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عبد الرحمان عبيبيضيف العدد : 

من أجل نضال وحدوي قوي 

لصد اهلجوم املخزين عىل 
حقوق ومكتسبات شعبنا

الوضع االقتصادي باملغرب بني 
االزمة وتداعياهتا عىل الشباب

التقدمية  ــراف  األطـ مــن  الــدميــقــراطــي  النهج  ــان  ك
األساس،  هذا  وعلى  االجتماعية،  اجلبهة  يف  املنخرطة 
نفسه  العمالي  الدميقراطي  النهج  يعتبر  وكاستمرارية 
ملزما باالنخراط القوي والفاعل يف هذه اجلبهة  أخذا 
بعني االعتبار خطه السياسي ومرجعيته النظرية التي 
االلتزام  جندد  هكذا  اخلامس.  الوطني  املؤمتر  قررها 
بأن  الراسخة  قناعتنا  خالل  ومن  الواعي،  باالنخراط 
الشعبي  النضال  أدوات  أحد  هي  االجتماعية  اجلبهة 
مدخل  أو  بوابة  عبر  ببالدنا  املنشود  التغيير  أجل  من 
شعبنا  جماهير  ظهر  تلهب  التي  االجتماعية  القضايا 
املرفق  على  والقضاء  والهشاشة  والتفقير  الغالء  بسوط 
األساسية.  اخلدمات  وباقي  والصحة  التعليم  يف  العام 
ببالدنا  املنشود  التغيير  نعتبر  فإننا  وثانيا،  أوال،  هذا 
الطبقة  رأسها  وعلى  الشعبية  اجلماهير  صنع  من  هو 
انطالقا  واملدن.  البوادي  يف  الكادحة  والفئات  العمالة 
من هذين االعتبارين، فإننا نعتبر اجلبهة االجتماعية 
أن  اجلماهير  على  يجب  التي  الذاتية  التنظيمات  أحد 
ابتداء  البالد  مناطق  مختلف  يف  تأسيسها  يف  تساهم 
األهداف  برنامج  وتدقيق  نضالها،  موضوع  حتديد  من 
لم  ما  البرنامج.  ذلكم  حتقيق  خطة  ووضــع  واملطالب، 
لبناء  محاولة  أيــة  فــإن  اخلــطــوات،  هــذه  كــل  تتحقق 
والفوقية،  االنعزالية  ستعرف  االجتماعية  اجلبهة 
أن  تنتظر  التي  اجلماهير  تلك  انخراط  عدم  وبالتالي 
املطالب،  عن  للتعبير  إطارا  االجتماعية  اجلبهة  تكون 

وجدوا. أينما  للمتضررين  النضال  تنظيم  وأداة 
النهج  العاملة،  للطبقة  املستقل  احلزب  انخراط  إن 
بعد  ولــه  نوعي،  انــخــراط  هو  العمالي  الدميقراطي 
الفوقي  العمل  عــن  يبتعد  شعبي  جماهيري  طبقي 
العمالي  الدميقراطي  النهج  انخراط  إن  واملناسباتي. 
البوادي  ويف  الشعبية  األحياء  جماهير  مع  العمل  يروم 
هي  لكن  والواعي،  املنظم  بالنضال  تلتحق  أن  أجل  من 

اجلبهة  يف  منخرطون  إننا  أنويته.  بناء  يف  تساهم  من 
عماال  الشعبية  اجلــمــاهــيــر  بــجــانــب  االجــتــمــاعــيــة 
غائبون  هم  مطالب  رفع  يف  عنهم  ننوب  وال  وكادحني 
يف  منخرطون  إننا  انتزاعها.  يف  واملشاركة  النضال  عن 
احلاشدة  القوى  موازين  خللق  االجتماعية،  اجلبهة 
يف  التقدم  على  الــقــادرة  اجلماهيرية  الكتلة  لبناء 
اجلماعي  بالوعي  والــرقــي  املنشود  التغيير  مسيرة 
الظواهر  تلك  كل  عنها  تتولد  التي  احلقيقية  باألسباب 
يف  الــبــالد  وإغـــراق  وتفقير  ــالء  غ مــن  االجــتــمــاعــيــة، 
باالنضباط  االمبريالية  إلمالءات  والرضوخ  املديونية، 

البالد.  لثروات  والنهب  التقشف  لسياسات 
مناضالتنا  نــدعــو  فــإنــنــا  ــارات،  ــب ــت االع هــذه  لــكــل 
املشترك  بالنضال  املقتنعة  الهيئات  وباقي  ومناضلينا 
الساعة  حد  إلى  اتبعتها  التي  العمل  أساليب  نطور  أن 
انخراط  عــدم  نتيجتها  وكانت  االجتماعية  اجلبهة 
العمل  طريقة  يف  يكمن  العطب  املتضررة.  اجلماهير 
يف  نبدع  أن  جميعا  وعلينا  اجلماهير،  خط  عن  البعيدة 
الفئات  وبقية  والكادحني  العمال  مع  التواصل  طريقة 
بأنها  وتعي  تشعر  نتركها  أن  علينا  واملفقرة؛  املتضررة 
عن  بعيدا  مصاحلها،  يخدم  نضالها  وأن  القرار،  صاحبة 
مناسباتي  النضال  جعل  أو  والتسخير  التحكم  عقلية 
املقهور.  الشعب  مصالح  عن  بعيدة  حلسابات  يخضع 
قوى  مــوازيــن  ونخلق  الــقــوى،  نحشد  أن  أيضا  علينا 
انتزاع  أجل  من  للتقدم  الطبقي  الصراع  تدفع  جديدة 
ساعة  وتقريب  واالجتماعية،  االقتصادية  املكتسبات 
يسمح  والذي  املنشود  التغيير  نحو  احلاسمة  االنطالقة 
أن  وإدراك  املخزنية،  املافيا  قبضة  من  شعبنا  بانعتاق 
الدولة  مجتمع  اجلديد،  املجتمع  وبناء  التحرر  طريق 
وهو  سالك  طريق  والشعبية،  الدميقراطية  الوطنية 
حرية  بكل  مصيره  يحدد  أن  قــرر  شعب  قبضة  رهــن 

وإقدام. 

موقفنا من الجبهة االجتماعية
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"مثار هذا المنو، رغم انخفاضه وضعفه ،يذهب يف 
اتجاه واحد ،لصالح فئة قليلة من املجمتع، وليس إىل 
الرفع من مستوى معيشة افراد الشعب  ومتطلباهتم 

وحاجياهتم من سكن صحة تعلمي وشغل " 
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يف ترصيح   للمكتب السيايس للحزب الشيوعي السوداين

االتفاق االطاري يهدف يف األساس لتصفية ثورة دجنرب

ديسمبر   10 بتاريخ  اجتماعه  يف  السياسي  املكتب  ناقش 
2022، االتفاق اإلطاري الذي مت التوقيع عليه اإلثنني املاضي 
والتغيير-  احلرية  وقوى  االنقالبية  الطغمة  بني  ديسمبر   5
يف  يهدف  الذي  البائد  النظام  فلول  وبعض  املركزي  املجلس 
األساس لتصفية ثورة ديسمبر واعادة الشراكة حتت هيمنة 

البائد  النظام  سياسات  إنتاج  ــادة  وإع االنقالبية،  الطغمة 
االقتصادية والقمعية والتفريط يف السيادة الوطنية.

ديسمبر  لثورة  األساسية  املطالب  على  االتــفــاق  التف 
العدالة واإلصالح األمني والعسكري وإلغاء اتفاق  املتمثلة يف 
وإعــادة  يونيو  من  ـــ30  ال نظام  بنية  وتفكيك  املعيب  جوبا 
املطالب  هذه  ُأّجلت  السودان،  شرق  وأزمــة  املنهوبة  األمــوال 
الوثيقة  جتربة  يف  حدث  كما  إليها  الرجوع  يتم  ال  أن  على 
التحقيق  جلان  وكل  التشريعي  املجلس  بتأجيل  الدستورية 
يف عنف السلطات وعلى رأسها مجزرة فض االعتصام التي لم 

تصل لنتيجة حتى اآلن.

بدون  لالنتخابات  مباشرة  القفز  هو  التسوية  من  الهدف 
إجناز مهام الفترة االنتقالية وتفكيك التمكني بهدف الوصول 

للسلطة عبر تزوير االنتخابات.

سياسة  تواصل  حكومة  تكوين  التسوية  هذه  أهداف  من 
القمع ونهب ثروات البالد وتهريبها للخارج واخلضوع للمحاور 
كما  االتفاق  على  للتوقيع  ضغطت  التي  والدولية  اإلقليمية 
 25 بانقالب  انتهت  التي   2019 الدستورية  للوثيقة  حدث 

أكتوبر 2021م.

وقراراته  العسكري  االنقالب  على  أبقى  اإلطاري  االتفاق 
التي وافقت عليها قوى احلرية والتغيير- املجلس املركزي دون 
 25 بعد  االنقالب  قرارات  كل  إلغاء  مثل:  املناخ  تهيئة  توفير 
أكتوبر وعودة العسكر للثكنات وحل الدعم السريع، وبالتالي 

يصبح اتفاق إذعان.

ذر  إال  هو  ما  العامة  املبادئ  حول  االتفاق  يف  جاء  ما  أما 

للرماد يف العيون وهي تصلح لكل الدساتير وكذبها الواقع مثل 
ما حدث من قمع وحشي من قبل القوات االنقالبية للمواكب 
ناسفًا  ديسمبر   8 وموكب  االتفاق  توقيع  حلظة  يف  السلمية 
وحقوق  التظاهر  وحق  السلمي  التجمع  حق  عن  ذكر  ما  كل 
اإلنسان واحترام املواثيق الدولية وحكم القانون الخ... إضافة 
حدث  كما  واملنتظرين  املعتقلني  تعذيب  سياسة  الستمرار 

لتوباك ورفاقه مؤخرًا.

خارجية  سياسة  إتباع  حــول  العامة  املــبــادئ  يف  جــاء  ما 
متوازية كذبها الواقع بالتدخل الدولي الكثيف يف فرض هذه 
التسوية وذلك خدمة ملصالح هذه القوى يف نهب ثروات البالد.

هو  اإلطــاري  باالتفاق  إليه  املشار  والدفاع  األمن  مجلس 
السلطة  يكرس  تكوينه  وبطبيعة  الفعلية  السلطة  مركز 
واحلــركــات  السريع  والــدعــم  االنقالبية  الــقــوى  أيـــدي  يف 
باإلضافة  واإلعالم  املال  على  سيطرتهم  على  عالوة  املسلحة 
للصالحيات املفتوحة خاصة يف ظل عدم حتديد صالحيات 
ومهام هذا املجلس يف االتفاق، كما أبقى االتفاق على الدعم 
قبلية  مليشيا  بأنه  علمًا  النظامية  األجهزة  ضمن  السريع 
هيكل  أن  إلى  إضافًة  اإلنسانية.  ضد  جرائم  ارتكبت  وأسرية 
السلطة املطروح يف االتفاق اإلطاري هو نظام احلكم الرئاسي 

بداًل عن النظام البرملاني.

ــر والــتــحــريــر  ــل يف ســيــاســة الــســوق احلـ ــ االتـــفـــاق واص
مفاتيح  وتسليم  اإلنــتــاج  مــن  الــدولــة  وخـــروج  االقــتــصــادي 
مصراعيها  على  البالد  وفتح  الطفيلية  للرأسمالية  االقتصاد 
للقوى الدولية واإلقليمية لنهب موارد البالد، وحترير اسعار 

الضروريات وإلقاء املزيد من األعباء على الكادحني.

ــذري  التغيير اجل ــوى  مــن ق نــدعــو ألوســـع حتــالــف  إنــنــا 
حتى  األشكال  مبختلف  املقاومة  ملواصلة  للتسوية  والرافضة 
االنقالب  إلسقاط  املدني  والعصيان  العام  السياسي  اإلضراب 

وقيام احلكم املدني الدميقراطي.

حول  تفصيلي  بيان  إصــدار  السياسي  املكتب  قرر  وأخيرًا 
 14 القادم  األربعاء  صحفي  مؤمتر  وعقد  اإلطــاري  االتفاق 
ديسمبر 2022م الساعة الواحدة ظهرًا باملركز العام اخلرطوم 

.2

الحزب الشيوعي السوداين 

املكتب السيايس

10 ديمسرب 2022م.

املطبات وكل احملاوالت  إنها تواجه  تراوح مكانها  السودانية ال  الثورة 
كما  الناعم  الهبوط  وفرض  إجهاضها  إلى  تسعى  والتي  االلتفافية 

يسميه احلزب الشيوعي السوداني.

هدفها  حتقيق  حتى  الثورة  تتواصل  أن  على  الثورية  القوى  حترص 
يف إسقاط النظام وتفكيك النظام وتصفية النظام وهذه املراحل هي 
ما كان ينقص باقي السيرورات الثورية التي عرفتها شعوب منطقتنا 
وسقطت قوى الثورة يف فخ الهبوط الناعم والذي سمح برجوع فلول 

األنظمة التي سقطت رؤوسها ولم تسقط دولتها االستبدادية.

ويف  السودانية  الثورية  القوى  مع  والقوي  املبدئي  تضامننا  اطار  يف 
النهج  املركزية  جريدتنا  تنشر  السوداني  الشيوعي  احلزب  طليعتها 
املكتب  اصدره  الذي  والقوي  الهام  الصحفي  التصريح  الدميقراطي 
تاريخية  وثيقة  ونعتبرها  السوداني  الشيوعي  للحزب  السياسي 

تستحق الدراسة والتمعن.

       هيئة التحرير  

إننا ندعو ألوسع تحالف 
من قوى التغيري الجذري 

والرافضة للتسوية 
ملواصلة املقاومة 

مبختلف األشكال حىت 
اإلرضاب السيايس العام 
والعصيان املدين إلسقاط 

االنقالب وقيام الحكم 
املدين الدميقراطي
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

الوطنية للطاقة  النقابة  أصدرت 
و املعادن - فرع زملو بوعنان- املنضوية 
صحافيا  بالغا  الكدش،  لــواء  حتت 
عن  ــراب  إلضـ بخوضها  فيه  تخبر 
دجنبر   15-  14-  13- ــام  أيـ العمل 
2022 ،تزامنا مع زيارة مجموعة من 
كومابار  شركة  رأسمال  يف  املساهمني 
تعلن  كــمــا  املــنــجــم.  تستغل  الــتــي 

االحتجاجية  الوقفة  يف  انخراطها 
املنظمة يوم اخلميس 15 دجنبر أمام 
مع  تضامنا  بوعرفة  إقليم  عمالة 

عامل احلراسة املطرود من العمل.

الــبــالغ : " يف  ــاء يف نــص  و ممــا ج
سياق  يف  و  املتوحشة،  العوملة  سياق 
وطني متسم بضرب القدرة الشرائية 
بارتفاع  تترجم  الــتــي  للمواطنني 
ــي و مــســتــدام لــأســعــار مع  ــاروخ ص

جتميد أجور العمال و ضرب احلريات 
تنهج  الشركة  إدارة  فإن  النقابية... 
وهكذا  الــصــمــاء.....  اآلذان  سياسة 
كومابار  شــركــة  تبرمج  أن  فــعــوض 
اجلماعة  بــهــذه  تنموية  مــشــاريــع 
حــوارات  تفتح  أن  وعــوض  الفقيرة، 
للطاقة  الوطنية  النقابة  مع  جــادة 
باعتبارها  باملنجم  /كدش  واملعادن 

التمثيلية  ذات  الوحيدة  النقابة 
العمال  مناديب  انتخابات  حسب 
ملفها  أرضية  على   ،)2021 )يونيو 
الشركة  إدارة  اخــتــارت  املــطــلــب.... 
منطقة  شباب  من  مناضلني   4 اتهام 
ثروتها  الشركة  نهبت  التي  أنــبــاج 
سبعينيات  منتصف  منذ  املعدنية 
خالل  من  اليوم،  إلــى  املاضي  القرن 
منها  محاولة  يف  واهية  تهم  تلفيق 

لضرب احلريات النقابية.....

عامل املنجم يرضبون عن العمل

زملو /بوعنان

بجهة  العمالي  الدميقراطي  النهج  حــزب  يتابع 
املعتصمون  النقابيون  العمال  له  يتعرض  ما  اجلنوب 
 COPAG كــوبــاك  الفالحية  الــتــعــاونــيــة   مقر  ــام  أمـ
بجماعة أيت إعزة اقليم تارودانت منذ 03 نونبر 2022 
الصحية  سالمتهم  يف  وتهديد  وجتويع  تشريد  من 
والبدنية ، والذين دخلوا يف إضراب عن الطعام ابتداء 
من يوم الثالثاء 29 نونبر 2022، بعد أن سدت أمامهم 
كل أبواب احلوار، ويف غياب ألي أفق حلل مشاكلهم التي 
ازدادت، وتفاقمت بعد تأسيسهم ملكتبهم  النقابي التابع 
أن  ينتظرون  كانوا  الذي  الوقت  )UMT(.ففي  ملركزية 
تشكل فيه هذه اخلطوة النضالية إشارة جلميع اجلهات 
التدخل  أجــل  من  االجتماعي،  ملفهم  عن  املسؤولة 
يتفاجؤون  لوضعيتهم،  ومنصف  عــادل  حل  إليجاد 
بتدخل قوات القمع املخزنية بشكل عنيف مساء يوم 
االربعاء 30 نونبر 2022 حيث صادرت الفتات واعالما 
نقابية  وأرغمتهم على عدم املبيت يف املعتصم، مما نتج 
مت  والــذي  عليه  مغمى  ي(   - العامل)ش  سقوط  عنه 
نقله بسيارة اإلسعاف الى املستشفى االقليمي"املختار 
يتضح  ،وبــذلــك  العالج  لتلقي  بــتــارودانــت  السوسي" 
بشكل جلي للطبقة العاملة انحياز السلطات املخزنية 
على  ولو  مصاحلها،  وحماية  االستغاللية   للباطرونا 

حساب أرواح و قوت العمال والعامالت .

املخزني  والــهــجــوم   اخلطير  الــوضــع  ــذا  ه ــام   ــ وأم
النهج  حزب  فإن  العزل،  النقابيني  العمال  هؤالء  على 

الدميقراطي العمالي بجهة اجلنوب يعلن ما يلي:

1. يدين ويستنكر هجوم وتدخل السلطات القمعية 
املضربني  العمال  هــؤالء  حق  يف  بتارودانت  املخزنية 
النضالية  خدمة  عن الطعام، بهدف تكسير معركتهم 
النقابية  للحريات  وضربا  االستغاللية  للباطرونا 

ويحملها مسؤولية تبعات هذا التدخل.

نضاالتهم  ويدعم  العمال  هــؤالء  مع  يتضامن   .2
املشروعة من أجل حقوقهم .

على  كوباك  تعاونية  إدارة  واصــرار  تعنت  يدين   .3
عدم االستجابة ملطالب العمال  واستمرارها يف محاربة 
والعامالت  العمال  أرواح  أن  ويعتبر  النقابي،  العمل 

املضربني فوق كل االعتبارات  وال تقدر بثمن .

والنقابية  السياسية  الهيئات  جميع  يدعو   .4
للتحرك  باجلهة  املناضلة  واجلمعوية  واحلقوقية 
والتنسيق لتقدمي أشكال الدعم واملؤازرة لهؤالء العمال 

متابعة وتضامنا مع عامل رشكة كوباك يف محنتهم.

حركة املعطلني باملغرب تخلد ذكرى استشهاد 

نجية أدايا ؛ زهرة الثلج.

اجلمعية  فــروع  مختلف  أحيت 
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
الستشهاد   22 ــرى  ــذك ال بــاملــغــرب 
الثلج"؛  "زهرة  أدايا  جنية  الرفيقة 
باملغرب،  املعطلني  حركة  شهيدة 
تفضح  والفتات  وشعارات  بوقفات 
الرفيقة،  استشهاد  بظروف  وتندد 
التي من أجلها تأسس هذا  واملطالب 
مع  تــزامــن  هــذا  التخليد  ــار.  اإلطـ
ورمزية،  أهمية  ذات  أخــرى  ذكــرى 
الستشهاد   45 الــذكــرى  ــي  وه أال 
شهيدة  املنبهي  سعيدة  الرفيقة 
احلــركــة املــاركــســيــة-الــلــيــنــيــنــيــة 
خــرجــت  ــد  قـ و  ــذا  ــ ه املـــغـــربـــيـــة. 
واملناضلني  املناضالت  من  مجموعة 
مــواقــع  و  مــنــاطــق  مــخــتــلــف  يف 

حلملة  الوطنية  اجلمعية  ــروع  وف
عرفانا  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
الشهيدة   / الــفــقــيــدة  ــروح  لـ أوال 
ــدت  ــ ــدت وحت ــ ــاب ــ ــي ك ــتـ جنـــيـــة الـ
التي  وتــلــك  الطبيعية  الــصــعــاب 
القمع املخزني من  و  فرضها احلصار 
إلطارها  التنظيمية  التنمية  أجل 
من  انطالقا  م،  م  ش  ح  و  ج  العتيد 
الذي  الفرع  و  األطلسية  املنطقة 
كانت تنتمي له )إفران( والنواحي، 
رص  و  ومــقــاومــة  تنظيم  ــل  أج مــن 
على  املــعــطــلــني  نــضــاالت  ــوف  ــف ص
و  التنظيم  يف  احلق  مطلبي  أرضية 

الشغل.

اإلنسان  حقوق  لهيئات  املغربي  االئتالف  طالب 
املستويات  كافة  على  سياساتها  مبراجعة  الدولة 
إصــالح  تـــروم  عاجلة  ــراءات  ــ إج بسن  والتعجيل 

املغربي. الشعب  أوضاع 

العشرات  رفقة  أصدره  بيان  يف  االئتالف  وسجل 
الذكرى  مبناسبة  واملدنية  احلقوقية  الفعاليات  من 
تواتر  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  لصدور   74
واملتمثلة  واحلريات،  احلقوق  متس  التي  االنتهاكات 
املدنية  احلقوق  مجال  يف  املتصاعدة،  التراجعات  يف 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 

. لبيئية ا و

التنظيم  يف  ــق  احل مــصــادرة  اســتــمــرار  وانــتــقــد 
السلمي  الــتــظــاهــر  يف  واحلـــق  التجمع  يف  واحلـــق 
والــتــعــبــيــر، واســتــمــرار  ــرأي  ــ ال ــة  ــري واحلـــق يف ح
عن  واملــدافــعــني  للمدافعات  السياسي  االعــتــقــال 
ورواد  واملــدونــني  وللصحفيني  اإلنــســان،  حــقــوق 
احلراكات  ونشطاء  االجتماعي  التواصل  مواقع 

الريف. حراك  معتقلو  مقدمتهم  ويف  االجتماعية 

ــد مــن اجلــمــعــيــات من  ــدي ــع ال ــان  ــرم ــح ــدد ب ــ ون
جتديد  أو  اجلــمــعــيــات،  تأسيس  ــداع  إيـ وصـــوالت 
ويف  العمومية  القاعات  استعمال  ومــن  هياكلها، 

اخلاصة. الفضاءات  حتى  األحيان  بعض 

احملروقات  أسعار  يف  املتسارعة  االرتفاعات  وأدان 
اجلمود  من  ذلك  يرافق  وما  الغدائية،  املواد  وكافة 
الفئات  معاناة  من  ضاعف  مما  لــأجــور،  املستمر 
املــواطــنــات  مــن  املــتــوســطــة،  وحــتــى  بــل  الضعيفة، 
الكبيرة  والصعوبات  بكرامة،  العيش  يف  واملواطنني 
يف  املغربي  الشعب  من  عريضة  فئات  تواجه  التي 

واحلق  الصحة  يف  واحلق  الشغل  يف  باحلق  التمتع 
بيئة  يف  واحلــق  الالئق  السكن  واحلــق  التعليم  يف 

. سليمة

بــالــتــزامــاتــهــا اجتــاه  تــفــي  لــم  ــة  ــدول ال أن  وأكـــد 
الوطنية  احلقوقية  واحلــركــة  النقابية  احلركة 
احلــوار  بــاب  بإغالقها  عموما،  املــدنــي  واملجتمع 
من  حالة  عنه  ترتبت  ما  وهو  املسؤول،  االجتماعي 
املتضررة  الفئات  مختلف  وسط  الشعبي  االحتقان 
الشعب  احــتــقــار  يف  تستمر  الــتــي  الــســيــاســات  مــن 

املغربي.

ذات  القوانني  من  عــدد  صــدور  تعطيل  وانتقد 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  اإلنسان،  بحقوق  الصلة 
العامة،  احلريات  ولقوانني  اجلنائية،  للمنظومة 
األمــازيــغــيــة،  الــلــغــة  بتفعيل  املــتــعــلــق  ولــلــقــانــون 
العدالة  سير  على  سلبي  بشكل  ينعكس  مــا  وهــو 
من  سالمتها  غياب  بحكم  أصــال  املعطوبة  ببالنا 
فإن  وبالتالي  والــكــفــاءة،  والنزاهة  االستقاللية 
أنفسهم  حلماية  لهم  ملجا  ال  واملواطنني  املواطنات 
اليومية  حياتهم  يف  لها  يتعرضون  التي  املظالم  من 

عملهم. مراكز  ويف 

التطبيع  مسلسل  خطورة  تعي  ال  الدولة  إن  وقال 
والذي  فيه،  انخرطت  الذي  الصهيوني  الكيان  مع 
ويتنكر  املغرب،  واستقالل  سيادة  العمق  يف  يهدد 
للشعب  واملشروعة  الثابتة  للحقوق  واضــح  بشكل 
املصير،  وتقرير  والعودة  االستقالل  يف  الفلسطيني 
املستقلة  الدميقراطية  الفلسطينية  الدولة  وبناء 
القدس،  وعاصمتها  الفلسطيني،  التراب  كامل  على 

للشعوب العادلة  التحررية  القضايا  ولكل 

ائتالف حقوقي يطالب الدولة مبراجعة سياساتها عىل كافة 

املستويات وسن إجراءات عاجلة إلصالح أوضاع البالد
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الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة 
وقفتها  ــه  ل تــعــرضــت  ــا  م تــديــن   -
الفالحة  وزارة  ــام  أمـ االحــتــجــاجــيــة 
شرس  قمع  من  البرملان  حتى  ومسيرتها 

8 دجنبر. يوم  صبحة 
مــنــاضــالتــهــا  بــصــمــود  ــد  ــي ــش ت  -
اإلضــراب  بنجاح  وتخبر  ومناضليها، 
الفالحي  القطاع  يف  اإلنذاري  الوطني 
وتـــؤكـــد عــلــى تــشــبــثــهــا بــاملــطــالــب 
الثمن  كــان  مهما  للشغيلة  املشروعة 
من  النضال  لتصعيد  استعداها  وعلى 

األشكال. مبختلف  أجلها 
مبا  الكبير  اعــتــزازهــا  عــن  تعبر   -
والدعم  التضامن  رســائــل  مــن  تلقته 
ملركزيتنا  الوطنية  األمانة  طرف  من 

املناضلة.  القوى  ومختلف 
ــور يــفــضــح الــضــعــف  ــه ــت بــشــكــل م
ــردي الــوضــع  ــ ــد لــلــوزيــر، وتـ ــدي ــش ال
والــصــيــد  ــة  ــالح ــف ال ــاع  ــط الــعــام يف ق
صبيحة  مت  والغابات،  واملياه  البحري 
تطويق   2022 دجنبر   8 الــيــوم  هــذا 
جحافل  ــزال  وإنـ الفالحة  وزارة  مقر 
الوقفة  منع  قصد  العمومية  القوات 
قــررت  الــتــي  السلمية  االحتجاجية 
حيث  الــوزارة؛  أمام  تنظيمها  جامعتنا 
واملشاركني  املشاركات  وتعنيف  قمع  مت 
وقفتهم  حــولــوا  الــذيــن  الــوقــفــة،  يف 
والضرب  الدفع  من  وابل  حتت  السلمية 
رائع  صمود  يف  احتجاجية  مسيرة  إلى 
، حيث متت مطاردتهم  يدعو لالعتزاز 
املؤدي  الشارع  طول  على  جــدوى  دون 

البرملان. مبنى  إلى 
قمع  من  له  تعرضوا  مما  فبالرغم 
ومناضالت  مناضلو  واصـــل  وتنكيل، 
مختلف  مــن  حــجــوا  الــذيــن  اجلــامــعــة 
النضالي،  برنامجهم  الــبــالد  مناطق 
حاشدة  احتجاجية  وقــفــة  ونــظــمــوا 
حوالي  فيها  شارك  البرملان  مبنى  أمام 
ميثلون  واملناضلني  املناضالت  من   1000
الفالحي،  القطاع  مختلف فئات شغيلة 
ــن مــوظــفــني ومــســتــخــدمــني وعــمــال  م
ــاال،  ــ ــاء ورج ــس وفــالحــني كـــادحـــني، ن
ــن قمع،  م ــه  ل تــعــرضــوا  ــا  مــنــدديــن مب
عموم  مبطالب  تشبهم  عن  ومعبرين 
ومستنكرين  الفالحي،  القطاع  شغيلة 
املتخلفة  واملناورات  البائدة  األساليب 
تابت  بشكل  معتمدة  أصبحت  الــتــي 
التطلعات  مواجهة  يف  الوزارة  طرف  من 

قطاعنا. لشغيلة  املشروعة 
ــاء الــوقــفــة  ــه ــت ــد ان ومــبــاشــرة بــع
توجه  الــبــرملــان،  أمـــام  االحتجاجية 
مقر  إلى  اجلامعة  ومناضالت  مناضلو 
بــالــربــاط،  للشغل  املــغــربــي  االحتـــاد 

التأكيد  مت  عاما  جمعا  عقدوا  حيث 
واألساليب  القمع  إدانة  من خالله على 
من  املعتمدة  والالمسؤولة  املتخلفة 
التنديد  على  واجمعوا  الــوزارة  طرف 
ــذي  ال الـــــوزارة  ــام يف  ــع ال بــالــتــدهــور 
واملستخدمون  املوظفون  منه  يعاني 
ــوار  والــعــمــال والــفــالحــون يف ظــل احل
ــى الــعــزم  ــل ــوش، وع ــش ــغ الــقــطــاعــي امل
نضالها  مواصلة  على  للجامعة  الثابث 
جتمع  وأوصـــى  ــروف؛  ــظ ال كــانــت  مهما 
املـــنـــاضـــالت واملـــنـــاضـــلـــني، بــتــطــويــر 
حتقيق  حــتــى  وتــصــعــيــدهــا  املــعــركــة 
البث  صالحية  تــاركــا  املطالب،  كافة 
قريب  الجتماع  القادمة  أشكالها  يف 

للجامعة. التقريرية  لأجهزة 
شغيلة  يخبر  إذ  الــعــام  اجلــمــع  إن 
العام  الــرأي  وعموم  الفالحي  القطاع 
أمــام  اجلامعة  وقفة  لــه  تعرضت  مبــا 
مبنى  حتى  ومسيرتها  الفالحة  وزارة 
وبالتوصيات  وتنكيل،  قمع  من  البرملان 
للجميع  يبلغ  فإنه  اعاله،  اليها  املشار 
رسائل  من  جامعتنا  تلقته  مبا  اعتزازه 
مختلف  طــرف  من  والــدعــم  التضامن 
تضامن  مقدمتها  ويف  املناضلة،  القوى 
الوطنية  األمانة  يف  وأخواتنا  إخواننا 
تابعوا  الذين  للشغل،  املغربي  لالحتاد 
احملطة  هذه  أطــوار  مختلف  قرب  عن 
دعمهم  بــذلــك  مــؤكــديــن  النضالية 
التطلعات  عن  دفاعا  جامعتنا  لنضال 
قطاع  لشغيلة  املــشــروعــة  واملــطــالــب 
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
واميانها  والــغــابــات.  واملــيــاه  الــقــرويــة 
بالنضال  يتحقق  ال  مــا  ــأن  ب الــراســخ 

النضال. من  باملزيد  ينتزع 
ــدف ومــبــعــث  ــ ــص ــ ــب ال ــريـ ــن غـ ــ ومـ
الــذي  الــقــمــع  يــصــادف  أن  االعـــتـــزاز، 
تخليد  الــيــوم،  جامعتنا  لــه  تعرضت 
للذكرى  املــغــربــيــة  الــعــامــلــة  الطبقة 
 1952 دجنبر   8 النتفاضة  السبعني 
مئات  خــاللــهــا  ســقــط  الــتــي  املــجــيــدة 
فداء  البيضاء  الدار  مبدينة  الشهداء 
الوحدة  عن  وتعبيرا  واحلرية  للوطن 
استشهاد  إثر  على  املغاربية  العمالية 
الــقــائــد الــعــمــالــي الــتــونــســي فــرحــات 

حشاد.
للقطاع  الوطنية  الجامعة  عاشت 

املغريب  االتحاد  ..عاش  الفالحي 
. للشغل

الوطنية  للجامعة  الوطني  املكتب  عقد 
اجتماعه  الدميقراطي  التوجه   FNE للتعليم 
 ،2022 دجنبر   8 األربــعــاء  بعد  عــن  الــعــادي 
السياسية  العامة  تداول خالله مجمل األوضاع 
تدني  وتداعيات  واالجتماعية،  واالقتصادية 
جراء  املغربي  الشعب  لعموم  الشرائية  القدرة 
وكذا  األساسية،  ــواد  امل لكل  الفاحش  الغالء 

مشروع قانون املالية لسنة 2023 الذي ال يرقى 
وال  االجتماعية  الفئات  مختلف  تطلعات  إلى 
يكرس  بــل  الشعبية،  لالنتظارات  يستجيب 
لتنمية  آفــاق  أية  يفتح  وال  الضريبي  احليف 

حقيقية...؛

التعليمية  الساحة  مستجدات  تدارس  كما 
والتوترات  االحتقان  إيقاع  على  تعيش  التي 
القطاعي  احلــوار  آفــاق  انسداد  أمــام  والغليان 
بالتزاماتها  الوطنية  التربية  وزارة  وفاء  وعدم 
التي  املــشــاكــل،  حــل  يف  وتلكئها  وتــعــهــداتــهــا، 
ملجمل  احلد  ووضع  األسف،  مع  تراكما  ازدادت 

العالقة...؛ امللفات 

التنظيمي  ــع  ــوض ال عــلــى  الــوقــوف  وبــعــد 
كافة  على   FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة 
يتطلب  ومــا  والــفــروع،  والقطاعات  املستويات 
ذلك من استنهاض وتعبئة، فإن املكتب الوطني:

من  الثابتة   FNE مــواقــف  على  يؤكد   .1
بناته  وحــق  املــغــربــي،  الشعب  قضايا  مجمل 
وجيد  موحد  مجاني  عمومي  تعليم  يف  وأبنائه 
ورجــال  نساء  وقضايا  العالي،  إلــى  األولــي  من 

فئاتهم؛ مبختلف  به  العاملني  وكل  التعليم 

التشريعات  لكل  القاطع  رفضه  يجدد   .2
والتكبيلية  التصفوية  التراجعية  الرجعية 
واملكتسبات  احلــقــوق  العمق  يف  تــضــرب  الــتــي 
وتكريس  العمومي  املرفق  وتصفية  التاريخية 
واالجتماعي؛ املهني  االستقرار  وعدم  الهشاشة 

الــنــقــابــي  بــالــتــنــســيــق  متــســكــه  ــد  ــؤك ي  .3
كل  يخدم  مبا  التعليمية،  للنقابات  اخلماسي 
التعليم  وقضايا  التعليمية  الشغيلة  قضايا 
واملطالب  املواقف  ومبجمل  ببالدنا،  العمومي 
  28 )بالغي  وبياناتها  بالغاتها  يف  عنها  املعبر 
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مسؤولية  ــوزارة  ــ والـ احلــكــومــة  ُيــحــمــل   .4
بقطاع  والتوتر  واالحتقان  التذمر  حالة  تنامي 
جراء  االحتماالت  كل  على  واملفتوح  التعليم 
الوطنية  التربية  ووزارة  احلكومة  جتاوب  عدم 
وانــتــظــارات  واملــشــروعــة  الــعــادلــة  املطالب  مــع 

التعليمية؛ الشغيلة  فئات  مختلف 

ووجهت  ــذي  ال القمعي  احلــصــار  يدين   .5
خارج  من  واملقصيني  املقصيات  احتجاجات  به 
البرملان  أمـــام   10 الــزنــزانــة  ــذة  ــات وأس السلم 
تزامنا   2022 دجنبر   10 السبت  يوم  بالرباط 
ــان، ويجدد  ــس اإلن الــعــاملــي حلــقــوق  الــيــوم  مــع 

واملعنيات؛ املعنيني  مطالب  بتلبية  املطالبة 

ــض ألي  ــراف ال 6. يــجــدد مــوقــف اجلــامــعــة 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  أشكال  من  شكل 
ما  خطورة  إلى  وينبه  العنصري،  االستعماري 
التعليمية  املؤسسات  مستوى  على  تنزيله  يتم 
الوعي  حتريف  تستهدف  تطبيعية  أنشطة  من 
الدموي  اإلجــرامــي  الوجه  وتبييض  اجلمعي 
إلى  ويدعو  الناشئة،  أمام  للصهيونية  البشع 
التربوية  األنــشــطــة  وتكثيف  لها  الــتــصــدي 
والتعريف  الفلسطينية  للقضية  الــداعــمــة 

الفلسطيني...؛ للشعب  التاريخية  باحلقائق 

والتنظيمات  الوطنية  النقابات  يدعو   .7
املوازية وجميع فروع اجلامعة الوطنية للتعليم 
استنهاض  إلــى  الدميقراطي  التوجه   FNE
التعبئة  ــة  ــل ــواص وم الــتــنــظــيــمــيــة  األوضـــــاع 
دفاعا  املطروحة  التحديات  لكل  واالستعداد 
واملطالب  واملكتسبات  واحلــقــوق  الكرامة  عن 

واملشروعة؛ العادلة 

اإلدارية  اللجنة  اجتماع  عقد  عن  يعلن   .8
دورتها  يف   FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة 
منتصف   ،12 ني  الــوط  املؤمتر  بعد  الثانية، 
ظل  يف  ستنعقد  والــتــي   ،2023 يناير  شهر 
املكتسبات  عــلــى  الطبقي  الــهــجــوم  تــصــاعــد 
العمومي  للمرفق  ممنهج  وتفكيك  التاريخية 

وغيرها. وصحة  وتعليم  وظيفة  من 

املكتب الوطني لل FNE ُيحمل الحكومة ووزارة الرتبية 
مسؤولية تنامي حالة التذمر واالحتقان والتوتر بقطاع 

التعليم

قمع رشس تعرضت له وقفة الجامعة الوطنية 

للقطاع الفالحي ا م ش أمام وزارة الفالحة بالرباط 

،وتحولها إىل مسرية احتجاجية نحو الربملان.
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حتيي اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع، ومعها 
حلقوق  العاملي  اليوم  العالم،  شعوب  وكافة  املغربي  العام  الرأي 
اإلنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، حيث مرت اآلن 
الذي  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعــالن  صدور  على  سنة   74
الوثيقة  وهو  اإلنسان.  حلقوق  الدولي  القانون  أساس  يشكل 
والبروتوكوالت  واملواثيق  العهود  كافة  عنها  تولدت  التي  األم 
الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، مدنية وسياسية، واقتصادية 
ولقد  وكونيتها.  شموليتها  يف  وبيئية،  وثقافية  واجتماعية 
ساهمت دول  العالم، على اختالف مرجعياتها، يف التوصل إلى 
لبلوغ  حتقيقها  أجل  من  والتــزال  وكافحت  حولها،  "التوافق" 
عالم يسوده العدل والسالم والدميقراطية. وكل ذلك، يف ظل 
اإلمبريالي  االستكبار  قوى  فيها  تهيمن  عاملية  قوى  موازين 
العامة  باجلمعية  فلسطني  تقسيم  قرار  مررت  التي  العاملي، 
اجلرمية  هــذه  وشرعنت   ،1947 نونبر   29 يف  املتحدة  لــأمم 
التي  نفسها  الدول  وهي  الفلسطيني.  الشعب  حق  يف  املرتكبة 
كانت وراء خلق وإقامة الكيان الصهيوني العنصري االستعماري 
ارتكاب  1948 بعد  14 ماي  االستيطاني على أرض فلسطني يف 
والــقــرى  املـــدن  يف  املــذابــح  لعشرات  الصهيونية  العصابات 
الفلسطينيني  من  اآلالف  مئات  معه  اضطر  مما  الفلسطينية. 
أصقاع  مختلف  إلــى  الهجرة  أو  املــجــاورة،  للدول  اللجوء  إلــى 

العالم.    

ونحن نخلد هذه الذكرى، تستمر هذه القوى االستعمارية 
منذ 74 سنة يف حماية الكيان الصهيوني، ويف إبقائه كاستثناء 
ال مثيل له يف املنتظم الدولي، بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب 
اإلبادة  وجرائم  العرقي  والتطهير  احلرب  جرائم  بخصوص 

واجلرائم ضد اإلنسانية التي يرتكبها كل يوم.

واجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع، وهي حتيي 
بحكم  تستحضر  دجنبر،   10 اإلنسان  حلقوق  العاملي  اليوم 
مع  التطبيع  ومقاومة  فلسطني  دعم  يف  واشتغالها  اختصاصها 

الكيان الصهيوني املجرم أمرين هامني :

األول: السياق الذي يخلد فيه العالم  اليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان هذه السنة، واملتسم بتصاعد جرائم العدو الصهيوني 

ضد الشعب الفلسطيني املتمثلة  يف:

اإلسالمية  املــقــدســات  على  املستمرة  ــتـــداءات  االعـ    -
الصهاينة  للمستوطنني  املتكررة  واالقتحامات  واملسيحية، 
االحــتــالل  قـــوات  مــن  بحماية  ــى،   ــص األق املسجد  لباحات 
يف  ومشاركتهم  حمايتهم  على  تــشــرف  الــتــي  الصهيوني، 
الذين  الــقــدس،  مدينة  سكان  على  اليومية   ــداءات  ــت االع
يتوجهون للصالة، والرباط باملسجد األقصى، أو على السكان 

القريبني من املستوطنات مبدن الضفة الغربية.

-  ارتكاب جنود االحتالل الصهيوني جلرائم القتل اليومي  
الشعب  وبناب  أبناء  حق  يف  القانون   نطاق  خــارج  واإلعــدام 
دون  والنساء،  والشيوخ  األطفال  ذلك  ويشمل  ؛   الفلسطيني 
أو  التي تتغنى بحقوق اإلنسان،  الدول  أدنى حترك سواء  من 
حتى  من مؤسسات األمم املتحدة التي من املفروض أن تضطلع 
بأدوارها يف مساءلة ومعاقبة نظام األبارتهايد الصهيوني على 

جرائمه املستمرة.

-  استمرار حصار غزة منذ أكثر من 15 سنة واآلثار الكارثية 
عام،  بشكل  احلياة  وعلى  اإلنــســان  على  فيها  يتسبب  التي 
الغربية  الضفة  وبنات  أبناء  على  اليومية  االعتداءات  وكذا 
واألراضي الفلسطينية احملتلة عام 1948. مع ما يرافق ذلك من 
هدم البيوت  ومصادرة األراضي واقتالع االشجار، وبناء املزيد 
من املستوطنات ومن مداهمة البيوت والقيام بحمالت اعتقال 
لالحتالل.  املناهضني  املناضلني  و  املناضالت  صفوف  يف  واسعة 

يف  يعانون  الذين  واألسيرات  األســرى  عدد  من  يزيد  ما  وهو 
سجون االحتالل الصهيوني من مختلف جرائمه اجتاه احلركة 
األسيرة،  التي ال تتوقف عن خوض املعارك من خلف القضبان، 
خصوصا بالنسبة للذين يوجدون يف أوضاع صحية خطيرة، أو 
الذين يوجدون يف وضعية اعتقال إداري لسنوات دون توجيه 
خالل  عددهم  بلغ  الذين  املعتقلني  األطفال  أو  لهم،  تهمة  أي 

هذه السنة 200 طفل.

املدنية  املقاومة  فيه  تتصاعد  الــذي  الوقت  يف  .الثاني: 
والضفة  بغزة  الفصائل  لكافة  الفلسطيني  للشعب  واملسلحة 
والتي   ،1948 عــام  احملتلة  األراضـــي  ولفلسطينيي  الغربية 
تغير  أن  باملنطقة  املقاومة  محور  إطار  يف  جميعها   استطاعت 
هذا  أصبح  حيث  الصهيوني؛   الكيان  مع  الصراع  معادالت  من 
العدو  يشعر باخلطر الذي يتهدد وجوده واستمراره، وبالعزلة 
دولية،  منظمات  صنفته  بعدما  يعيشها،  أصبح  التي  الدولية 
واتش،  رايت  هيومن  ومنظمة  الدولية  العفو  منظمة  عيار  من 
كنظام أبرتهايد. يضاف إليه االحتضان الشعبي العاملي حلملة 
بحكمة  إس  دي  بي  حركة  تديرها  التي  الدولية  املقاطعة 
مع  العاملي  للتضامن  تعاظم  من  حققته  وما  عالية،  وفعالية 
والذي  الصهيوني،  الكيان  نبذ  وتنامي  الفلسطيني،  الشعب 
برز واضحا يف مجريات كأس العالم بدولة قطر. فيما تواصل 
هرولتها  املغربي،  النظام  ضمنها  باملنطقة،  األنظمة  بعض 
مع  والتطبيع  أبرهام"  "اتفاقيات  يسمى  ما  يف  االنخراط  نحو 
وتوقيع  الصهيوني  العنصري  االستيطاني  االستعمار  نظام 
يف  املرتكبة   اجلرائم  برغم  املجاالت،  كافة  يف  معه  اتفاقيات 
أصبحنا  حيث  املنطقة.  شعوب  وكل  الفلسطيني  الشعب  حق 
األمن  على  خطرا  يشكل  حقيقي  تطبيعي  تسونامي  نعيش 
العام الداخلي واخلارجي، وعلى اسرار الدولة وعلى مؤسساتها، 
واقتصادي  سياسي  أسلوب  من  النهاية  يف  سينقلب  بذلك  وهو 
وفني   وثقايف   ورياضي  سياحي  وتعاون  ومخابراتي  وعسكري 
وأبعاده   عمقه  يف  جرمي  طابع  نحو  ظاهريا،  وتكنولوجي… 
الداخلية  وللسالمة  للمغرب  الوطنية  للسيادة  بتهديده 
سيثيره  ما   بسبب  املجتمع،  ولكل  املغربية  للدولة  واخلارجية 
من  فنت سيزرع بذورها  بني فئات املجتمع مبختلف مكوناتها، 
املساس  عن  فضال  واملصير،  التراب  وحــدة  متزيق  الى  وصــوال 

املباشر  باألمن القانوني للشعب املغربي.

التطبيعي  املسلسل  هذا  يف  املغربي  النظام  انخرط  ولقد 
اخلياني ضدا على موقف الشعب املغربي الذي كان دائما  وأبدا 
يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية نظرا لعدالتها، وألن 
التحررية  القضايا  ودعــم  مبناصرة  متشبث  املغربي  الشعب 
للشعوب، وال ميكنه ان يقبل االعتراف باالستعمار الصهيوني 

ألرض فلسطني .  

لدعم  املغربية  للجبهة  الوطنية  السكرتارية  فإن  وعليه، 
واألهـــداف  املــبــادئ  مــن  وانطالقا  التطبيع،  وضــد  فلسطني 
حلقوق  العاملي  اليوم  مناسبة  تستغل  أجلها،  من  تأسست  التي 

اإلنسان لتسجل وتعبر عن ما يلي : 

تبقى   والتي  الدولي،  للمنتظم  املستمرة   االزدواجية  أوال: 
االمر  وهو  الرئيسية.  مظاهرها  إحدى  الفلسطينية  القضية 
الذي زادت من تعريته األزمة األوكرانية، وكيف حترك الغرب 
العضوية  الدائمة  االحتادية،  روسيا  دولــة  ضد  اإلمبريالي 
التاريخ  يف  لها  نظير  ال  عقوبات  عليها  وسن   ، األمن  مبجلس 
كيف  الشعوب،  لكافة  انكشف  فقد  وبالتالي  للعالم.  احلديث 
خلدمة  اإلنسان  حقوق  ومنظومة  الدولية  القوانني  تستخدم 
وتسخر  العالم،  على  تسيطر  التي  الــدول  وأجندات  مصالح 
منظمة األمم املتحدة واملؤسسات التابعة لها يف خدمة مصاحلها 
أو  تشعلها  إما  التي  ــروب   واحل النزاعات  يف  ولنا  وأخيرا.  أوال 

الصومال  والسودان   واليمن  ليبيا  يف  الكثيرة  األمثلة  تغذيها 
وفنزويال وسوريا ...، وتبقى كارتيالت صناعة األسلحة تراكم 
األرباح والثروات وتنهب خيرات الشعوب مدمية الفقر واملجاعة 

واالقتتال واالستبداد يف عدد كبير من دول العالم. 

الكيان  مع  املغربي   النظام  أبرمه  الذي  التطبيع  إن  ثانيا: 
نهائيا  إلغاؤه  ويتعني  املشروعية،  خارج  عمال  يعد  الصهيوني، 
مشروع  إخــراج  يجب  كما  املشروعية.  انــعــدام  عيب  بسبب 
عليه  واملصادقة  البرملان  أدراج  من  للتطبيع  املجرم  القانون 
البالد  يستهدف  صهيوني  اخــتــراق  أي  من  للمغرب  حماية 

واإلنسان املغربي وخصوصا الناشئة منه.

ثالثا: أما بخصوص املهرولني ممن جرهم التطبيع للذهاب 
يف سياحة أو يف  مهام ثقافية أو رياضية أو مسرحية أو إعالمية 
أو جتارية أو جمعوية أو قضائية أو غيرها  للكيان املجرم ، ولقاء 
واملخابراتية  األمنية  قواته  لقاء  وأحيانا  وقاداته،  مؤسساته 
املتسترة يف قوالب وهمية إدارية متنوعة، فإنهم تنطبق عليهم 
الفلسطيني،  الشعب  تطال  التي  اجلرائم  يف  املشاركة  قواعد 
ويتحملون املسؤولية اجلنائية الكاملة وميكن لو ثبتت اجلرائم 
ملا  طبقا  األصليني  الفاعلني  عقاب  بنفس  معاقبتهم  حقهم  يف 

تنص عليه املادة 129 من القانون اجلنائي املغرب.

وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  فــإن  ــذا،  ه ولكل 
التطبيع تعبر عن :

املؤسسات  ولكافة  االستعمارية  للقوى  الشديدة  إدانتها  أ- 
الدولية وعلى راسها منظمة األمم املتحدة التي تعتمد سياسة 
الفلسطيني  بالشعب  املتعلقة  القضايا  كل  يف  مبكيالني  الكيل 
أشكال  نير  حتت  تــرزح  التي  الشعوب  وكل  املنطقة  وبشعوب 
حتقيق  يعيقان  ــلــذان  ال واالســتــبــداد  اجلــديــد  االستعمار 
الدميقراطية واحلرية والعدالة والسالم لشعوب العالم أجمع. 
وهوما  يفضح كل الشعارات حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
التي تتشدق بها القوى املذكورة وعلى رأسها الواليات املتحدة 

األمريكية احلامي الرئيسي لنظام األبارتهايد الصهيوني .

يستمر  التي  اخليانية  التطبيع  لعملية  القوية  إدانتها  ب- 
النظام املغربي فيها منذ 22 دجنبر 2020 ، ضدا على مواقف 
الشعب املغربي وقواه املناضلة التي تستمر يف رفض كافة أشكال 

التطبيع مع العدو الصهيوني .

ج- اعتزازها باملواقف املتضامنة مع الشعب الفلسطيني ذات 
البعد اإلنساني التحرري يف مونديال كاس االعالم بقطر، والتي 
أي  املطبعة  الــدول  شعوب  وضمنها  العالم  شعوب  فيه  رفضت 
عالقة مع الصهاينة، الذين حاولوا التسويق للتطبيع والبحث 
الصهيونية  اإلعــالم  وسائل  وخصوصا  مفقودة،  شرعية  عن 

التي واجهتها جماهير املونديال بالرفض واالشمئزاز.

املغربية  والشخصيات  الهيآت  جميع  تنخرط  أن  أملها  د- 
مناحي  جميع  يف  مــبــادرات  يف  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعة 
املغربي  للشعب  األصيل  املوقف  عن  للتعبير  املغربية   احلياة 
من التطبيع، ومن الدعم  املبدئي حلقوق الشعب الفلسطيني 
الدولة  وبــنــاء  ــودة  ــع وال االســتــقــالل  يف  واملــشــروعــة  الثابتة 
الــتــراب  كــامــل  على  املستقلة  الدميقراطية  الفلسطينية 
العادلة  القضايا  ولكل  الــقــدس،  وعاصمتها  الفلسطيني، 

للشعوب التواقة لالنعتاق من االستعمار واالستبداد.

املناضلة  املغربية  القوى  كل  مع  النضال  يف  استمرارها  ه- 
وطرد  املجرم،  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  إسقاط  أجل  من 
ممثله باملغرب، وسن قانون لتجرمي كافة أنواع وأشكال التطبيع
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الطبقي،  الصراع  باشتداد  ببالدنا  العام  الوضع  يتسم 
هجومه  املخزني  النظام  مواصلة  يف  جهة،  من  املجسد، 
أخرى  جهة  ومــن  شعبنا،  ومكتسبات  حقوق  على  املمنهج 
العديد  يف  الشعبية  واالحتجاجات  النضاالت  تنامي  يف 
ويزداد  الوطني،  التراب  عبر  واملــدن  والبوادي  املناطق  من 
الدولة  تغول  عبر  الطبقي  الصراع  مظاهر  اشتداد  حــدة، 
والتضييق  القمع  سياسة  نهج  يف  واستمرارها  البوليسية 
صحافيني  من  وهيئات،  أفــردا  احلــرة،  األصـــوات  كل  على 
ويف  ونقابيني،  وحقوقيني  سياسيني  ونشطاء  ومــدونــني 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  على  إجهازها  مواصلة 
لشعبنا، من ضرب للتعليم العمومي والصحة العمومية عبر 
مواصلة خصخصتهما وإفراغهما من محتواهما االجتماعي 
ألي  وضروريني  حيويني  اجتماعيني  قطاعني  باعتبارهما 
الكرمية  احلياة  ويصون  يضمن  حقيقي  اجتماعي  تقدم 
الفقيرات  حــق  على  اإلجــهــاز  ــك  ذل ــى  إل يــضــاف  لشعبنا، 
حيث  الالئق،  السكن  يف  شعبنا  وأبناء  بنات  من  والفقراء 
عبر  الهكتارات  من  اآلالف  مئات  على  والتسلط  السطو  يتم 
عشرات  بإفراغ  تقضي  قضائية  ألحكام  الدولة  استصدار 
أراضيها ومساكنها وتشريدها  الفقيرة من  اآلالف من األسر 
والرمي بها إلى الشارع بقوة القمع والترهيب،  هذا فضال عن 
ضرب اخلدمات االجتماعية بشكل تصاعدي خطير، ويتم  
التكتل  طرف  من  والثروة  السلطة  احتكار  ظل  يف  ذلك  كل 
نتجت،  التي  العاملية  األزمــة  واستغالله  السائد،  الطبقي 
أوكرانيا  أرض  الدائرة على  عن جائحة كورونا، وعن احلرب 
بني هذه األخيرة وحلف الناتو االمبريالي بقيادة الواليات 
املتحدة األمريكية عدوة الشعوب ومشعلة احلروب من جهة، 
االمبريالية  الدول  استغلته  ما  وهو  أخرى،  جهة  من  وروسيا 
املواد  إللهاب  املخزني،  النظام  ومنها  لها،  التابعة  واألنظمة 
الكرمية،  احلياة  مقومات  ألبسط  الضرورية  األساسية 
دون  أسعارها  يف  واملتصاعدة  املتتالية  املهولة  بالزيادات 
هجومه  من  املخزني  النظام  كثف  وقد  رقيب،  وال  حسيب 
أجواء  أيضا  باستغالله  املكتسبة  على قوت شعبنا وحقوقه 
املتوالية  االنتصارات  نتيجة  شعبنا  جلماهير  العارم  الفرح 
قطر  العالم  كأس  بطولة  منافسات  يف  املغربي  للمنتخب 
قمعه  من  وكثف  األسعار  يف  الزيادات  من  فضاعف   ،2022

لالحتجاجات السلمية جلماهير شعبنا ولقواه املناضلة.

ويجد الهجوم املخزني املمنهج على شعبنا تفسيره، على 
األقل، يف أربعة عوامل أساسية:

والالدميقراطية  الالوطنية  السياسي  النظام  طبيعة   )1
يجعله  ما  هي  الطبيعة  فهذه  والالشرعية،  والالشعبية 
سياسة  نهج  يف  التمادي  عبر  الوطن  تدمير  يف  متماديا 
عدوانية للشعب والوطن، سياسة تقوم على تفقير وجتهيل 
عليه،  واالستقواء  به  االستفراد  مواصلة  بغاية  شعبنا 
الطبيعية  وثرواته  ومقدراته  مقوماته  كل  على  واالستيالء 
للسيطرة  كمدخل  الهجوم،  يأتي  هنا  من  الطبيعية،  وغير 
بضرب  العمومية  الوظيفة  على  واملجتمع،  الشعب  على 
ومواصلة  االجتماعي  محتواه  من  إفراغه  عبر  العام  القطاع 
اجلشعني  البورجوازيني  من  حلفنة  ومنحه  خصخصته 
الذين ال هم لهم غير الربح وتكديس األموال التي يجنونها 
أبشع  يستغلونهم  الذين  والكادحني  العمال  جبني  عرق  من 

استغالل يف ضيعاتهم وشركاتهم؛

لإلمبريالية،  العمياء  املخزني  النظام  تبعية   )2

وال  املالية  االستعمارية  ملؤسساتها  التام  انصياعه  وخاصة 
وهو  وغيرهما،  العاملي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  سيما 
تطبيقا  إال  ليست  العمومية  سياساته  مجمل  من  يجعل  ما 

حرفيا إلمالءاتها وتوجيهاتها ومخططاتها التصفوية؛

أزمة النظام اخلانقة، التي لم يجد أي حل لالنفالت   )3
واحمللي  األجنبي  للرأسمال  بالدنا  رهن  من  املزيد  غير  منها 
وإغراقها يف بحر املديونية بشقيها اخلارجي والداخلي، مما 
جعل املديونية اخلارجية تتفاقم يف السنوات العشراألخيرة 

2011 كان حجم الدين  بشكل تصاعدي خطير، ففي سنة 
العربية(،  مصر  موقع  درهم)حسب  مليار   253 اخلارجي 
ليرتفع سنة 2016 إلى 312مليار درهم، ثم ارتفع سنة 2017 
دفعة  درهــم  مليار   15 فاقت  بزيادة  درهــم  مليار   332 إلــى 
340 مليار درهم، ويف سنة  2019 إلى  واحدة، ثم ارتفع سنة 
2020 سجل ارتفاعا صاروخيا بزيادة فاقت 34 مليارا درهم 
بتاريخ  االشتراكي،  االحتــاد  جلريدة  اإللكتروني  )املوقع 
2011-( سنوات  عشر  ظرف  ففي  وهكذا   ،)2021 أكتوبر   25
2020(، ارتفع الدين اخلارجي ب 121 مليار درهم، وهي أعلى 

وتيرة عرفتها املديونية اخلارجية على اإلطالق.

درهم،  مليار   619.2 العام  الداخلي  الدين  املقابل،بلغ  ويف 
للتخطيط  السامية  )املندوبية  املاضي،  مــارس  متم  عند 

م.س.ت(.

من   95.6 حوالي  إلى  للمغرب  العام  الدين  ارتفع  وهكذا 
الناجت الداخلي اخلام )وفق تقديرم.س.ت(.

التجاري  العجز  نسبة  وصلت  املديونية،  هذه  ظل  ويف 
فقط  وذلك  درهم  مليار   117.4 يعادل  ما  وهو   17.9% إلى  
مكتب  )تقرير   2021 سنة  من  األولى  أشهر  لسبعة  بالنسبة 

الصرف املغربي الصادر بتاريخ 02 شتنبر 2021(.

يصل  أن  بنك(  )وفا  لأبحاث  التجاري  مركز  توقع  وقد 
 886 2022، مقابل  960 مليار درهم سنة  "دين اخلزينة إلى 
مليار   731 الداخلي  الدين  يبلغ  أن  و"   "2021 يف  درهم  مليار 
درهم خالل سنة 2022، بزيادة نسبتها 7,7 يف املائة مقارنة 
الدين  سيرتفع  حني  يف   ،2021 خالل  املسجل  املستوى  مع 
208 مليار درهم  املائة، منتقال من  اخلارجي بنسبة 9,9 يف 
املركز  توقع  كما   ،"2022 يف  درهم  مليار   229 إلى   2021 يف 
شتنبر  متم  عند  درهم  مليار   911 اإلجمالي  الدين  يبلغ  أن 
 215 مقابل  درهــم  مليار   697 قــدره  داخلي  مبكون   ،2022

مليار درهم للمكون اخلارجي".

)ونطق  الرسمي  شبه  طابعها  رغم  األرقــام،  هذه  وتبني 
ما  املخزني،  للنظام  اخلانقة  األزمة  هول  أهلها(،  من  ناطق 

يجعله متماديا يف تصريفها على حساب حقوق ومكتسبات 
قانون  مشروع  على  سريعة  نظرة  إلقاء  خالل  ومن  شعبنا، 
األيام  من  القادم  أن  نستنتج  يليها،  وما   2023 لسنة  املالية 
الرفع  سيتم  إذ  شعبنا،  على  وأخطر  أصعب  سيكون  والشهور 
على  وحتى  الكادحة  الطبقات  على  الضرائب  حجم  من 
التمادي  يتم  وسوف  الوسطى،  الطبقة  من  الدنيا  الفئات 
العاملة وعموم  املزيد من االستغالل واالضطهاد للطبقة  يف 
املزيد  يف  البوليسية  الــدولــة  وستستمر  الــكــادحــني/ات، 
لسياساتها  املعارضة  ــوات  األص على  والتضييق  القمع  من 
الطبقية العدوانية، والتعبير، وذلك بهدف تأمني املزيد من 
إغالق احلقل السياسي واحلد إلى أقصى حد ممكن من احلق 
السلميني،  والتظاهر  واالحتجاج  والتعبير  الرأي  حرية  يف 
األغنياء  على  الضريبة  تخفيض  سيتم  ذلــك  مقابل  يف 
ونهب  الضريبي  التهرب  مظاهر  وستزداد  والبورجوازيني، 
أمام  مصراعيه  على  الباب  وفتح  العام  املال  وتهريب  الثروة 
كما  الوطنية،  ثروتنا  لنهب  االستيطان  متعددة  الشركات 
والصهيونية  لإلمبريالية  بالدنا  رهن  يف  النظام  سيستمر 
على  تنطلي  تعد  لم  دمياغوجية  ومسوغات  مبررات  حتت 

أحد.

اليسار،  قوى  وضمنها  املناضلة  القوى  وتشرذم  تشتت   )4
قوته  من  ليس  وتغوله  جبروته  يستمد  املخزني  فالنظام 
بوليسية  قمعية  أجهزة  من  عليه  يتوفر  ما  رغم  الذاتية 
وتشتت  ضعف  مــن  وإمنــا  وغــيــرهــا،  وقضائية  وعسكرية 
لم  التي  اليسار،  قوى  قلبها  ويف  املناضلة  القوى  وتشرذم 
وتوحيد  وجتــديــر  وتقويتها  صفوفها  تنظيم  تستطع 

نضاالتها لصد الهجوم املخزني املتصاعد على شعبنا.

وبناء على كل ما سبق، ما العمل لصد هذا الهجوم املخزني 
املمنهج؟ وأي مدخل نستطيع املرور عبره إلنقاذ بلدنا، وطنا 
النظام  مخططات  جراء  به،  احملدقة  األخطار  من  وشعبا، 

التي تستهدفه بأشكال مختلفة ومتنوعة؟

إن اجلواب ال يجب البحث عنه بعيدا عن ذواتنا، أقصد 
واحلقوقية  والنقابية  السياسية  وهيئاتنا،  قــوانــا  عــن 
هذا  لصد  سبيل  أي  هناك  فليس  املناضلة،  واجلمعوية 
على  املؤسسة  النضالية  وحدتنا  خــارج  الطبقي  العدوان 
قواسم  تشكل  التي  املشتركة  الدنيا  احلدود  برامج  قاعدة 
بدونه  والذي  اجلدري،  التغيير  أجل  من  للنضال  مشتركة 
هذا  وتغول  جبروت  من  لشعبنا  خالص  أي  حتقيق  ميكن  ال 
والنهب  والتنكيل  القمع  لغة  غير  يثقن  ال  الــذي  النظام 

املتكررة. واخليانات 

السبيل  هو  املرحلة،  يف  شعبنا،  مع  الوحدوي  النضال  إن 
لصالح  القوى  ميزان  يف  الضروري  التغيير  بإحداث  الكفيل 
لف  على  القادر  وحده  وهو  املناضلة،  وقواه  شعبنا  جماهير 
بضرورة  وإقناعها  امللحة،  مطالبها  حول  الشعبية  اجلماهير 
حتقيقها،  أجل  من  النضال  يف  موحد،  بشكل  االنــخــراط، 
امليدانية  اجلبهات  بناء  أهمية  على  التأكيد  يتم  هنا  من 
أدوات  أشكال  مختلف  وتقوية  بناء  يف  واملساهمة  املناضلة 
الكفاح  طريق  هي  تلك  الكادحة،  للجماهير  الذاتي  الدفاع 
التي يجب أن نتوحد حولها إلضعاف النظام املخزني يف أفق 

التغيير الثوري املنشود.

عبد السالم العسال

من أجل نضال وحدوي قوي 

لصد الهجوم املخزين عىل حقوق ومكتسبات شعبنا
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يتناول ملف هذا  العدد مفهوم النمو االقتصادي  إلبراز داللة مضمونه  
يف اخلطاب الرسمي وحتديد اإلطار النظري األيديولوجي مرجع هذا 
اخلطاب .هذا النمو الذي يرتكز يف قياسه على مؤشر النمو االقتصادي 
التبعية  تعميق  تطور  تطوره  يف  يعكس  املغرب  حالة  يف  مؤشر  وهو    ،
شرائح  ملصالح  الوطني  االقتصاد  خدمة  وازديــاد  العاملية  للراسمالية 
تفرزها  التي  النتائج  خالل  من  ذلك  ويبرز  السائدة.  الطبقية  الكتلة 
القوانني املالية املتعاقبة يف السنوات األخيرة. هذه النتائج التي ميكن 

تلخيصها يف نسبة النمو املتواضعة والتي ال تتوافق مع املوارد الطبيعية 
والقوى املنتجة العاملة التي تتوفر عليها البالد .ويف سبيل توضيح هذه 
القضايا يهتم امللف بثالثة محاور، أولها يف مفهوم النمو االقتصادي يف 
بني  االقتصادي   النمو  نسبة  مؤشر  يتابع   وثانيها   ، الرسمي  اخلطاب 
الفرضيات والنتائج يف قوانني املالية للسنوات األخيرة، وثالثها يحاول 
ارتكازا على هذه املتابعة تفسير تواضع نسبة النمو االقتصادي مقترحا 

بدائل للخروج من وضعية التخلف.

المنو االقتصادي ابملغرب : فرضيات مغلوطة لنتائج متواضعة تعمق التبعية

مضمون مفهوم النمو االقتصادي يف الخطاب الرسمي

النضال  ويف  املعرفة،  أدوات  مــن  أداة  املفاهيم  متثل 
الفكري والسياسي والفكري، فاملفاهيم، متثل أيضا أسلحة 
الذي  املنطلق  هــذا  من  وســمــوم،  مهدئات  أو  ومتفجرات 
ثوري"،  كسالح  الفلسفة   " يف  ألتوسري"  لوي   " منه  حتدث 
جند أنفسنا مضطرين لتحديد مضمون  النمو يف اخلطاب 

ومنظوره  الرسمي  اخلطاب  مالمح  حتديد   عبر  الرسمي، 
اإليديولوجي، ألنه ليس من قبيل الصدفة إذ رأينا الوعي 
حاالت  أكثر  وهو  الدولةـ  أجهزة  على  يسيطر  الليبرالي 
الظواهر،  إلــى  املستمر  الجنذابه  ــزاال  وه هلهلة  الوعي 
التي أجنزت بعد االستقالل يف  أتبثه اإلصالحات  ما  هذا 
يتجلى  وما  العامة،   واحلريات  واإلدارة  االقتصاد  ميادين 
املتعاقبني  للوزراء  الرسمي  اخلطاب  يف  واضحة  بكيفية 
الذي تتحدد من خالله  التقني  املالية )اإلطار  وزارة  على 
مالية  فوزير  الظرفية(،  والسياسات  املالية  االختيارات 
حكومة "محمد بنهيمة" صرح صراحة بكون املغرب اختار 
ويف  كلها،  إلفريقيا  مثاال  بذلك  وسيعطي  الليبرالي  النهج 
التوجه سار خطاب وزير مالية حكومة "أحمد  نفس هذا 
العيش والتطور وفقا  عصمان" بحيث حتدث على اختيار 
لتقاليد الليبرالية العريقة يف نظام ليبرالي صراحة. فإذا 

فماذا  الرسمي،  للخطاب  االديولوجي  البعد  هو  هذا  كان 
عن مفهوم النمو االقتصادي؟

قبل اخلوض يف معدل منو االقتصاد الوطني احملدد يف 
اعتمده  الذي  املؤشر  وهو  باملائة،   4 يف  الرسمي  اخلطاب 
مشروع قانون مالية سنة 2023، ال بد بداية من احلديث 

الزيادة  يف  يتحدد  الــذي  االقتصادي  النمو  مفهوم  عن 
بالدخل  عنه  يعبر  والــذي  الفردي،  الدخل  متوسط  يف 
الدخل  والزيادة يف  السكان،  اإلجمالي مقسوما على عدد 
اإلجمالي ال تعني بالضرورة زيادة النمو االقتصادي، ألن 
النمو  أن  كما  االقتصادي،  النمو  على  تأثير  السكان  لنمو 
االقتصادي يركز على التغيير يف الكم الذي يحصل عليه 
الفرد من السلع واخلدمات يف املتوسط، دون أن يهتم بنظام 
السلع  بنوعية  أو  األفــراد،  بني  احلقيقي  الدخل  توزيع 

واخلدمات املقدمة.

اخلطاب  يف  النمو  مضمون  عن  احلديث  فإن  وبالتالي 
الرسمي يتحدد يف نظرة النموذج النيوكالسيكي للنمو من 

خالل :

-  تبعية الناجت اإلجمالي للنمو؛

االقتصاد  يف  السكان  ملعدل  النمو  معدل  تــســاوي   -
املستقر؛

- ارتفاع معدل دخل الفرد يف اقتصاد احلالة املستقرة.

أما عن فرضية معدل منو االقتصاد الوطني احملددة يف 

4 باملائة بالرغم من تراجع النمو مبنطقة األورو، الشريك 
بالتقلبات  الوطني  االقتصاد  وارتباط  للمغرب،  الرئيسي 
وزيــرة  كلمة  خــالل  من  الرسمي  اخلطاب  فــإن  املناخية، 
االقتصاد واملالية جوابا على تدخالت الفرق واملجموعات 
مشروع  على  للمصادقة  العامة  اجللسة  خالل  النيابية 
قانون مالية للسنة املالية 2023 مبجلس املستشارين يبرر 

هذه الفرضية بذريعة :

- االنفتاح على شركاء أخرين؛

- دعم الطلب الداخلي؛

- رفع نسبة االستثمار العمومي؛

- دعم االستثمار اخلاص؛

- تقليص معدل التضخم بضبط مستوى األسعار.

املهدي سهيمي     
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اإلقتصاد التبعي باملغرب : مؤرشات النمو اإلقتصادي بني الفرضيات والنتائج 
محمد شويامن خالل القوانني املالية األخرية ...

عن  احلــديــث  ميكن  ال  املــغــربــي،  التبعي  النظام  ظــل  يف 
الصاعدة،  الـــدول  يف  هــو  كما  االقــتــصــادي  النمو  مــؤشــرات 
الذي  بالقدر  وغيرها،  والهند  افريقيا  وجنوب  كالبرازيل 
التبعية  تعميق  يف  التقدم  مؤشر  عن  فيه  نتحدث  أن   ميكن 
ويف خدمة املصالح االقتصادية للرأسمالية العاملية يف مرحلة 
توحشها وتطرفها، ومصالح التحالف الطبقي السائد املستند 
الكبار  واملالكني  والكومبرادور  الطفيلية  البورجوازية  الى 

والوسطاء املناولني وكالء االستعمار اجلديد .... 
إال  االقتصادي  النمو  مؤشرات  يسمى  ما  فهم  ميكن  وال 
كما  الرسمي  السياسي  االقتصاد  مقاربات  فهم  خــالل  من 
على  األول  الساهر  باعتبارها  الدولية  املالية  املراكز  تقدمه 
مصالح الرأسمال العاملي يف بلدنا، باإلضافة إلى مراكز البحث 
مقاربات  فهم  ميكن  ال  كما  لها،  التابعة  والتوقعات  والدراسة 
احلكومية  مؤسساته  تقارير  خالل  من  املغربي  التبعي  النظام 
يتعاقد  التي  الدولية  الــدراســات  ومكاتب  احلكومية  وغير 

معها... 
ومن منطلق االقتصاد السياسي النقدي، سنحاول يف هذه 
الورقة القيام بقراءة أولية ملؤشرات ما يسمى مبعدالت ونسب 
بالتحكم  التبعية  تعميق  يف  التوسع  أو  االقتصادي،  النمو 
االقتصادي  القرار  ومصادرة  بلدنا  مقدرات  من  تبقى  فيما 
واملالي الوطني عبر القوانني املالية املتعاقبة قبل وبعد أزمات 
إلى مطلع   2008 العاملية يف مرحلة توحشها سنة  الرأسمالية 

العقد الثالث من األلفية الثالثة، وذلك من خالل محورين: 
املؤسسة  واملؤسساتية  التشريعية  املرتكزات  أول:  املحور   •

لالقتصاد التبعي واحملددة لنموه وتوسعه.
االقتصاد  وتوسع  منو  مؤشرات  يف  قــراءة   : الثاين  املحور   •

الرأسمالية  الواقعية يف نظام  والنتائج  الفرضيات  التبعي بني 
التبعية.

أبدا  تنتج  ال  التبعية  الرأسمالية  لكون  األخير  يف  لنخلص 
واالستغالل  الوطنية  الــثــروات  نهب  تكرس  وإمنــا  التنمية، 
التخلف  من  ومزيدا  الطبيعة  وتدمير  العاملة  للطبقة  املكثف 

واحلروب ...
املؤسسة  واملؤسساتية  التشريعية  املرتكزات  األول:  املحور   •

لالقتصاد التبعي واحملددة لنموه وتقدمه:  
وخصوصا  الشكلي  لالستقالل  ــى  األولـ الــبــدايــات  منذ 
عبداهلل  الراحل  برئاسة  الوطنية  باحلكومة  اإلطاحة  بعد 
لبناء  اخلماسية  املخططات  سياسة  وضعت  التي  ابراهيم 
االستعمارية،  املصالح  عن  ومستقل  متحرر  وطني  اقتصاد 
صناعة  وخلق  زراعي  إصالح  عبر  آنذاك،  الفرنسية  خصوصًا 
بأحداث  الطاقي  االستقالل  وبناء  البالد  لتصنيع  أساسية 
شركة سامير مملوكة للدولة،  واملالي وتأميم الثروات الوطنية 
من معادن ومصادر الطاقة،  من خالل املكاتب الوطنية كمكتب 
للكهرباء  الوطني  وكاملكتب  املعدنية  واملساهمات  األبحاث 
واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب واملكتب الوطني للسكك 
الوطني  واملكتب  والسكر  للشاي  الوطني  واملكتب  احلديدية 
واملكتب  والتصدير  التسويق  ومكتب  والقطاني  للحبوب 
باإلضافة  واملطارات،  للموانئ  الوطني  واملكتب  للنقل  الوطني 
املغرب  بنك  تأسيس  خالل  من  املالي،  النظام  وتأميم  لتأسيس 
 .. العام  القطاع  بناء  منجزات  من  الــخ  وطنية  عملة  وســك 
يف  الراحل  امللك  شــرع  الوطني  املشروع  بهذا  االطاحة  بعد 

طرف  من  السلطة  حسم  بعد  وتكريسه  التبعي  النظام  إرساء 
التحالف الطبقي قيد التشكل آنذاك، وذلك من خالل فرض 
يف  حتديدها  مت  كما  للتبعية  احلاضنة  واملؤسسات  القوانني 

مفاوضات ومخرجات اكس-لي-بان 1956:   
أ- الترشيعات املؤسسة لالقتصاد التبعي والراعية السمتراره 

وتكريسه :

سبعينيات  أواخر  حدود  الى  الشكلي  االستقالل  بداية  من 
انصاعت  متحرر  وطني  اقتصاد  بناء  وعــوض  املاضي  القرن 

الرأسمالية  واملصالح  للدوائر  البالد  مقدرات  ورهنت  امللكية 
سلم  يف  الدنيا  بالدرجات  ورضيت  العالم،  يف  واالمبريالية 
الداخل، أسست  العاملية للعمل آنذاك، وعلى مستوى  القسمة 
املنافع  وتبادل  والزبونية  الريع  على  مبنيا  تبعيا  اقتصادا 
مصادر  أهم  يف  والثروة  السلطة  وتقاطع  واالمتيازات  واملصالح 
الوطنية، وشرعنتها عبر قوانني مفروضة،  الثروات  ومقدرات 
استهدف  واملعقد،  املتنوع  العقاري  النظام  قوانني  باخلصوص 
ــي  األراض ــود  أج مــن  وهــي  املسترجعة  ــي  األراضـ البداية  يف 
اخلصبة التي تركها املعمرون ووزعها على كبار اجليش والدولة 
التي كانت محمية لدى االستعمار، واألعيان  واألسر امليسورة 
اخلامس  محمد  حقهم  يف  أصــدر  الذين  املتخلف  واإلقــطــاع 

العفو يف إطار تسويات مفاوضات إكس-لي-بان ... 
ثم احتكرت امللكية توزيع الرخص ومنح االمتيازات خلدامها 
والكحول  املعدنية  واملياه  البحري  والصيد  واملقالع  النقل  يف 
والفنادق  الكيف  وزراعة  واملطاحن  األساسية  الغذائية  واملواد 

واملالهي وصاالت القمار ورخص التصدير واالستيراد.. 
التي  والصغرى  املتوسطة  املقاوالت  على  االستيالء  ومت 
االقتصادي  النسيج  عصب  وتشكل  قوية  جتربة  ذات  كانت 
والذي  املغربة  قانون  عبر  املغربي،  واخلدماتي  والصناعي 
واألسر  السلطة  يف  واملتنفذين  االدارة  كبار  لفائدة  سيفوتها 

التي كان يسميها ليوطي األسر النبيلة.. 
وطاقيا  ومنجميا  صناعيا  قطاعا  التبعي  النظام  خلق  كما 
املالية  ــارج  خ الــذاتــي  التسيير  غطاء  حتــت  عمومي،  شبه 
وامليزانية العامة إال فيما يرتبط بالضرائب، لكي يبقى خارج 
غير  واالغتناء  للفساد  ومجاال  ومؤسساتها،  الدولة  مراقبة 
جرادة  مفاحم  وشركة  للفوسفاط  الشريف  كاملكتب  املشروع، 
وزليجة بتويسيت ومناجم الذهب والفضة والرصاص وغيرها 
بن  امينة  أعدته  تقرير  بعد  للخواص  بعضها  سيفوت  والتي 

خضرة سنة 1989.. 
سياسة  إقــرار  مت  املــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات  بــدايــة  ومــع 
حيث  العاملية،  املالية  املراكز  من  بتوجيهات  الهيكلي  التقومي 
مع  النيولبرالية  واملرحلة  تتالءم  جديدة  تشريعات  وضعت 

أبرزها  كان  تاتشر،  بريطانيا  وزراء  ورئيسة  ريغن  الرئيس 
التناوب  حكومة  مع  ــه  ذروت بلغ  ــذي  وال اخلوصصة،  قانون 
املخزني مع الراحل اليوسفي، حيث متت مقايضة بعض ديون 
والشبه  العمومية  املقاوالت  أهم  تفويت  طريق  عن  املغرب 
املديونية  تقلصت  حيث  للدائنني  االستراتيجية  العمومية 

الى 15 مليار دوالر يف 2002 .. 
 ، 2008 وبعد األزمة املالية وأزمة الرهون العقارية يف سنة 
تسارعت التشريعات التراجعية التي ستزيد من العجز املالي 
واملزيد من  املفرطة  الى االستدانة  العودة  وبالتالي  والتجاري 

اخلوصصة .. 
االقتصادية  التبعية  لتكريس  التشريعات  ــم  أه ــن  وم
الدستور  العاملي ووكالئه احملليني،  الرأسمال  وتعميقها لفائدة 
احلــرة  املــبــادرة  دســتــرة  سيتم  والـــذي   2011 لسنة  املمنوح 

وحماية أصحاب املال واألعمال.. 
على  التنقيب  وقــانــون  اجلــديــد  االستثمار  قــانــون  ثــم 
بالسيطرة  املنقبة  العاملية  للشركات  يسمح  والذي  احملروقات 
ثم  اليوسفي..  عهد  يف  املكتشفة  الــثــروات  مــن   75% على 
اخلواص  لفائدة  اجلماعية  األراضي  وتفويت  تفكيك  قوانني 
رقم  التنظيمي  القانون  ثم  األجنبية..  فيها  مبا  والشركات 
130/13 لقانون املالية العمومية وامليزانية الذي يوجد حتت 
السلطة املطلقة للحكومة ورئيسها من خالل املجلسني الوزاري 
الذي يرأسه امللك ويف شروط محددة يرأسه رئيس احلكومة، 
أموال  على  للبرملان  فعلية  سلطة  وال  احلكومي،  املجلس  ثم 
املغاربة من ميزانيات وصناديق خاصة وصناديق سوداء بنص 
 ،77 75و  49 و92 واملواد 68 و  فصول الدستور خصوصا املواد 
2015-15-2 ويدخل يف إطار السلطة  إضافة الى مرسوم رقم 

التنظيمية لرئيس احلكومة.. 
ب-المرتكزات المؤسساتية:

بالدنا  يف  واملــالــي  االقــتــصــادي  الــقــرار  احلكومة  حتتكر 
وباخلصوص املجلس الوزاري برئاسة امللك الذي يقر اخلطوط 
للمكانة  ونظرا  املالية،  القوانني  لكل  واجلوهرية  العريضة 
من  و42   41 الفصلني  من  انطالقا  للملك  دستورية  الفوق 
وحتى  البرملان،  يف  املالي  القانون  إسقاط  يستحيل  الدستور، 
وإن مت ذلك هناك القراءة الثانية، وإذا أكد البرملان إسقاطه، 
إلى  تطبيقه  يف  اخلاصة  صالحيتها  تستعمل  احلكومة  فان 
77 من الدستور  حني املصادقة عليه. كما أنه مبوجب الفصل 
من  املقترحة  التعديالت  جميع  ــض  رف احلكومة  بإمكان 

البرملانيني.. 
وامليزانيات  املالية  القوانني  يناقش  للبرملان  وبالنسبة 
من  قبولها  بشرط  التعديالت  ويقترح  تنفيذها  ويــراقــب 
عليها  املصادقة  اال  ميلك  ال  فهو  ذلك  ومع  احلكومة،  طرف 
يف  احلقائق  تقصي  جلان  ينشئ  أن  للبرملان  ميكن  األخير..  يف 
اختالس املال العام، لكن ال يحيلها على القضاء إال بنسبة من 
جلان  تستطيع  ال  املتنفذة  الشخصيات  وامام  البرملان  أعضاء 
التقصي استجوابهم، أواحلصول على املعلومات وهناك غرائب 

يف هذا املوضوع.. 
املالية  القوانني  يف  املشاركة  األخرى  للمؤسسات  بالنسبة 
ونسب النمو، فيبقى دورها استشاريا فقط، وال سلطة لها على 
العام، منها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ثم  املال 

املندوبية السامية للتخطيط.. 
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الدولية: ج- اآلليات 

القرار  وتوجيه  مراقبة  يف  الــدولــيــة  اآللــيــات  تتدخل 
برامج  يف  تتحكم  وبالتالي  الوطني،  واملــالــي  االقتصادي 
عمل  موسى  بن  أنهي  )عندما  ومؤشراتها  والتنمية  اإلصالح 
فرنسا  لسفيرة  أوال  قدمه  اجلديد  التنموي  النموذج  جلنة 
باملغرب( ومن اآلليات الدولية التي لها سلطة يف هذا الصدد:
االوربية  واألبناك  الدولي  النقد  وصندوق  العاملي  البنك 
الدولي  والــتــعــاون  التنمية  ووكـــاالت  الفرنسية  خصوصا 
وتراقب  تتابع  التي  املنظمات  هذه  والفرنسية..  االمريكية 
والتنموية،  واملالية  االقتصادية  سياساته  كل  يف  املغرب 
مجحفة  باشتراطات  الــقــروض  عبر  بالتمويل  وتواكبه 
تضطره لإلذعان لنهج سياسات اجتماعية وتفقيرية قاسية 
على  وأيضا  البيئي  والوضع  الوطنية  الثروات  حساب  وعلى 

 ... الوطنية  حساب سيادته 
وتشترط  املغرب  حتكم  أخرى  دولية  آليات  هناك  أيضا 
التجارة  كمنظمة  وإمالءاتها،  لقوانينها  خاضع  وهو  عليه 
االحتــاد  مــع  خصوصا  احلــر  الــتــبــادل  واتفاقيات  العاملية 
األمم  منظمات  الــى  إضــافــة  املتحدة،  ــات  ــوالي وال االوربـــي 
املدني  والطيران  واليونيسيف  والفاو  كاليونسكو  املتحدة 

وغيرها.

التبعي  االقتصاد  منو  مؤشرات  يف  :قــراءة  الثاني  احملور 
والنتائج  الفرضيات  بني  املتعاقبة  املالية   القوانني  ضوء  على 

الواقعية.
وتناقضات   أزمــات  كل  املتعاقبة  املالية  القوانني  تعكس 

امليزان  يف  العجز  تفاقم  يف  أساسا  املتمثلة  التبعي  االقتصاد 
وتعثر  النمو،  مؤشرات  وضعف  األداءات  وميزان  التجاري 
اخلارجية  املــديــونــيــة  خــدمــة  وثــقــل  املــشــروعــات،  متــويــل 
االقتصاد  مشاكل   الظرفيات   بعض  وتعمق  والداخلية، 
األسواق  يف  الطاقة  أسعار  وتقلبات  اجلفاف  كفترات  التبعي، 
الى  إضافة  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  وارتفاع  العاملية 
التجارة  حول  والنزاع  اوكرانيا  يف  كاحلرب  الدولية،  األزمات 

مع  الرقمية  الهوة  ثم  والصني  املتحدة  الواليات  بني  الدولية 
للنمو  املالئم  غير  اجليوسياسي  والوضع  املتقدمة،  الــدول 
والفساد  واالحتكار  الريع  سيادة  عن  ناهيك  االقتصادي، 

واجلمع بني السلطة والثروة ..  
أن  ميكن  ــأزوم،  امل االقتصادي  الوضع  هذا  استقرأنا  وإذا 
يف  الرأسمالية  أزمات  وطأة  اشتدت  كلما  أنه  بوضوح  نسجل 
أقوى  بشكل  التبعي  االقتصاد  على  انعكست  كلما  العالم، 
التبعي  النظام  إرســاء  خالل  التبعية  فانعكاسات  وأفظع.. 
كانت أخف منها، مع تكريسه الحقا من خالل هيمنة املراكز 
البلد  وارتهان  واملالي  االقتصادي  القرار  على  العاملية  املالية 

العاملي..  للرأسمال 
معدل  لنا  أنتجت   2004 الى   1960 من  املالية  فالقوانني 
النمو  معدل  وصل   1961 سنة  مثال   ،5% الى  وصل  عام  منو 
برئاسة  الوطنية  احلكومة  برنامج  بفضل   10% من  أكثر  إلى 
لم  أنها  رغم  املخططات  سياسة  بفضل  ابراهيم  اهلل  عبد 
فقط  السالبة  واملؤشرات  الكساد  فترات  أما  طويال..    تعمر 
او  السياسية  النظام  أزمات  او  اجلفاف  فترات  مع  أما  تزامنت 
املغربي،  االقتصاد  تبعية  بحكم  العاملية  الرأسمالية  االزمات 
سالبة  مؤشرات  مرات   9 الفترة  هذه  خالل  املغرب  عرف  وقد 

: املبيان  انظر 

تمتة مقال  اإلقتصاد التبعي ابملغرب : مؤرشات المنو اإلقتصادي بني الفرضيات والنتائج 

الفترة  ــذه  ه قــارنــا  اذا 
ــن نــتــائــج  ــ الـــطـــويـــلـــة مـ
االقصدي  النمو  مؤشرات 
 20 ــرة  ــت ــف ب ســـنـــة(   45(
االلفية  من  األخيرة  سنة 
اقتصاد  أن  جند  الثالثة، 
ــالد عــــــرف مـــزيـــدا  ــ ــبـ ــ الـ
ــن الــضــعــف والــتــبــعــيــة  مـ
واالرتـــــهـــــان لــلــراســمــال 
السياسات  بسبب  العاملي 
االقتصادية  واالختيارات  
املالية  املراكز  فرضتها  التي 
التقومي  كسياسة  العاملية، 
اخلوصصة  وبرامج  الهيكلي 
بالقطاعات  ــدأت  ب والــتــي 
كالطاقة،  االستراتيجية 
ــالق شــركــة  ــ مـــن قــبــيــل إغ

مــفــاحــم جــــرادة لــفــائــدة 
احلجري،  الفحم  مـــوردي 
ــر  ــي ــام ــة س ــصـ ــوصـ ثــــم خـ
ــاج  ــت ــن قـــطـــاع ان وجــــزء مـ
الـــكـــهـــربـــاء لــالمــريــكــيــني 
خوصصة  ثم  والصينيني، 
وحترير  االتصاالت  قطاع 
وتفكيك  واألسعار  التجارة 
وانتهاج  املقاصة  صــنــدوق 
التي  السياسات  من  كثير 
االقتصاد  مقومات  قوضت 
ــي وجــعــلــتــه قــابــال  ــن ــوط ال
ــات  ــ ــ لــلــتــاثــر بـــكـــل األزم
انظر  والعاملية)  الطبيعية 
سبيل  على  الثاني  املبيان 

:) الفترتني  بني  املقارنة 
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تواضع نسب النمو االقتصادي والبدائل املمكنة

"التنمية  املهيمنون    األكادمييون  االقتصاديون  يعرف 
خالل  املنتجة  الــثــروة  الزديــاد  كمقياس  االقتصادية" 
وال  سبقتها،  التي  السنة  مع  مقارنة  مثال،  السنة،  هذه 
املديونية  على  بني  الثروة  هذه  من  جزء  كان  إن  يهمهم 

التنمية.  سراب  وراء  اجلري  من  تتراكم  التي 

تكون  املــالــيــة  فــقــوانــني  املــغــربــيــة  لــلــدولــة  بالنسبة 
ولــو  معينة،  منــو  نــســب  حتقيق  يف  متفائلة  بــاســتــمــرار 
يف  ــادرات  الـــصـ دور  عــلــى  ذلـــك  يف  وتــعــتــمــد  مــتــواضــعــة، 
ــاجت الــداخــلــي اخلـــام، وعــلــى "االســتــثــمــار  ــن مــحــصــول ال
وخلق  األساسي"  "الرأسمال  لتنمية  املباشر"  األجنبي 
)انظر  املالحظ  لكن  االستهالك.  لتنشيط  الشغل  فرص 

)1 لشكل ا

مرات   5 وتضاعف  هيكليا،  اصبح  التجاري  العجز  ان 
ما  حتقيق  يف  اإلخفاق  يتم  .عندما   2019 و   1975 بني  ما 
هيكلي،  لوضع  ظرفية  تفسيرات  تعطى  به،  االلتزام  مت 
يف  اجلفاف  الثمانينيات،  يف  الفوسفاط  أسعار  تدني  مثل: 
يف  احملروقات  أسعار  وارتفاع  املالية  االزمة  التسعينيات، 

 19 كوفيد  الثانية،  االلفية  من  األول  العقد 

متواضعة  ظلت  النمو  نسبة  األوكرانية....إن  واالزمة 
سنحاول  ذلــك  أســبــاب  ولتحديد   ، ضعيفة  نقل  لــن  إن 
الداخلي  ــنــاجت  "ال مفهوم  لــلــقــارئ  نبسط  أن  ــة،   ــداي ،ب
النهائي"  "االستهالك  املسماة  الصيغة  باعتماد  اخلام"، 
لكي  أولـــى:  مالحظة  الــســنــة.  ــالل  خ ــات  ــدم واخل للسلع 
عن  نــاجت  الــداخــلــي  االنــتــاج  يف  النمو  ان  للدولة  يتضح 
ارتفاع  عن  وليس  املستوردة  او  املنتجة  واخلدمات  السلع 
"عتبة  عن  الزائدة  التضخم  نسبة  خصم  يتم  األسعار 
أسعار  على  االرتــكــاز  او  الدولة  تضعها  التي   التضخم" 
هكذا  قبل،  ما  السنة  خالل  بها  املعمول  واخلدمات   السلع 
 . "احلقيقي"  اخلــام  الداخلي  الــنــاجت  عــن  احلــديــث  يتم 
"االستهالك  مفهوم  لتفسير  مثاال  نعطي  ثانية:  مالحظة 
مستهلك  اشــتــرى  اذا  مثال،  ــاله.  أع ورد  ــذي  ال النهائي" 
احلالة  هذه  يف  اخلاصة،  لسيارته  يستعملها  كي  عجلة 
للسيارات  معمل  اشتراها  اذا  لكن  نهائي،  استهالك  تسمى 
ال  العجلة  ــذه  ه سيسوقها،  الــتــي  لــلــوحــدات  ليركبها 
يف  سيظهر  ثمنها  لكون   النهائي  االستهالك  يف  حتتسب 
مسلسل  يف  تدخل  التي  السلع  كل  ان  مبعنى  السيارة.  سعر 
حتتسب  ال  نهائية  سلع  الــى  التحويل  اجــل  من  اإلنــتــاج 
السلع  إلنتاج  ثالثة:  مالحظة  النهائي.  االستهالك  يف 
كاحملروقات  مساعدة  مــواد  من  البــد  اخلــدمــات  وتقدمي 
يف  دخلت  كلما  حتتسب  ال  كذلك  هي  واملاء....  والكهرباء 
عنها  حتدثنا  التي  للعجلة  بالنسبة  حال  هو  كما  اإلنتاج 
األســاســي"  "الــرأســمــال  مفهوم  رابــعــة:  .مالحظة  سابقا 
االالت   : مــن   يتشكل  مــاركــس،  كــارل  عرفه  كما   ، اخلــام 
احملــالت،  البنايات،  الــطــرق،  البرمجيات،  احلواسيب،   ،

ــدارس، املــســتــشــفــيــات،  ــ الــســكــك احلــديــد، الـــســـدود، املـ
النقل  وسائل  توزيعها،  وشبكات  الطاقة  انتاج  وحــدات 
ما  للسنة  الداخلي  الناجت  يف  منه  يحتسب  للشركات...  

موجودا  كان   ما  على  اضيف 

ومصاريف  الصيانة  مصاريف  قبلها.  السنة  نهاية  يف 
الرأسمال  يتطلبها   التي  االستعمال  عند  االستنزاف 
عليه  اضيف  وما  قبل،  ما  السنة  اخر  يف  املوجود  األساسي 
لكونها  حتتسب  ال  كــذلــك  هــي  ــة،   ــاري اجل السنة  خــالل 
السيارات  مثال،  املنتجة.  واخلدمات  السلع  ثمن  يف  تدخل 
حافالت  النهائي.  االستهالك  اطــار  يف  تدخل  اخلاصة 
يف  تدخل  التنقل"  "خدمة  تقدم  التي  املسافرين  نقل 
للسكن  منزل  شــراء  هــو  كما  األســاســي،  الــرأســمــال  اطــار 
مالحظة  عقارية.  وكالة  تصرف  حتت  لوضعه  او  الشخصي 
لكن  سنة،  ملــدة  النهائي  االستهالك  يحتسب  خامسة: 
فقط،  معينة  ملدة  يستهلكوا  ان  ميكنهم  املستهلكني  بعض 
مداخيل  ان  مبعنى  الزوار،  من  وغيرهم  املهاجرين  العمال 
كــمــا هو  ــام.  اخلـ الــداخــلــي  الــنــاجت  تــدخــل يف  الــســيــاحــة 
سادسة:   وللواردات.مالحظة  للصادرات  بالنسبة  احلال 
رأسمال  تنميته  يف  يساهم  ان  ميكن  األساسي  الرأسمال 
هكذا   . املباشر"  األجنبي  "االستثمار  يسمى  ما  اجني، 
االستهالك  كمجموع:  ــام   اخل الداخلي  الــنــاجت  يتحدد 
التي  الــصــادرات   + اخلــام  األساسي  الرأسمال   + النهائي 
التي  الوطنية  بالعملة  عنه  ويعبر  الواردات  منها  تخصم 
فقطوليس  داخلية"  "عملة  الدرهم  أن  الدرهم.مبا  هي 
يستعمل  او  العمالت  سوق  يف  تداوله  يتم  ان  ميكن  سلعة 
األمريكي  ــدوالر  الـ هــوحــال  كما  الــدولــيــة،  الــتــجــارة  يف 
فيها  مبــا  العمالت،  كــل  تعبر  عاملية"  سيادية  كعملة   "
يف  منيز  ان  الضروري  فمن  خالله،  من  ذاتها  عن  األورو، 
هو  وما  بالدوالر  اصله  هو  ما  بني  اخلام  الداخلي  الناجت 
ازداد  تقوت  كلما  بالدوالر  السياحة  بالدرهم.  األصل   يف 
جزء  بالدوالر،  التجاري  امليزان  السيادية،  العملة  رصيد 
االستثمار  من  يخصم  بالدوالر  األساسي  الرأسمال  من 

اخلارج  الى  حتويأرباحه   يبقى  لكن  املباشر،  االجنبي 

كذلك  تصرفهي  الوطني  االقتصاد  من  وانسحاباته  
كذلك   ــو  ه اخلــارجــي  ــن  ــدي ال اخلــزيــنــة،  ــن  م بـــالـــدوالر 
عليه  هو  كما  ضخم  جتاري  عجز  حصل  فإذا  بالدوالر. 
والرأسمال  السياحة  مداخيل  وتقلصت   ،1975 منذ  احلال 
بــاخلــارج،  املغربي  االستثمار  وازداد  املباشر  األجنبي 
بالدوالر  مالية  ضائقة  يف  نفسها  اخلزينة  وجدت   كلما 
للمديونية  الــفــائــدة  ــاط  ــس أق وأداء  الــعــجــز  لتغطية 
مبا  العجز  هــذا  يقدر   2019 سنة  يف  مثال   . اخلارجية 
الى  باللجوء  تغطيتها   ميكن  ال  درهمالتي  مليار   30 يفوق 
على  بــالــدوالر.  احلقيقية  قيمتها  الن  الداخلي  الدين 
طرحناها  التي  اإلشكالية  اهمية  تظهر  املستوى   هــذا 
على  التجاري  عجزها  يترجم  املتحدة  فالواليات  سابقا. 
لها  تــدر  سيادية  كعملة  ــارج   اخل يف  بقيت  سلعة  شكل   
األسواق  معامالت  ويف  الدولي  التجاري  التبادل  يف  أرباحا 
ذلك  عن  عبر  كما  الدائنة،  للدول  القروض  ويف  املالية 
"الدوالر  االمريكية  الفيدرالية  اخلزينة  يف  سابق  مسؤول 
الــذي  لــلــمــغــرب  بالنسبة  أمــا  ومــشــكــلــكــم"....  عملتنا 
لتحقيق  له  املتبقي  الوحيد  فاحلل  سلعة  ليست  عملته 
من  مبزيد  بواسطة  ــدوالر  ال على  احلصول  هو  الــتــوازن 
 60 يقارب  ما  أن  االمر  يف  اخلطير  اخلارجية.  املديونية 
املالية،  األسواق  من  مستمدة  املديونية  هذه  من  باملائة 

من  مستقرة  غير  الفوائد  نسب  رحمة  حتت  يجعلها  ما 
ــرارات  وق للتنقيط  االمريكية  الــوكــاالت  تقارير  جــراء 
أواسط  منذ  استمرت  الدوامة  .هذه  االمريكية  اخلزينة 
بعد   .  1983 يف  الهيكلي"  "التقومي  عنها  ونتج  الستينيات 
تتراكم  املديونية  بــدأت  التاريخ  ذلــك  من  سنوات  بضع 
العجز  ضبط  يصبح  .هــكــذا  يتعمق  الــتــجــاري  والــعــجــز 
بالنسبة  االقتصادية  السياسات  يف  أساسيا  التجاري 
الدولي.  املستوى  على  سلعة  تشكل  ال  عملتها  التي  للدول 
مرة  من  بكم  يتحقق  ال  باملديونية،  النمو  نسبة،  رفــع 
من  بالعملة  رصيد  من  وفرنا  بكم  بل  اخلالق  عند  ذهبنا 
تفرض  الوضعية   هــذه  إن  اخلــارجــي.   التجاري  املــيــزان 
أثــر  اقــتــصــادي  ــو  من لتحقيق  املــمــكــنــة  الــبــدائــل  ــرح   طـ
ما  بــني   فيها  منيز  أن  ميكن  والــتــي  إيجابي،  اجتماعي 
ينطلق  اجلــدري  البديل  "إصالحي".  هو  وما  جدري  هو 
والذي  املغربي  للمجتمع  الطبقية  التشكيلة  حتليل  من 
مصاحله  يربط  حاكم  طبقي  تكتل  وجود  منه  يستفاد 
ما  هــذا  تــابــع.  مــوقــع  يف  الغربية  االمبريالية  مبصالح 
اقتصاد  يعتمد  املخزن  نسميه  الذي  التكتل  هذا  يجعل 
يقوض  مبا  الوطنية  اخليرات  علىاستنزاف  املبني  الريع 
سيبقى  بدونه  الذي  للثروة  املنتج  األساسي"  "الرأسمال 
تستفحل.أما  واملــديــونــيــة  مستداما  الــتــجــاري  العجر 
املديونية   نسبة  أن  فنالحظ  اإلصالحات،  مستوى  على 
 60 نسبة  وصــلــت  ان  ــى  ال مستمر  ارتــفــاع  يف  الــداخــلــيــة 
درهم  مليار   731 ومجموعها  العمومي  الدين  من  باملائة 
املتراكم   ــاص  اخل املــالــي  الــرأســمــال  ان  مبعنى   .2022 يف 
املتبعة  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  بفضل 
املؤسسات  على  واالستيالء  البشع  االستغالل  على  املبنية 
والصناعية،أصبح  الفالحية  واإلنتاجية  املالية  العمومية 
بدل  املالية"  املضافة  ب"القيمة  يسمى  ما   جني  يفضل 
ثلث  يجعل  ما  هذا  اإلنتاجية.  القطاعات  يف  االستثمار 
الذي  العقار  يف  االستثمار  من  يتشكل  األساسي  الرأسمال 
بفضل  مضاعفة  أربــاح  جني  من  املالي  الرأسمال  ميكن 
الذين  العقاريني"  ل"املنعشني  متنح  التي  القروض  فوائد 
الى  النهائي،باإلضافة  االستهالك  اثمان  يف  يعكسونها 
كاهل  تثقل  التي  القروض  من  تستخلص  التي  الفوائد 
هــذا  أن  ــا  مب الــســكــنــيــة.  الـــدور  شـــراء  عــنــد  املستهلكني 
الرأسمال  من  معتبرة  نسب  من  يتشكل  املالي  الرأسمال 
األمريكي.  بالدوالر  أرباحه  يصدر  بدوره  فهو  األجنبي 
املباشر"  االجنبي  "االستثمار  وراء  الدولة  تلهت  أن  عوض 

االستثمار. من  الداخلي  املالي  للرأسمال  املجال  وتفتح 

ــة  ــدولـ "الـ تــعــمــل  أن  ــب  ــج ي ــارج،  ــ ــ اخل يف  ــدوالر  ــ ــال ــ ب
هذه  من  معني  قسط  استثمار  فــرض  على  اإلصالحية" 
اضف  املنتج.  األساسي  الرأسمال  يف  املتراكمة  ــوال  األم
الفالحي  القطاع  يتطلبها  التي  اإلصــالحــات  ذلــك  على 
مبا  املعاشية  الــفــالحــة  يف  خــاصــة  ــة  ــردودي امل مــن  للرفع 
للمنتوج  املغربية  للبادية  االستهالكية  القدرة  ينمي 
كي  ــه  ذات تنمية  على  يساعده  مبــا  الوطني  الصناعي 
يف  األجنبية  السلع  منافسة  مواجهة  على  قــادرا  يكون 

واخلارجية.    الداخلية  السوق 

احلسن لعنايت
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لبنان يف قلب عاصفة املرشوع التدمريي الصهيو-أمريييك

دجنبر   8 اخلميس  يوم  اللبناني،  النواب  مجلس  أخفق 
للبالد  جديد  رئيس  انتخاب  يف  التاسعة  للمرة  ــاري،  اجل
مطلع  يف  املنصب  شغور  عقب  دستوريًا  فراغًا  تعيش  التي 
ويعزى  ــون،  ع ميشيل  ــة  والي انتهاء  إثــر  املــاضــي  نوفمبر 
االنهيار  وتفاقم  العميقة  "السياسية"  لالنقسامات  ذلك 
لها  حدد  املقبلة  واجللسة  البالد،  تعانيه  الذي  االقتصادي 
التصويت،  عملية  بعد  أسبوع(،  )بعد  املوالي  اخلميس  يوم 
 39 معوض:  ميشال  عليها  حتصل  أصوات  عدد  أكبر  ولكون 
اجللسة  رفع  إلى  بري  نبيه  املجلس  رئيس  اضطر  مما  صوت، 

املطلوبة. األغلبية  على  مرشح  أي  حصول  عدم  بعد 

يف  ألنه  أعمال،  تصريف  حكومة  ضل  يف  هذا  كل  يجري 
ميشال  واليته،  املنتهية  الرئيس،  وقع  املاضي،  أكتوبر   30
األعمال  تصريف  حكومة  استقالة  قبول  مــرســوم  عــون 
الرئاسة  قصر  مغادرته  قبيل  وذلك  ميقاتي،  جنيب  برئاسة 
ميقاتي  وصفه  الذي  املرسوم  وهو  األخيرة،  للمرة  بعبدا  يف 
واقتصادية  مالية  أزمات  من  لبنان  ومعاناة  الدستوري،  بغير 
واحملروقات  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  حدتها  زاد  خانقة، 
وانهيار  والكهرباء،  والوقود  األساسية  والسلع  الطبية  واملواد 

مسبوقة. غير  مستويات  إلى  اللبنانية  الليرة  صرف  سعر 

ذروة  لبنان  يعيشها  التي  احلالية  ــة  األزم شكلت  وقــد 
أزمــة  هــي  حيث  مــن  املتعاقبة  السياسي  الــنــظــام  ــات  أزمـ
الفراغ  وحالة  الطائف"،  "نظام  سقوط  يف  وشاملة،  مركبة 
الدولة  وظائف  ملعظم  الشامل  واالنهيار  الفوضى،  وخطر 
االقتصادي  ونظامها  واالداريـــة  الدستورية  ومؤسساتها 
من  للدولة  العامة  اخلدمات  معظم  وتردي  والنقدي،  واملالي 

وتطهير... وتعليم  وصحة  ونقل  ومياه  كهرباء 

على  عميقة  ــّوالت  حتـ مــن  أحــدثــتــه  مبــا  كــذلــك  ــي  وه
الكارثية  األوضــاع  جهة  من  االجتماعية،  البنية  مستوى 
الطبقة  وتهاوي  واألجراء  العاملة  الطبقة  على  طرأت  التي 
عصابات  نهبت  ممن  واسعة  اجتماعية  وشرائح  الوسطى 
الضمان  يف  صناديقهم  وأمــوال  الصغيرة  ودائعهم  املصارف 
 80% حوالي  أصبح  حيث  احلرة،  املهن  ونقابات  االجتماعي 
نحو  دفعا  وُيدفع  والبطالة  الفقر  يعاني  اللبناني  الشعب  من 

الهجرة.

ما  مــع  وارتــبــاطــهــا  تزامنها  يف  أيــضــا  تكمن  ــورة  ــط واخل
شعوبها  تعاني  حيث  املنطقة  صعيد  على  أزمات  من  مياثلها 
القمع  أنظمة  حكام  يد  على  وحرمان  وافقار  استغالل  من 
ملخططات  املنفذين  االمبريالية  وكالء  والتبعية،  والتطبيع 
هيمنتها يف مشروع الشرق األوسط اجلديد الهادف لتصفية 
الى  املنطقة  دول  تقسيم  مبخطات  الفلسطينية  القضية 
ومطبعة،  خاضعة  ومنتناحرة  متصارعة  وفدراليات  دويالت 
املجال  يفسح  مبا  تالها،  وما  بيكو  سايكس  اتفاقية  منذ 
أولى  العربية  املنطقة  فكانت  للتوّسع  الهيمنة  قوى  امــام 
والعراق  وسوريا  ولبنان  فلسطني  يف  املستهدفة  ساحاتها 

واليمن... وليبيا 

يبدو  ال  املفتوح  الصراع  هذا  ومع  الظروف  هذه  مثل  ففي 
ال  القريب،  املدى  يف  منظورا  الراهنة  أزمته  من  لبنان  خروج 
السلطة  أطراف  بني  الطائفية  التسوية  انتاج  مستوى  على 
على  وال  بــري(،  نبيه  له  يجعو  الــذي  احلــوار  شاكلة  )مــن 
نتيجة  احلكومة،  وتشكيل  الرئاسي  الفراغ  سد  مستوى 
تبلور  وعدم  اآلن،  حتى  ودولي  اقليمي  "توافق"  وجود  عدم 

للجمهورية. رئيس  انتخاب  على  قادرة  نيابية  اكثرية 

تنذر  التي  واملؤشرات  األحداث  تتوالى  الواقع،  هذا  على 

املؤدي  الطائفي  الشحن  وقع  على  الفوضى  نحو  باالندفاع 
الطائفية"  "الــزعــامــات  أن  حيث  أمــنــيــة...  صــدامــات  الــى 
أوصيائها  بأجندات  والتزاماتها  مصاحلها  وفــق  تتحرك 
العصب  شــد  مــن  وللمزيد  النحو،  هــذا  وعلى  اخلـــارج.  يف 
الراعي  بشارة  املاروني  البطريرك  اليهم  ينضم  املذهبي 
"املجلس  رئيس  رد  لياتي  األزمة،  حلل  دولي  مبؤمتر  مطالبا 
مذكرا  قبالن  أحمد  الشيخ  األعــلــى"  الشبعي  االســالمــي 
اخلارج.  عن  بديال  ومكانا  اجباريا  ممرا  النيابي  باملجلس 
من  يتجزأ  ال  جزء  هم  الدينية  املؤسسات  على  القّيمني  ألن 
املدّمرة  اخلارجية  ورهاناتها  وفسادها  احلاكمة  املنظومة 

املشكلة،  من  جــزء  وهــم  االنهيار،  الــى  البلد  أوصلت  التي 
التقدمية  القوى  نظر  يف  واألنقاذ،  احلل  من  جزء  وليسوا 
الشيوعي. احلزب  مقدمتهم  ويف  الطائفي  للنظام  املناهضة 

 – االميركي  الثالثي  البيان  أصحاب  مشروع  عن  ناهيك 
الدولية  القرارات  تنفيذ  الى  الداعي  السعودي   – الفرنسي 
مع  ــدود  احل )ترسيم  و1680  الــنــار(  اطــالق  )وقــف   1701
و1559  اليونيفل(  صالحيات  )توسيع  و2650  ســوريــا( 
وتنفيذ  الطائف،  باتفاق  والتمسك  املقاومة(،  سالح  )سحب 
اجراءات صندوق النقد الدولي حتت مسمى "اإلصالحات"، 
مقابل  احلكومة  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  تسمية  لتجري 

واالستسالم. اخلضوع 

األجــنــدة،  ــذه  ه تنفيذ  وبــهــدف  األســـاس،  ــذا  ه وعــلــى 
"همم  ليستنهض  جــوالتــه  يف  السعودي  السفير  ــّرك  حت
رئيس  انتخاب  جللسة  املعّطل  الثلث  تأمني  محققا  العشائر"، 
ليقيم  السويسرية"  السفارة  "عشاء  ومعطال  اجلمهورية، 
مرور  مبناسبة  اليونسكو  قصر  يف  احلــوار  منتدى  بديله 
رئيس  "استقالة"  )متناسيا  الطائف  اتفاق  على  عاما   33
منشار(،  أبو  تهديد  حتت  الرياض،  من  احلريري  احلكومة 
عن  املتخلي  ماكرون  مبوقف  مستقويا  بتطبيقه  مطالبا 
أن  سبق  والذي  اللبنانيني  بني  جديد  اجتماعي  عقد  اجراء 

بيروت. مرفأ  انفجار  بعد  أعلنه 

ــزب  ــن احل ــل ــة، أع ــروح ــط ــع امل ــاري ــش ــل هـــذه امل ــال ك ــي ح
يجري  ما  هو  الفعلي  و  احلقيقي  املشروع  "ان  الشيوعي: 
الطوائف  زعماء  يقوم  حيث  الواقع،  أرض  على  تطبيقه 
هيمنتهم،  مناطق  يف  املذهبية  دويالتهم  ركائز  بتثبيت 
وصراعاتهم  خالفاتهم  أعمال  جــدول  يفرضون  بها  التي 
بأيديهم  ينفذون  بذلك  وهم  آن،  يف  وتسوياتهم  املذهبية 
الى  املنطقة  دول  تقسيم  الــى  الــهــادف  االميركي  املــشــروع 
بينها،  ما  يف  متصادمة  وأتنية  مذهبية  وفدراليات  دويالت 

املنطقة..." يف  مهيمنا  الصهيوني  الكيان  ليبقى 

الدميقراطي  التغيير  قوى  وسائر  ذاته  للحزب  سبق  وقد 
ان حّذروا من سياسات ما سموه بالتحالف السلطوي – املالي 

ورفعوا  انهيار.  من  اليه  وصلت  ما  الى  البالد  أوصلت  التي 
بديال  يرون  ال  النهم  التحالف.  هذا  بوجه  عاليا  الصوت 
التحرير  وإمتام  الصهيوني  والعدوان  االحتالل  مقاومة  عن 
ومعهم  احملليني  ووكالئها  األميركية  الهيمنة  ومواجهة 
الداخل.  يف  الطائفي  السياسي  بالنظام  املتمسكني  كل 
الشعب  بحق  جرائم  من  ارتكاباته  مت  على  احملاسبة  مع 
وجوعا  وبطالة  )افقارا  املسحوقة  الشعبية  بفئاته  اللبناني 
وتفرط  فّرطت  التي  التحالفات  هذه  يد  على  وتهجيرا...( 
اللبناني  الشعب  قّدمها  التي  اجلسيمة  التضحيات  كل  يف 
وقبل  الطائف  اتفاق  منذ  باهظة  أثمانا  أبنائه  دفع  الذي 
ونقابيا(.  سياسيا  واستهدافا  وابعادا  )اغتياال  حصوله 
يوليو...،  وحرب  اجلنوب  يف  الصهيوني  العدوان  وقاوموا 
وهيئة  الطائفي  النظام  اسقاط  حراك  وقادوا  أسهموا  كما 
وسائر  البيئة  على  احلفاظ  ــراك  وح النقابية  التنسيق 
املعارك  وخاضوا  والطالبية  والنسائية  النقابية  التحركات 
التحالف  هذا  ضد  والنقابية  والبلدية  النيابية  االنتخابية 
 17 انتفاضة  بتراكمها  أثمرت  والتي  ورعــاتــه  السلطوي 
فيها  نــزل  التي  والشعبية  الوطنية  االنتفاضة  شتنبر، 
السياسي  الــنــظــام  الســقــاط  املــنــاطــق  كــل  يف  اللبنانيون 
املال(  وحيتان  السلطة  أحزاب  )حتالف  وحماته  الطائفي 
النكراء  اجلرمية  يف  والتحقيق  احملاسبة  من  تتهّربوا  الذين 

والفضائح... الكوارث  من  وغيرها  بيروث  مرفأ  انفجار  يف 

جرى،  ما  كل  وبعد  املــالــي،   – السلطوي  التحالف  هــذا 
الطائفية  احلروب  دوامة  الى  مجددا  اللبنانيني  أخذ  يريد 
التي يطرحها وينفذها  املشاريع  املستمرة من خالل مختلف 
الرعايا  نــظــام  رهينة  تبقيهم  والــتــي  الــواقــع  أرض  على 
رحاب  الى  اخلروج  من  بدال  املتحاربة  والدويالت  للطوائف 
اجتماعية. وعدالة  مواطنة  دولة  علمانية،  وطنية  دولة 

الصيغ  كل  رفض  على  وحلفائه  الشيوعي  عمل  لذلك 
روح  مــن  مستمدة  بقوة  "االنــطــالق  إلــى  ــا  ودع الطائفية 
وشعبية  سياسية  حملة  أوســع  يف  شتنبر   17 انتفاضة 
للدولة  نعم  الطائفية،  التسويات  لتكرار  ال  شعار:  حتت 
الــريــع  ــة  ــدول الــعــلــمــانــيــة الــدميــقــراطــيــة. ال ل الــوطــنــيــة 
والعدالة  املنتج  األقتصاد  لدولة  نعم  والتهجير،  واالفقار 
املشروع  هذا  يجسد  للجمهورية  لرئيس  نعم  االجتماعية. 
اجــراءات  مــن  ذلــك  يتطلب  مــا  كــل  مــع  البديل،  السياسي 
اقرار  مقدمها:  ويف  االنقاذية،  االنتقالية  للمرحلة  وقوانني 
يف  النسبية  وتطبيق  الطائفي  القيد  خارج  إنتخابي  قانون 
للحكم  نسبي  قانون  املوّسعة؛  الدوائر  أو  الواحدة  الدائرة 
والثروات  ــوارد  امل معظم  حصر  إستمرار  من  يحّد  البلدي 
لأحوال  موّحد  مدني  قانون  املــركــزي؛  احلكم  قبضة  يف 
املرأة،  ضد  التمييز  اشكال  جميع  اللغاء  قانون  الشخصية، 
وملفهوم  واجلمعيات  والنقابات  لــأحــزاب  وطنية  قوانني 
احلريات  حماية  تكفل  وتشريعات  واجلنسية؛  اإلقــامــة 
حقوق  تأمني  عبر  الثروة  توزيع  وإعادة  وتطويرها،  العامة 
الرواتب  تصحيح  يعني:  مبا  اإلجتماعي  األجر  يف  املواطنني 
والتعليم  الشاملة  الصحية  التغطية  وتــأمــني  ــور  واالجـ
وحق  واملــيــاه  الكهرباء  وتأمني  واملجاني  النوعي  الرسمي 
واسترجاع  املستقل.  والقضاء  العام؛  والنقل  والسكن  العمل 
املودعني  لصغار  والودائع  املنهوبة  العامة  واالمالك  االموال 
الصندوق  يف  العمال  وتعويضات  التقاعد  صناديق  واموال 

االجتماعي.". الوطني 

عبدالواحد ناجم
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القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي العاميل
 يحيي ذكرى الشهيدة سعيدة املنبهي مبدينة مكناس

العمالي   ذكرى  النسائي للنهج الدميقراطي  القطاع  أحيى 
وشهداء  شهيدات  وباقي  املنبهي  سعيدة  الشهيدة  استشهاد 
2022، وللمكان  8 دجنبر  الشعب املغربي مبدينة مكناس يوم 
يف  ورفاقها  رفيقاتها  قلوب  يف  مكانتها  للشهيدة  كما  رمزيته 
مناضلة  هي  سعيدة  فالشهيدة  العمالي.  الدميقراطي  النهج 
منظمة إلى األمام التي قضت بعد إضراب بطولي عن الطعام 
دام 36 يوما، يف سجون اخلزي والعار، وهي أول شهيدة عربية 

ترتقي يف إضراب عن الطعام من أجل النضال الثوري. لقد أبت 
أن يخلدوا  إال  العمالي  الدميقراطي  النهج  مناضالت ومناضلو 
وباقي  املنبهي  سعيدة  املناضلة  استشهاد  ذكرى  السنة  هذه 
شهيدات وشهداء الشعب املغربي بطريقة تتماشى ومخرجات 
عن  بــاإلعــالن  املرتبطة  حلزبنا  اخلــامــس  الوطني  املــؤمتــر 
فكان  والكادحني؛  الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
إلى مدينة   2022 8 دجنبر  التوجه يوم اخلميس  العزم على 
االلتحام  فكرة  لتجسيد  بامتياز،  العمالية  املدينة  مكناس 
أمام  بوقفة  بدأ  نضاليا  عرسا  اللقاء  كان  العاملة.  بالطبقة 
الالمشروط  التضامن  لتجديد  سيكوميك  سيكوم  شركة 
التسريح  ضد  نضالهم  يف  الرأسمالي   االفتراس  ضحايا  مع 
الشغل، عامالت  16 من مدونة  الفصل  املعمل، ضحايا  وإغالق 
للمطالبة  سنة  عن  يزيد  ما  منذ  املعتصمني  الشركة  وعمال 
ضد  شعارات  فيها  رفعت  املالية،  ومبستحقاتهم  بحقوقهم 
سيكوميك  بسيكوم  والعمال  العامالت  يعيشها  التي  األوضاع 
الدميقراطي  للنهج  النسائي  القطاع  منسقة  فيها   تناولت   ،
العمالي الرفيقة عتيقة الظعيف الكلمة وأكدت  على مساندة 
املقهورين واملقهورات من عمال وكادحني يف مواقع اإلنتاج ويف 
جانب  إلى  النضال  مواصلة  وعلى  االحتجاجية  حراكاتهم 
االستغالل  أنواع  وكل  االنتهاكات  كل  وفضح  العاملة  الطبقة 
التي تتعرض له. كما مت االستماع إلى الرفيق حسن احلسيني 
املنضوي  مبكناس  سيكوميك  سيكوم  لقطاع  احمللي  الكاتب 
شكر  الــذي  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  لــواء  حتت 
النهج الدميقراطي العمالي على تضامنه مع العامالت والعمال 
عامالت  ملف  تطورات  عن  موجزا  عرضا  وقدم  الوقفة،  بهذه 
إلى  االنتقال  كان  بعدها  مكناس.  سيكوميك  سيكوم  وعمال 
الباطرونا  ضحايا  والعمال  العامالت  ــؤازرة  مل لوسيان  معمل 

وجتسيد التضامن العمالي بني كل مكونات الطبقة العاملة.

 ويف املساء مت إحياء ذكرى الشهيدة سعيدة املنبهي بنشاط 
إشعاعي مبقر حزب اليسار االشتراكي املوحد مبدينة مكناس 
فرصة  أيضا  ،وكان  الشهيدة  حق  يف  وشهادات  كلمات  تخللته 
الرفيق  تقدم  البداية  يف  والعمال.  العامالت  مع  للتواصل 
الدميقراطي  للنهج  احمللي  الفرع  بكلمة  الزركوني  محمد 

وشهادة  املنبهي  سعيدة  بالشهيدة  التعريف  تضمنت  مبكناس 
أنت  النبراس،  أنت  سعيدة  يلي:"  ما  منها  نقتطف  حقها  يف 
أن  أجل  من  الثورية،  الكلمات  زناد  بيديك  اخلضوع،  أبت  من 
حتيا أمهات مضطهدات حياة سعيدة يا سعيدة ... استشهدت 
والثوار  الــثــورة  طريق  وسطرت  النظام،  سجون  يف  سعيدة 
ضحى  من  هناك  بأن  تذكرنا  عبرا،  ذكراها  فكانت  بدمائها، 
أن  قالت:  التي  سعيدة   .... الثورة  حتيا  أن  أجل  من  بحياته 
الرجل  بني  متكاملة  وحدة  هي  إمنا  ذكورية،  ليست  احلركة 
واملرأة لبناء الطريق الثوري"  بعد ذلك ألقت الرفيقة لطيفة 

ظروف  فيها  عرضت  محليا،  النسائي  القطاع  كلمة  بوجيدة 
الذكرى  تخليد  وحيثيات  املنبهي  سعيدة  الشهيدة  استشهاد 
عامالت  معاناة  من  بعضا  وذكرت  ورمزيته،  مكناس  مدينة  يف 
أزيد  منذ  الشركة  بــاب  امــام  املعتصمني/ات  سيكوم  وعمال 
من  الشهيدة  نضال  درب  على  كلمتها:"سيرا  يف  جاء  سنة،  من 
أجل  ومن  الكرمي  العيش  يف  احلق  أجل  ومن  أفضل،  غد  أجل 
املشؤومة  الشغل  مدونة  من   19 املــادة  وضد  العمل،  يف  احلق 
والعامالت   العمال  تسريح  أجل  من  العمل  أرباب  يستغلها  التي 
ضاربني بعرض احلائط كل سنوات العمل التي قضوها ، نحن 
منشي  أننا  للشهيدة  لنقول  و  الذكرى  ...لتخليد  اليوم  هنا 
البوصلة." وآخر كلمة كانت  وأنت  النبراس  على خطاك فأنت 
ألقتها  العمالي  الدميقراطي  للنهج  النسائي  القطاع  كلمة  هي 
الشهيدة  فيها:"  جاء  مما  الطعيف  عتيقة  القطاع  منسقة 
بعد  دجنبر   11 يوم  النظام  زنــازن  يف  قضت   املنبهي  سعيدة 
ورفاقها  رفيقاتها  جانب  إلى  يوما   34 دام  الطعام  عن  إضراب 
 25( عمرالزهور  يف  شابة  اللينينية،  املاركسية  احلركة  يف 
يدافع  حــزب  تأسيس  بضرورة  قناعتها  ضريبة  أدت  سنة( 
واالستبداد  الظلم  لرفع  والكادحني  والعمال  العامالت  عن 
جميعا  لنستحضر  معكم/كن  نتواجد  اليوم  ونحن  عنهم، 
أن  لنقول   ، صوتنا  للعالم  ونسمع  حناجرنا  ولنرفع  روحها 
وأننا  سيتحقق،  مشرقة  شمس  يف  أملها  وأن  متت  لم  سعيدة 
كل  وروح  لروحها  وإجالل  إكبار  فتحية  الصحيح،  النهج  على 
شهيدات وشهداء الشعب املغربي". بعد ذلك استمع احلاضرات 
واحلاضرين لشهادات عامالت من سيكوم سيكوميك للتعريف 
الشركة  إغالق  منذ  يعيشونها  التي  املعاناة  وبعض  بقضيتهن 

والنصب واالحتيال عليهم واعتصامهم منذ أكثر من سنة.

شريط  عرض  كانت  النضالي  العرس  هذا  يف  محطة  آخر 
وثائقي تضمن شهادتني حول الشهيدة سعيدة املنبهي األولى 
املنبهي  خديجة  الرفيقة  سعيدة،  الشهيدة  أخت  طرف  من 
سياسي  معتقل  بناصر  أيت  أحمد  الرفيق  طرف  من  والثانية 
سابق ومسؤول يف منظمة إلى األمام وكاتب فرع الدار البيضاء 
اجلنوبية للنهج الدميقراطي العمالي حاليا، والشهادة الثالثة 
اجلمعية  مناضلة   " الثلج  "زهرة  أدايا   جنية  الشهيدة  حق  يف 
استشهدت  التي  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  املغربية 
يف  املنبهي  سعيدة  الشهيدة  ذكــرى  إحياء  يف  تشارك  وهــي 
عمر  الرفيق  الــشــهــادة  ــدم  ق بــالــربــاط.   2000 دجنبر   11

الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  يف  سابق  مسؤول  بعزيز 
الدميقراطي  للنهج  الــعــام  ــني  األم ونــائــب  باملغرب  املعطلني 
زبيدة  الشهيدة  حق  يف  كانت  شهادة  وآخــر  حاليا.  العمالي 
بعد  استشهدت  التي  الفلسطينية  القضية  شهيدة  خليفة، 
بفاس  اهلل  عبد  بن  محمد  بجامعة  تظاهرة  يف  مشاركتها 
كان  الذي  بلمزيان  على  الرفيق  قدمها   ،1988 يناير   20 يوم 
آنذاك الناطق الرسمي باسم فصيل الطلبة القاعديني بفاس 
العمالي.  الدميقراطي  للنهج  املركزية  اللجنة  عضو  وحاليا 
تــدري"  أنــت  "طريقنا  بأغنية  الوثائقي  الشريط  واختتم 
كلمات الشاعر البحريني عبد املجيد حسن مرهون. واستمع 
علي  الرفيق  قدمها  حية  شهادة  إلى  واحلاضرون  احلاضرات 
فقير عضو اللجنة املركزية حلزب النهج الدميقراطي العمالي 
سعيدة  الشهيدة  حــول  ــام  األم إلــى  منظمة  مؤسسي  وأحــد 
والذي  املغرب،  يف  السياسي  االعتقال  جتربة  وحول  املنبهي 
سيكوميك  سيكوم  وعمال  عامالت  مع  املطلق  تضامنه  جدد 
الوحدوي  النضال  حول  بشعارات  النشاط  واختتم  ولوسيان. 

العمالي. 

تقرير : الرفيقة حياة 

نقول أن سعيدة مل 

متت وأن أملها يف مشس 
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عىل الهنج الصحيح، 

فتحية إكبار وإجالل لروحها 

وروح كل هشيدات وهشداء 
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مند  العام  هــذا  املغربي  االقتصاد  منو  ان   املؤكد  من 
جراء  ماسبق،  مع  مقارنة  التراجع  نحوى  يتجه  بدايته 
مما  كرونا  وتداعيات  سنوات  منذ  ــوأ  األس وهــو  اجلفاف 
املعتمدة  االقــتــصــاديــة  الــســيــاســات  على  بــهــدا  سيرخي 
  2023 لسنة  املجحف  املالية  قانون  خــالل  من  والــبــارزة 

الروسية. األوكرانيا  احلرب  تداعيات  إلى  ،اضافة 
هذا   3.2% يعادل  منو  حتقيق  يف  أمل  للمغرب  كان  وان 
الميكن  فهدا   ، البرملان(  امام  احلكومة  رئيس  العام)تصريح 
ال  املمنهجة  االقتصادية  السياسات  ان  نضرا  حتقيقه  طبعا 
بالظروف  اساسا  املرتبطة  احلالي  الواقع  على  جتاوب  ولن 
العاملية  الرأسمالية  الهيمنة  )تعميق  املفاجئة  اخلارجية 
املناخية  الــوطــنــي....(والــتــحــوالت  االقتصاد  مصير  يف 
االعالمية  البهرجة  عن  وبعيدا  املستقرة.فاحلال  الغير 
تتراوح  النمو  تقديرات  ان  يؤكد  املاضوية   والتكهنات 
بداتها)معدالت  املخزن   حكومة  حسب  و1.7%   1.5% بني 
صندوق  سينفيه    هدا  اخرى  جهة  ومن  جهة،  من  رسمية( 
التتجاوز  باملغرب  النمو  نسبة  ان  وسيؤكد  الدولي  النقد 

.1.1٪
التشغيل  عــلــى  مــبــاشــر  تــأثــيــر  لـــه  ســيــيــكــون  ــدا  ــ وه
عــودة  للمواطنني)لنا  الشرائية  الــقــدرة  مستوى  وعلى 
املغرب  اقتصاد  أن  على  مؤشر  ذاته  حد  يف  للتفاصيل(،هذا 

بالهشاشة. يتميز  
االتــار  و  ــاف،  ــف اجل تــداعــيــات  عــن  وحتــدتــنــا  ســبــق  اد 
أيضا  االقتصادي  النمو  على  اوكرانيا  يف  للحرب  اجلانبية 
املستوردة  املنتجات  وبعض  الطاقة  أسعار  ارتفاع  يف   املتملة 
وبشكل  كبيرة  أرباح  هوامش  وخانة  املضاربات  منطق   ،فإن 
يجعل  الوقود  توزيع  مجال  يف  العاملة  للشركات  جنوني 
الفقيرة  الفئات  مصالح  يف  تضرب  االقتصادية  العجلة  من 
رقابة،مما  وال  محاسبة  بدون  واللوبيات  السماسرة  لصالح 
يف  خاصة  واملواطنات  املواطنني  قوت  عن  سلبا  سينعكس 

والشابات. الشباب  صفوف 
معدل  2022بــلــغ  ســنــة  مــن  ــى  االولـ لــالشــهــر  بــالــعــودة 
شهر  نهاية  خالل   4.1% األزمة  تداعيات  جراء  التضخم 
غشت  شهر  مطلع  مع   2.7% التضخم  معدل  أبريل،ليرتفع 
االزمة  حجم  لتصل  باملغرب  نوعه  من  االول  االرتفاع  وهدا 
ارتفاع  استمرار  يعطي  ما  لدروتها  بالبالد  االقتصادية 
هذا  خالل  االستهالكية  واملنتجات  املــواد  كل  يف  األسعار 
السنوات  خــالل  املسجلة  املتوسط  تــفــوق  مبــعــدل  الــعــام 

بقة.  لسا ا
وبــالــتــالــي فــتــزايــد نــســبــة الــتــضــخــم يــومــا بــعــد يــوم  
شك  وبدون  سنحصل  ضعيف  اقتصادي  منو  من  ومايقابله 
الفئات  كل  عند  بها  واملس  الشرائية  القدرة  ضعف   على 

اواملتوسطة. الفقيرة  سواء  االجتماعية 
ضمن  مــن  يضعه  اجلــغــرايف  موقعه  بحكم  املــغــرب  ان 
والتي  الهائلة  واخلــيــرات  الــتــروات  تتمتع  التي  البلدان 
العامة  احلياة  يف  احملليني  املتحكمني  من  للسطو  تعرضت 
التي  ومؤسستها  العاملية  للرأسمالية  وتبعيتهم  بالبالد 
اولهم  املجاالت  جميع  يف  املعتمدة  السياسات  لهم  ترسم 
بارزتني  خاصيتني  على  اساسا  واملرتكز  باالقتصاد  املتعلق 

: اولهما 
أداء  على  كبير  بشكل  يعتمد  املغربي   االقتصاد  ان   *
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  املائة  يف   12( الفالحي  القطاع 
تفاقم  من  مايزيد  وهدا  السكان(  تشغيل  من  املائة  يف  و30 
رهني  سيبقى   االقتصاد  ان  اساسيني:   العتبارين  االزمة 
كان  التي  السنة  هده  خالل  خصوصا  املياه  وتوافر  املناخ 
وطنية  سياسة  اي  غياب  املياه"يف  "ندرة  العريض  عنوانها 

املياه. وندرة  اجلفاف  حملاربة 
ــاط الــشــق األكــبــر مــن الــعــالقــات االقــتــصــاديــة  ــب   ارت

ــاري مــع الــــدول الــرأســمــالــيــة  ــج ــت ــزان ال ــيـ لــلــمــغــرب واملـ
الصهيوني  الكيان  مع  مستقبال  وستتعمق  االستعمارية 
املغربي  الشعب  من  طبعا  مرفوض  ماسيبقى  وهدا  الغاشم 

الوطنية. وقواه 
الداخل  يف  املبني  املغربي  االقتصاد  متل  االقتصادات  يف 
التبعية  اشكار  كل   تتعمق  اخلارج  ويف  واالحتكار  الريع  عن 
التحليل  عن  بناءا  سيعطينا  هدا  االستعمارية  والهيمنة 
اجتماعية  تــفــاوتــات  الــســيــاســي(  )االقــتــصــاد  املــاركــســي 
والهوامش،  والبوادي  املدن  بني  املجالية   وحتى  وطبقية  
ملستويات  سيصل  الــفــقــر  مــعــدل  ان  سنسجل  هــنــا   مــن 

ستنخر  والهشاشة  البطالة  بتصاعد  مصحوبا  مرتفعة 
القادمة. االجيال  وحتى  والشابات  الشباب  اجساد 

تخضع  دومـــا  بــاملــغــرب  ــة  ــادي ــص ــت االق ــوالت  ــح ــت ال ان 
يعتمد  وطني  اقتصاد  غياب  فب  الرأسمالية  الجندات 
من  تصريفه  يتم  وهدا  احمللية  والتروات  االمكانات  على 
تــزداد  والــتــي  املتعاقبة  السنوية  املالية  قــاونــني  خــالل 
لرهن  تاريخيا  تبعي  القتصاد  كخيار  سنة  كل  بعد  سوءا 
الرأسمالية  السريع  الربح  بيد  املغربي  الشعب  مستقبل 

باملغرب. لوكالئها  العليا  للمصالح  وخدمة 
املجحفة  القوانني  من  يعد   2023 لسنة  املالية  فقانون 
)محاميني،اطباء،محاسبني املتوسطة  الطبقات  على  حتى 
الفئة  هده  متس  ضريبيية  اجراءات  بسن  ،مهندسني...( 
للوظيفة  قالع  اخر  حتطيم  نحوى  قدما  السير  عن  ناهيك 
واملعطلني  املعطالت  من  ضخمة  جيوش  وخلق  العمومية 
يحاك  ما  ملواجهة  شعبي  غضب  من  دلــك  عن  ومايترتب 

والعلن. السر  يف  املغربي  الشعب  ضد 
الشباب: عىل  االقتصادي  المنو  ازمة  تداعيات 

ــر مــســتــهــدف الزمــة  ــب عــمــومــا يــبــقــى الــشــبــاب هــو اك
الــرأســمــالــيــة  الــبــلــدان  جميع  ــس  مت الــتــي  االقــتــصــاديــة 
النسبة  الشباب  ميتل  السواء،وباملغرب  حد  على  والتبعية 
نفسه-الشباب-  ليجد  االجمالي  بالعدد  مقارنة  االكبر 
اهمها  متعددة  مجاالت  يف  املمنهجة  السياسات  ضحية 
الكرمي  للعيش  ضــمــان  اكــتــر  النــهــم  والتعليم  التشغيل 

باملغرب. للشباب  الوجداني  واالستقرار 

السلم  ــراء  ــش ل تــتــســابــق  املــخــزنــيــة  الـــدولـــة  فــدائــمــا 
الشباب  قضايا  -تهم  مــبــادرات  على  وتعمل  االجتماعي 
محكمة  استراتيجية  بـــدون  األعـــني  عــن  ــاد  ــرم ال -لـــدر 
تعمل  كما  لتصريفها   هي  وامنا  بعمق  االزمة  عن  جتاوب 

ازماتها. لتجاوز  الرأسمالية  عليه 
احليوية  القطاعات  اكتر  من  التشغيل  ملجال  بالنسبة 
التوازنات  الرتبة االولى يف استهدافه بناءا عن  ادا سيحتل 
املخزنية  الدولة  لــدى  املــوجــودة  واالجــوبــة  االقتصادية 
الشباب  مبستقبل  مجهولة  وجهة  الى  الهروب  يف  املتملة 
ارادة  حتت  جعله  يف  والتسريع  التعليم  يليه  ،مت  وهــدا 

اخلوصصة  طاحونة  ضمن  ليدخل  البورجوازية  ــاح  ارب
السوق. خدمة  يف  ليصبح 

تــتــراوح  الــذيــن  فــئــة   فــالــشــبــاب   سابقا  دكــره  مت  كما 
من  املئة  يف   30 نحو  ميتلوت  سنة  و29   15 بني  أعمارهم 
املئة  يف  وحــوالــي44  لسكان(،  احصاء  املغرب)اخر  سكان 
الوضع  هــذا  و  العمل.  يف  احلــق  لهم  ــن  مَمّ املــواطــنــني   مــن 
،اعتبارا  الوقت  نفس  يف  ي  وحتــدّ فرصة  فهو  الدميغرايف 
أن  ميكن  البشري   املال  رأس  من  مهمًا  رصيدًا  الشباب   ان 
الزيادة  عبر  االقتصادي  النمو  بعجلة  الدفع  يف  يساهم 
،لكن  واالستهالك  الطلب  وختر  واالبتكار  اإلنتاجية  يف 
إقصاء  مستويات  خالل  من  دلك  من  اكتر  مرة  احلقيقة 
واالجتماعية،فمظاهر  االقتصادية  املجاالت  يف  الشباب 
إيجازها  ميكن  مؤشرات  يف  الشباب  يعانيه  الذي  اإلقصاء 

يف :
يف  وتبلغ  يف  الشباب  بطالة  ملعّدالت  املستمر    االرتفاع 
الشباب  عند  منها  اكتر  الشابات  عند  البطالة  املتوسط 
الشباب  صفوف  يف  للتعلم  بالنسبة  احلال  الذكور،ونفس 
الهذر  هيمنة  نقل  لم  إن  مردوية  بــدون  تزايد  يف  أصبح 
يجدون  األخيرة،لدا  السنوات  خالل  صفوفهم   يف  املدرسي 
من  يوجدون  وإمــا  العمل  من  عاطلني  إمــا  نفسه  الشباب 

. اقتصاديًا النشيطة  غير  الفئات  ضمن 

يوسف احا
الوضع االقتصادي باملغرب بني االزمة وتداعياتها عىل الشباب



العدد : 487   14
من 15 إلى 21 دجنبر  2022

والتغيير الثقافة  
الثقافية

العقل  بأناملَي،ِإن  شدقّي،وخططت  مبلء  قلت  ِإن  أجترى  وال  الرجاحة،  أجانب  ال 
يخطئه  ما  املغرية  املشاريع  من  ســاق  والتأجيل،فلرمبا  بــاإلرجــاء  موسوم  "العربّي" 
آن- يف  مؤسف،مخجل  أنه-وهذا  العني،إال  به  تقذى  ما  حتى  يفوته  يكاد  ال  ِإذ  العد؛ 
أن  عليه)ها(  عّز  موجودا)ة(بالقوة  تلك  مشاريعه  ظلت  وقد  نحبه  يقضي  ما  غالبا 
حتبط"الفعل  عراقيل  و  عوائق  حضوَر  موجود)ة(بالفعل.وأقدر  إلى  يتحول/تتحول 

آلياته  تعّطل  اإلبداعّي"،و 
،وهي: املثبطات  بعض  مالمسة  حسبَي  واالنسياح  الفضفاضية  ولدرء 

مداميك  احلــريــة،أحــد  يشل  الــســيــاســّي،الــدميــقــراطــّي،الــذي  املــدخــل  تغييب    -  1
،كما  اإلبــداع  أساس  هي  احلرية  عليها،أليست  احلقيقية،غيراملفتَرى  الدميقراطية 
الفكر  أن  السائد(  السائدة)التسلط  السلطة  مترتبات  العربّي؟!.ومن  األدب  عميد  ردد 
باحتشام  النضال  مواصلة  نهايات:التدجني،أواملصادرة،أو  ثالث  بني  يتأرجح  التقدمّي 

يسمنان  رقيق،ال  واختزال  أنيق، 
وال يغنيان من جوع،هو ما أدعوه وصاية السلطة على اإلبداع.

الرصني  واالعتقاد  االنبطاح،  املماِنعة،لصالح  املقاومة  تراجع  و  املواجهة،  نكوص   -  2
يعد  لم  اخلوف  أن  القصير.والظاهر  والنَفس  االستعجال  إلى  االنتقاد،باإلضافة  بدل 
سوّيا، و إمنا غدا رهابا ينبجس هنا و هناك،فيشيب املشروع  البؤرة و هو بعد فتى،فُيرى 
النوُر يف قضيبه الرطيب،نحو ما قال الشاعُر ابُن الرومّي.واألنكى أن يستقيل من الصراع، 

التي كثيرا ما أذكت فيه جذوة مستعرة.. و يشيَع السوداوية،متنكرا ملبادئه و شعاراته 
3 - موقف اجلهات "الوصية"،السالب،من أي فكر يختلف َوفكَر األجهزة الرسمية،ومن 
ثمة تعبئتها كّل ما أوتيت من ميّسرات اإلقبار علنية كانت ،أو سرية،سْعيا إلى التحنيط 
املذكورة  اجلهات  ِإن  االرتقاء،بل  ،احملمومة،يف  اإلنسان  رغبة  على  امُلْجِهَزْين  والتنميط 
نظرية  حليفة  وأخيرا  أوال  والتخوين،وهي  التجرمي  االفتئات،ووسائل  أدوات  تختلق 
األمر  يتعلق  حني  ذلك  عن  حتجم  بسخاء،فإنها  "التفاهة"  تدعم  كانت   املؤامرة.وإذا 

الكادحني. عموم  تخدم  التي  املجتمعية  باملشاريع 
الشروط  مختلف  بافتعال  اقتضاءاتها  وتعقيد  ــة  اإلداريـ املساطر  تضخيم   -  4
ذلك  ما  الدينّي،و  املعجم  استعرت  أنا  القبول،وشروط"الوجوب"،ِإن  او  "الصحة  ،شروط 
جتليات  بعض  إمالءات  َوفق  إليها  مقصود  ومماطلة  ممنهج،  تسويف  سوى  حقيقته  يف 
إحدى  االستبداد..وهذه  العاّم،حفيد  الفساد  اإلدارّي،ولــيــد  البيروقراطية:الفساد 
ِقَبل  من  اليمينية،املمقوتتنْي  و  الرجعية  يف  املتخلفة،املوغلة  األنظمة  استراتيجيات 

اجلذرّي. التغيير  دعاة 
من  متتلك  كانت  الذات،مهما  حول  التشرنق  العظمة،أو"البارانويا":إن  جنون   -  5
من  معينة  مفاهيم  إفراغ  بعد  نقير،السيما  شروى  اإلجنــاز)األداء(  يجعل  كفايات،مّما 
و  الوعُي  يتبدد  وهكذا  الزعامة،االكتفاء،االستقاللية..(،  دالالتها،نظير:)الكاريزما، 
الذي  الفانوس  أن يكون  املفروض  ،الفريق  الفريق  روح  رؤى  و تتبخر  الالوعُي اجلمعّيان، 

.. ثاقبتنْي  بعيننْي  املتخم  الباحث  عتمات  يضيئ 
قد  اجلدل،و  قواعد  "كيف"،باعتبار  "الكم"إلى  حتويل  َيعوق  ما  الالتراكم:وهو   -  6
مصادر  من  مصدر  محددة  جتارب  ألن  أدهى  واالبتسار،واالنفتاح  االنغالق  إلى  يقود 
االستناد مع ما يقتضي ذلك من تعديل و إغناء يفرضهما حتليل الواقع حتليال ملموسا 
أخفقت  مؤشر؛إذ  من  أكثر  البلشفية  الثورة  يف  له  وتبعاته،و  اإلسقاط  شّر  الباحث  يقي 

.1917 1905( ولم تتحقق إال سنة  محاولتها األولى )سنة 
قابلية  كله-عن  -البعد  بعيدة  نفوذها  اليوتوبيا  تبسط  حيث  الالواقعية   -  7
ــوارد  امل قبيل  مــن  املشاريع  تشترطها  التي  املتاحة  باإلمكانات  تعتد  التنفيذ؛فال 
التدبير  اللوجستيكية..أما  الوسائل  املالية،بله  واملـــوارد  املــاديــة  البشرية،املوارد 
إلى  بالنسبة  نفسه  القول  نــادرا.وقــل  إليه،إال  يرتد  طيف  ال  و  له  ظل  "املعقَلن"فال 

واالنسحاب. التنصل  ُيربكها  التي  التعاقدية  االلتزامات 
يف  شئت  إن  هو  أو  صيرورة،  و  سيرورة  بكونه  مرتهن  إجناز  أّي  أن  الالتتبع،والواقع   -  8
مرّكب،معقد،متعدد  إنسانّي  نشاط  أنه  نهائّي،مبا  هو  وال  مكتمل  مستمر،غير  مخاض 
املسير. مواصلة  على  تقَو  ما،ولم  انطالقة  عرفت  التي  احلاالت  يف  هذا  األبعاد..أقول 
أقرب  التنطع مُيسي  أن  واألنكى  الذاتّي..!!  النقد  التتبع يغّيب كذلك  أن من يغّيب  وبنّي 

الوريد.... من حبل 
9 - التردد والتذبذب اللذان يعصفان باحلسم املطلوب،و كأن الوضوح،بدقته وضبطه، 
املؤثر  احلزم  يتوارى  والتشكيك،و  الشك  ويتواتر  الثقة،  فتتهاتف  الينقاد،  عصيا،  بات 
اإلحجام،غرمي  يبارك  الهدرو  جتليات  مختلف  يحتضن  العزم،مما   صمود  يف  محالة  ال 

النفسّي ونطفة اإلخفاق.. الصراع  لعمرك مقدمة  اإلقدام،وهذه 
القارئ  يعدم  ال  إضافات  إلــى  حــاجــة-ات-  فيها  بالنسبية  طافحة  مالمسة  هــذه   :
والثقافية  االقتصادية  وأبعادها  السوسيوسياسية  آفاقها  ويوسع  ييّسرها  ما  األريب 
ما  و  املمتد،  التقومي  "مدجج"بأدوات  جميعها  احملاوالت  يف  وهو  ممارسة   / أيضا،تنظيرا 

 ! أكثرها 

نورالدين موعابيد

بنت عمي الخدامة

وشان  همة  خديجة  اللــة 
. قضية و

ــي دريـــريـــة يف  ــ قــــرات وه
والكلية. واملدرسة  اجلامع 

ومــلــي عــيــات ملــيــمــة.ديــك 
ملضوية. الشمعة 

ليلة  بني  ملات  زينة  رحالت 

وسروية. 
لعابن  مــن  ــالت  خ وشــحــال 

مطوية. وزرابي 
فلوزين.  خديجة  خدمات 

لعشوية. حتى  لفجر  من 
يتخلصو  مــلــي  وفــلــكــانــزة 
ــو ويــجــمــعــو عــلــى  ــح ــط ــش ي

. لصينية ا
مع  شــبــع  ــرون  ــاط ــب ال داك 

شالهبية. رهوط  شي 
ــة فـــدوك  ــش ــي ــع وحـــــرو ال
القسمية.  هاذ  على  اخلدمات 
ديك  على  العديان  وتافقو 

الديخية. 
على  خلـــوتـــات  ــدو  ــواعـ وتـ

والنية. بالصفا  االعتصام 
باع  امليدة  مسمار  والنقابي 

فنية. برطاوة  خواتاتو 
كبرات  للدار  رجعت  وملي 
هنية. اللة  وختها  خوها  والد 
والت  ــة  ــاط ــي خل تــعــلــمــات 

والسبنية.  فالرندة  تفنن 
بصبر  بزينك  عمي  بنت 

شوية. منو  سلفتيني  .كون 

"العريّب"واملشاريع ع.ا

سألت القلم
تعد  ــم  ل لـــَم  الــقــلــم  ســألــت 

جتالسني..؟
ــرك  ــب ح يف  ــرق  ــغـ تـ ــاذا  ــ ــ مل

حزني؟ يف  وأغرق 
ومنك  تعزلك،  الفرقة  لَم 

جتردني؟
أو  يبكيك  الواقع  يعد  ألم 

؟ يبكيني
حياتك  حتيا  بــأن  أرضيت 

دوني؟ من 
مـــدادك  ــرة  ــث ك تــنــســيــك  أ 

ني؟ جنو
بني  ــوح  ــبـ الـ يف  ورغـــبـــتـــي 

واحلنِي!ً احلني 
آهات  من  النفس  وتخليص 

! حنيني
ــردي  ــر مت أنـــت س أ جــاهــل 

وعصياني؟
أ حبرك يسقط فوق الورق 

عيوني؟ ماء  أم 
وأنــت  الـــدواة  كــنــُت  لطاملا 

؟ معيني

ومدادك  التفكير  يحرقني 
؟ ينجيني 

ــام وصـــريـــرك  ــ ــ تـــنـــام اآلن
يؤنسني.. وحده 

بينك  أضــحــى  البعد  فــلــَم 
بيني؟ و

عطفا  حبرك  ينِزُل  أتــراه 
تسمعني؟ حني 

ُأبصُره  حرفا  تكُتُب  ــراه  أت
؟ ني فيسعد
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حوار 

عبيبي عبد الرحمان ناشط يف االحتاد الوطني لطلبة املغرب سابقا
  عضو من بني املؤسسني للنهج الدميقراطي محليا ووطنيا  عضو لثالثة جتارب يف اللجنة اإلدارية  للجمعية 
ثالثة  ملدة  واإلنصاف  للحقيقة  املغربي  للمنتدى  الوطني  للمجلس  سابق  عضو  اإلنسان   حلقوق  املغربية 
جتارب ومساهم يف تأسيس هذا اإلطار. على املستوى األكادميي حاصل على اإلجازة يف العلوم  الفيزيائية 

حاصل على اإلجازة يف االقتصاد وماستر وكذلك طالب يف الدكتورة علوم اقتصادية

على  التحرير  هــيــأة  يف  الــرفــاق/ت  اشــكــر  الــبــدايــة  يف 
باملجهودات  أنوه  أن  باملناسبة  يفوتني  وال   ، االستضافة 
هيأة  وعــضــوات  اعــضــاء  جميع  بها  تــقــوم  الــتــي  اجلــبــارة 
لإلعالم  كمنارة  اجلــريــدة  هاته  ــدار  اص ليبقى  التحرير 
كل  رغم  دوريته  على  محافظا  والدميوقراطي  التقدمي 

والتحديات. االكراهات 

يف قياس االوضاع االقتصادية ميثل المنو االقتصادي            
اليت  الـــدالالت  تصوركم  يف  هــي  مــا  املركزية  املفاهمي  أحــد 

؟. املغربية  للدولة  الرمسي  الخطاب  يف  املفهوم  هذا  أيخذها 

بشكل  ولو  حتديد  من  بد  ال  السؤال  هذا  عن  للجواب 
مؤشر  باعتباره  االقتصادي  النمو  ملفهوم  موجز  مختصر 
حصيلة  او  اداء  قياس  يف  تستخدم  اخرى  مؤشرات  بني  من 
ــاع  االوضـ لتقييم  هـــذا  مختلفة  اقــتــصــاديــة  قــطــاعــات 
اذن  ضعفه  او  االقتصاد  قوة  مدى  ومعرفة  االقتصادية  
والذي  االقتصادي  النمو  املركزية  املؤشرات  هذه  اهم  من 
ــدات  وح كــافــة  ــى  ال املــضــافــة  القيم  مجموع  بــأنــه  يــعــرف 
بلد  اقتصاد  يف  املختلفة  اإلنتاج  فروع  يف  العاملة  االنتاج 
الدخل  زيادة  فيها  يتم  عملية  عن  عبارة  انه  مبعنى  معني 
ممتدة  فترة  عبر  ومستمرة  تراكمية  زيـــادة   احلقيقي 
منها  يستفاد  املضافة  والقيم  مثال(  قرن  )ربع  الزمن  من 
اقتصاد  ينتجها  التي  واخلدمات  السلع  كمية  يف  الزيادة 
عوامل  او  عناصر  باستخدام  انتاجها  يتم  والتي  ما  دولة 
وميكن  والتنظيم  املال  ورأس  والعمل  األرض  وهي  رئيسية 
ايجابي  تغيير  هــو  االقــتــصــادي  النمو  أن  كذلك  الــقــول 
زيادة  هو  املجمل  ويف  واخلدمات  السلع  انتاج  مستوى  يف 
استحضار  ضرورة  السياق  هذا  ويف  محددة  لدولة  الدخل 
للنمو  حتليله  ــس  ــارك م بــنــي  حــيــث  ــي   ــس ــارك امل املــفــهــوم 
القيمة  فائض  نظرية  على  الرأسمالية  ظل  يف  االقتصادي 
عناصر:  ثالثة  الى  احمللي  القومي  الناجت  بتقسيم  فبدأ 
التي  القيمة  وفائض  املتغير  املال  ورأس  الثابت  املال  رأس 
عليها  يحصل  الــتــي  والــفــوائــد  والــريــع  الــربــح  بــه  يقصد 
املاركسي  التفسير  ويــقــوم  حــق  وجــه  دون  الرأسماليون 
وهو  للتاريخ  املادي  التفسير  على  اساسا  االقتصادي  للنمو 
عامل  هو  تطوره  و  التاريخ  صنع  يف  واحلاسم  املهم  العامل 

بطبيعته.  اقتصادي 

والعلمية  االكــادميــيــة   املــفــاهــيــم  يف  نــغــوص  ال  وحــتــى 
املفهوم  لتحديد  فيض  من  غيض  هذا  كان  اذا  حيث  اكثر 
للدولة  الرسمي  اخلــطــاب  يف  واستخدامه  دالالتــه  فــإن 
قيمة  أحــكــام  نصدر  او  مجحفني  نكون  ال  وقــد  املغربية 
لكل  الــتــقــدميــيــة  ــيـــات   ــج عــلــى االرضـ ف بــشــكــل  مــجــانــيــة 
االرضية  على  اطالعنا  فعند  املتتالية   املالية  امليزانيات 
نسبة  استحضار  أن  نالحظ  املالية  للميزانية  التوجيهية 
االجمالي  احمللي  الناجت  لنمو  املئوية  النسبة  لقياس  النمو 
اقتصادي  منــو  لتحقيق  مــادي  وبشكل  فــقــط   للحديث 
اساسية  كقاعدة   ، اخرى  الى  سنة  من  تصاعده  عدم  رغم 
لــلــمــســاواة  تـــام  املــعــيــشــة يف غــيــاب  لــتــحــديــد مــســتــويــات 
يف  التوزيع  وسوء  الدخول  يف  والفوارق  التفاوتات  وتقليص 
لتحسن  االساسي  املعيار  تشكل  والتي  املجتمعية  الثروة  
ثمار  أن  نالحظ  ألننا  اعتقادي  حسب  املعيشة  مستويات 
واحد  اجتاه  يف  يذهب  وضعفه  انخفاضه  رغم  النمو  هذا 
معيشة  مستوى  على  وليس  املجتمع  من  قليلة  فئة  لصالح 

صحة  سكن  من  وحاجياتهم  ومتطلباتهم  الشعب   افــراد 
ذلك. الى  وسنعود  وشغل  تعليم 

             يف نفس السياق تعترب نسبة المنو االقتصادي مؤرش 

التطور  هذا  ودرجــة  االقتصادي  المنو  تطور  منحى  لقياس 

نسبة  لتحديد  فرضيات  من  املغرب  يف  املالية  قوانني  وتنطلق 

والنتائج  الفرضيات  تطابق  ملدى  تقيميكم  ما   ، متوقعة  منو 

؟ االخرية  الخمس  السنوات  خالل  المنو  نسبة  بخصوص 

الدولة  طرف  من  املعتمدة  املالية  القوانني  كل  او  جل  فعال 
وكذلك  واملــؤشــرات  الفرضيات  من  مجموعة  على  ترتكز 
وصعبة  ومتجاوزة  واقعية  غير  نعتبرها  التوجهات  بعض 
االعتبار  بعني  تأخذ  ال  الفرضيات  هذه  ان  بحيث  التحقق 
التوقعات  اوادخــال  واقحام  اخرى  الى  سنة  من  التجارب 
مقاربة  اطار  يف  اعتمادها  يتم  العاملية  الدولية  واملعطيات 
اي  ميكانيكي  بشكل  تعتمد  انها  عنها  القول  ميكن  ما  اقل 
تساؤل  من  اكثر  نطرح  يجعلنا  مما  متحيص  او  دراسة  دون 
 2% التضخم  معدل   ( الشأن  هذا  يف  املعتمدة  النسب  حول 
ونالحظ   )%  4.5 يف  امليزانية  عجز  حصر    4% النمو  نسبة 
تبقى  علمية   ناحية  ومن  الفرضيات  هذه  اعتماد  ان  كذلك 
التي  الصعبة  الظروف  أخذ  يتم  ال  فمثال  ومغلقة  محصورة 
ما  تفترض  الدولة  وتبقى  عقد  من  الكثر  البالد  منها  متر 
حتقيق  يتم  االخير  ويف  للنمو  كنسبة   %  4.5 و   3.5% بني 
البالد  اقتصاد  يجعل  مما    1.5% من  أقــل  نسبة  ودائــمــا 
عن  البعد  كل  بعيدة  البالد  وتبقى  مغلقة  حلقة  يف  يدور 
مرده  طبعا  هذا  كل  منشود  واقتصادي  تنموي  اقــالع  اي 

لها. سنتطرق  العوامل  من  مجموعة  الى 

منذ عدة سنوات إن مل نقل حوايل عقدين استرشفت            
الدول  تحققها  اليت  النسب  تقارب  منو  بنسبة  توقعات  الدولة 

ضعيفة  نقل  مل  إن  متواضعة  ظلت  النسبة  لكن  الصاعدة 

؟ ذلك  تفرسوان  مباذا  االجمتاعية  األوضاع  عىل  ضعيف  أثر  وذات 

يعاني  التابعة  الدول  من  كثير  مثل  مثله  فاملغرب  حقيقة 
حتقيق  و  االقتصادي  النمو  معدالت  ضعف  أو  تدني  من 
االستشراف  مستوى  ــى   ال ترقى  ال  منخفضة   مــعــدالت 
احلاكم  النظام  أي  احلاكمني  املسؤولني  أن  رغم   ، والتوقع 
زيادة  الى  تهدف  التي  والبرامج  اخلطط  من  العديد  يضع 

طريق: عن  االقتصادي  النمو  معدل 

مستويات  عند  التضخم  مــعــدالت  على  السيطرة   •
نية  متد

موجبة  حقيقية  فائدة  أسعار  حتقيق   •
األسعار  تدهور  من  احلد  على  العمل   •

اقتصادية املاكرو  العوامل  استقرار  على  العمل   •
دراســات  على  مبنية  والغير  احملــاوالت  هــذه  كل  فرغم 
املنتهجة  السياسات  يف  تستحضر  وجادة  علمية  ومقاربات 
االنسجام  تستحضر  نقول  الهدف  لهذا  انعكاس  هي  والتي 
ومن  احلاكمني  نقل   لم  ان  الدولة  تنجح   لم   ، والتماسك 
متوسط  ولو  قدر  حتقيق  يف  التنمية  وخطط  برامج  خالل 
منو  حتقق  لم  بذلك  نعني   ، االقتصادي  االستقرار  من 
التنامي  أو  االستقرار  الى  األقل  على  ولو  ينحو   اقتصادي 
منو  معدل  الى  نظريا  معروف  هو  ملا  وفقا  جزئي  بشكل  ولو 

البرامج  هاته  مع  الفعالية  بعض  ويبدي  ناجع  اقتصادي 
من  مجموعة  الــى  طبعا  مــرده  وهــذا   ، املسطرة  واخلطط 
تقف  التي  االجرائية  العوامل  وبعض  والعراقيل   الكوابح 
عدم   : بينها  من  فيه  املرغوب  املعدل  حتقيق  عدم  عند 
اختالل  وجود   ، املطبقة  االستثمارية   السياسات  فاعلية 
املطلوب  االستثمار  و  املتاح  االدخــار  بني  العالقة  يف  كبير 
 ، ذلك  ينتج  ال  والــذي  الريع  اقتصاد  عليه  يغلب  والــذي 
حجم  أن  هو  غربية  مفارقة  السياق  هــذا  يف  وأستحضر 
االجمالي  احمللي  الناجت  من   32  , يفوق  العمومي  االستثمار 
مع  مقارنته  متت  اذ  وخاصة  ضعيفة  جد  املردودية  أن  اال 

بالغة. نتائج  حققت  لكن  املوقع  نفس  يف  أخرى  بلدان 

التوقعات   / الفرضيات  مابني  التطابق  عدم  ولتفنيد 
لسنة  الدولة  توقع  فمثال   ، واضحا  مثاال  نسوق  واحلصيلة 
فرضيات  على    3.2% حدود  يف  منو  معدل  حتقق  أن   2022
وسعر  دوالر   68 برميل  بسعر  احلبوب  من  طن  8م  إنتاج 
لم  احلبوب  محصول  النتيجة   ، دوالر   46 يناهز  بوتان 
حسب  النسب  هاته   يف  النفخ  رغــم   قنطار  م   32 يتعدى 
البوتان  وسعر  دوالر    105 قــارب  النفط  سعر  املتتبعني، 
حيث  ؟  التوقعات  هــذه  مــن  نحن  فأين  دوالر   800 الــى 
ال  فقد  واملعنية  الرسمية  املؤسسات  من  مجموعة  وحسب 
الى  العمق  يف  مرده  هذا  كل   ،1.2% الى  حتى  يصالملعدل 
اقتصاد  يعرفها  التي  والهيكلية  البنيوية  االشكاليات 
املخططات  وتنفيد  االقتصادية  التبعية  بهيمنة  البالد 
للمديونية  الصاروخي  االرتفاع  نتيجة  املمالة  والبرامج 
هيمنة  وكــذلــك  الــدولــيــة   املالية  املــؤســســات  طــرف  مــن   ،
لربط  تــام  غياب  يف  الفساد  وســيــادة  الريعي  االقــتــصــاد 
 65 من  أكثر  ومنذ  أنه  هو  واخلالصة   ، باحملاسبة  املسؤولية 
الزالت  االن  حدود  والى  الشكلي  االستقالل  منذ  أي  سنة 
 ، مفرغة  حلقة  يف  تدور  احلاكمني  ينهجها  التي  التوجهات 

وتدهورا. تفاقما  تزداد  نقل  لم  إن 

بتحقيق  الكفيلة  البدائل   ما  األسباب  هذه  ضوء  عىل           
ايجايب؟ اجهتادي  أثر  ذي  اقتصادي  منو 

اقتصاد  منو  بتحقيق  الكفيلة  البدائل  عن  فاحلديث 
بالنسبة  يشكل   ، االجتماعية  األوضــاع  على  انعكاس  له 
التخطيط  خــبــراء  وكــذلــك  والسياسيني  لالقتصاديني 
يأخذ  التوجه  أن  بالرغم  بالغة  أهمية   ، أخرى  جهة  من 
املعيشة  مستوى  تنمية  أساسية  وكقاعدة  االعتبار  بعني 
املساواة  حدة  تقليص  على  كذلك  ويعمل  الشعب  ألفــراد 
بتوزيع  وذلك   ، واملجالية  الطبقية  والفوارق  والتفاوتات 
ثمار  ألن  املجتمع  ينتجها  التي  والثروة   ، للدخول  عادل 
لــصــالــح  كل  تــذهــب  أن  يــجــب  مــحــدوديــتــه  ورغـــم  الــنــمــو 
مرتبطا  النمو  هذا  يكون  حتى  متييز،  دون  الشعب  فئات 
االقتصادية  القطاعات  يف  األفضل  نحو  تغيرات  بإحداث 
ويكون  بينهما  فيما  التنسيق  مع  املختلفة  واالجتماعية 
بناء  يتطلب  كله  هذا   ، الشغل  الصحة   ، التعليم  أبرزها 
حاجيات  بتلبية  أي  الــذات  على  متمركز  وطني  اقتصاد 
حشد  يتطلب  املبتغى  هــذا   ، املغربي  الشعب  ومتطلبات 
للجماهير  الذاتي  الدفاع  اليات  كل  وبناء  الطاقات  كل 
االجتماعية  الطبقات  وتنظيم  الية  بناء  النهاية  يف  تتوج 
االساسية  الركيزة  العاملة  الطبقة  حزب  تنظيم  ويشكل 

ذلك. لتحقيق 
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القدم  لكرة  العالم  بطولة  هي  اليوم،  الشجرة 
املغربي  للفريق  كــان  قــطــر.  يف  املنظمة   2022
كله  الفضل  يعود  هذا  ويف  مسبوق،  غير  اجنــاز 
الذي  وللمدرب  املالعب،  يف  أبدع  الذي  للشباب 
واملــهــارات  الــقــوى  استعمال  ــر  ودب اخلطط  وضــع 

املجموعة. داخل  لديه  املتوفرة 

أصبحت  الرياضات،  باقي  مثل  مثلها  القدم  كرة 
اإلرباح  العاملية  الشركات  منها  تستخرج  صناعة 
األبعاد  بقية  مــن  مهم  جانب  وهــذا  الفاحشة. 
والسياسي.  االجــتــمــاعــي  البعد  ــي  وه األخـــرى 
أهم  احد  الرياضات  ملمارسة  التوجه  أصبح  هكذا 
والفقر،  البطالة  آفة  من  للخروج  الشباب  أهداف 
تقوم  الــذي  التوظيف  فهو  السياسي  البعد  أما 
ميينية  الشعبوية  ــراف  األط وبقية  الــدولــة  به 
ــازات  ــ االجن عــلــى  ــركــوب  ــل ل ــة،  ــاري ــس ي أو  ــت  ــان ك
سرقة  وحتى  لصاحلها  وبهتانا  زورا  واحتسابها 
سرقة  ملافيا  ونسبها  صانعيها  من  االنــتــصــارات 

الشعبية. املشاعر 

مونديال  يف  ظــهــرت  الــتــي  الــشــجــرة  هــي  تلك 
إخفاؤها؟ يراد  التي  الغابة  هي  فما  قطر. 

تفقأ  الــتــي  احلقيقة  ــذه  ه إخــفــاء  يــراد  نعم 
من   123 درج  يف  املــغــرب  ترتيب  ــي  وه األبــصــار 
لهذا  فكيف  الدولي.  الصعيد  على  التخلف  سلم 
بني  من  يكون  أن  الدرجة  هذه  يحتل  الذي  البلد 
هناك  الذهبي؟  املربع  ضمن  املونديال  يف  املرتبني 
توارينا  مــا  إذا  اخلــطــاب.  هــذا  منطق  يف  عطب 
الــوضــع من  ــم منــحــص جــيــدا  الــشــجــرة ول خــلــف 
املغربي  املنتخب  كان  حقا  هل  أبعاده.  كل  خالل 
تعليما  النخبة  هذه  أعطى  رياضي  مجهود  ثمرة 
مستجلب  فريق  انه  ال،  اجلواب  وتربية؟  وتدريبا 
تكونوا  وقد  املهجر،  يف  يعيشون  مغاربة  أبطال  من 
أسباب  لهم  وفرت  أوساط  ضمن  وتربوا  وتدربوا 
على  فللتغطية  اجليد.  اللعب  ومهارات  النجاح 
املغربية  اجلامعة  رئيس  ــرول  ه احلقيقة  هــذه 
واخــذ  بقطر  الالعبني  مخدع  إلــى  الــقــدم  لكرة 
على  املــشــرف  الفريق  بذلة  يــرتــدي  وهــو  ــورا  ص
نفسه  فضح  لقد  التوجيهات.  يعطي  املنتخب 
امنيون  مسؤولون  أيضا  فعل  كما  الصور  بتلك 
الالعبني  أنــفــاس  يحصون  واقــفــون  وهــم  كــبــار، 
مفادها،  رسائل  ويبعثون  املغاربة،  واملتفرجني 
ونحن  العظيم،  الفرح  هذا  لكم  أجنزنا  من  نحن 
مغاربة  كنتم  ولو  حتى  بالفرجة  لكم  يسمح  من 
أخرى.  جنسيات  حتملون  مغاربة  أو  اخلــارج  يف 
هذا  أضواء  حتت  تتكشف  التي  الغابة  هي  هذه 
شباب  من  مبنتخب  املغرب  فيه  يشارك  املونديال 

املهجر. يف  مغربي 

الــقــضــيــة، وهــي  ــل هـــذه  الــبــلــيــغ يف ك ــدرس  ــ ال
نسبيا  متخلص  نقي  جو  يف  الشباب  تربى  كلما 
كمثل  أبــدع  كلما  البوليسية،  الدولة  أدران  من 
هــؤالء  يــبــادر  وان  الــعــالــم.  يف  الــشــبــاب  أشــقــائــه 
فهو  املــبــاريــات،  بعد  الفلسطيني  العلم  بحمل 
جميع  عــنــد  املــتــأصــل  ــي  ــوع ال ــك  ــذل ل جتــســيــد 
بني  ــاء  واالخ والعدالة  للحرية  احملبة  الشعوب 

الشعوب. جميع 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

الشجرة والغابة

التحول من "الراميد " إىل التأمني اإلجباري عن املرض 

هل يضمن تعميم التمتع بالحق يف الصحة؟

أعلنت وسائل اإلعالم الرسمية اخلميس 
2022  تاريخا لتحول حاملي  فاحت دجنبر 
التأمني إلجباري  إلى نظام  الراميد  بطاقة 
املصادر  حسب  ــر  األم ويعني  املـــرض،  عــن 
حوالي  أي  أسرة  ماليني   4 حوالي  الرسمية 

حسب  يعانون  الــذيــن  شخص  مليون   11
أي   ، هشاشة  وضعية  من  احلكومة  رئيس 
املساعدة  نــظــام  مــن  سابقا  املستفيدين 
األزواج  من  حقوقهم  وذوي  راميد  الطبية 
و26  سنة   21 سن  بلوغهم  حتى  واألبــنــاء 
هذه  حسب  ودائــمــا   . للمتمدرسني  سنه 
خدمات  من  املعنيون  سيستفيد  املــصــادر 
والتعويض  العمومية  الصحية  املؤسسات 
مع   ، والتحاليل  ــة  ــ األدوي مــصــاريــف  عــن 
واخلــدمــات  ــارات  ــش ــت االس عــن  التعويض 
ــاص،  اخل الــقــطــاع  يقدمها  الــتــي  الطبية 
عن  اجلــزئــي  التعويض  على  ــول  ــص واحل
الصحية  املؤسسات  يف  الــعــالج  مصاريف 
اخلاصة  ومصاريف األدوية وخدمات طبية 
تتكفل  التحول  هــذا  ومبقتضى   . أخــرى 
الفئات  ــده  اشــتــراك ه بــواجــبــات  الــدولــة 

يف نــظــام الــتــأمــني اإلجـــبـــاري عــن املــرض 
العديد  يطرح  التحول  هــذا  إن   .  AMO
مصادر  وأولها  واملالحظات.  التساؤالت  من 
هل   ، املعنيني  الشتراكات  الــدولــة  متويل 
ستدرج ضمن ميزانية وزرارة الصحة ، ام أنها 

عبئ  الوسطى  الطبقة  من  شرائح  ستحمل 
وتكاليف هذه العملية ؟ وثاني التساؤالت 
يستجيب  ان  العمومي  لقطاع  ميكن  هــل 
الرتفاع الطلب على اخلدمات الطبية الذي 
سينتج عن هذا التحول ، يف وقت نعلم أنه 
يتطلبه  كان  ما  تلبية  يف  ذريع  فشال  فشل 
الطبية  املساعدة  نظام  أي  السابق  النظام 
االعتمادات  فيه  مازالت  وقت  ويف   ، راميد 
املــخــصــصــة لـــــوزارة الــصــحــة واحلــمــايــة 
االجتماعية بعيدة كل البعد عن  حاجات 
النمو  يفرضها  الــتــي  والــعــالج  التطبيب 
لساكنة  االجتماعية  والتحوالت  العددي 
التجهيزات  وضعية  يعرف  فالكل   ، البالد 
املستشفيات  يف  العالجية  واملــواد  الصحية 
املستشفيات  عــدد  يشمل  ،وال  العمومية 
البالد،  جهات  عدد  نصف  سوى  اجلامعية 

توظف  لن  الطبي  التأطير  مستوى  وعلى 
 5500 سوى   2023 مالية  قانون  يف  الــوزارة 
القطاع  يعرف  الــذي  الوقت  يف  األطــر  من 
وتستستنزف  اآلالف  بعشرات  خصاصا 
لأطر  مكثفة  بهجرة  البشرية  مـــوارده 
شك  ال  !!؟؟  األوربية  البلدان  نحو  الطبية 
يسمح  النظام  أن  ستكون  الدولة  إجابة  إن 
هنا   . اخلاص  القطاع  خدمات  إلى  بالولوج 
مربض الفرس ، هنا خلفية ضمن اخللفيات 
بني  واالرتــبــاط   ، التحول  لهذا  احلقيقية 
االستثمار  أمــام  القطاع  فتح  عن  اإلعــالن 
على  ــاص  اخل القطاع  وتشجيع  األجنبي 
االستثمار املكثف فيه توضحها ، إنها توفير 
الطلب على خدماته  أكبر حجم ممكن من 
القطاع  فوضعية   ، متزايدة  أربــاح  وضمان 
من  املستفيدين     من  فئة  ستجعل  العام 
للقطاع  اللجوء  إلى  مضطرة  التحول  هذا 
عليها  املفروض  الواجب  ــؤدي  وت ــاص.  اخل
ويف   ، تعويض  دون  النظام  هذا  يف  حتمله 
أداء  املستفيد  على  يفرض  ــرى  أخ حالة 
مثل  طبية  خلدمات  كلها  املطلوبة  املبالغ 
على  األدويـــة   وشـــراء  الطبيب  استشارة 
أساس أن يعوضه النظام يف جزء منها وهذا 
ال  اجلميع  عند  معلوم  هو  كما  التعويض 
للتفصيل  مجال  هنا  وليس  الفتات  يتعدى 
فيه . لكن شرائح أخرى والتي تعيش وضعية 
هشاشة وفقر مذقع فلن يتعدى وضعها يف 
النظام سوى تسجيل أسماء املنتسبني إليها 
 ، البشرية  التنمية  ملؤشرات  مصطنع  لرفع 
خارج  فعليا  ستظل  الشرائح  هذه  أن   ذلك 
خدمات  من  تستفيد  لن  مادامت  النظام  
قطاع صحي عمومي مهترئ، ولن تستطيع 
احلصول على خدمات القطاع اخلاص ألنها 
حتقيق  إمكانيات  على  تتوفر  ال  ببساطة 
صحية  تغطية  تعميم  فإن  هذا  ذلك..لكل 
خدمة  الصحة  اعتبار  يفرض   حقيقية 
يف   اجلميع  بني  املــســاواة  تتوخى  عمومية 

التمتع باحلق يف الصحة.

محمد شاعر 

حول املؤمتر االندماجي لحزب فيدرالية اليسار الدميقراطي

فيدرالية  مكونات  اندماج  عن  اإلعــالن  سيتم  دجنبر  و18   17 يومي 
السياسي"  واخلط  "الهوية  ورقة  تعرفه  جديد  حزب  وتأسيس  اليسار 
خالل  من  يتأسس  الــذي  الدميقراطي  اليسار  فيدرالية  حــزب  أن  ب" 
والطليعة  االحتــادي  الوطني  املؤمتر  حزبي  بني  ما  اندماجية  سيرورة 
البديل  ومجموعة  الــوحــدوي  اليسار  وتيار  االشتراكي  الدميقراطي 

االندماجية" الدينامية  لهذه  املشكلة  اليسارية  والفعاليات  التقدمي 

خطوة  تسبقه  وقــد   2022 دجنبر  و18   17 يومي  املــؤمتــر  سينعقد 
 16 يوم  االندماجي  املؤمتر  هذا  يف  املشاركني  احلزبني  حل  عن  اإلعالن 
أوراق نذكر  املؤمتر عدة  التحضيرية لهذا  اللجنة  2022. أصدرت  دجنبر 
املجتمعي:  املشروع   " ورقة  ثم  السياسي"  واخلط  الهوية   " ورقة  وهي: 
"النظام  وورقة  اجلماهيري"  "العمل  وورقة  التنظيمي"  التصور   " وورقة 

األساسي" 


