعة  إطار 

من  ألقيت  املناسبة  بهذه  زجلية  بابيات  اللقاء  احلاضرات.واختتم  النساء  إحدى  طرف 

مناضالت نقابيات ببادية املحمدية

خديجة الغامري
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األزمــات  واجــهــة  حتتل  الــشــبــاب،  بطالة  قضية  بــاتــت 
عجز  وأمام  املغرب،  منها  يعاني  التي  العميقة  اإلجتماعية 
وارتفاع  الشغل،  فــرص  وخلق  الثورة  إنتاج  عن  االقتصاد 
مسألة  كبير  اجتماعي  انفجار  حدوث  أصبح  املعيشة،  تكلفة 

وقت.
اقتصرت  الذي  املالية،  قانون  مشروع  مناقشة  سياق  يف 
ــن،  واألم الــدفــاع  قطاعي  على  الــبــارزة  الشغل  فــرص  فيه 
الــذي  الصحة  قــطــاع  يف  املــالــيــة،  املناصب  قليلة  ــداد  وأعـ
والتمريضية  الطبية  ــر  األط يف  هيكلي  عجز  مــن  يعاني 
الهشاشة  تكريس  فمازال  التعليم  قطاع  أما  اإلدارية.  وحتى 
من  األخيرة،  املباراة  يف  بارزة  عناوين  واإلقصاء،  والتمييز 
 30 يف  املباراة  ولوج  سن  وتسقيف  بالتعاقد،  التمسك  خالل 

سنة.
الوطنية  اجلامعة  وجهت  املباراة،  هذه  عن  اإلعالن  قبل 
رئيس  إلى  مفتوحة  رسالة  الدميقراطي،  التوجه  للتعليم، 
والتعليم  الوطنية  التربية  ووزير  أخنوش،  عزيز  احلكومة، 
قرار  بإلغاء  تطالبهم  بنموسى،  شكيب  والرياضة،  األولي 
مباراة  الجتياز  حتت  فما  سنة   30 الترشح  سن  تسقيف 
املاضية،  املباراة  من  ابتداء  تكريسه  مت  الــذي  التدريس، 
بنفس  تكن  لم  كبيرة،  وطالبية  شبابية  احتجاجات  تلته 

األخير. اإلعالن  بعد  والقوة  الزخم 
ذاتها،  النقابية  املنظمة  اعتبرت  ذاتها،  املراسلة  ويف 
وخرق  تعسفي  التدريس،  مباراة  اجتياز  سن  تسقيف  قرار 
الشابات  من  واسعة  لفئات  ممنهج  وإقصاء  للدستور،  سافر 
ينتظرون  كانوا  الذين  اجلامعات،  خريجي  من  والشبان 

الشغل. سوق  لولوج  املباريات  هذه  عن  اإلعالن 
واحلركة  الشبابية  واملنظمات  النقابات  رفــض  ــم  ورغ
الطالبية لهذا القرار، إال أن احلكومة متسكت بهذا اإلجراء 

لتعسفي. ا
والــتــكــافــل  الــصــحــة  الــصــحــة، كــشــف وزيـــر  ويف قــطــاع 
األسئلة  جلسة  أثناء  نونبر،   21 اإلثنني  يوم  االجتماعي، 
يعاني  الصحي  القطاع  أن  املستشارين،  مجلس  يف  الشفهية 
ممرض،  ألف  و65  طبيب،  ألف   35 إلى  يصل  خصاص  من 
للمعايير  االستجابة  عــن  بعيدا  ــازال  م املــغــرب  أن  مــبــرزا 
والــذي  املستدامة،  الصحية  التنمية  مؤشر  يف  احملـــددة 

سنوات. عنه  تفصلنا 
التعليم  قــطــاعــي  يف  ــول  ــه امل ــاص  ــص اخل ــن  م وبــالــرغــم 
االجتماعية"،  "الدولة  مزاعم  عن  النظر  وبغض  والصحة، 
فإن  مغربي،  حكومي  مــســؤول  كــل  لسان  على  باتت  التي 
النقيض،  االجتاه  يف  بالسير  متمسكة  التنفيذية  السلطة 
للمتاجرة  املــجــال  وفتح  ــاص،  اخل القطاع  دعــم  خــالل  مــن 
األخــرى  اجلهة  يف  يقابله  احلساسني،  القطاعني  بهذين 
منهم  اخلارج،  نحو  املغربية  الشابة  األطر  من  اآلالف  فرار 
يلقون  الذين  املغاربة  الشباب  من  وآالف  ومهندسون،  أطباء 
احملفوفة  النظامية  غير  الــهــجــرة  غياهب  يف  بأنفسهم 

واملظالم. باملخاطر 
البطالة ينتج  مغريب  اقتصاد 

كشف  السنة،  لهذه  للشباب،  العاملي  الــيــوم  مبناسبة 
على  بلغ  البطالة  معدل  أن  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
 15 بني  الشباب  صفوف  يف  باملائة   31.8 الوطني  املستوى 
الذين  لألشخاص  بالنسبة  باملائة   13.7 مقابل  سنة،  و24 
بالنسبة  باملائة  و3.8  سنة،  و44   25 بني  أعمارهم  تتراوح 

أكثر. أو  سنة   45 البالغني  لألشخاص 
وحسب املؤسسة الرسمية ذاتها، فإن أكثر من ربع الشباب 
1.5 مليون  15 و24، أي حوالي  الذين تتراوح أعمارهم بني 
وال  يدرسون  وال  يعملون  "ال  الوطني،  الصعيد  على  شاب، 

تكوين". أي  يتابعون 

الذي  الكبير  بالضعف  املخيفة،  األرقــام  هذه  ترتبط   
خلق  ويف  الشغل  فرص  خلق  يف  املغربي  االقتصاد  منه  يعاني 

الثروة.
الشباب،  التي يرزخ حتت  القاسية  وبات إخفاء األوضاع    
وارتفاع األسعار   ،19 مستحيال بعد تأثيرات جائحة كوفيد 

أوكرانيا. يف  أعقب احلرب  الذي  املهول 

أصل  من  واحد  شخص  يعمل  رسمية،  إحصائيات  وحسب 
موظف  مليون  جانب  إلى  املهيكل،  اخلاص  القطاع  يف  ستة 
يف  وغيره،  واألمن  املسلحة  القوات  فيهم  مبا  الدولة،  لدى 
هم  أنهم  رغم  قار،  أجر  بدون  مغربي  مليون   2.3 يبقى  حني 
حلسابهم  شخص،  مليون   3.4 يعمل  كما  عائالتهم،  يعيلون 

اخلاص.
السامية للتخطيط، يف تقرير حديث،  املندوبية    وقالت 
ورغم  ألفا،  و378  مليون   1 يبلغ  املغرب  يف  العاطلني  عدد  إن 
البطالة  من  يعانون  الــذي  أولئك  يشمل  ال  الرقم  هذا  أن 
نسبتها  وصلت  أن  بعد  مفزعة،  أرقاما  تبقى  أنها  إال  املقنعة، 

.2022 الثالث من  املائة خالل الفصل  11.4 يف  إلى 
8.3 باملئة    وارتفع معدل التضخم السنوي يف املغرب إلى 
األعلى  وهو   ،2021 من  نفسه  الشهر  مع  مقارنة  شتنبر،  يف 
أسعار  يف  كبير  صعود  صاحبه   ،1995 منذ  املغرب  تاريخ  يف 
الغذائية  غير  واملواد  باملائة   14.7 بنسبة  الغذائية  املواد 
أزمة  يواجه  املغربي  االقتصاد  أن  يعني  ما  وهو  باملائة،   4.4

الهيكلي. التقومي  مراحل  منذ  مسبوقة  غير 
منو  نسبة  تصل  أن  املغرب  بنك  توقع  ذاته،  السياق  ويف 
عن  متقهقرا   ،2022 يف  باملائة   0.8 إلى  الوطني  االقتصاد 
احلبوب؛  إنتاج  بتراجع  ذلك  وربط  باملائة،   1 بـ  سابق  توقع 
لكنه   ،2023 يف  باملئة   3.6 إلى  النمو  يتسارع  أن  توقع  كما 
متوسط  حــبــوب  محصول  حتقيق  بــافــتــراض  ــك  ذل ــط  رب
مؤشر  بأي  معزز  غير  افتراض  وهو  قنطار،  مليون   75 قدره 
التأثيرات  جتاه  العلماء  توقعات  مع  يتناقض  بل  ملموس، 
موجات  خصوصا  املــنــاخــي،  للتغير  واملستقبلية  اآلنــيــة 
منها  عاني  التي  للطقس،  املتطرفة  والتقلبات  اجلفاف 
تداعيات  له  كان  ما  وهو  ملموس،  بشكل  واملغرب  العالم، 
والتي  احلالية  السنة  خالل  الزراعية  احملاصيل  على  هائلة 
املوارد  على  أيضا  ولكن  الكارثية"   " بـ  وصفت  بنتائج  انتهت 

مزمن. إجهاد  حالة  يف  باتت  التي  املائية 
 100 من  أقــل  ــداث  إح حتى  أنــه  األرقـــام،  هــذه  وتعني   
عموما،  سنة  كل  يف  أصنافه(  )بكل  إضايف  شغل  منصب  ألف 
العمل  سن  يف  هم  الذين  السكان  عــدد  تزايد  مع  تزامنا 
بات من ضرب اخليال،  املاضية،  السنوات  ألف، خالل   400 بـ
قامت،  مستقبل  على  الرسمية،  اإلحصائيات  هذه  وتؤشر 

االنفجار. وشيكة  اجتماعية  وقنبلة 

القادم االجمتاعي  االنفجار 
الدولي،  النقد  صندوق  رئيسة  الغارد،  كريستني  قالت   
مؤمتر  أثناء  املغربية،  السلطات  على  سياساته  ميلي  الذي 
حتت   ،2018 سنة  مــراكــش  يف  انعقد  املالية،  للمؤسسة 
أكثر  "هناك  إن  اإلحباط"،  مشاعر  "مواجهة  الفت  عنوان 
املنطقة  يف  العمل  ســوق  سيدخلون  شابا  مليون   27 مــن 
اخلمس  مدار  على  احملــرر(  مالحظة  واملغاربية:  )العربية 
فيها  الشباب  بطالة  أصبحت  منطقة  وهي  القادمة،  سنوات 

املائة". يف   25 مبتوسط  العالم  مستوى  على  األعلى  هي 
الشعبي  السخط  بأن  محذرة  ذاتها،  املتحدثة  وأضافت 
يف  األمـــل  فــقــدان  بسبب  عربية  بــلــدان  ــدة  ع يف  يتأجج 
بلدان  يف  الشعوب  لــدى  الثقة  منسوب  وتدني  املستقبل، 
-أو  "العالقات  أن  مواطنيها  من  املائة  يف   60 من  أكثر  يرى 
العثور  باستطاعتك  كان  إذا  ما  حتدد  التي  هي  الواسطة- 
نشر  ومدير  املغربي،  اإلعالمي  ذكره  ما  حسب  عمل"،  على 
2"، يف مقال يحمل عنوان "الثورات االجتماعية  موقع "لكم 

القادمة".
باتت  حينها،  الغــارد  عنها  حتدثت  التي  التحذيرات 
بأن  يعني  ما  وهو  اجلديدة،  األزمــات  ظل  يف  واقعية،  غير 
األمل  فقدان  ومشاعر  اإلجتماعية،  االنفجارات  مخاطر 
املغرب،  ضمنها  ومن  العربية،  املجتمعات  يف  أكثر  تعززت  قد 

املنطقة. يف  النمو  نسب  أضعف  يسجل  الذي 
النهج  شبيبة  فروع  انهمكت  املاضيني،  الشهرين  مدار  على 
حول  نـــدوات،  سلسلة  تنظيم  يف  العمالي،  الدميقراطي 
الفكرية  املناسبات  هذه  خالل  والبطالة،  الشباب  قضية 
مسؤولية  على  ات  املــشــاركــني/  جــل  أجــمــع  والــســيــاســيــة، 
النقد  صــنــدوق  رأســهــا  وعلى  الــدولــيــة،  املالية  املؤسسات 
غورغييفا،  كريستالينا  اآلن  تديره  باتت  الذي  الدولي، 
الشباب،  صــفــوف  يف  الهشاشة  عــززت  سياسات  إمــالء  يف 
البطالة،  إنتاج  إعادة  نحو  اجلنوب  بلدان  اقتصادات  ودفعت 
تضرب  التي  النيوليبرالية  السياسات  تكريس  خالل  من 
الشغل  خصوصا  والعمومية،  االجتماعية  القطاعات  جميع 

والتعليم. والصحة 
على  شــّدد  الــنــدوات،  هــذه  يف  املتدخل  الشباب  أن  غير 
واألوليغارشية   املغرب  يف  القائم  السياسي  النظام  مسؤولية 
اختياراته  نتيجة  األوضــاع  إليه  وصلت  ما  يف  املخزنية، 
خدمة  يف  دائــمــا  كــانــت  الــتــي  واالجــتــمــاعــيــة  السياسية 
املغرب  يف  تستثمر  التي  اجلنسيات،  املتعددة  الشركات 
قلبها  ويف  األعمال،  مناخ  وليس  سياسية  ضمانات  مبوجب 
العمل  لظروف  املناهضة  النقابية  احلركات  بقمع  التزامات 

العبودية. إلى  األقرب 
مواجهة  يف  الــعــاطــل،  الشباب  حــركــة  ضعف  ــان  ك وإذا 
يف  ماسة  حاجة  يعكس  املجدية،  الغير  الشغل  سياسات 
نضالية  خطة  بلورة  يف  املغربية  الشبيبة  جهود  توحيد 
وضد  للبطالة  مناهضة  اجتماعية  حركة  وبناء  مشتركة، 
يف  احلق  أجل  ومن  للشباب،  االجتماعية  احلقوق  استهداف 

الكرمي. الشغل 
أو  ورقة  أي  على  يتوفر  يعد  لم  أنه  جيدا  النظام  يعلم 
املتصاعدة،  االجتماعية  األصوات  إلى  لالستجابة  بدائل 
حركة  أي  مواجهة  يف  القمعية  آلته  على  سيراهن  فإنه  لهذا 

مستقبلية. احتجاجية 
األسعار،  وغــالء  البطالة،  نسب  ارتفاع  فــإن  ذلــك،  ومــع 
األمــر،  بفقدان  الشعور  وتنامي  التضخم،  نسب  وارتــفــاع 
كبير،  اجتماعي  انفجار  ظــروف  خلق  يف  بسرعة  يساهم 
التي  الضغوط  هول  أمام  قلبه،  يف  العاطل  الشباب  سيكون 

حتتها. يرزح 

ط. س
الشباب العاطل... بارود االنفجار االجتامعي القادم
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

الكيان  مع  التطبيع  تغلغل  مــدى  أحــد  على  يخفى  ال 
إعالميا،  املغرب،  يف  "الــدولــة"  مفاصل  داخــل  الصهيوني 

وأمنيا... سياسيا  رياضيا،  تربويا،  ثقافيا، 
"إسرائيل"  ذكر  االعالمي  التطبيع  مظاهر  أخطر  ومن 
تالزمها  ان  ينبغي  الــتــي  الــصــفــات  إحــدى  إضــافــة  بــدون 
كاملستعمرة  الوجود،  من  تزول  أن  إلى  دوما  بها  وتلتصق 
الغاصب  الكيان  أو  الالشرعية   أو  االخيرة(  امليم  )بكسر 
من   - فلكه  يف  يــدور  ومن   – الرسمي  االعــالم  وغــرض   ،...
مع  القارئ،  املستمع/  املشاهد/  بذهن  يعلق  ان  هو  ذلك 
معه.  التعايش  وميــكــن  طبيعي  الــكــيــان  ــذا  ه أن  الــوقــت 
مواجهة  يعادي  هوان  املغربي،  االعــالم  يف  اليوم  واالســوأ 
هذا  وجه  يف  يقف  من  ضد  ويحرض  سافر،  بشكل  التطبيع 

. لتطبيع ا
حضور  تكثيف  هــو  الــيــوم،  املناضل  ــالم  االع فــواجــب    
يتساكن  ال  كي  أدبياته،  يف  الصهيونية  ومواجهة  فلسطني 
املهمة  وهــذه  عــاد،  بشكل  اليومية  حياتنا  مع  االحتالل 
والتعبئة  التحريض  إلى  االخبارية  املــادة  جتاوز  تتطلب 
يف  واالدبـــي  والتثقيفي  التاريخي  املنسوب  زيــادة  عبر 
مثال  االضـــواء  تسليط  إعــادة  فيجب  املــنــاضــل.  االعــالم 
و"رجال  حيفا"  إلى  ك"عائد  كنفاني  غسان  روايات  على 
أعــمــال  إلــى  حتويلها  يف  التفكير  ال  وملــا  الــشــمــس"،  يف 
عبر  واملناضل  املــقــاوم  ــالم  االع مــواقــع  تبتها  سنيمائية 
واذهان  قلوب  يف  راسخة  تكون  ان  ميكن  وهكذا  االنترنيت، 
وجتذرا  دميومة  وأكثر   – مهنم  الشباب  خصوصا   – املتلقني 
لــقــاءات  تنظيم  على  العمل  يجب  كما  إقــنــاعــا.  ال  ــا  ومل
العقيدة  على  باخلصوص  تركز  وندوات  وبرامج  وحوارات 
البنيوية  وعالقتها  التاريخية  واصــولــهــا  الصهيونية 
ال  كي  ثانيا.  االمبريالية  ثم  أوال  باالستعمار  والوطيدة 
الصراع  أن  املتلقني  عموم  ومعها  الشابة  االجيال  تتوهم 
مجرد  أنه  أو  وحلظي،  اني  بعد  ذو  الصهيوني  الكيان  مع 

له. إديولوجي  اساس  ال  "مشكل" 
مضمون  يــرصــد  أن  ـ  املــنــاضــل  االعـــالم  ـ  أيــضــا  وعليه 
اشتغاله،  اليات  عن  الكشف  قصد  الصهيوني،  ــالم  االع
ــك بــغــيــة بــنــاء االســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، والــتــي  وذلـ
مزاعم  تفند  قصيرة  فيديوهات  انتاج  تتضمن  أن  يجب 
العالم  يف  نشرها  على  والعمل  الصهيونية  البروباغندا 
انحاء  كافة  يف  الفلسطينية  القضية  انصار  مع  بالتعاون 

العالم.
خصوصا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  واجهة  على  أما     
ميكن  وال  بالتأكيد،  االرض  يحرر  لن  فعال،  الفايسبوك، 
مفيدا  يكن  لم  لو  لكنه  املتعددة،  الصراع  جبهات  يعوض  ان 
)فايسبوك(  إدارتـــه  عمدت  ملــا  الفلسطينية،  للقضية 
القضية  عن  املدافعة  املنشورات  من  الكثير  حــذف  إلــى 
السبب.  لذات  احلسابات  من  العديد  وإغالق  الفلسطينية 
الصهاينة  أضاليل  مواجهة  أن  إلــى  التنبيه  يجب  كما 
بشكل  تتم  اال  ان  يجب  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
وخصما  "مجادال"  به  االعتراف  يعني  فذلك  معهم،  مباشر 
ـ  انه  بيد  املشترك،  للحوار  ارضية  الى  معه  الوصول  ميكن 

موت. أو  حياة  مبسألة  مرتبط  عدو  مبدئياـ 

حسن أيت اعمر

يوميات منجمي ـ املعطف 

 Una mattina mi son   "
 Alzato O bella ciao, bella
 ciao, bella ciao ciao ciao
 Una  mattina mi son Alzato

Eo ho trovato l'invasor "1
أيتها  ــا  وداعـ ــوم،  ــي ال ــذا  ه )صــبــاح   
استيقظت  ــا،  وداعـ ــا،  وداعـ اجلميلة، 
وطني  ــدت  ــوج ف الـــيـــوم،  هـــذا  صــبــاح 

) محتال
  ال تستغرب وال تتعجب من دندنتي 
األمر  دع  املكان،  هذا  ويف  الوقت  هذا  يف 
من  كل  أوبخ  سوف  لي،  القرار  أترك  لي، 
النحو،  هذا  على  بالتفكير  عالقة  له 
شيء  كــل  ــرك  أت تــدنــدن،  أن  لــك  كيف 
بدقة  االمور  بهاته  أقوم  أن  أحب  فأنا 
مندهش،  نفسي  عن  أنا  ثم  واخــالص، 
لنفسي  أسمح  كيف  بل  لي  يخيل  كيف 
هذا  ويف  السفلي  املكان  هذا  يف  بالغناء 
الناشز،  اللحن  هذا  ما  املتأخر،  الوقت 
هذا  وسخيفة،  تافهة  فكرة  من  لها  يا 
إال  صـــداه  سمعت  كلما  الـــذي  األنـــني 
الــذي  الــبــالــي  معطفي  أمــامــي  ووقـــف 

وحنت  الــشــتــاء،  يف  العمل  يف  ارتــديــه 
فيخيل  الــرديــئــة،  لسيجارتي  نفسي 
بوتني،  ــالم  أح مــن  فــر  ــي  روس أنني  لــي 
ــة  رواي بطل  ذكـــرى  مخيلتي  ولفحت 
نــيــكــوالي"   ــول  "جـــوجـ ل  "املــعــطــف" 
يف  بــإدارة  الصغير  املوظف  اكاكفيتش 
البائس  الشخص  بطرسبورغ،  سانت 
مجدور  القامة،  قصير  رجل  والذليل، 
ــرار،  ــم اإلح ــى  إل مــائــل  بشعر  ــه،  ــوج ال
يف  صغيرة  صلعة  لــه  البصر،  ضعيف 
خديه.  على  وجتاعيد  رأســه،  مقدمة 
نفسي  وخاطبت  الغناء  عــن  توقفت 
قام  كلما  زمالئه  أكاكي  يخاطب  كما 
وشأني،  دعني  منه،  بالسخرية  أحدهم 
أكاكفيتش  أكــاكــي  إلـــي؟  تــســيء  ملـــاذا 
روايــة،  بطل  مجرد  ليس  لي  بالنسبة 
تربطني  بل  لي  مقرب  شخص  أعتبره 
أنه  رغــم  وتقدير،  احــتــرام  عالقة  به 

حيث  حياته  كلفه  جسيم  بخطأ  قام 
معطفه،   جتاه  وفــاءه  على  يحافظ  لم 
جديد. معطف  واشترى  منه  وتخلص 

فكرة  مــن  تتعجب  وال  تستغرب  ال 
فقدان  بسبب  وغما  حزنًا  اإلنسان  موت 
نحبه  يقضي  قد  من  فهناك  املعطف، 
ألنه  ميوت  من  فهناك  أعظم،  ألسباب 
أن  يستطيع  لــم  مــن  معطفا،  ميلك  ال 
على  املــعــطــف  ــع  وضـ ــرف  ــش ب يــحــظــى 
املــرآة  أمــام  يومًا  يقف  لم  من  جسده، 
وهناك  باملعطف،  أبدو  كيف  ويسألها 
ــه األســــبــــاب، مــن  ــفـ فــئــة متــــوت ألتـ
اختيار  بني  احتار  ألنــه  نفسه  يشنق 
مــن ميلك  ــم،  ــالئ وامل املــنــاســب  املــعــطــف 
واألشــكــال،  األلـــوان  بجميع  معاطف 
للشتاء  معاطف  والطويلة،  القصيرة 
ــذي  وال املثير  ووو،  للخريف  ــرى  واخـ
أكاكي  ل  احترام  عالقة  أقيم  جعلني 
يغادر  لــم  مــات  ملــا  أنــه  هــو  أكاكفيتش 
عاد  فقد  بطرسبورغ،  سانت  مدينته 
بسرقة  املدينة  يف  الرعب  ليزرع  طيفه 
الذين  أولئك  من  واالنتقام  املعاطف، 

معطف. له  ليعيدوا  قصدهم 
 O partigiano porta  "
 mi via O bella ciao, bella
 ciao, bella ciao ciao ciao O
 partigiano porta mi via Che

)mi sento di morir")2
ــغــة  ــل ــر بــال ــ )مـــقـــطـــع غـــنـــائـــي اخـ
يا  ــا  وداع معناه:  ما  يقول  االيطالية 
الرفيق  ايــهــا  ــا،  ــ وداع ــا  ــ وداع جميلة 
وشك  على  أنني  أحس  بعيدا،   خذني 

املوت(
حتى  يستوي  وال  يطاق  ال  الغناء  إن 
الشاشات  أمــام  اجلــمــهــور،  أمــام  تــكــون 
نفسي  الزلـــت  ــا  مل لــكــن  ــرات،  ــي ــام ــك وال
فوق  مظلم  نفق  يف  واقف  وأنا   ، تدندن 
تطيق  ال  قــد  أحــجــار  مــن  سقف  ــي  رأس
لطلب  يتكلم  اجلبل  كان  لو  اه  صوتي، 
باحلرف  لقال   الصمت،  التزم  أن  مني 

ذلك  وبــعــد  معطفك،  ــداء  الرتـ إذهــب 
فبدون  تشاء،  كيفما  تغني  أن  ميكنك 
حلــنــًا  ــدو  ــش ت أن  ميــكــنــك  ال  املــعــطــف 
أتسمع  سخيف،  من  لك  يا  متناغما، 
لن  بــل  تتحمله،  أنــك  أظــن  ال  صــوتــي، 
ــرج  أع فــهــو  تتخيله  أن  حــتــى  ــدر  ــق ت

غليظ. و
املنجمي  يرتديه  الــذي  املعطف  إن 
إن  بل  اكاكفيتش،  معطف  كثيرا  يشبه 
عامة،  بصفة  الروسي  يشبه  املنجمي 
يخاجلني  ــدث  ــح ي وقــلــمــا  فــأحــيــانــا 
املعطف  ارتـــدي  ــا  وأنـ الــتــفــاؤل  شــعــور 
نفسي  وألــقــب  ــي،  روس بأنني  احــس  ف 
حده  األمـــر  يــتــجــاوز  ــد  وق بالقيصر، 
اليومي  االنكباب  بضرر  مزاجي  ويصاب 
واملنجل،  املطرقة  عن  فأبحث  والروتني 
أو  زعيما  وأصبح  بيداي  بهما  وأمسك 
لكن  بالروسية،  نفسي  فأحيي  رفيقا، 
ألن  األمـــر  ــي  ب يــصــل  أن  يــعــقــل  كــيــف 
أمر  هذا  األرض،  حتت  الروسية  أتكلم 
وما  الــروس  به  يرضي  ولن  يستوي،  ال 
فيبدو  ضير  ال  لكن  بالسوفيات،  بالك 
يــرتــدي  ــي  ــ روس بـــني  شــبــه  ــاك  ــن ه أن 
معطف واملنجمي، هناك قرابة وعالقة 
والثقايف  اجلغرايف  البعد  رغم  وطيدة 
كبير  شبه  هناك  أن  اال  والسياسي... 
أثر  إن  نعم  األمــر،  بدأ  لقد  العمق،  يف 
قد  الرديئة  والسيجارة  الناشز  اللحن 
معطفي،  أرتدي  أن  البد  كثيرًا،  أبعدني 
من  له  يا  بحمى،  مصاب  أنني  يبدو  ف 
سيبيريا،  ثلوج  إنها  روسيا،  برد  إنه  قر، 
املكان الذي ال احبذ ذكره، إنه اجلحيم 
أن  لديستويفسكي  وكيف  الــدنــيــوي 
ــن األعــمــال  ــوام م ــ يــرضــى بــأربــعــة أع
بسيبيريا  اومسك  مقاطعة  يف  الشاقة 
مــكــانــه  ــت يف  ــن ك ــو  لـ االعــــــدام  ــدل  ــ ب
بل  يــعــدمــنــي،  أن  الــقــيــصــر  لــتــوســلــت 
او  باملقصلة  الــرأس  قطع  بني  خليرته 
البد  بالغرض،  يفيان  فكليهما  الفأس 
كهاته،  أمور  يف  االختيار  حق  مينح  أن 
وتــقــام  االخــتــيــار  يقبل  أن  يــجــب  بــل 
حتقيق  سبيل  يف  ومــأدبــة  انــتــخــابــات 
يختبئ  اخلير  فإن  ذلك  ورغم  املطلب، 
بإعدام  احلكم  إن  السيئة،  ــور  األم يف 
اربــعــة  ب  وتــعــويــضــه  ديستويفسكي 
العنان  أطلق  سيبيريا  إلى  نفيا  أعوام 
أجمل  يــبــدع  وجعله  فــيــودور  لريشة 
إن  والعقاب"، بل  " اجلرمية  وأروع رواية 
نبيلة  فنية  روحــاً  عنه  متخض  احلكم 
جسد  يف  ــت  ــاش وع لــزمــت  وعــظــيــمــة، 
املعطف  منحه  ــذي  ال الــروســي  األدب 

واحلياة. الدفء  رداء  اجلوجولي 
• و)2( : مقاطع من أغنية ثورية من 
العاملية  احلرب  ابان  االيطالي  الفلكلور 
الالسلطوي  احلزب  إيقاع  من  الثانية، 

االيطالي. االشتراكي 

دور اإلعالم املناضل يف مواجهة 

التطبيع مع الكيان الصهيوين
عادل لعريف
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الساهرة  املرأة  كعاملة،  املرأة  ككادحة،  املرأة  البيت"،  ك"ربة  املرأة  فيه  تعاني  مأساوي  واقع  متأزم،  واقع  إطار  يف 
بالدرجة األولى على تدبير احلاجيات الضرورية لألسرة، و بالتالي تلمس مبرارة االرتفاع املهول لألسعار، وغالء 
املعيشة...يف هذا االطار، قررت جريدة النهج الدميقراطي استضافة الرفيقة نعيمة الشبلي عضوة اللجنة املركزية 
للنهج الدميقراطي العمالي، عضوة السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي، مناضلة نقابية وحقوقية، وهي من ضمن 

املناضالت اللواتي حتملن هموم الفئات الفقيرة عامة، و هموم املرأة خاصة. 
فشكرا للرفيقة نعيمة على تلبية الدعوة

                         كيف تدبر رابت البيوت الفقريات والكادحات 
الهجوم  ظــل  يف  اليومي  العيش  متطلبات  تكاليف 

للمغاربة؟ الرشائية  القدرة  عىل  الرشس 

االستضافة. عىل  الدميقراطي  الهنج  لجريدة  تحية 

أرقام ذات  الكادحات من خالل  النساء  أقف أوال على وضع 
للتخطيط  السامية  املندوبية  إحصائيات  يف  واردة  داللــة 
من  املائة  يف   30 تبلغ  النساء  وسط  العطالة  فنسبة   .2020

العاطلني. مجموع 

ونصف  مليون  حوالي  نساء  تعيلها  التي  األسر  عدد  وبلغ   
املغربية،  األسر  مجموع  من  املائة  يف   16 ميثل  ما  وهو  أسرة، 
و35  أرامل،  هن  لألسر  املعيالت  النساء  من  املائة  يف   55 فيها 
من  املائة  يف  و43  مطلقات،  املائة  يف  و5  متزوجات  املائة  يف 
وما  سنة   60 العمر  من  يبلغن  لألسر  املعيالت  النساء  هؤالء 
او  املائة ال تتوفر على شهادة مدرسية  80 يف  فوق، وأكثر من 
دون  من  بيوت  ربات  تعتبرن  تقريبا  املائة،  يف   70 وأن  مهنية، 
الرقمية  املعطيات  هذه  من  انطالقا  منتجات.  وغير  مهنة 

: أمرين  نستنتج 

: إن هذه الشريحة من النساء الكادحات تقع يف أدنى  أوال 
االجتماعي. السلم  من  درجة 

ويف  باستمرار.  لالزدياد  ومرشح  كثير  عددها  أن   : ثانيا 
هذه  تعيش  املتأزمة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  ظل 
األسرة،  عيش  لقمة  توفير  سبيل  يف  مزرية  أوضاعا  الفئة 
غير  االقتصاد  مجاالت  يف  تكدح  بــاآلالف  النساء  جند  اذ 
يف  عامالت  متجوالت،  بائعات  فراشات،  إما  فهن  املهيكلة، 
تعرضن  »املوقف"  ويف  السيارات  مواقف  يف  حارسات  املقاهي، 
االقتصادي  الــوضــع  وبــتــأزم  فيها...  يرغب  ملــن  خدماتهن 
تضطر  األساسية،  االستهالكية  املواد  أسعار  ارتفاع  وتواتر 

من للرفع  أخرى  تدابير  التخاذ  الكادحات  النساء 

الواجهات،  اليومي كأن يشتغلن يف مجموعة من  مدخولهن 
للبيع،  تعرضنها  يدوية  مشغوالت  يف  مهاراتهن  وتستحضرن 
وقد وصل األمر ببعضهن إلى بيع ما ميتلكنه على بساطته...

املعيشي  املستوى  وتــردي  االقتصادية  األزمــة  تفاقم  إن 
والعطالة،  الفقر  نسبة  وارتفاع  الشعبية  الطبقات  لعموم 
يخرجن  اللواتي  الكادحات  على  وقوي  مباشر  بشكل  ينعكس 
للهجوم  ورفضهن  غضبهن  عن  يعبرن  آو  احتجاجات،  يف 
بشكل  الشعبية،  للجماهير  الشرائية  القدرة  على  الشرس 
من  ميكنهن  الذي  الوعي  من  مستوى  أدنى  غياب  ويف  فردي 
للنضال  تسلحهن  أن  شانها  من  تنظيمية  أشكال  عن  البحث 

احلقوق. وانتزاع 

التي  الكادحات  النساء  مباسي  اذكر  أن  يفوتني  ال  وهنا 
املخزني  النظام  جبني  على  موشومة  عــار  وصمة  ستظل 
الصويرة  إقليم  بولعالم  نساء  كمأساة  الالشعبية،  وسياساته 
 ،2017 نونبر  شهر  يف  دقيق،  حفنة  اجل  من  التدافع  ضحايا 
يف  العيش  لقمة  اجل  من  األثقال  حماالت  النساء  وماسي 
و مليلية، وأخرها ما وقع يف  املدينتني احملتلتني سبتة  معبري 
الفقيرات  النساء  من  غفيرة  أعداد  بتدافع  القنيطرة  إقليم 
يف  الــتــوت  ضيعات  يف  عمل  عقد  على  احلــصــول  ــل  اج مــن 

النساء  وضع  اليه  وصل  ما  على  بامللموس  يدل  وهذا  اسبانيا، 
الكادحات من فقر و تهميش ومن اهانة وإذالل يف ظل سياسة 
واملواطنني،  املواطنات  ضد  املخزني  النظام  ميارسها  اقصائية 
والنموذج  االجتماعية  الــدولــة  شــعــارات  كل  معها  تسقط 

اجلديد. التنموي 

قلب  يف  الكادحة  املــرأة  لجعل  املداخل  ماهي              
كافة  عىل  املخزين  الهجوم  مع  خاصة  السيايس،  الرصاع 

الحقوق؟

املدخل الرئيسي جلعل النساء الكادحات املهمشات يف قلب 
اإلنتاج  مواقع  يف  العامالت  هن  الطبقي/السياسي  الصراع 
األكثر  الطبقة  هن  العامالت  الن  ملاذا؟  الزراعي،  و  الصناعي 
يف  الكادحات  مع  وتشتركن  واالضطهاد،  لالستغالل  عرضة 
املتوحشة  النيوليبرالية  السياسات  مقصف  يف  معا  كونهن 
والكادحات  العامالت  معاناة  تعمق  فتئت  ما  والتي  املتبعة، 
العامالت  امتلكت  ما  فمتى  سنة.  بعد  وسنة  سواء  حد  على 
الطبقي  الصراع  يف  موقعهن  وأخــذن  طبقيا،  سياسيا  وعيا 
ورفعن  الكادحات  النساء  يف  التأثير  يف  كبير  دور  لهن  كان 
والقبول  والقدرية،  باملظلومية  الشعور  مجرد  من  وعيهن 
فهم  إلى  واإلحسان،  الصدقة  قبيل  من  املادي  الدعم  بأنواع 
ــاع  األوض جميع  يف  واستشعارها  املنهوبة،  احلقوق  معنى 
معاناتهن  أسباب  الكادحات  تعي  بهذا  تعيشها،  التي  املزرية 
اجل  مــن  الــنــضــال  ــرورة  وضـ دفــاعــهــن  أدوات  خلق  وأهــمــيــة 
كإنشاء  أهمية  ذات  هي  أخــرى  مداخل  والكرامة.  احلقوق 
بعض  يف  العمل  الشعبية،  األحياء  يف  العمل  وخاليا  جلن 
النسائية،  التنسيقيات  التقدمية،  الدميقراطية  اجلمعيات 

السالليات... النساء  تنسيقية  مثل 

املستمر  التواجد  يفرض  املداخل  هذه  خالل  من  العمل 
برامج  تسطير  وأيضا  االحتجاج  أشكال  كافة  يف  واالنخراط 
الطبقي.  وعيهن  ورفع  الكادحات  لتاطير  األهداف  محددة 
التأثير  مــحــدود  يبقى  أهميته  على  ــر،  أخ مدخل  هناك 

والكادحني  الكادحات  شرائح  ومشاركة  امليداني،  كالتضامن 
القمع،  قوى  هجوم  ضد  ومساندتهم  احتجاجية،  محطات  يف 
بعض  وتقدمي  معينة،  أفــراد  مع  شخصي  بشكل  والتواصل 
هذا  املناسبات...وأهمية  بعض  ومشاركتهن  املالي  الدعم 
الدميقراطي  النهج  بحزب  يعرف  كونه  يف  تتجلى  احلضور 

ومناضالته  مناضليه  عن  ايجابية  صورة  ويعطي  العمالي، 
الشعبية. اجلماهير  مع  والتحامهم 

             كيف ترين دور مناضالت حزب الهنج الدميقراطي 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  ــريورة  س يف  العمايل 

الكادحني؟

خالل  ومن  العمالي،  الدميقراطي  النهج  حزب  مناضالت 
املبادرات  خــالل  ومــن  اجلماهيرية  اإلطــارات  يف  اشتغالهن 
بالطبقة  واالحتكاك  التواصل  إلى  يسعني  احمللية،  امليدانية 
التأطير  بــهــدف  والــكــادحــني  الــكــادحــات  وعــمــوم  العاملة 
التنظيم  ــى  ال طريقها  الطبقة  ــذه  ه لتعرف  والــتــوعــيــة، 
اجل  من  الطبقي  الصراع  يف  الصحيح  موقعها  تأخذ  وبالتالي 
التغيير اجلذري يف املجتمع، فإذن هو دور مهم وكبيرو يحتاج 
يف  باستمرار  واالجتهاد  الرؤية  يف  ووضوح  النفس،  طول  إلى 

العمل. آليات  وجتديد  األهداف  حتديد 

هذه  يف  مطالبات  العمالي  الدميقراطي  النهج  مناضالت 
الوطني  املؤمتر  جناح  وبعد   – سابقاتها  من  أكثر  املرحلة، 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عن  واإلعــالن  اخلامس 
النضال  مواقع  يف  واحلضور  اجلهود  بتكثيف   – الكادحني 
والــعــامــالت  الــعــمــال  ــط  وس باستمرار  والــدعــايــة  العمالي 
والوعي  النضالية  التجربة  مــن  يكفي  مــا  ولهن  للحزب، 

األولوية. ذات  املهمة  هذه  يف  للنجاح  السياسي 
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ظفرك.  مثل  جلدك  حك  ما  القول  هنا  يصدق 
وتفرقة  التشتيت  بنار  يكتوون  العمال  وحدهم 
كل  الباطرونا  تعمل  الذي  الوقت  ففي  الصفوف. 
العاملة  الطبقة  أمام  صفوفها  لتوحيد  وسعها  يف  ما 
فالباطرونا  دولــتــهــم(  إنــهــا  )رغــم  الــدولــة  وأمـــام 
منذ  رفعت  ودولتهم  واحــدة،  نقابة  يف  ينتظمون 
التعددية  شــعــار  الشكلي،  االســتــقــالل  ــات  ــداي ب
النقابة  وجود  وناهضت  للعمال،  بالنسبة  النقابية 
بكونه  ذلك  إلى  يدعو  من  كل  متهمة  الوحيدة، 
فرض  ويريد  والتعددية؛  النقابية  احلرية  يضرب 
تشتت  هكذا  الــواحــدة.  والنقابة  الواحد  احلــزب 
محاربة  ومتــت  نقابة،   20 بــني  العاملة  الطبقة 
ــن طـــرف الــبــاطــرونــا،  الــعــمــل الــنــقــابــي ومــنــعــه م
تفرقة  من  املزيد  يف  النقابية  القيادات  وساهمت 

والشغيلة. العمال  صفوف 

تدني  يف  كبير  دور  النقابي  الــوضــع  لهذا  كــان 
العمالية.  النضاالت  شمل  ولم  العمالي  التضامن 
استعماله  كــان  قــويــا،  ســالحــا  العمال  فقد  لقد 
الــعــمــال،  ملــطــالــب  الــبــاطــرونــا  باستجابة  يعجل 
أو  معمل  من  واالحتجاج  اإلضــراب  انتقال  مخافة 
اإلقليم  أو  الصناعية  املنطقة  يف  غيرها  إلى  ضيعة 

الوطني. الصعيد  على  حتى  أو 

العمال؟  حقوق  يحمي  من  سؤال،  يطرح  عندما 
مفتشية  ومــؤســســة  ــة  ــدول ال هــم  ــواب:  ــ اجل يــأتــي 
هــؤالء  كــل  الــواقــع  يف  لكن  النقابات.  ثــم  الشغل 
وبــدون  شكليا  يحضرون  أو  يتغيبون  أو  يغيبون 
املقنع  اجلواب  على  العمال  يصر  وعندما  نتيجة. 

جواب.  بدون  السؤال  يبقى 

أن  العمال  يحس  وبالتجربة  الــوقــت  مــع  لكن 
هي  أنفسهم  حماية  وان  مباشرة  تهمهم  القضية 
العمال بهذه  إذا لم يهتم  مهمة ملقاة على عاتقهم. 
يجدوا  لن  فإنهم  بينهم،  فيما  ويناقشوها  القضية، 

واملساندة.  الدعم  يحتاجون  يوم  بهم  سيهتم  من 

العاملة  الطبقة  وفئات  أجزاء  بقية  على  يجب   
املهمات  إحدى  وجتعلها  التضامن،  بقضية  تهتم  أن 
تلزم  وأن  والطرد،  الهشاشة  من  العمال  حتمي  التي 
احلركات  يف  التضامن  مطالب  بـــإدراج  النقابات 
يف  أو  الواحد  الصناعي  احلي  يف  ســواء  النضالية 
إن  الوطني.  الصعيد  إلى  لتصل  اإلقليم  أو  املدينة 
السليم لكي  الطريق  العمال فيما بينهم هو  تضامن 
التضامن  ويف  والدولة؛  األخرى  الطبقات  تسمعهم 
اجتماعية  طبقة  أنهم  اجلميع  يتعلم  العمالي 
ويوم  الثروة،  ينتج  من  وهم  االقتصاد،  يف  أساسية 
سيتوقف  اإلنتاج  ماكينة  محرك  توقيف  يقررون 

املغرب.

الذي  للتضامن  جيدا  ينظروا  أن  العمال  على 
يضعون  وكيف  بينهم،  ما  يف  الباطرونات  به  يقوم 
يشغلونهم  وال  السوداء  اللوائح  يف  املناضلني  العمال 
او  العامل  ذلك  طرد  الــذي  الباطرون  مع  تضامنا 
أعدائها  من  تتعلم  أن  العاملة  الطبقة  على  العاملة. 
وتشبيك  والتماسك  بالوحدة  عليهم  تتغلب  وان 

نضاالتها.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

التضامن العاميل من 
صنع العامل أنفسهم

الوجه املظلم ملونديال قطر: تكلفة عاملية / حقوقية باهظة

هل ستقف اجلماهير الكروية واملنظمني 
ترحما  صمت  دقيقة  املونديال  افتتاح  يف 
قضوا  الذين  العمال  آالف  ألرواح  وإكراما 
ستتراقص  التي  املالعب  تلك  بناء  خالل 
لم  مبنتخباتها؟  احتفاال  مدرجاتها  على 

يفعلوا وأظنهم يتذكرون.

أغــلــب وســائــل اإلعــالم  انــصــرفــت  فقد 
متابعة  إلــى  البشر  من  املاليني  وعــشــرات 
ــال الـــذي انــطــلــق يــوم  ــدي ــون فــعــالــيــات امل
هذا  مع  واحتدم  وتنامى  نونبر،   20 األحد 
تهافت  الضخم  اجلماهيري  االستقطاب 
الشركات الكبرى والعابرة للقارات إلى حجز 
مكان على اللوحات اإلشهارية داخل املالعب 
برامج  فــقــرات  وبــني  الــشــوارع  طــول  وعلى 
شاشات القنوات الناقلة للحدث التي قفزت 
والفواجع  املآسي  على  بالتأكيد  وتغاضت 
ذهب  وقد  العاملة.  الطبقة  تكبدتها  التي 
املتتبعون واملعنيون إلى ذكر التكلفة املالية 
ومقارنة مونديال قطر بسابقيه، حيث مت 
 2022 نسخة  أن  إلى  والترويج  التصريح 
كلفت البلد امُلنظم حوالي 230 مليار دوالر، 
فيما تراوحت تكلفات النسخ السابقة ما بني 
الثمن  هو  ما  لكن  دوالر.  مليار  و16  و4   3
العاملة  الطبقة  دفعته  ــذي  ال احلقوقي 
وعوائلها على مدى عشر سنوات من إنشاء 
واملطارات  واألبراج  والفنادق  املالعب  وبناء 
املقارنة  قبل  إدراكه  يجب  فما  والطرق...؟ 
منظمي  مــن  وسابقيها  قطر  تهييء  بــني 
والبرازيل  وروسيا  فرنسا  مثل  املونديال، 
أن  هو  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  وأملانيا 
لم  النسخة  هذه  وإنشاءات  مشاريع  معظم 
تكن موجودة بتاتا مما استدعى استقطاب 
العاملة من  اليد  أكثر من مليون ونصف من 
التهجير  وكاالت  طريق  عن  وآسيا  أفريقيا 
هو  الذي  الكفيل  نظام  وحتت  واالستغالل 
أقرب إلى نظام عبودية منه إلى نظام شغل.

احلقوقية  املنظمات  بعض  إحصائيات 
وفاة   8000 يناهز  عما  تتحدث  الدولية 
يف صفوف العمال الوافدين من دول فقيرة 
قطر  إلى  قدموا  العمل،  فرص  فيها  تنعدم 
وأرواحهم،  بأبدانهم  البطولة  هذه  لبناء 
واجلــهــات  وقــطــر  الفيفا  ستجني  فيما 
أرباحا  الرأسماليني  والوسطاء  الراعية 
مليون  حــوالــي  تــوافــد  خــالل  مــن  خيالية 

وجمهور  العبني  مــن  ــي  دول سائح  ونصف 
مليارات  مشاهدة  نسب  ثــم  وصحافيني، 
ووسائل  التلفزية  القنوات  على  املهتمني 
العلم  مع  واالنترنت.  االجتماعي  التواصل 
للبيع  بورصة  مبثابة  ستكون  املناسبة  ان 
مديري  ــرف  ط مــن  الالعبني  يف  ــراء  ــش وال

أعمالهم. 

تنظيم  حق  قطر  منحت  عندما  الفيفا 
مونديال 2022، وضعت شروطها كما فعلت 
والفنية  التقنية  املعايير  حول  السابق،  يف 
ــة بــاملــالعــب وتــصــنــيــف الــفــنــادق  ــاص اخل
وشروط  تقييدات  تضع  لم  لكنها  والطرق، 
الوافدين لضمان حقوقهم  العمال  حلماية 
بل  والشغلية،  واالجتماعية  االقتصادية 
لم يكلف خبراءها أنفسهم حتى عناء نقل 
الدولية  العمل  منظمة  إمـــالءات  ــرض  وف
فيما يتعلق بسالمة وأمان العمال من خالل 
لم  أنها  فإما   .1925 أبريل  اتفاقية  تفعيل 
النسخة  هذه  أن  وتغاضت  أدركت  أو  تدرك 
للبنيات  قطر  افتقار  وبسبب  املونديالية، 
حــدث،  هــكــذا  ملثل  الــضــروريــة  التحتية 
واملهندسني  العمال  ماليني  جللب  ستضطر 

والتقنيني.

قادم  بناء  لعامل  وفــاة  أول  ُسِجلت  لقد 
أبناء،  النيبال وترك وراءه أسرة وأربعة  من 
على  وتعالت  وتواصلت،  احلــوادث  وتكررت 
العمالية  الــنــقــابــات  بعض  أصـــوات  إثـــره 
وشبكات  الدولية  احلقوقية  واملنظمات 
مسؤولياتها  جتاه  الفيفا  لتنبيه  املراسلني 
املتحدة  األمم  "مبادئ  حيال  والتزاماتها 
اإلنسان"  وحقوق  التجارية  األعمال  بشأن 
ضغط  ــم  ورغ لكن  احلقوقية.  وسياستها 
الكوارث  تواصلت  دولــيــا،  الفاعلة  القوى 
وتوالى سقوط جثت العمال بسبب حوادث 
جسدية،  لعاهات  واملسببة  املميتة  الشغل 
القطرية  السلطات  تنصل  ذلك  وسبق  بل 
العمل  شروط  وتطبيق  إعمال  من  والفيفا 
املتعارف عليها دوليا، من عقود شغل ورسوم 
االجتماعية  والكلفة  جماعية  توظيف 
العمال  أجور  وسرقة  التالعب  إلى  أدى  مما 
اإلصابة  حالة  يف  منهم  التخلص  وسهولة 
الوفاة  حاالت  يف  عائالتهم  تعويض  وعدم 

املترتبة عن حوادث ومخاطر الشغل.

تغطية  تــشــمــلــه  ــم  لـ ــذي  ــ الـ ــيء  ــشـ الـ
املونديال  انطالق  قبل  اإلعالمية  القنوات 
ــن بفضل  ــذي الــعــمــال ال ــو احــتــجــاجــات  ه
الشمس  أشعة  حتت  البدنية  تضحياتهم 
الرياضية/  التظاهرة  هذه  تقام  احلارقة، 
من  ــزءا  جـ يتقاضوا  أن  دون  الــتــجــاريــة، 
تصون  شغلية  ضــمــانــات  ودون  ــم  ــوره أج
من  أوال  يشتكون  اآلن  فــهــم  حــقــوقــهــم. 
العمل  باستمرار  ويطالبون  الشغل  فقدان 
عشر  انتظرت  قطر  ودولة  التعويضات.  مع 
حتت  تضطر  لكي  االنتهاكات  من  سنوات 
لصندوق  دوالر  مليون   320 لدفع  الضغط 
يف  إال  إحداثه  يتم  لم  الــذي  العمال  دعم 
يف  العمل  من  سنوات   10 بعد  أي   ،2020
وتقتيل.  خروقات  من  الزمها  وما  املشاريع 
سلطات  تلجأ  مسؤولياتها  مــن  وللتهرب 
بأنها  الــوفــيــات  اســبــاب  تبرير  ــى  إل قطر 
الشغل،  حوادث  مفهوم  خارج  أي  طبيعية، 
قوانينها  حسب  التعويض  دفع  من  للتهرب 
و  األخــطــر  الــظــاهــرة  تبقى  لكن  احمللية. 
حقه  بعد  اإلنسان  حلقوق  انتهاكا  األكثر 
املقدس يف احلياة، هي تطبيق نظام الكفالة 
حاجتهم  استغالل  و  العمال  الســتــقــدام 
األصــلــيــة،  بــلــدانــهــم  يف  املــفــقــود  للعمل 
االستعباد  ــاف  ــن أص لشتى  وإخــضــاعــهــم 
التهجير  ــاالت  ووك العمل  أربــاب  طرف  من 
االنتهاكات  مختلف  وارتــكــاب  والوسطاء، 
نصفها  أو  األجـــــور  عــلــى  الــســطــو  مــثــل 
والصحية  االجتماعية  التغطيات  وغياب 
إقامتهم،  أماكن  يف  واالكتظاظ  والتكديس 
أوضاع  حول  معلومات  بأي  اإلدالء  وعــدم 
العمال املصابني أو اسباب وفاتهم لعائالتهم 
عن  للسؤال  وآســيــا  أفريقيا  مــن  القادمة 
بيوتهم  عن  تغيبوا  الذين  معيليهم  مصير 
ملدد تتراوح بني 6 و ثمان سنوات متواصلة. 
وطبعا كل هذه االنتهاكات والتجاوزات، وكل 
وحقوقهم  العمال  صفوف  يف  النزيف  هذا 
الغربية  ــدول  الـ أنــظــار  أمـــام  يــحــدث  ــان  ك
كونية  عن  بدفاعها  تتبجح  فتئت  ما  التي 
أجيالها  كل  ويف  اإلنسان  حقوق  وشمولية 
والسبب معروف، هو  دون أن حترك ساكنا، 
الصمت  مقابل  قطر  وبترول  غاز  يف  طمعها 
العاملة  الطبقة  مصالح  على  والــتــواطــؤ 

ومكتسباتها وحقوقها.

مصطفى خياطي

السودان: لن تحكمنا قوى التسوية مرة أخرى
الهبوط  جماعة  الوثبة..  حوار  أحــزاب 
2020م..  البشير  انتخاب  وإعــادة  الناعم 
وبخست  الــثــوار  مــن  سخرت  طاملا  والــتــي 
نضالهم.. اضطروا لاللتحاق بأخر عربة يف 
قطار الثورة بعد أن أيقنوا أن نظام البشير 
املاحقة  الضربات  حتت  ساقط  محالة  ال 
لقوى الثورة الفتية يف انتهازية ال يحسدون 

عليها.

 هذه الفئة الطبقية ينطبق عليهم املثل 
مصاحلهم  حتركهم  حكومة(..  كل  )شعب 
ال  والــتــي  الرخيصة  األنــانــيــة  الطبقية 
وظيفة  عــلــى  ــول  ــص احل سقفها  يــتــجــاوز 
ومنزل  وعربة  محترم..  براتب  حكومية 
مستعدون  ذلك  سبيل  يف  وهم  حكوميني.. 

على الدوام لتغيير مواقفهم وبيع ذممهم.. 
إمكاناتها  كل  سخرت  الفئة  هذه  تاريخًيا 
تعاقبت  التي  الشمولية  األنظمة  خلدمة 
انقالب  منذ  ويسارها..  ميينها  بالدنا  على 
القائم  االنقالبي  بالنظام  وانتهاء  عبود 
الشعب..  مصالح  ضد  دائًما  ويقفون  اآلن.. 

وخيانة الثوار.

وبعد  قبل  الثورة  هذه  ضد  وقفوا  فقد    
األمنية  اللجنة  مع  ومتــاهــوا  انتصارها.. 
املــبــاد.. وبــدفــع خارجي  الــنــظــام  وفــلــول 
الدستورية  الوثيقة  ومترير  بإعداد  قاموا 
األمنية  اللجنة  شراكة  قننت  التي  املعيبة 
تشريعية  سلطات  منحتهم  بل  السلطة  يف 
عرقلة  يف  استخدموها  واسعة  وتنفيذية 

ــن تنفيذ  بــهــا ع والــقــعــود  الــثــورة  مــســار 
شعاراتها.

جماعة  اســتــئــثــار  مــقــابــل  يف  ذلـــك    
رخيصة  محاصصة  يف  الــنــاعــم  الــهــبــوط 
القيادات  ــل  وك ــوزراء  ــ ال مجلس  مبقاعد 
ووالة  املدنية  اخلدمة  يف  والوسيطة  العليا 
الواليات.. بعد أن اختطفوا )قوى احلرية 
والتغيير( وقرارها بالتآمر والتكتل وأقصوا 
ال  التي  والقوى  التنظيمات  كل  وهمشوا 
الشيوعي  احلــزب  فانسحب  معهم.  تتفق 
علًنا بعد أن أيقن أن هذه املجموعة تستغل 
على  لالنقالب  والتغيير(  احلرية  )قــوى 

الثورة.

" من جريدة امليدان"


