
 في شمال افريقيا تصادية واالجتماعيةية في مواجهة تفاقم االزمتين االققمعالحلول ال

 بقلم عبد السالم أديب

عبر العالم بسبب تداعيات ازمة انهيار معدل الربح محليا ويتزايد تعمق االزمتين االقتصادية والسياسية 

في  وقعاللتفاف عليها، سواء عبر االنقالبات التي تحدث كما المفروضة من أجل االفاشية اليمينية الرأسمالي والسياسات 

المغرب مصر ومتطرفة كما هو الحال في سلطوية سياسية يمينية  هيمنةفرض  أو عبر ،وفي السودان مؤخراأتونس 

مع للطبقة العاملة القدرة الشرائية في العمق ضرب التي تاالرادي التضخم  وحيث يتم اطالق العنان لموجات من والجزائر

التي تم  ،لةائفائض القيمة كتعويض جزئي للمديونية الهنهب  مما يؤدي الى المزيد منلخدمات العمومية، متواصل لتفكيك 

 .19اللجوء اليها تحت ذريعة معالجة االزمة الصحية لكوفيد

يتمثل في  ،غليانا عارمابلدان شمال افريقيا باقي في و في المغرباالجتماعي يعرف الوضع وفي هذا االطار 

االجتماعية كاإلدماج في الوظيفة العمومية  القضايالنضاالت العمالية واالحتجاجات الشعبية حول من اسيرورات متواصلة 

 في العديد من المناطقلفالحين الفقراء اأراضي ع ازتنافي مواجهة ، وبالمغرب بالنسبة لألساتذة المفروض عليهم التعاقد

 تتواصلكما شة، لمناطق المهملعديد من اا فيالصحة في في التعليم والحق ب ةمطالبالالجماهير أصوات  تزايدفي القروية و

حيث بلغ عدد  ألبوابهاالمقاوالت العديد من  إلقفالجات العديد من العمال المطرودين من عملهم تعسفا أو نتيجة احتجا

، بينما فقد حوالي الف مقاولة 19حوالي  2021ل سنة خال اإلحصاءحسب مديرية المقاوالت التي توقفت عن العمل 
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االستهالكية  أسعار الموادفي المهولة والمتتالية  الزياداتموجة من الغالء بسبب  يحدث كل ذلك في ظل تفاحش

تداعيات أزمة  وقع تعمق من التيمتوحشة اللليبرالية ا اتسياسنفس ال استمرار اعتمادفي ظل واألساسية والمحروقات 

من المواطنات والمواطنين في تظاهر اآلالف  وقد .لطبقة العاملةجائحة كورونا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية ل

 الرسمي االدعاء في تناقض صارخ مع التلقيح وازجما يسمى باحتجاجا على فرض والمدن المغربية ق العديد من المناط

 . باختيارية اللقاح

كيفية  بخصوص  ة المنصبة مؤخراالثالثالبرجوازية  الحكومية لألحزابسياسي جواب  تام أليوفي غياب 

ضد الحق في التظاهر  غير مسبوقة  قمعية اتفي سياسنراها تتمادى  االزمتين االقتصادية واالجتماعية،   معالجة

اعتقال ومحاكمة المناضلين ونشطاء التواصل في وفي كل مكان  يةاالحتجاجالحركات قمع وواالحتجاج وحرية التعبير 

نشطاء عدد من واعتقال  للسياسات المعتمدةالقوى المناضلة والمعارضة  التضييق علىفي وفيين، ااالجتماعي والصح

 .مدنال د منبعد ومجموعات المعطلين حاملي الشهادات الحركات االحتجاجية

المتزايدة على الحدود  التوتراتوفي ظل هذه األوضاع يخيم جو من الترقب حول ما يمكن ان تسفر عنه 

بهدف المتبادلة. فأية حرب قد تندلع بين البلدين امات المزيد من التسلح واالته نحوالمغربية الجزائرية وسباق البلدين 

وقع سيئ مباشر  ى الشعبين المغربي والجزائري كما سيكون لهاوباال علكون اال وست معالجة النظامين الزمتيهما الداخلية،

 للطبقة العاملة بالبلدين معا.أصال المأساوية  األوضاععلى 

  


