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الطبقة العاملة  باملغرب بني 
أزمة التشتت النقابي 

5وافتراس السلطة واملال

عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

> الثمن:  4 دراهم

>  العدد: 337 
 من 10 إىل 16 دجنرب 2019

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

كلمة العدد

مت���ك���ن���ت احل�����رك�����ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
امل��غ��رب م��ن كسب تراكم  األم��ازي��غ��ي��ة ف��ي 
نضالي كبير. فانتقلت من حركة مطالبة 
األمازيغيتني  والثقافية  اللغوية  باحلقوق 
في  ال��ع��دال��ة  بتحقيق  ترتبط  ح��رك��ة  إل��ى 
أبعادها  ف��ي  القضية  وط���رح  شموليتها، 
احلقوقية، لكن أيضا في أبعادها املرتبطة 
والهوية، جتسدت  واملاء  األرض  باإلنسان، 
مؤخرا في تأسيس تنسيقية "أكال" للدفاع 
عن حق الساكنة في األرض والثروات. إنها 
حركة خرجت إلى الوجود بشكل موضوعي 
هذا  حترير  إلى  باحلاجة  متزايد  وبوعي 
اإلن���س���ان ومت��ك��ي��ن��ه م��ن م���ق���درات كفيلة 
بتنميته اقتصاديا وإمناء حياته وثقافته 
املتعددة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ت��غ��ن��ي  ال��ت��ي 

األبعاد... 

اجلارية  الشعبية  احلراكات  وفي سياق 
ف���ي ب����الدن����ا، ت���واج���ه ت��ن��س��ي��ق��ي��ة "أك�����ال" 
املخزنية  الدولة  سياسات  فشل  مخلفات 
ومن ضمنها: مخططات املغرب األخضر، 
الغابوي  امل��ل��ك  امل����اء، حت��دي��د  أل��ي��وت��ي��س 
وأراض�������ي م���ا ي���ع���رف ب��ال��س��الل��ي��ني ون���زع 
األراض����ي م��ن ذوي احل��ق��وق، ق��ان��ون رقم 
الرعوي وتهيئة  13.113 املتعلق بالترحال 
استغالل  ع���ن  ف��ض��ال  ال���رع���ي.  م���ج���االت 
الفرشات  يستنزف  مب��ا  وامل��ع��ادن  الطاقة 
املائية ويزيد من تفقير الساكنة وحرمانها 
طمس  من  ويعمق  الطبيعية  ثرواتها  من 
ه��وي��ة وث��ق��اف��ة ض��ارب��ة ف��ي ع��م��ق التاريخ 
مطالبها  احلركة  حملت  لقد  واحل��ض��ارة. 
الفئات  ب���اق���ي  اح��ت��ج��اج��ات  غ�����رار  ع��ل��ى 
خالل  من  الشارع  إلى  متوجهة  احملرومة، 
ومتنوعة  وازن���ة  وطنية  مسيرات  تنظيم 
املتضررة  املناطق  مختلف  م��ن  امل��ش��ارك��ة 
سكانها، املقصية اجتماعيا واحملرومة من 

متتعها بخصوصياتها اإلثنوثقافية. 

وبهذا تكون للقضية األمازيغية أهمية 
التحرر  أجل  من  الدائر  الصراع  في  بالغة 
وجناحها  الدميقراطي.  والبناء  الوطني 
يساهم في تقوية النضال من أجل التحرر 
الوطني الذي هو نضال جبهوي ضد الكتلة 
ومن  واملخزن من جهة،  السائدة  الطبقية 
اإلمبريالية  ض��د  ن��ض��ال  ه��و  أخ���رى  جهة 
التي تستغل هذه القضية العادلة لتقسيم 
صفوف الشعب وإبعاد بالدنا عن محيطها 
على  هيمنتها  الس��ت��م��رار  خ��دم��ة  العربي 
االستراتيجي  حليفها  وملصالح  املنطقة 
أي الصهيونية. ذلك أن االنتصار في هذه 
الشعبية،  الطبقات  وحدة  يتطلب  املعركة 
في  األم��ازي��غ��ي،  أو  العربي  مكونها  س��واء 
إط����ار ج��ب��ه��ة م���وح���دة. إن جت��اه��ل هذه 
القضية ومعاداتها أو طرح حل خاطئ لها 
القوى احلاملة ملشروع  سيؤدي من طرف 
تقسيم جبهة  إلى  والبناء  الوطني  التحرر 
الطبقات الشعبية وإضعافها بل حتى إلى 
التناقض  بينما  وسطها.  تناحري  ص��راع 
في هذه احلالة هو تناقض وسط الشعب 
أجل  م��ن  الوطني  احل���وار  حله  يستدعي 
ب��ل��ورة احل��ل ال��دمي��ق��راط��ي ل��ه��ذه القضية 
الشعب  طبقات  لكافة  الوحدوي  والنضال 
املغربي من أجل فرضه على أرض الواقع. 

إن مقاربة سليمة لهذه القضية يجعل 
منها رافعة مهمة للنضال من أجل البناء 
ارتباطا  ي��رت��ب��ط  ل��ك��ون��ه  ال���دمي���ق���راط���ي، 
الدميقراطية  الدولة  بناء  بقضية  عضويا 
على أنقاض الدولة املخزنية االستبدادية 
واملركزية، الدولة التي تتوفر فيها اجلهات 
تدبير  م��ن  متكنها  واس��ع��ة  سلطات  على 
البشرية  طاقاتها  وازده��ار  وتنمية  أمورها 
ومواردها الطبيعية في إطار من التضامن 

وال��ت��ك��ام��ل ب���ني اجل���ه���ات ف���ي ظ���ل دول���ة 
فيدرالية. 

باحلل  وال���دف���ع  ال���ص���راع  أدوات  وم���ن 
من  كغيرها  القضية  ل��ه��ذه  ال��دمي��ق��راط��ي 
امل��غ��رب��ي، ال  ال��ق��ض��اي��ا األس��اس��ي��ة للشعب 
السياسي  بعدها  ف��ي  خوضها  ع��ن  ب��دي��ل 
العام والعمل على بناء أدوات سياسية غير 
الفوقية  بالبنية  وال  باملخزن  ال  مرتبطة 
مما  وغيرها،  اإلثنية  أو  اللغة  أو  كالدين 
قد يساهم من دون شك في تأخير الوعي 
إلى  الثانوية  التناقضات  وحتويل  الطبقي 
العمال  وس��ط  خاصة  أساسية،  تناقضات 
النهج  ل��ذا حسم  وامل��ع��دم��ني.  وال��ف��الح��ني 
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ق��ض��ي��ة ب��ت��أص��ي��ل واضح 
والفكرية  التاريخية  املرجعية  وثائقه  في 
"وهكذا  يلي:  ما  على  مؤكدا  والسياسية 
تداخلت وانصهرت في تكوين هوية شعبنا 
عناصر متنوعة منها العروبة واألمازيغية 
متماسكة  وح����دة  وأص��ب��ح��ت  واإلس������الم 
صمدت في وجه كل محاوالت زرع التفرقة 
وال���ص���دام. مم��ا ي��ف��رض ال��دف��اع ع��ن هذه 
تعرض  ال��ذي  العربي  مكونها  عن  الهوية، 
للتهميش رغم كل اخلطاب الرسمي حول 
الذي  األم��ازي��غ��ي  مكونها  وع��ن  التعريب، 

يعاني من تهميش مضاعف". 

كل  قضية  األمازيغية  فالقضية  هكذا 
الدميقراطيني، وموقعها من داخل جبهة 
كامل  لها  يوفر  الشعبي  للنضال  موحدة 
ال��ن��ج��اح، ك��م��ا أن إس��ه��ام احلركة  ش���روط 
أول  العام،  النضال  تطوير  في  األمازيغية 
واالستبداد،  الفساد  على  القضاء  شروط 
وط��ن��ي دميقراطي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  وض��م��ان 
شعبي، ينعم من خالله املغاربة بخيراتهم 
وثرواتهم ويفتح لهم آفاق الرقي واالزدهار. 

األمازيغية رافعة أساسية للنضال الدميقراطي ضد الفساد واالستبداد

"الراب" فن االحتجاج 
13ومالمسة معاناة الشعب 

تساؤالت أولية حول احلراك 
6الشعبي بالعراق

ستة أشهر على مجزرة 
اخلرطوم والعدالة مازالت 

11بعيدة املنال

ضيف العدد: 
إسماعيل أمرار

من أسباب أزمة العمل النقابي 
النقابية  القيادات  تواطؤ  أيضا 
وتهاونها في الدفاع عن مصالح 

املأجورين

أزمة العمل النقابي باملغرب ومتطلبات النهوض



 العدد: 2337

الثانية من 10  إلى 16  دجنبر 2019 

للنهج  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ك���ت���اب���ة  ع����ق����دت 
الدميقراطي اجتماعها العادي يوم 1 دجنبر 
تدارست خالله مستجدات االوضاع   ،2019
والتنظيمية،  والوطنية  واالقليمية  الدولية 

وقررت اصدار البيان التالي:

اللجنة  اش�����غ�����ال  ب����ان����ط����الق  ت����ن����وه   –
التحضيرية للمؤمتر الوطني اخلامس وكافة 
الطبقة  مع  التواصل  وحملة  االستعدادات 
واالحياء  والضيعات  املصانع  ف��ي  العاملة 
الصناعية وبنجاح املوائد املستديرة املنظمة 
حول  املاركسيني  واملناضلني  املناضالت  مع 
قضية بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة.

تؤكد دعمها ومساندتها لكافة املعارك   –
التي تخوضها الطبقة العاملة املغربية من 
ومنها  املشروعة،  حقوقها  عن  الدفاع  أج��ل 
اعتصامات  احل��ص��ر:  ال  امل��ث��ال  سبيل  على 
روزافلور  ضيعة  وعمال  عامالت  ومسيرات 
املطرودين تعسفا، وعمال شركتي ميكومار 
اخلدمات  عمال  ومحنة  للنظافة،  واوزون 
االرضية مبطار محمد اخلامس…كما تؤكد 
الى جانب جماهير شعبنا  ووقوفها  دعمها 
التي تعاني من العطش وانقطاع االمدادات 
ساكنة  من  مجموعة  خرجت  حيث  ب��امل��اء، 
دوار آيت بنحدوا في مسيرة احتجاجية في 
اجتاه عمالة بوعرفة سيرا على االقدام رغم 

البرد واجلوع واملرض.

ت���دع���وا م��ن��اض��ل��ي وم��ن��اض��الت النهج   –
ال��دمي��ق��راط��ي وامل��ت��ع��اط��ف��ني م��ع��ه وعموم 
املسيرة  في  للمشاركة  الشعبية  اجلماهير 
يوم االحد 08 دجنبر  التي دعت لها “اكال” 
على الساعة الثانية بعد الظهر بساحة االمم 
بالبيضاء للدفاع عن احلق في األرض ضد 
مخططات املخزن التصفوية التي تهدف إلى 

الهجوم على أراضي اجلموع

القاسية  باملعاملة  تنديدها  عن  تعبر   –
السياسيون  املعتقلون  لها  يتعرض  ال��ت��ي 
بالسجون وجتدد مطالبتها بالسراح الفوري 
مقدمتهم  ف��ي  السياسيني  املعتقلني  لكل 
معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي ومن 
املعروف  منير  محمد  ال���راب  مغني  بينهم 

“بالكناوي”

– تشيد بالتنسيق النقابي الذي تعمل به 
املركزيات النقابية والنقابات في قطاع التعليم 
وتدعو جميع املناضالت واملناضلني في باقي 
املركزيات الى االنخراط القوي والفعال في 

العمل النقابي الوحدوي واملتضامن.

الذي  والكاسح  املنظم  الهجوم  تشجب   –
االقتصادية  احل��ق��وق  على  ال��دول��ة  تنهجه 
شعبنا.  والسياسية جلماهير  واالجتماعية 
التي  التقشفية  النظام  سياسات  تدين  كما 
للمواطنني وتسعى  الشرائية  القدرة  تضرب 
الطبقة  كاهل  على  الهيكلية  االزم���ة  حل��ل 

العاملة وعموم الكادحني والفئات الوسطى.

التعبئة  ال��ى  املناضلة  القوى  تدعو جميع   –
ف���ي مستوى  ي���ك���ون  ال��ن��ض��ال��ي  ل���ل���رد  ال���ق���وي���ة 
وذلك  والتضحية  للنضال  شعبنا  اس��ت��ع��دادات 
عبر كل اشكال التنسيق النضالي وبناء االدوات 

التنظيمية املناسبة.

– تعتبر ان اصرار الدولة على االستيالء على 
مقر االحتاد الوطني لطلب املغرب، ال ينفصل 
هذه  إلقبار  املاضي  القرن  منذ  محاوالتها  عن 
على  الهجوم  هذا  تدين  واذ  النقابية؛  املنظمة 
نقابة الطالب تدعوا مكونات احلركة الطالبية 
والقوى الدميقراطية الغيورة لتحمل مسؤوليتها 
من اجل اعادة بناء االحتاد الوطني كنقابة لكل 
الطالب املغاربة باعتباره السبيل الوحيد لوقف 
هجوم الدولة على املقر وعلى احلركة الطالبية.

دعمها ل��إض��راب ال��وط��ن��ي ال���ذي دع��ت له   –
فرض  ال��ذي��ن  ل��أس��ات��ذة  ال��وط��ن��ي��ة  التنسيقية 
وكافة  دجنبر  و04   03 ي��وم��ي  التعاقد  عليهم 
ال��ت��ي خاضها  ال���ن���ض���االت احمل��ل��ي��ة اجل��ه��وي��ة 
عن  ل��ل��دف��اع  التنسيقية  وم��ن��اض��الت  مناضلو 
حقهم في اإلدماج في الوظيفة العمومية وعن 

املدرسة العمومية.

– ت��دي��ن ال��ت��دخ��ل االم��ب��ري��ال��ي ال���ذي تقوده 
على مجموعة  األم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
والتي  االنقالبات  ودع��م  تدبير  عبر  ال��دول  من 
كان آخرها في بوليفيا من اجل احلفاظ على 
ان  يؤكد  مما  لها،  عمالء  وتنصيب  مصاحلها 
االمبريالية هي العدو احلقيقي للشعوب. ومن 
الوطنية  الكتابة  تدعوا  الهجوم  هذا  وقف  اجل 
للنهج الدميقراطي الى تطوير اشكال التضامن 

بني القوى التقدمية ضد االمبريالية.

األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتبار  تدين   –
خرق  ان��ه  قانونية.  فلسطني  ف��ي  املستوطنات 
كما  ال��دول��ي��ة،  واألع���راف  القوانني  لكافة  سافر 
تشجب زيارة وزير اخلارجية األمريكي للمغرب 
التي تدخل في إطار حشد الدعم لصفقة القرن 

املشؤومة.

جت����دد ت��ض��ام��ن��ه��ا م���ع ن���ض���االت شعوب   –
ال��ع��راق، لبنان وك��اف��ة دول  ال��س��ودان،  اجل��زائ��ر، 
االستبداد  أنظمة  ض��د  نضالهم  ف��ي  املنطقة 

والفساد والتبعية للدوائر االمبريالية.

إدان��ت��ه��ا الع��ت��ق��االت ال��ت��ي ت��ط��ال العديد   –
انها  واسكاتهم.  ارهابهم  اجل  من  الشباب  من 
التفكير  ف���ي ح��ري��ة  ت��ط��ال احل���ق  اع��ت��ق��االت 
والتعبير وتسليط سيف القمع واملالحقات حتت 

طائلة املس باملقدسات.

تتابع بقلق شديد تغول الدولة البوليسية   –
التي اصبحت تتدخل بشكل سافر وفاضح في 
من  واخل��اص��ة  ال��ع��ام��ة  احل��ي��اة  مناحي  جميع 
ل��ه��ا من  امل��ع��ارض��ني وامل��خ��ال��ف��ني  بينها إق��ص��اء 
آخرها  واإلع��ف��اءات  والترقية  العمل  في  احل��ق 
املتضررين  تدعوا  فإنها  التعليم،  ولوج  مباريات 
واملتضررات لتنظيم أنفسهم واالحتجاج لوقف 

سياسة “الفرز االمني”.

الرباط في: 01 دجنبر 2019

النهج الدميقراطي يدين السياسات التقشفية
 التي تسعى حلل األزمة الهيكلية على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحني والفئات الوسطى

والعمال  ال��زراع��ي��ات  ال��ع��ام��الت  ت��خ��وض 
الزراعيون مبنطقة الغرب اعتصاما مفتوحا 
أمام وكالة التنمية الفالحية ووزارة الفالحة 
التجويع  اس��ت��م��رار  ع��ل��ى  ب��ال��رب��اط ض����دًا 
ب��ت��وق��ي��ف األج�����ور واحل����رم����ان م���ن أبسط 
احلقوق وعدم تطبيق قانون الشغل وغياب 
إلى  إض��اف��ة  والتمييز،  الصحية  التغطية 
تلفيق التهم واملتابعات القضائية والتنكيل 

باألبناء…؛

املخزنية،  للدولة  الطبقي  الهجوم  فأمام 
مع  املتماهية  ال��ب��اط��رون��ا  وطغيان  وج��ش��ع 
والشامل  ال���ق���وي  األي��دي��ول��وج��ي  ال��ه��ج��وم 
الليبرالية  السياسات  خالل  من  للرأسمالية 
املتوحشة املمالة من طرف املؤسسات املالية 
الرجعية  الطبقية  واملخططات  االمبريالية 
اخلطيرة التي تعمق االستغالل، وتزيد من 
واالجتماعية  االقتصادية  األوض��اع  تدهور 
ل��ع��م��وم ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي، ل��م ي��ع��د للطبقة 
العاملة وعموم الكادحني سوى سالح املقاومة 
وخوض النضال دفاعا عن الكرامة واحلقوق 

واملطالب املشروعة والعدالة االجتماعية.

الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  إن 
بجهة الرباط، إذ تعبر عن مساندتها املطلقة 
ملعركة العامالت الزراعيات والعمال الزراعيني 
مبنطقة الغرب في مواجهتهن ومواجهتهم 
واالضطهاد  واإلذالل  الفاحش  لالستغالل 
والتمييز والقهر واحلرمان والعبودية…، فهي:

1. ت��دي��ن ب��ش��دة ال���ت���م���ادي ف���ي تطبيق 
من  املمالة  املتوحشة  الليبرالية  السياسات 
طرف املؤسسات املالية االمبريالية )صندوق 
ال��ن��ق��د، وال��ب��ن��ك ال��ع��امل��ي…(، وخ��اص��ة منها 
تصفية اخلدمات االجتماعية الهزيلة أصال 
للرأسمال  العمومية  ال��ق��ط��اع��ات  وت��ف��وي��ت 
تراجعية  قوانني  ومترير  واألجنبي،  احمللي 
تصفوية…، وتعلن استعدادها الكامل ملواجهة 

املخططات الطبقية الرجعية اخلطيرة؛

2. حتيي عاليا مقاومة اجلماهير الشعبية 
وفي طليعتها الطبقة العاملة للقمع والهجوم 

على حقوقها وأوضاعها املعيشية؛

واالستغالل  البؤس  واق��ع  بشدة  تندد   .3
ال���ب���ش���ع واحل�����رم�����ان وال���ق���ه���ر واالض����ط����اد 
واالستعباد والسخرة …التي ترزح حتت نيرها 
العامالت  مقدمتها  وف��ي  العاملة  الطبقة 

الزراعيات والعمال الزراعيني؛

4. ت��ع��ل��ن ت��ض��ام��ن��ه��ا ال���ت���ام م���ع ضحايا 
اللوبيات  ل��ف��ائ��دة  امل��خ��زن��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات 
الشعب،  أراضي  على  املستحوذة  الرأسمالية 
وتساند نضاالت العامالت الزراعيات والعمال 
الكرامة  الغرب من أجل  الزراعيني مبنطقة 
املطالب  وف��رض  الشغلية  احلقوق  وان��ت��زاع 

العادلة واملشروعة؛

 النهج الدميقراطي بجهة الرباط يتضامن مع نضاالت العامالت والعمال الزراعيني مبنطقة الغرب
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

التعليمية  ال��ف��ئ��ات  م��ن  مجموعة  ت��خ��وض 
)النقابة  اخلماسي  النقابي  التنسيق  إطار  في 
احلرة  اجل��ام��ع��ة  CDT؛  للتعليم  ال��وط��ن��ي��ة 
للتعليم  الوطنية  النقابة  UGTM؛  للتعليم 
UMT؛  للتعليم  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  FDT؛ 
اجلامعة الوطنية للتعليم FNE( املتضررة من 
السياسات التعليمية العديد من النضاالت من 
مكتسباتها  من  تبقى  ما  على  احلفاظ  أج��ل 

وفرض مطالبها املشروعة. 

- هكذا ستنظم التنسيقية النقابية الوطنية 
لضحايا النظامني 1985 و2003 املقصيني من 
االبتدائي  التعليم  أساتذة  االجتماعي  احلوار 
الذين وظفوا بالسلمني 7 و8، وقفة احتجاجية 

أمام وزارة التربية الثالثاء 10 دجنبر 2019 من 
13، بناء على اجلمع العام املنعقد  11 إلى  س 

بتاريخ 7/11/2019 بالرباط وذلك من أجل:

واملشروعة  ال��ع��ادل��ة  للمطالب  االس��ت��ج��اب��ة 
لضحايا النظامني 1985 و2003 املقصيني من 
النظامني األساسيني  وترقية ضحايا  الترقية؛ 
يستوفوا  لم  الذين  بعدها  وم��ا   2012 قبل  ما 
وم���ن���ح اجل��م��ي��ع سنوات  ال��ن��ظ��ام��ي  ال���ش���رط 
11؛  السلم  ال��ى  الترقية  من  متكنهم  اعتبارية 
باملرسوم  ملحق  م��رس��وم  ب��إص��دار  والتعجيل 
2.19.504 وذلك جلبر الضرر وترقية املقصيني 

بدون قيد أو شرط.

اخلماسي  ال��ن��ق��اب��ي  ال��ت��ن��س��ي��ق  أن  ك��م��ا   -
قرر  التربوي  والتخطيط  التوجيه  هيأة  ألطر 
دجنبر  ل4  الصحفية  ال��ن��دوة  ف��ي  التصعيدي 
2019 بالرباط وذلك ب خوض  إض��راب وطني 
 2019 دج��ن��ب��ر  و12   11 واخل��م��ي��س  األرب���ع���اء 
األربعاء  التربية  وزارة  أمام  احتجاجية  ووقفة 
11 دج��ن��ب��ر احل���ادي���ة ع��ش��ر ص��ب��اح��ا ومسيرة 
أمام  ووقفة  والبرملان  ال���وزارة  بني  وإيابا  ذهابا 
العاشرة  حتى  ال���وزارة  أم��ام  واعتصام  البرملان 
 7 الثالثاء  إلى  إض��راب وطني  ليال؛ باإلضافة 

يناير 2019 مع وقفات احتجاجية جهوية أمام 
وذلك  والتكوين،  للتربية  األكادمييات اجلهوية 
والتمييز وجتاهل مسؤولي  تراكم احليف  ضد 
املطلبي  امل��ل��ف  جت���اه  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 
للمطالبة  املتواصلة،  رغم االحتجاجات  للهيأة 
أساسا بتوحيد اإلطار )مستشارين ومفتشني( 
أو مفتش  التوجيه  واحد مفتش في  إطار  في 
في التخطيط بعد التخرج من مركز التوجيه 
والتخطيط التربوي ؛ وإرجاع احلق في تغيير 
للمستشارين  مفتش  إلى  مستشار  من  اإلط��ار 
التربوي  التوجيه والتخطيط  واملستشارات في 
بعد الترقي للدرجة األولى ألفواج ما بعد 2004 
من  م��ك��ررة   107 ب��امل��ادة  العمل  بتمديد  وذل��ك 
املرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 

2011 بشأن النظام األساسي اخلاص مبوظفي 
للمستشارين  وترقية  الوطنية؛  التربية  وزارة 
التربوي  التوجيه والتخطيط  واملستشارات في 
وتغيير  األول��ى  الدرجة  إلى  الثانية  الدرجة  من 
التربوي  التوجيه  ف��ي  مستشار  م��ن  إط��اره��م 
مفتش  إلى  التربوي  التخطيط  في  ومستشار 
التخطيط  في  ومفتش  التربوي  التوجيه  في 
ملرسوم  ومستعجلة  شاملة  ومراجعة  التربوي؛ 
إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي عدد 
مبا   1987 ابريل   6 بتاريخ  والصادر   2.85.723
يسمح بولوج أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 
ثم  سنتني  ملدة  تكوينية  بفترة  الثانية  الدرجة 
التخرج بالدرجة األولى، على غرار مركز تكوين 
مستشار  إط��ار  جعل  إل��ى  باإلضافة  املفتشني، 
التخطيط  التربوي ومستشار في  التوجيه  في 
املركز  يصبح  أي  االنقراض  طور  في  التربوي 
يخرج بعد سنتي التكوين املفتشني واملفتشات 
التربوي  والتخطيط  ال��ت��رب��وي  ال��ت��وج��ي��ه  ف��ي 
متاشيا مع مطلب توحيد اإلطار مع احلفاظ 
تغيير  بعد  والرتبة  الدرجة  في  األقدمية  على 

اإلطار.

استمرا االحتقان بقطاع التربية الوطنية

القمعي  ال��ه��ج��وم  س���ي���اق  ف���ي 
املخزني على م ناضلي/ات الشعب 
مناضلي/ات  وضمنهم  امل��غ��رب��ي 
واجلمعية  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج 
املغربية حلقوق اإلنسان، أصدرت 
باجلديدة  االب��ت��دائ��ي��ة  احمل��ك��م��ة 
حكما  4دجنبر2019  ب���ت���اري���خ 
نايت  محمد  الرفيق  ضد  جائرا 
ال��ك��ت��اب��ة احمللية  أرج�����دال ع��ض��و 
فرع  ورئيس  الدميقراطي  للنهج 
اجلمعية املغربية حلقوق االنسان 
ع��ل��ى شكايتني  ب��ن��اء  ب��اجل��دي��دة 

واختها  ل���ش���رط���ي���ة  ك���ي���دي���ت���ني 
احملامية   يقضي بتغرميه 10000 
درهم وتعويضا قدره 40000درهم 
لكل منهما رغم تقدميهما لتنازل 
م��ك��ت��وب ع���ن ش��ك��اي��ت��ه��م��ا يوجد 
ضمن وثائق امللف، وقد مت  هذا 
الرفيق  احل��ك��م ف��ي غ��ي��اب دف����اع 
ن��اي��ت أرج������دال وف����ي غ��ي��اب تام 
لشروط  احملاكمة العدالة في هذه 
بلغت  التي  املاراطونية  احملاكمة 

24 جلسة.

للنهج  احمل���ل���ي���ة  ال���ك���ت���اب���ة  إن 
تعلن  إذ  باجلديدة،  الدميقراطي 
تضامنها الالمشروط مع الرفيق 

محمد نايت أرجدال فإنها:

اجلائر  احل���ك���م  ه����ذا  *ت���دي���ن 
وتعتبره استهدافا للرفيق محمد 
نضاله  ب��س��ب��ب  أرج�������دال  ن���اي���ت 
السياسي واحلقوقي وعبره لكافة 
الدميقراطي  النهج  مناضلي/ات 
الفساد  ض���د  امل��ن��اض��ل��ة  وال���ق���وى 

واالس��ت��ب��داد امل��خ��زن��ي وم��ن أجل 
بناء نظام دميقراطي حقيقي. 

القمع  أس���ل���وب  أن   ت���ؤك���د   *
ل��ن يثني  وال��ت��ره��ي��ب واالن��ت��ق��ام 
الدميقراطي  النهج  مناضلي/ات 
على مواصلة النضال ضد الفساد 
واملفسدين  وعن تواجدهم/ن  في 
قلب النضاالت اجلماهيرية وعن 
ال���ى ج��ان��ب ضحايا  وق��وف��ه��م/ن 
ومافيات  امل��خ��زن��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات 
الفساد باإلقليم مهما كان الثمن.

أن��ه��ا س��ت��ت��خ��ذ كافة  ت��ؤك��د    *

الرفيق  مل��ؤازرة  النضالية  األشكال 
محمد نايت أرجدال في مواجهة 

سياسة االنتقام املخزنية.

*ت��������دع��������و ك�������اف�������ة ال������ق������وى 
أشكال  تكثيف  إلى  الدميقراطية 
القمع  سياسة  ملواجهة  التضامن 
وتدعيم  امل���خ���زن���ي���ة  واحل����ص����ار 
إل����ى جانب  امل���ش���ت���رك  ال���ن���ض���ال 
اجل��م��اه��ي��ر ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ن أجل 
العادلة  وق���ض���اي���اه���ا  ح��ق��وق��ه��ا 
واملساواة  واحل��ري��ة  ال��ك��رام��ة  ف��ي 

والعدالة االجتماعية.

إل���ى اجلبهة  ن��داءه��ا  ت��وج��ه   *
الدميقراطية    للهيئات  احمل��ل��ي��ة 
ب��اجل��دي��دة وع��م��وم ال��ق��و ياحلية 
للتعبير عن تضامنها امللمس في 
الرفيق  م��ع  االس��ت��ئ��ن��اف  مرحلة 
نايت أرج��دال من أج��ل طي هذا 
امللف عبر إنصافه  ورد  االعتبار 

عليه. 

الكتابة احمللية

النهج الدميقراطي يدين احلكم اجلائر في حق 
الرفيق نايت أرجدال

الجديدة
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حتت شعار:

التهميش"،  رف��ع   - تشغيل   - كرامة   "
للمعطلني  احمللية  التنسيقية  نظمت 
أمام  املجازين بدمنات وقفة احتجاجية 
مقر باشوية املدينة يوم 5 دجنبر  2019، 
/ املعطلني  م��ن  ال��ع��ش��رات  فيها  ش���ارك 
مناضلي  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  م����ؤازري����ن  ات 
االطارات النقابية والسياسية واحلقوقية 
وتأتي هذه  املدينة،  أبناء  ومن  التقدمية 
الوقفة استمرارا للبرنامجا النضالي من 
التشغيل كحق  ف��ي  احل���ق  ان��ت��زاع  أج���ل 
ال��ك��ون��ي��ة ورف����ع اإلقصاء  م���ن احل���ق���وق 

والتهميش. 

وت��خ��ل��ل ه����ذه ال��وق��ف��ة ش��ك��ل نضالي 
اإلجازة،  شهادة  نسخ  إح��راق  في  يتمثل 
الوقفة بشكل نضالي آخر متثل  وتوجت 

في اعتصام انذاري ملدة ساعتني.

وتطويقا  الوقفة حصارا  وعرفت هذه 
قمعيا رهيبا حسب املنظمني  لثنيهم عن 

تفعيل أشكالهم النضالية.

دمنات  أن مدينة  إل��ى  االش���ارة  جت��در 
عرفت مؤخرا عدة أشكال نضالية وقفات 
ومسيرات ضد التهميش ومن أجل احلق 

في الشغل 

معطلو ومعطالت دمنات يحتجون 

"أوزون"،  بشركة  النظافة  عمال  نظم 
احتجاجية  وق��ف��ة  ال��س��ع��ي��دي��ة  مب��دي��ن��ة 
حاشدة يوم السبت 7 دجنبر 2019 دعت 
وموظفي  لعمال  الوطنية  اجلامعة  لها 
لالحتاد  ال��ت��اب��ع��ة  احمل��ل��ي��ة  اجل���م���اع���ات 
الشرق  جل��ه��ة   UMT ل��ل��ش��غ��ل  امل��غ��رب��ي 
للعمال  اجل��م��اع��ي  التوقيف  احتجاجا 

يعرفه  ال��ذي  والتسويف  التماطل  وعلى 
ملف عمال النظافة والذي عمر ألكثر من 

خمس أشهر. 

وك����ان ال��ع��م��ال م���ؤازري���ن ف��ي وقفتهم 
ت���اوري���رت وع����دة فعاليات  ب��رف��اق��ه��م م��ن 

حقوقية نقابية وسياسية

عمال النظافة في  وقفة واعتصام 
السعيدية

للجامعة  اجل��ام��ع��ي  امل��ك��ت��ب  دع����ن  
اجلماعات  وم��وظ��ف��ي  لعمال  الوطنية 
بالقنيطرة  جهوية  وق��ف��ة  إل��ى  احمللية 
لالحتجاج على ما تعرض له أعضاء من 
لعمال  الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب 
ال��وط��ن��ي بحضور  وع���ام���الت اإلن���ع���اش 
دجنبر   5 ي��وم  الوطنية  الكاتبة  األخ��ت 
2019 من معاملة غير الئقة من طرف 
بالقنيطرة  ال��وط��ن��ي  اإلن��ع��اش  م��ن��دوب 
حيث عوض التحاور معهم في موضوع 
الطرد الذي تعرض له الكاتب العام للفرع 
ألنه  امحيمح  يونس  األخ  بالقنيطرة 
أسس مكتبا نقابيا للقطاع بالقنيطرة، 
يقول بالغ املكتب اجلامعي: قام املندوب 
بالتهجم  الوطني  لإنعاش  اإلقليمي 

عليهم.

وعبر املكتب اجلامعي في بالغه  عن:

1 - إدان���ت���ه ل��ه��ذا ال��س��ل��وك املتخلف 
الذي عبر عنه مندوب اإلنعاش الوطني 
أن  اخ���رى  ي��ؤك��د م��رة  ال���ذي  بالقنيطرة 
النقابي أصبحت قاعدة  العمل  محاربة 
ع��ن��د ب��ع��ض امل��س��ؤول��ني،األم��ر ال����ذي ال 

ميكن جتاهله و السكوت عنه .

امل��س باحلق في املمارسة  2 - يعتبر 

ال��ن��ق��اب��ي��ة وال�����ذي وص���ل ح��د التجرمي 
املذكور  امل��ن��دوب  ط��رف  م��ن  بالقنيطرة 
س��ل��وك��ا ي���دق ن��اق��وس اخل��ط��ر باملغرب 
ت��راج��ع خطير ف��ي مجال  وي��ؤش��ر على 

احلريات النقابية.

املجلس  ق�����رار  م���ع  وان��س��ج��ام��ا   -  3
الوطني لالحتاد املغربي للشغل املنعقد 
إلى جعل  والداعي   2019 نونبر   20 يوم 
شهر دجنبر لالحتجاج على ما تتعرض 
ال��ن��ق��اب��ي��ة م���ن تضييق  ل���ه احل����ري����ات 
ومبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان  
يدعو كافة مناضليه ومناضالته بجهة 
الرباط –القنيطرة إلى املشاركة في وقفة 
يوم الثالثاء 10 دجنبر 2019 أمام مقر 
بالقنيطرة  الوطني  اإلن��ع��اش  مندوبية 
الكائن قرب العمالة إلدانة هذا السلوك 
اب���ت���داء م���ن الساعة  امل��ت��خ��ل��ف وذال�����ك 

احلادية عشرة صباحا وملدة ساعة .

ال��ق��وى احلية بجهة  كافة  - يدعو   4
الرباط /القنيطرة إلى التضامن وإعالن 
الذي  التدهور اخلطير  لهذا  استنكارها 
النقابية  احل���ري���ات  ت��ع��رف��ه  أص��ب��ح��ت 

باملغرب.

النهج يدعو للمشاركة في مسيرة تنسيقية "اكال"

نداء املشاركة في مسيرة تنسيقية 
"اكال" عن حق الساكنة في األرض والثروة

النضال  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  ي��ع��ت��ب��ر 
ال��ت��ي سلبها  م��ن أج���ل احل���ق ف��ي األرض 
للنظام  احل���ام���ي  ال��ف��رن��س��ي  االس��ت��ع��م��ار 
واجهة  أه��م  يشكل  القبائل،  من  املخزني 
الركيزتني  ت��س��ت��وع��ب  ألن���ه���ا  ن��ض��ال��ي��ة، 
واللغة  وال���ث���ق���اف���ة  اإلن����س����ان  االخ����رت����ني 
انخراط  م��ن  وان��ط��الق��ا  االم��ازي��غ��ي��ت��ني. 
النضاالت  ك���ل  ف���ي  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج 
العادلة للشعب املغربي، فإنه يعلن تضامنه 
مع ضحايا السياسات املخزنية الرامية إلى 

االستيالء على أراضي اجلموع واألراضي 
تستعمل  ال��ت��ي  السياسة  تلك  ال��س��الل��ي��ة، 
اللوبيات  ل��ف��ائ��دة  األس���ال���ي���ب،  م��خ��ت��ل��ف 
اجل  ومن  واألجنبية.  احمللية  الرأسمالية 
التضامن الفعلي يدعو النهج الدميقراطي 
معه  ملتعاطفني  وا  ومناضليه  مناضالته 
وكافة الشعب املغربي إلى املشاركة املكثفة 
في املسيرة الشعبية التي دعت لها تنسيقية 
"اكال" للدفاع عن حق الساكنة في األرض 
والثروة يوم 8 دجنبر 2019 بالدار البيضاء.

وما ضاع حق ورائه مطالب
الرباط في 02/12/2019

وقفة يوم 10 دجنبر  احتجاجا على سلوك مندوب 
اإلنعاش وعلى طرد ممثل نقابي

القنيطرةدمنات
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محمد  زركوني

الطبقة العاملة  باملغرب بني أزمة التشتت النقابي وافتراس السلطة واملال

استهالل

ب��ي��ان أن املغرب  إل��ى      غير ذي ح��اج��ة 
ممتد  اجتماعي  ح��راك  إيقاع  على  يعيش 
على خريطة البالد وبنفس متجدد وطويل 
بصيغ وأشكال متنوعة، منها ماهو تاريخي 
من طينة، املسيرات والوقفات واالعتصامات 
احتجاجية  أش��ك��ال  وم��ن��ه��ا  واإلض����راب����ات، 
العقالني  واالس��ت��غ��الل  كاملقاطعة  ج��دي��دة 

ملواقع التواصل االجتماعي...

إنه احلراك املؤطر بشع���ارات ومط��الب   
اجتماعية في البدايات، وسرعان م��ا يرتقي 
إلى املط����الب السياسية وإدانة املسؤولي�ن عل�ى 
م���ا آلت إليه األوض���اع من ترد على جميع 
اجتماعي�ا  اقتصادي�ا،  سياسي�ا،  الصعد: 
وثقافي�ا. فإذا ك�ان ه�ذا ه�و ح�ال احلراك��ات 
هو  فكيف  الشعبي  االج��ت��م��اع��ي��ة/احل��راك 
تواجه  وه��ي  العاملة  الطبقة  ت��رى وض��ع  يا 
النيوليبرالية  والسياسة  اجلشع  الرأسمال 

املرمتية في أحضان األمبريالية واملدعنة 
لقرارات صناديق اإلجهاز على اخلدمات 
احلاكم  النظام  يسنها  التي  االجتماعية 

؟ !

جشع  مواجهة  ف��ي  العمالي  الكفاح   
الرأسمال

لتلطيف  ي��ح��ت��اج��ون  ال���ع���م���ال  ل��ع��ل 
استغاللهم وحتسني أوضاعهم إلى حرية 
التنظيم وحق اإلضراب، وهو ما كافحت 
املعمور  بقاع  كل  في  أجله  من  الشغيلة 
م��ن��ذ ب���زوغ ال��رأس��م��ال��ي��ة، وك��ذل��ك الشأن 
النسبي  باالعتراف  ما سمح  املغرب،  في 
يتربص  التي  النقابية  احل��ق��وق  ببعض 
بها الرأسمال وينقض عليها كلما اختل 

ميزان القوى لصاحله.

التنظيم  ح���ري���ة  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع  ف����رب 
النصوص،  ف��ي  وليس  ال��واق��ع  ف��ي  النقابي، 
محاربة  خ�����الل  م����ن  م����ص����ادرة  ي���ج���ده���ا 
التهم  وفبركة  عليهم  والضغط  النقابيني 
إعالنهم  ف��ور  وط��رده��م  بل  ملكافحتهم  لهم 

االنخراط في العمل النقابي.

فاحلرب اليومية املسعورة ضد املنظمات 
النقابية خطيرة جدا، فهي عبارة عن ضربات  
متفرقة تسحق كل بذرة للتنظيم النقابي، 
وت��راك��م ان��ت��ص��ارات ال��رأس��م��ال ألن��ه��ا تعزل 
التنظيم النقابي في كل مصنع أو مؤسسة 
في  مكرسة  ب��ه��دوء  عليه  القضاء  وحت���اول 
األذه����ان أن ال��ن��ق��اب��ة وي���ل ع��ل��ى ال��ع��م��ال ال 
الشغل  حتسن أوضاعهم بل تضيع مكسب 

وتلقي بهم في جحيم البطالة.

دميقراطية  منظمة  النقابة  أن  غ��رو  ال 
مبدأ  على  قائمة  ومستقلة،  جماهيرية 
جتميع  على  تعمل  ال��ط��وع��ي،  االن���خ���راط 
ل��ل��دف��اع ع��ن م��ص��احل��ه��م املهنية  األج�����راء 

واملادية واملعنوية بكل الوسائل املتاحة.

وتهدف النقابة إلى:
- حتسني ظروف العيش والعمل. 

- تنظيم وتقوية الوحدة العمالية. 
- الرفع من املردودية. 

املستوى  من  وال��رف��ع  العمالية  التربية   -
للعمال  واأليديولوجي  والسياسي  الفكري 

والعامالت.
األج���راء.  ب��ني  التضامن  روح  تنمية   -  

-النضال من أجل العدالة االجتماعية.
حجر  ال��ق��اع��دي  النقابي  العمل  ويبقى 
التي  والفروع هي  نقابي  تنظيم  كل  أس��اس 

تكون النقابة، التي من وظائفها األساسية:
متثيل  أي  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة،  ال���وظ���ي���ف���ة   -
امل��ن��خ��رط��ني ف���ي ك���ل م��ك��ان وظ����رف طبقا 

للقوانني اجلاري بها العمل.
املطالب  أي تقدمي  املطلبية،  الوظيفة   -

والتفاوض عليها.

الدراسة  مبعنى  امل��ع��ي��اري��ة،  الوظيفة   -
والتعديل واالقتراح واحلرص على ممارسة 

احلقوق واحلريات النقابية.
تقوية  أي  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��وظ��ي��ف��ة   -

التضامن العمالي. 
التربية  مبعنى  ال��ت��رب��وي��ة،  ال��وظ��ي��ف��ة   -

والتكوين العمالي ودعم الكفاءات.

ال���ط���ب���ق���ة ال���ع���ام���ل���ة امل���غ���رب���ي���ة، ت����ؤدي 
ال��ن��ق��اب��ي��ة وتشتتها  ث��م��ن ض��ع��ف احل��رك��ة 

وبيروقراطيتها.

لقد بدأ العمل النقابي في املغرب خالل 
العمال  ب��ع��دم��ا مت��ك��ن  ف��ت��رة االس��ت��ع��م��ار، 
املغاربية  من حقهم في التنظيم النقابي في 
إطار املركزية النقابية، الكونفدرالية العامة 
الشكلي،  االس��ت��ق��الل  وقبل   ،CGT للشغل 
مت تأسيس االحتاد املغربي للشغل،  وبعده  
نهاية خمسينات  للشغالني،  العام   االحت��اد 

القرن املاضي ثم الكونفدرالية الدميقراطية 
للشغل سنة 1978، وما سيليه من انشقاقات 
يستهدف  مخطط  ف��ي  للنقابات  وتفريخ 
كسر شوكة الطبقة العاملة كقوة صاعدة؟! 
أن  إل��ى  تباعا،  النقابي  املشهد  بلقنة  لتتم 
بلغ أزيد من 26 إطارا نقابيا، متزقت معه 
بؤسا  ،وزادت���ه���ا  وضعغت  العاملة  الطبقة 
تعاني منها احلركة  التي  الكثيرة  األعطاب 

النقابية وأبرزها:

- انهيار املعسكر الشرقي وبروز األحادية 
القطبية.- موت العديد من النقابات وتراجع 
االسود  القمع  بعضها.-  ف��ي  االن��خ��راط��ات 
يستثن  لم  ال��ذي  املغربي  السياسي  للنظام 
املناضلني النقابيني.- هيمنة احلزبي على 
املكاسب  لتحقيق  درع��ا  واع��ت��م��اده  النقابي 
السياسية الضيقة واحملدودة جدا. - مرض 
واخلالد.-  األب��دي  والزعيم  البيروقراطية 
ك��ل��ي��ا عن  ب��ع��ي��دة  ع��م��ل  اع��ت��م��اد منهجية 
الثقافة النقابية  من قبيل الشراكة والتوافق 
في   4 التنقيب  ضعف  الطبقي.-  والتعاون 
أزيد  على  العمال فقط مشتتني  من  املائة 
الفئوية وتشتت النضاالت.  من 26 نقابة.- 

- جترمي العمل النقابي بعدم التوقيع على 
استخدام   -  .87 رق���م  ال��دول��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ة 
خلنق  اجلنائية  املسطرة  من   288 الفصل 
احلريات النقابية.- اإلجهاز على العديد من 
احلقوق واملكتسبات التاريخية،كتمديد سن 
التقاعد وفرض التعاقد  لإجهاز على احلق 
في التوظيف ، ورفع الدعم على العديد من 
املواد.- احللقية وعقلية اإلقصاء. - اعتماد 
االرض������اءات وال��ت��واف��ق��ات وال��ك��وط��ا وجلنة 
الترشيحات في انتخاب األجهزة. - إهمال 
الدميقراطية  إع����دام  ال��ن��ق��اب��ي.-  التكوين 
ال��داخ��ل��ي��ة وآل��ي��ة احمل��اس��ب��ة وال��ن��ق��د والنقد 

الذاتي.

إن عجز النقابة كوسيط "تقليدي"، جراء 
القرار  اتخاذ  وصعوبة  بنيتها،  بيروقراطية 
السلطة،  م��رك��ز  م��ع  عالقتها  وتعقد  فيها 
فضال على تغول النظام السياسي املفترس 
االجتماعي،  ال��ت��وت��ر  ب���ؤر  م��ن  زاد  ه���ذا  ك��ل 
وساهم  وبشكل سريع ومثير لالنتباه في 
بروز أشكال جددية للتنطيم واالحتجاج 
جتسدت في التنسيقيات، والتي نعتقد 
بديال  تشكل  ل��ن  أن��ه��ا  وامل��ط��ل��ق،  بالبث 
للعمل النقابي الذي تبقى احلاجة إليه 
مختلف  بني  التضامن  لتجسيد  دائمة 
والشغلية،  العمالية  والشرائح  الفيئات 
التنسيقيات،  لعبته   ال���ذي  ال���دور  رغ��م 
وبشكل  عمليا  وتساهم  ساهمت  حيث 
فعالة  تنظيمية  أداة  توفير  ف��ي  سريع 
تنافس  شرعيتها   جعل  م��ا  للتعبئة، 

للوسائط "التقليدية" 

على سبيل اخلتم:

السياسية  األداة  بناء  هو  املأمول  إن 
للطبقة العاملة وعموم الكادحني، وبناء 
النضال  في  ودمجها  إجتماعية  جبهة 
البالد،  في  الدميقراطية  أجل  من  العام 
العمل  ولعل أحد املداخيل املركزية لتمكني 
هو  بريقه  واسترجاع  جناعته  من  النقابي 
دم��ق��رط��ة ه���ذا ال��ع��م��ل، ف��ض��ال ع��ل��ى خلق 
وامليداني  ال��وح��دوي  النقابي  العمل  ف��رص 
والدميقراطي، فالعدو واخلصم الدميقراطي 
املناضلة  القوى  ذات��ه بل ألن  ليس قويا في 

ممزقة وغير متضامنة.

طموح  ألن  تاريخية  حتمية  فالتغيير 
ن��ح��و احل���ري���ة وت��ق��ري��ر املصير  ال��ش��ع��وب 

والكرامة والعدالة االجتماعية قوة التقهر.

النضال  ُت��وح��د  أداة  ت��وف��ر  ي��ج��ب  أك��ي��د   
وآفاقه،  وش��ع��ارات��ه  أشكاله  وحُت���دد  الشعبي 
الصيرورة  تسريع  في  أساسيا  دورا  وتلعب 
الثورية وحمايتها من االنزالقات واملؤامرات 
وامل�����ن�����اورات، وع��ل��ي��ه  ف���امل���ط���روح ع��ل��ى كل 
والتقومي  الرعاية  والثوريني  الدميقراطيني 
من  باالستفادة  وتطويرها  ثورية  أداة  لكل 
وفي  بالدنا  في  الثورية  ال��ص��ي��رورات  دروس 

العالم.>

لعل أحد 
المداخيل 

المركزية لتمكين 
العمل النقابي من 

نجاعته واسترجاع بريقه 
هو دمقرطة هذا العمل، 

فضال على خلق فرص العمل 
النقابي الوحدوي والميداني 

والديمقراطي، فالعدو 
والخصم الديمقراطي 
ليس قويا في ذاته بل 
ألن القوى المناضلة 
ضعيفة ممزقة وغير 

متضامنة.
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"علمانية علمانية.. ال شيعية 
وال س��ن��ي��ة"، ه����ذا ال��ش��ع��ار ت���ردد 
العراقية  االحتجاجات  م��رارا في 
األخيرة ومنذ 2015، مما يدفعنا 
إل��ى ال��ت��ف��اؤل واالع��ت��ق��اد على أن 
الشارع العراقي الثائر أو على األقل 
جزء منه بدأ يعي بأن العلمانية 
الدولة  ص��ي��غ��ة  وأن  احل�����ل،  ه���ي 
التي جاءت بها اإلدارة األمريكية 
ب��ع��د االح���ت���الل ون��ف��ذت��ه��ا قوى 
السني  بشقيه  السياسي  اإلس��الم 
إلى  ال��ع��راق  أوص���ل  ق��د  والشيعي 
مستويات من الفشل االقتصادي 
مسبوقة.  غ��ي��ر  واالج���ت���م���اع���ي 
من  أصيل  هو جزء  التفاؤل  هذا 
وللتاريخ  للتطور  اليسارية  رؤيتنا 
العقل  "تشاؤم  غرامشي  قال  كما 
ال شك  ومم��ا  اإلرادة"...  وت��ف��اؤل 
خطاب  إره��اص��ات  هناك  أن  فيه 
برز خالل  علماني جلي  سياسي 
األخيرة  البرملانية  االن��ت��خ��اب��ات 
تكتل  ف����ي  س���ي���اس���ي���ا  ومت���ث���ل���ت 
الصدري  ال��ت��ي��ار  ب��ني  "س���ائ���رون" 
العلمانية  األح���������زاب  وب���ع���ض 
العراقي  الشيوعي  خاصة احلزب 
التي   2018 عام  احتجاجات  وفي 
نظمها "التيار الصدري" مبشاركة 
قوى من احلزب الشيوعي وعموم 
املطالب  أن  رغ���م  امل���دن���ي  ال��ت��ي��ار 
السياسية ظلت بعيدة حينها عن 
اهتمامات احملتجني الذين ركزوا 
والبطالة  الفساد  مكافحة  على 
وسوء اخلدمات وتراجع مستوى 
املعيشة... إال أن سطوة املرجعيات 
العراقي  املجتمع  على  الدينية 
اإليراني  ال��راع��ي  م��ع  وعالقتهم 
الصدر  ب���ني  األخ���ي���ر  وال���ت���ق���ارب 
فيه  األم��ر  يجعل   !!! والسعودية 

كثير من االلتباس...

ك���ث���ي���را م����ا ع��ل��م��ت��ن��ا جت����ارب 
الشعوب أن العديد من احلراكات 
تفتح  قد  العفوية،  واالنتفاضات 
الوعي  بناء  مسارًا جديدا إلعادة 
وص���ي���اغ���ة م��ط��ال��ب ال��ش��ع��ب في 
إضافة  وواض���ح.  متقدم  م��ش��روع 
إلى أننا لو عدنا إلى تاريخ العراق 
املجدد  أن  سنكتشف  احل��دي��ث 
ال��ط��ائ��ف��ي ل���م ي��ك��ن ف���ي معظم 
لتحريك  جوهريا  سببا  األحيان 
األح�����داث ال��ك��ب��رى ف��ي��ه، ب��ل كان 
يختفي ويتضاءل ليفسح املجال 
للحس الوطني والشعور باالنتماء 
لكيان أسمى. ففي ثورة العشرين 
ضد االحتالل البريطاني تضاءل 
دور املتغير الطائفي وشكلت القوة 
القبائل  م��ن  ك��ل  حينها  القتالية 
السنية والشيعية ونشأت حتالفات 
عدو  للطائفية ضد  عابرة  قبلية 

مشترك هو االحتالل البريطاني، 
تاريخ  ف���ي  ح����دث  أول  واع���ت���ب���ر 
العراقيون  فيه  يشترك  ال��ع��راق 
وطبقاتهم.  ف��ئ��ات��ه��م  مبختلف 
الوطني  امل��ن��ح��ى  ه����ذا  وت���ك���رس 
الالطائفي بسيطرة كل من التيار 
الساحة  على  وال��ي��س��اري  القومي 
العاملية  احل���رب  ب��ع��د  السياسية 
الفكري  وص��راع��ه��م��ا  ال��ث��ان��ي��ة، 
الحقة  مرحلة  وف���ي  وامل��ي��دان��ي. 
السنية  اإلس��الم��ي��ة  ال��ق��وى  ب��ني 
املسلمون  اإلخ�����وان  وال��ش��ي��ع��ي��ة- 
الشيوعيني  - ضد  الدعوة  وحزب 
النمط  هذا  ونتج عن  والبعثيني، 
تطورا  السياسية  الصراعات  من 
ملحوظا في الوعي الشعبي أوقف 
تطور النوازع الطائفية، السيما أن 
جل نخب هاذين التيارين انتمت 
إلى اجلنوب العراقي ذو األغلبية 

الشيعية.

وه��������ك��������ذا، أص���ب���ح���ت 
س������ردي������ات ه�������ذه ال����ق����وى 
العلمانية التوجه مسيطرة 
مجمل  على  فعلي  بشكل 

احلركة الوطنية العراقية.

يوليو   14 ث���ورة  أن  كما 
تغييرات  أح���دث���ت   1958
كبيرة في البنية االجتماعية 
واالقتصادية.  والسياسية 
كبير  ح����د  إل������ى  ودم���������رت 
االجتماعية  ال���س���ل���ط���ة 
مالكي  امل����ش����اي����خ  ألك����ب����ر 
مالكي  ول��ك��ب��ار  األراض�������ي 
نوعيا موقع  وت��ع��زز  امل���دن، 
العمال املدينيني والشرائح 
الدنيا  والوسطى  الوسطى 
كذلك  وتغير  املجتمع.  في 
من�����ط ح����ي����اة ال���ف���الح���ني 
نتيجة النتقال امللكية من 

النزاعات  أنظمة  وإلل��غ��اء  ناحية 
القبلية وإدخ��ال الريف في صلب 
القانون الوطني من ناحية أخرى. 
وتكرس هذا الواقع الساعي لتجاوز 
البعد الطائفي واملذهبي واإلثني 
في العراق وصول القوى التقدمية 
إل��ى احل��ك��م إث��ر إط��اح��ة اجليش 
اجلمهورية،  وت��أس��ي��س  بامللكية 
وانشغال البالد سواء بالصراعات 
العنيفة بني الشيوعيني والبعثيني، 
أو باالنقالبات العسكرية، ولم يعد 
ومؤثر  ملموس  مكان  للطائفية 
البناء  أو  السياسي  السجال  ف��ي 
امل���ع���ارض،  أو ح��ت��ى  احل���ك���وم���ي 
قعر  ف��ي  الطائفي  البعد  وان���زوى 
الكيان االجتماعي كمجرد انتماء 
ثانوي للفرد العراقي. واستطاعت 
الدولة العراقية ولغاية الثمانينات 
ه��ي��م��ن��ت��ه��ا بشكل  ت��ث��ب��ي��ت  م����ن 

واض��ح، وك��ان من بني أب��رز معامله 
ال��ت��راج��ع ال��واض��ح واجل���دي لقوة 
التقليدية  االجتماعية  املكونات 
ملا قبل الدولة، وأهمها املؤسستان، 

الدينية والقبلية.

سقوط  وإث���ر   2003 منذ  لكن 
ب����غ����داد ووق��������وع ال�����ع�����راق حتت 
الهويات  ب��ع��ث  أع��ي��د  االح���ت���الل 
الطائفية، بل اختراعها في بعض 
احلاالت، وكذلك الهويات القَبلية، 
الطائفية  ال���ظ���اه���رة  ل��ت��ت��ح��ول 
حالة  إلى  املنطقة  في  املتصاعدة 
م��ؤس��س��ي��ة. ف��ت��م اع��ت��م��اد نظام 
والعرقية  الطائفية  )احملاصصة( 
بناء  وفي  احلكومات  تشكيل  في 
وأصبح  ل��ل��دول��ة،  اإلداري  الهيكل 
العرف السياسي الذي مت تطبيقه 
بدأ من عام 2005 باختيار رئيس 
ك����ردي ورئ��ي��س وزراء  ج��م��ه��وري��ة 

نواب  مجلس  ورئيس  شيعي 
اختيار  ج�����رى  ك���م���ا  س���ن���ي، 
الرؤساء  لكل من هؤالء  نواب 
وعلى  املعيار.  نفس  مبوجب 
تنصيص  ع����دم  م���ن  ال���رغ���م 
األمر دستوريا حتول إلى عرف 
س��ي��اس��ي دائ���م وت��ك��رر بنفس 
السياق خالل ثالثة انتخابات 
عامة الحقة. سياق االنقسام 
ه���ذا ان��ت��ق��ل ب��اس��ت��م��راره إلى 
املجتمع، حتى أصبح بديهية 
الهيكل  م���ن  م��ق��ب��ول��ة  ث��اب��ت��ة 
ال��س��ائ��د، ورغم  االج��ت��م��اع��ي 
يناهز  ما  طيلة  تسببت  أنها 
حصر  ال  مبشكالت  سنة   14
طائفية  ك��ي��ان��ات  كظهور  لها 
العنف  مت��������ارس  م���س���ل���ح���ة 
وتكريس  امل���ق���اب���ل،  وال��ع��ن��ف 
الدولة،  مؤسسات  في  الفساد 
املواطنة  خ���ي���ار  وت��ه��م��ي��ش 
الطائفية  االنتماءات  لصالح 
وال��ع��رق��ي��ة، واألخ���ط���ر جعل 

األحداث  إزاء  الداخلية  امل��واق��ف 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ت��خ��ض��ع ب���األس���اس 
الطائفية  باالنتماءات  لعالقتها 
ال مبصلحة العراق كوطن وكيان 

مستقل .

االنتفاضة  س��ت��ش��ك��ل  ف���ه���ل 
شبيهة  حالة  العراق  في  احلالية 
ك��ت��ل��ك ال���ت���ي ن��ت��ج��ت ع���ن ث���ورة 
ال��ع��ش��ري��ن؟ وه���ل س��ت��س��اه��م في 
تصحيح املسار الشاذ الذي فرض 
وهل  2003؟  م��ن��ذ  ال���ع���راق  ع��ل��ى 
ستلعب دورا هاما وداعما وإسنادا 
ل���ب���روز س���ردي���ة جديدة  م��ع��ت��ب��را 
سنشهد  هل  العراقية؟  للوطنية 
ميالد تيار وطني ينادي ويشترط 
إس���ق���اط ال���ف���س���اد واالس���ت���ب���داد 
العراقي،  الكيان  تفتيت  ويرفض 
تيار يعترف بالنسيج االجتماعي 
ب��اع��ت��ب��اره بلًدا  ل��ل��ع��راق  ال��ف��ري��د 
د ال����ط����وائ����ف واألدي��������ان  م����ت����ع����ِدّ
ألي  ي��ن��ب��غ��ي  وال  واإلث�����ن�����ي�����ات، 
أيديولوجية أو سردية تاريخية أن 
إلى  للوصول  املعطى  توظف هذا 

السلطة ؟. 

والسؤال األهم، هل االنتفاضة 
ستستطيع  ب���ال���ع���راق  احل���ال���ي���ة 
حت��ق��ي��ق ب���ع���ض مم����ا حت���ل���م به 
قوى التغيير وفي صلبها الشباب 
وح��ري��ة ودميقراطية  ك��رام��ة  م��ن 
وتنمية،  اج��ت��م��اع��ي��ة  وع����دال����ة 
يسعى  تنويري  خلطاب  وتأسس 
طغى  مجتمع  ف��ي  الهيمنة  إل��ى 
عليه اخلطاب الطائفي واملذهبي 

والعشائري واإلثني ؟ .

هل سيستطيع الشعب العراقي 
املرجعيات  سطوة  م��ن  التخلص 
الدينية ويعي أنها تشكل معضلة 
حقيقية تعترض أي مسار ممكن 
ن��ح��و ب��ن��اء دول����ة الئ��ق��ة أي دولة 
كافة  تستوعب  ديقراطية  مدنية 

ألوان الطيف املشكل للمجتمع؟

حملت  األول��ى  الثورية  املوجة 
م��ع��ه��ا ال���ع���دي���د م����ن احل���رك���ات 
اإلس���الم���ي���ة ف���ي ك���ل م���ن تونس 
وم���ص���ر ول��ي��ب��ي��ا، وس��م��ح��ت لها 
ب��ت��ص��در امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي بعد 
ك���ل ان���ت���خ���اب���ات. ل��ك��ن ي���ب���دو أن 
وال��ت��ي انطلقت  ال��ث��ان��ي��ة  امل��وج��ة 
على طرح  ال��س��ودان ستجرأ  م��ن 
إش����ك����االت ج���دي���دة إض���اف���ة إلى 
املطالب الرئيسية وأهمها وضعية 
يقع حتى  وما  الدولة.  في  الدين 
إضافي  دل��ي��ل  ال���ع���راق  ف���ي  اآلن 
على كون حتديد نوع العالقة بني 
الدين وال��دول��ة أصبح أم��را ملحا 
وعلى شعوب املنطقة احلسم فيه.

تساؤالت أولية حول احلراك الشعبي بالعراق
محمد سفريوي

 الموجة الثورية 
األولى حملت معها 
العديد من الحركات 

اإلسالمية في كل من 
تونس ومصر وليبيا، 

وسمحت لها بتصدر المشهد 
السياسي بعد كل انتخابات. 

لكن يبدو أن الموجة الثانية والتي 
انطلقت من السودان ستجرأ على 

طرح إشكاالت جديدة إضافة 
إلى المطالب الرئيسية 
وأهمها وضعية الدين 

في الدولة.
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العمل النقابي والشباب

عرف العمل النقايب ببالدنا تطورا مهام خالل فرتة االستعامر الفرنيس املبارش وخاصة بعد احلرب العاملية الثانية توج بتأسيس االحتاد املغريب للشغل 
يف 20 مارس 1955، واسطاعت الطبقة العاملة بفضل نضاهلا النقايب حتقيق عدة مكتسبات وفرض عدد من القوانني لصاحل الشغيلة، مكا استطاعت 
احلركة النقابية فرض نفهسا كقوة مؤثرة يف احلياة العامة. هذا الوضع، دفع باملخزن الحقا إىل التخطيط املمهنج إلضعاف هذه احلركة مبختلف الوسائل، 
وم أبرزها البلقنة، وأصبح العمل النقايب يعيش أزمة مركبة من جهة بفعل تلك السياسات املخزنية ومن جهة ثانية بفعل الرشوط الذاتية للحركة النقابية.

ملف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط يتطرق ألمه أسباب هذه األزمة ومستلزمات جتاوزها وسبل الهنوض بالعمل النقايب.

أزمة العمل النقابي باملغرب ومتطلبات النهوض
ملف العدد

بتعريف  ن��ق��وم  أن  الب����د  ال���ب���داي���ة  ف���ي 
تنظيم  باعتبارها  للنقابة  مقتضب  ول��و 
ينشئونه  ل���ل���م���أج���وري���ن  دمي����ق����راط����ي 
الدفاع  أجل  من  طواعية  فيه  وينخرطون 
بالوسائل  واملعنوية  امل��ادي��ة  مطالبهم  عن 
املشروعة التي يحددونها، لكن ال يجب أن 
تبقى  النقابة  أن  التعريف  ه��ذا  من  يفهم 
أن  ب��ل ميكن  امل��أج��وري��ن  على  فقط  حكرا 
تشمل عموم فئات الشغيلة غير املأجورين 
من فالحني كادحني وحرفيني صغار وفئات 

أخرى كالطلبة والتالميذ واملعطلني.

في  تتجلى  ال��ن��ق��اب��ي  التنظيم  أه��م��ي��ة 
واملعنوية  امل���ادي���ة  احل���ق���وق  ع���ن  ال���دف���اع 
اختزال  فقط  يجب  ال  لكن  للمأجورين 
النقابي  فالعمل  ال����دور،  ه��ذا  ف��ي  النقابة 
اجل���اد ي��ج��ب أن ي��رب��ط ب��ني ال��ن��ض��ال من 
للعمال/ات  مباشرة  مكاسب  حتقيق  أجل 
االستغالل.  ضد  االستراتيجي  والنضال 
لصيق  االس���ت���غ���الل  م��ف��ه��وم  أن  وم��ع��ل��وم 
فيه  ي��س��ت��ح��وذ  ال����ذي  ال��ط��ب��ق��ي  باملجتمع 
منتوج  ع���ل���ى  اإلن����ت����اج  وس����ائ����ل  م���ال���ك���وا 
الكادحني املجردين من وسائل اإلنتاج. لكن 
هذا ال يلغي أهمية حتقيق مكاسب مادية 
ومعنوية لأجراء ألنها هي الكفيلة بجعل 
نضالهم  يواصلون  واملأجورين  العمال/ات 

ضد االستغالل.

- واقع العمل النقابي اليوم

اليوم يتسم بتدني  النقابي  العمل  واقع 
املغرب والتي ال تتعدى  التنقيب في  نسبة 
6 ف��ي امل��ائ��ة ف��ي أح��س��ن احل���االت وال��ت��ي ال 
التقسيم  س��ي��اق  خ���ارج  نفهمها  أن  ميكن 
املغربية،  النقابية  احل��رك��ة  عاشته  ال���ذي 
للشغل  املغربي  االحت��اد  نقابة  أن  فمعلوم 
باملغرب منذ مارس  الوحيدة  النقابة  كانت 
1960، تاريخ أول عملية  إلى م��ارس   1955
تقسيمية عرفتها احلركة العمالية املغربية 
حزب  ق��ام  حيث  الشكلي،  االستقالل  بعد 
العام  االحت��اد  نقابة  بتأسيس  االستقالل 
للشغالني باملغرب مببرر أن االحتاد املغربي 
التقدمية،  للقوى  منحازة  نقابة  للشغل 
التنظيم  اعتمده  الذي  التبرير  نفس  وهو 
الدفاع  "جبهة  املسمى  الرجعي  السياسي 
ع��ن امل��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة" وال���ذي أسس 
االحت����اد ال��ن��ق��اب��ي ل��ل��ع��م��ال األح�����رار سنة 
إنشاء  مت  الح���ق���ة  م��رح��ل��ة  وف����ي   .1963
حتت  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية 

)نقابة  للشغل  امل��غ��رب��ي  االحت���اد  أن  م��ب��رر 
خبزية( وبيروقراطية. ومنذ ذلك واحلركة 
من  تارة  التشظي  تعرف  املغربية  النقابية 
وتارة  الرجعية  واألح����زاب  السلطة  ط��رف 
م��ن ط��رف ال��ق��وى االن��ت��ه��ازي��ة حت��ت مبرر 
هو  وه���ذا  واع��ت��ب��اره��ا  النقابية  ال��ت��ع��ددي��ة 

اخلطير إحدى مقومات الدميقراطية.

فالنظام  س��اب��ق��ا  ذك����ره  مت  مل���ا  إض���اف���ة 
يساهم  زال  وال  ساهم  املغربي  السياسي 
في إضعاف النقابات باملغرب وذلك بإفساد 
باعتبارها  البيروقراطية  ودع��م  النقابات 

النقابات  داخ��ل  للمخزن  السياسية  األداة 
وكذلك عبر التضييق وقمع كل عمل نقابي 
دميقراطي جاد، دون أن ننسى األدوار التي 
تقوم بها الباطرونا حيث تعمد إلى الطرد 
وإرشاء  النقابي  العمل  والتسريح ومحاربة 

النقابني وتشجيع الريع.

- راهن الشبيبة العاملة

ال��ش��ب��اب ه���و امل���خ���زون ال��رئ��ي��س��ي لقوة 
ال���ع���م���ل، ن��اه��ي��ك ع���ن ص���ف���ات االن���دف���اع 
الفئة  ال��ت��ي متيز ه��ذه  وال��ق��وة  واحل��م��اس 
دون غيرها، لذلك جتدها دائما مستهدفة 
امل��خ��زن وم��ؤس��س��ات��ه )املدرسة،  م��ن ط��رف 
اإلعالم...( الذي دائما يحاول تدجني هذه 
الفئة وقمعها وتوجيهها إلعادة إنتاج نفس 

شروط االضطهاد والهيمنة واالستغالل.

منعزال  ليس  العاملة  الشبيبة  واق��ع  إن 
املغربية  ال��ش��ب��ي��ب��ة  واق����ع  ع���ن  وم��خ��ت��ل��ف��ا 
ب��ش��ك��ل ع����ام ول���ي���س اس��ت��ث��ن��اء مل���ا تعيشه 
الهجوم  نتيجة  املغربية  العاملة  الطبقة 

ال��ن��ظ��ام املخزني  ي��ش��ن��ه  ال����ذي  ال��ل��ي��ب��رال��ي 
تبقى  م��ا  على  السائدة  الطبقية  والكتلة 
من املكتسبات الهشة للطبقة العاملة، عبر 
مشروع  لتمرير  املتكررة  النظام  محاوالت 
والتراجع  ل���إض���راب  التكبيلي  ال��ق��ان��ون 
وجتميد عدد من مقتضيات مدونة الشغل 
على عالتها واالستعداد ملراجعة مجموعة 
من املواد حتت مسمى "املرونة" و"تشجيع 
االستثمار"، إضافة إلى طرح مشروع قانون 
النقابات يهدف من خالله النظام املخزني 
وعرقلته  النقابي  العمل  في  التحكم  إل��ى 
رغم تواجد مدونة الشغل وظهير 16 يوليوز 

1957 كقوانني تؤطر العمل النقابي إال أن 
احملزن يريد خنق النقابات لتحييدها عن 

لعب أي دور مجتمعي مستقبال.

القطاع  ت��ف��ك��ي��ك  ع��ل��ى  امل���خ���زن  ي��ع��م��ل 
العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  وأن��ظ��م��ة  ال��ع��م��وم��ي 
وض���رب احل���ق ف��ي ال��ش��غ��ل ال��ق��ار وتعميم 
العقدة  بنظام  العمل  عبر  ال��ه��ش  الشغل 
ت��ع��م��ي��م��ه��ا ع��ل��ى مختلف  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
التي  البطولية  النضاالت  رغ��م  القطاعات 
خ��اض��ه��ا األس���ات���ذة ال��ذي��ن ف���رض عليهم 
واملطالبة  ب��ال��ع��ق��دة  ال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اق��د ض��د 

باإلدماج في أسالك الوظيفة العمومية.

إن م��ا ي��زي��د ال��ط��ني ب��ل��ة ب��اإلض��اف��ة ملا 
الشباب في  ان��خ��راط  ه��و ضعف  ذك���ره  مت 
ومن  النقابات  من  والنفور  النقابي،  العمل 
االن���خ���راط ف��ي��ه��ا واالجت�����اه ن��ح��و العمل 
أو  تنسيقيات  إط��ار  ف��ي  والتنظم  الفئوي 
محددة  ملفات  مهمتها  ت��ك��ون  ائ��ت��الف��ات 
في الهدف واملدة، تنتهي مهمتها بتحقيق 
ال��ه��دف ال���ذي أن��ش��أت م��ن أج��ل��ه أو تنتهي 

مبتغاها.  إل��ى  ال��وص��ول  ع��دم  ف��ي  بالفشل 
الدميقراطية  غياب/ضعف  ذل��ك  على  زد 
وعدم  النقابية  اإلط���ارات  داخ��ل  الداخلية 
فيها  االن���خ���راط  ع��ل��ى  ال��ش��ب��اب  تشجيع 
خصوصا مع غياب/نقص برامج تستهدف 
الشباب  في  ت��رى  عقليات  وسيادة  الشباب 
منافسا لها في مراكز القيادة وهو ما يفوت 
على هذه اإلطارات فرصة تشبيب قياداتها 

التي شاخت.

- م�������ا ال��ع���م��ل؟

باستعراضه  قمنا  م��ا  ك��ل  م��ن  ب��ال��رغ��م 
الشبيبة  وراه��ن  النقابي  العمل  واق��ع  حول 
العاملة، وبالرغم من التراجع الذي عرفته 
النقابات ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية، 
أساسية  النقابي يظل مهمة  العمل  أن  إال 
ب��أي ح��ال من األح���وال تخيل  وال ميكننا 
مجتمعنا بدون نقابات وبدون فعل نقابي. 

فما هي املداخل حللحلة الوضع احلالي؟

للرقي  األساسي  املدخل  هو  الشباب  إن 
احلالية،  الوضعية  النقابي وجتاوز  بالعمل 
ف��ال��ش��ب��اب م��ط��ال��ب ب��االن��خ��راط أك��ث��ر في 
النقابات العمالية والدفاع عن الدميقراطية 
ال��داخ��ل��ي��ة، ون��ب��ذ ال��ف��ئ��وي��ة ال��ت��ي تشتت 
سيرورة  ف��ي  إيجابا  ت��راك��م  وال  ال��ن��ض��االت 
ينخرط  ول��ك��ي  االس��ت��غ��الل.  ض��د  النضال 
ال��ش��ب��اب أي��ض��ا ف��ي ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي يجب 
على النقابيني الدميقراطيني والتقدميني 
لتوفير ش��روط تشجع  أكثر   ب��ذل مجهود 
ال��ش��ب��اب ع��ل��ى االل��ت��ح��اق ب��ال��ن��ق��اب��ات عبر 
تخصيص، مثال، كوطة شبابية ال تقل عن 
20 في املائة في املواقع القيادية للنقابات 
تنظيمات  وج��ود  ض���رورة  م��ع  وقطاعاتها، 
النقابية  اإلط���ارات  داخ��ل  م��وازي��ة شبيبية 
وانشغاالتهم  وقضاياهم  بالشباب  تعنى 
للرفع  تستهدفهم  وبرامج  بأنشطة  وتقوم 
العمل  ف��ي  ودمجهم  النقابي  وعيهم  م��ن 

النقابي. 

يؤثر/يتأثر  ال��ن��ق��اب��ي  ال��ع��م��ل  أن  ك��م��ا 
وبسيرورة  شعبنا  لنضال  ال��ع��ام  ب��ال��وض��ع 
ببالدنا،  ال��ط��ب��ق��ي  ال���ص���راع  وث��ي��رة  ت��ط��ور 
املغربي  الشعب  نضال  تقدم  كلما  وبالتالي 
ب���ن���اء دمي���ق���راط���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة كلما  ف���ي 
انفتحت آفاق أكثر لدمقرطة النقابات وهو 
ما سيساهم ال محالة في دمج الشباب في 

العمل النقابي. 

بدر عريش
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الملف

أمني عبد احلميدأزمة العمل النقابي ومتطلبات النهوض

حملة تاريخية
ش��ك��ل ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي، م��ن��ذ م��ا ي��ق��رب من 
املادية  املصالح  عن  للدفاع  أساسية  أداة  قرنني، 
األج����راء  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة  للطبقة  وامل��ع��ن��وي��ة 
وبفضل  ونساء.  رجاال  األخرى  الشغيلة  وفئات 
املعرضة  ال��ف��ئ��ات،  ه��ذه  متكنت  النقابي  العمل 
بدرجات متفاوتة وبشكل مباشر أو غير مباشر 
همجية  من  احل��د  من  الرأسمالي،  لالستغالل 
م��ن خ��الل حتسني  وم��ن تلطيفه،  االس��ت��غ��الل 
وعموم  العاملة  الطبقة  وع��ي��ش  عمل  ش���روط 
بناء  من جهة  ذل��ك،  على  ساعد  وقد  الشغيلة. 
أح�����زاب اش��ت��راك��ي��ة وش��ي��وع��ي��ة رب��ط��ت عملها 
عن  بحزم  وداف��ع��ت  النقابي  بالعمل  السياسي 
ومن  الشغيلة،  وعموم  العاملة  الطبقة  مصالح 
بعد  خاصة  الرأسمالية،  اض��ط��رار  أخ��رى  جهة 
الثورة الروسية لسنة 1917، إلى القيام بتنازالت 
ل��ص��ال��ح ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ل��ع��ل��ه��ا حت��اف��ظ عن 
والءها للنظام الرأسمالي بدل االلتحاق بالثورة 
وباملشروع االشتراكي الذي تنامت جاذبيته بعد 
الثورة االشتراكية الروسية وبعد احلرب العاملية 
الثانية مع الدور احلاسم  لالحتاد السوفياتي في 

هزم النازية والفاشية. 
البلدان  في  خاصة  النقابي،  العمل  بدأ  وقد 
تفشي  م��ع  تدريجيا  ت��راج��ع��ا  ي��ع��رف  ال��غ��رب��ي��ة، 
املتوحشة  الرأسمالية  أو  النيوليبرالية  العالقات 
منذ السبعينات من القرن املاضي، هذا التفشي 
الذي سيعرف قفزة قوية مع سقوط جار برلني 
وانهيار االحتاد السوفياتي واإلعالن عن "نهاية 
التاريخ" واالنتصار النهائي املزعوم للرأسمالية.

وفي املغرب، عرف العمل النقابي تطورا مهما 
في ظل احلماية الفرنسية وخاصة بعد احلرب 
بتأسيس  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  وت���وج  ال��ث��ان��ي��ة.  العاملية 
االحتاد املغربي للشغل في 20 مارس 1955 قبل 
وضع حد لنظام احلماية ببضعة أشهر. وتقوي 
العمل النقابي بشكل كبير في النصف الثاني من 
اخلمسينات ما بني 1956 و1960، حيث توسعت 
املنخرطني/ات  كبير ووصل عدد  النقابة بشكل 
على  املصادقة  ف��رض  ومت   ،650.000 إل��ى  فيها 
عدد من القوانني لصالح الشغيلة وإبرام العديد 
النفوذ  عن  ناهيك  اجلماعية،  االتفاقيات  من 
القوي  تأثيرها  خ��الل  من  للمركزية  السياسي 
االحتاد  وأص��ب��ح  ال��ف��ت��رة.  تلك  ح��ك��وم��ات  على 
وهذا  الدولة؛  داخ��ل  دول��ة  للشغل يشكل  املغربي 
م��ا ان��ت��ب��ه ل��ه امل��خ��زن ب��زع��ام��ة احل��س��ن الثاني، 
أدواته  العرش، وهو يبني  حتى قبل تربعه على 
ومعها  ال��وط��ن��ي��ة  احل��رك��ة  ن��ف��وذ  م��ن  للتخلص 
بلور  الغرض  ولهذا  العمالية.  النقابية  احلركة 
امل���خ���زن خ��ط��ة خ��م��اس��ي��ة األط�����راف إلضعاف 
على  العمل  في  أوال  النقابية، جتسدت  احلركة 
تقسيمها )فكانت أول مبادرة هي تأسيس حزب 
باملغرب  للشغالني  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  االس��ت��ق��الل 
وتأسيس جبهة الدفاع عن املؤسسات الدستورية 
في  وثانيا  األح���رار(،  للعمال  النقابي  لالحتاد 
للطبقة  املخلصة  النقابية  القيادات  وقمع  عزل 
ال��ع��ام��ل��ة، وث��ال��ث��ا ف��ي اح��ت��ض��ان وإرش����اء األطر 
الرأسمالية  مع  واملتواطئة  االنتهازية  النقابية 
جمعيات  تشكيل  تشجيع  في  وراب��ع��ا  وامل��خ��زن، 
مهنية لها دور شبه نقابي في الدفاع عن مصالح 
ف��ئ��ات م��ع��ي��ن��ة، وخ��ام��س��ا ف���ي ت��ق��وي��ة مؤسسة 
دورا  بإعطائهم  املنتخبني  األج����راء  م��ن��دوب��ي 
يعملون  منهم  كبيرا  أن جزءا  العلم  مع  نقابيا 

لصالح الباطرونا.
أزمة العمل النقابي وأبرز جتلياتها

م����ع م�������رور ال����س����ن����وات، وت���ث���ب���ي���ت امل���خ���زن 

والقوى  الشعبية  القوى  حساب  على  لسلطاته 
العوملة  وانعكاسات  والتقدمية،  الدميقراطية 
الرأسمالية املتوحشة على بالدنا، وما رافق ذلك 
من هشاشة في العمل، وتنامي العطالة، والعمل 
اليد  في  والسمسرة  بالعقدة،  والعمل  باملناولة، 
العاملة، وإلغاء السلم املتحرك لأثمان واألجور، 
وضرب احلريات النقابية مبا في ذلك احلق في 
العمل النقابي وفي وجوده نفسه وحق اإلضراب، 
والعمل  املجاالت  جميع  في  املكتسبات  وض��رب 
على  وال��ع��زم  العمومية  الوظيفة  تفكيك  على 
الشغل،  م��دون��ة  ف��ي  تراجعية  تعديالت  إدخ���ال 
العمومية،  والصحة  العمومي  التعليم  وتخريب 
واملغشوشة،  الصورية  االجتماعية  واحل���وارات 
مع كل هذا أصبح العمل النقابي ببالدنا يعيش 

والبحث  بها  اإلق��رار  أزم��ة حقيقية ال مفر من 
عن أسبابها والعمل بجد وتفاني على جتاوزها.

النقابي  العمل  أزم��ة  أب��رز جتليات  إن 
ببالدنا تكمن اليوم في:

�� تردي جماهيرية العمل النقابي من خالل 
فمن  بالنقابات؛  املنخرطني/ات  ع��دد  ت��ض��اؤل 
اخلمسينات  نهاية  ف��ي  م��ن��خ��رط/ة   650.000
 300 حوالي  إل��ى  العدد  ن��زل  املاضي،  القرن  من 
أو 400 ألف حاليا مع أن عدد السكان والشغيلة 
والساكنة النشيطة ارتفع بأكثر من ثالث مرات. 

إنه انخفاض مهول.
التعددية  غ��ط��اء  حت��ت  ال��ن��ق��اب��ي  التشتت   ����
ببالدنا،  مركزية   20 ح��وال��ي  فهناك  النقابية: 
ال��ت��ل��ف��زة مبناسبة  ف���ي  ن����راه س���وى  )ج��ل��ه��ا ال 
ت��ظ��اه��رات ف��احت م���اي( وم��ا يستتبع ذل��ك من 
الوطنية  اجل��ام��ع��ات  )ت���ع���دد  ق��ط��اع��ي  ت��ش��ت��ت 
وترابي  ال��ق��ط��اع(  بنفس  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ن��ق��اب��ات 
)تعدد االحتادات احمللية بنفس املنطقة( وعلى 
يضاف  نفسها؛  اإلنتاجية  املؤسسات  مستوى 
اشتغال  إل��ى  امل��ؤدي  الفئوي  التشتت  ذل��ك،  إل��ى 
الفئات كتنظيمات مستقلة ال ينتسب أعضاؤها 
أصبحت  وال��ت��ي  نقابية،  لتنظيمات  ن���اذرا  إال 
للمركزيات  النقابي  العمل  أحيانا  وتوجه  تؤثر 
سلبي  منحى  وه��ذا  القطاعية؛  ولتنظيماتها 
فقط  ل��ي��س  بالنسبة  مل��س��اوئ��ه  االن��ت��ب��اه  ي��ج��ب 
للوحدة النقابية التنظيمية املنشودة ولكن أيضا 
التشتت  ه��ول  م��ن  وي��زي��د  ال���وح���دوي.  للنضال 
املهنية  اجلمعيات  من  العديد  تفريخ  النقابي 
والفئوية التي تقوم بدورها بعمل نقابي غالبا ما 

يشوش على العمل النقابي الوحدي.
�� تراجع قيم التضامن النضالي واالجتماعي 
املنخرطني/ات  وب���ني  ال��ن��ق��اب��ي��ة  ال��ه��ي��اك��ل  ب��ني 
اجلامعة.  نفس  أو  املركزية  ونفس  داخ��ل  حتى 

طبعا  وجوهره  النقابي،  العمل  يضعف  ما  وهو 
امل��ص��ال��ح واأله���داف  ل��ل��دف��اع ع��ن  ه��و التضامن 

املشتركة.
مقابل  النقابية  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ات  ت��رع��رع   ����
خطير،  بشكل  النقابية  الدميوقراطية  تراجع 
أيضا  ولكن  املركزيات  مستوى  على  فقط  ليس 
الوطنية  والنقابات  اجلامعات  جل  صعيد  على 
واالحت������ادات احمل��ل��ي��ة واجل��ه��وي��ة وغ��ي��ره��ا من 

األجهزة والهياكل النقابية.
النقابية  االستقاللية  تالشي  ب��ل  ت��راج��ع،   ����
عن الدولة واألحزاب والباطرونا. فهل يعقل أن 
مباشر  بشكل  وأحيانا  نقابية  مركزية  تتعاون 
الرأسمالية  خلدمة  صنعت  رجعية  أح��زاب  مع 
نقابية  ملركزية  تكون  أن  يعقل  وه��ل  وامل��خ��زن؟ 

عالقات ودية مع املنظمة املهنية للباطرونا ومع 
وبعض  املخزني  اجلهاز  داخل  املتنفذين  بعض 

املؤسسات املالية اإلمبريالية نفسها؟
النقابي  العمل  في  التقدمي  البعد  تراجع   ��
الطبقية"  و"املهادنة  الطبقي"  "التعاون  حلساب 
وأجرائه  املشغل  بني  "التعاون  أطروحة  ولصالح 
العمل  في  التقدمي  البعد  إن  املقاولة".  لصالح 
النقابي يفرض على املركزيات النقابية، الغيورة 
فعال على مصالح الطبقة العاملة، أن تكون في 
ببالدنا  والفساد  االس��ت��ب��داد  ض��د  ال��ص��راع  قلب 
وض���د ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل��زي��ف��ة وم���ن أج���ل نظام 
للدميقراطية،  الشمولي  باملفهوم  دمي��ق��راط��ي 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
للعمل  والطبقي  التقدمي  البعد  إن  والبيئية، 
عاليا  نرفع  أن  كذلك  يفرض  العمالي  النقابي 
الرأسمالية  وضد  الريع  نظام  ضد  الصراع  راية 
التنموي  لنموذجها  البديل  وط���رح  املتوحشة 
البعيد سوى  املدى  لن يكون على  وال��ذي  البائد 
واقتصادية  س��ي��اس��ي��ة  ك��س��ل��ط��ة  االش���ت���راك���ي���ة 
مدعومة  العاملة  للطبقة  وثقافية  واجتماعية 

بعموم الشغيلة.
إصالحه  أو  ال��ن��ق��اب��ي  دورال���ع���م���ل  ت��ب��خ��ي��س 

والنهوض به على أسس جديدة؟
ك���ل ه����ذه األوض�������اع، ب���اإلض���اف���ة إل����ى فساد 
التي  النقابية  القيادات  من  العديد  وانتهازية 
اختارت طريق خدمة مصاحلها اخلاصة على 
تؤدي  وم��ازال��ت  أدت  الشغيلة،  مصالح  ح��س��اب 
العمل  "تبخيس  ع��ن��وان��ه��ا  خ��ط��ي��رة  ن��زع��ة  إل���ى 
النقابي" الذي لم يعد مجديا في منظورمعظم 
الشغيلة وأصبح متجاوزا بالنسبة لعدد كبير من 

املناضلني/ات أنفسهم.
ميكن أن نتفهم العامالت والعمال البسطاء، 
النقابي  وللتكوين  للتجربة  يفتقدون  ال��ذي��ن 
النقابية  والسياسي، عندما يواجهون األمراض 

ال  التفهم  وه���ذا  النقابي.  العمل  م��ن  بالنفور 
أن  فقط  يعني  وإمن��ا  ص��واب،  على  أنهم  يعني 
واالشتراكيني  ال��ت��ق��دم��ي��ني،  ل��ل��م��ن��اض��ل��ني/ات 
في  كبير  دور  خاصة،  بصفة  منهم  واملاركسيني 
توعية العامالت والعمال بدور النقابة وإقناعهم 
أنه ال بديل عن العمل النقابي ملواجهة العبودية 
تقدمية  أسس  على  بنائه  شريطة  الرأسمالية، 
وليس  العاملة  الطبقة  خ��دم��ة  ف��ي  ي��ك��ون  وأن 
ف��ي خ��دم��ة م��ص��اص��ي دم���اءه���ا م��ن مستغلني 
وانتهازيني. وفي نفس الوقت ال بد من التوجه 
ل��ل��م��ن��اض��ل��ني/ات ال��ت��ق��دم��ي��ني ال��غ��ي��وري��ن على 
العمل  ب��أن  إلقناعهم  العاملة  الطبقة  مصالح 
بالنسبة  وح��ي��وي  ال��ع��م��ال��ي ض����روري  ال��ن��ق��اب��ي 
والبعيدة  ال��ق��ري��ب��ة  الشغيلة   م��ص��ال��ح  خل��دم��ة 
بل وعدميون عندما يصبون  وبأنهم مخطئون 
تنظيمي  ككيان  النقابة  على  وغضبهم  نقدهم 
وأمراض  ن��واق��ص  على  النقد  ينصب  أن  ب��دل 
القيادات  تلك  ممارسات  وعلى  النقابي  العمل 
ن��ف��رت جل  ال��ت��ي  وامل��ف��ل��س��ة  ال��ف��اس��دة  النقابية 

الشغيلة من العمل النقابي .
للعامل/ة،  بالنسبة  يشكل  النقابي  العمل  إن 
داخل  الرأسمالي  االستغالل  م��ن  يعاني  ال��ذي 
االبتدائية  امل���درس���ة  االق��ت��ص��ادي��ة،  امل��ؤس��س��ة 
الصراع  ق��واع��د  يتعلم  وفيها  الطبقي  للصراع 
من أجل االقتسام مع الباطرونا لفائض القيمة 
الناجت عن عمله. فكلما كان العمل النقابي قويا 
هذا  م��ن  ال��ع��ام��ل  نصيب  ازداد  كلما  وم��ج��دي��ا، 
غاب  أو  النقابي  العمل  ت��ردى  وكلما  الفائض؛ 
عن املؤسسة فإن العامل يكتفي بالفتات وبأجر 
زهيد ال يصل في غالب األحيان حتى إلى احلد 

األدنى لأجورالقانوني.
بالعمل  ل��ل��ن��ه��وض  م��ت��ط��ل��ب��ات  أي 

النقابي؟
مي��ك��ن ت��رك��ي��ز ه����ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات ف���ي أربعة 

أساسية:
الطبقة  "خ��دم��ة  شعار  وتفعيل   تبني  أوال، 
الشعار  ه��ذا  إن  استخدامها".   وليس  العاملة 
يستوجب احلرص على أن يكون العمل النقابي 
واملعنوية،  امل��ادي��ة  القريبة،  املصالح  خدمة  في 
للشغيلة )أي العمال وسائر األجراء والكادحني 
وجت��ار صغار  وحرفيني  فالحني  م��ن  اآلخ��ري��ن 
في  املتجسدة  البعيدة  ومصاحلها  وغ��ي��ره��م( 
الذي  القهر  مصدر  االس��ت��غ��الل،  على  القضاء 

تعيشه الطبقة العاملة.
الشق الثاني من هذا الشعار يقتضي محاربة 
شخصية  ألغ��راض  العاملة  الطبقة  استخدام 
أنانية، باحلصول على امتيازات، وبالوصول إلى 
مناصب املسؤولية على حسابها وباالغتناء على 
ظهرها. فكم من نقابي كان عامال أومستخدما 
مستوى  ل��ه  امل��ل��ي��اردي��رات  م��ن  فأصبح  بسيطا 
م��ع��ي��ش��ي ومن���ط م���ن احل���ي���اة ال ي��خ��ت��ل��ف عما 
يتوفر للرأسماليني الكبار وللوزراء. كما يقتضي 
الطبقة  اس��ت��خ��دام  ع��دم  للشعار  ال��ث��ان��ي  ال��ش��ق 
العاملة ألغراض سياسية بعيدة عن مصاحلها 
على  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  للتصويت  كاستعمالها 
هذه  تصل  وعندما  انتهازية.  أو  رجعية  أح��زاب 
املجالس  أو  البرملان  في  القرار،  ملراكز  األح��زاب 
فهي ال تلتفت ملصالح الشغيلة وتخدم في نهاية 
البورجوازية،  أصناف  مختلف  مصالح  املطاف 
للتوجيهات  وط��اع��ت��ه��ا  رض��وخ��ه��ا  ع��ل��ى  ع���الوة 

املخزنية.
ثانيا،االعتماد في العمل النقابي على 

مبادئه األصيلة الستة :
األساسي  املصدر  إنها  النقابية:  الوحدة   /1
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لقوة النقابة والشغيلة. إن الطبقة العاملة ليست 
واحدة.  نقابية  م��رك��زي��ة  م��ن  ف��ي ح��اج��ة ألك��ث��ر 
العاملة  الطبقة  أن  علمنا  امل��غ��رب��ي  وال��ت��اري��خ 
عندما  النقابية  قوتها  أوج  ف��ي  كانت  املغربية 
كانت موحدة في مركزية واحدة، اإلحتاد املغربي 
اخلمسينات  من  األخير  النصف  طيلة  للشغل، 
وتقسيم  انشقاق  أول  تاريخ   ،1960 ح��دود  وإل��ى 
أن  ك��ذل��ك  ال��ت��اري��خ  علمنا  لقد  م��غ��رب��ي.  نقابي 
املكاسبب الكبرى للشغيلة مت حتقيقها في تلك 
الفترة. وعلمنا التاريخ أن تشتيت العمل النقابي 
قد أضعف الطبقة العاملة وسمح بتمرير أبشع 
القوانني ناهيك عن ضرب العديد من املكتسبات 
في  للمنخرطني/ات  اإلجمالي  العدد  وتقلص 

مجموع  املركزيات النقابية.
- إن مبدأ الوحدة يستوجب الدفاع املستميث 
ال��وح��دوي في  وال��ن��ض��ال  النضالية  ال��وح��دة  ع��ن 
املنشودة،  التنظيمية  ال��ن��ق��اب��ي��ة  ال���وح���دة  أف���ق 
كبديل للتشتت النقابي بكافة مظاهره العمودي 
السادسة  الذكرى  مشارف  على  ونحن  واألفقي. 
في  النقابية  امل��رك��زي��ات  ب��ني  التنسيق  الن��ط��الق 
29 يناير 2014، ذك��رى األم��ل ال��وح��دوي، نناشد 
جميع النقابات املناضلة إلى جعل حد للعقلية 
واملمارسات احللقية وإلى الرجوع جلادة الصواب 
وضعية  تقبل  ال  العاملة  الطبقة  ألن  الوحدوي 
التشتت التي ليست في مصلحتها؛ وإنها عمليا 
اختارت االبتعاد عن جميع النقابات بدل تزكية 
بني  الصراع  لعبة  في  والدخول  احلالي  التشرذم 
الباطرونا  ضد  الوحدوي  الصراع  بدل  النقابات 

املدعومة من طرف املخزن.
2/ إن مبدأ التضامن يبقى هو جوهر العمل 
النقابي والبد من ترسيخه إلى جانب الوحدة. 
"بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون، يكون": 
إنه شعار رائع. إننا في الغالب نردده دون رمبا أن 

نفهم مغزاه ودون تفعيله طبعا.
كافة  أن يشمل  املطلوب يجب  التضامن  إن 
)سواء  االق��ت��ص��ادي��ة  املؤسسة  ف��ي  امل��س��ت��وي��ات: 
أو  مطار،  أو  أوميناء،  مصنع،  أو  ضيعة  كانت 
أو مدرسة،  أو منجم،أومستشفى،  للبناء،  ورش 
أو كلية، ...( وفي القطاع على مستوى اجلامعة 
الوطنية، أو النقابة الوطنية، وفي املنطقة على 
مستوى االحتاد احمللي، وفي املركزية ككل بني 
مستوى  وعلى  احمللية  واالحت���ادات  القطاعات 
املناضلة  امل��رك��زي��ات  سائر  ب��ني  الشغيلة  عموم 
العامالت  ب��ني  طبعا  ال��دول��ي  امل��س��ت��وى  وع��ل��ى 
على  اع��ت��م��ادا  الشغيلة  فئات  وس��ائ��ر  وال��ع��م��ال 
"يا  م��ارك��س  ل��ك��ارل  ال��رائ��ع��ة  التاريخية  املقولة 

عمال العالم احتدوا".
3/ إن مبدأ االستقاللية عن الدولة والباطرونا 
أي ح��زب سياسي يقتضي وض��ع مسافة  وع��ن 
للتعاون  ح��د  وجعل  املعالم  واض��ح��ة  سياسية 
املكشوف أو املتستر جلل القيادات النقابية مع 
�� الرجعية منها  الباطرونا واألحزاب السياسية 

على اخلصوص �� والدولة املخزنية.
احلياد  ت��ع��ن��ي  ال  االس��ت��ق��الل��ي��ة  ه����ذه  وإن 
واجبها،  من  بل  النقابة،  حق  فمن  السياسي: 

اتخاذ مواقف سياسية من كافة القضايا املهمة 
التي لها تأثير على مصاحلها القريبة والبعيدة 
مع مراعاة التعددية داخلها وعدم التعسف على 
عندما   2011 يونيه   20 في  وق��ع  كما  مكوناتها 
موقفا  للشغل  املغربي  االحت���اد  ق��ي��ادة  ات��خ��ذت 
مختلف  م��واق��ف  م��راع��اة  دون  للدستور  م��ؤي��دا 
حرية  بترك  يطالب  بعضها  كان  التي  مكوناتها 
ال��ت��ص��وي��ت ل��ل��م��ن��اض��ل��ني/ات ع��ل��ى غ���رار املوقف 
 1992 لسنتي  الدستورية  التعديالت  من  املتخذ 

و1997.
كما أن مبدأ االستقاللية ال يتعارض مع حق 
كل منخرط/ة في النقابة الختيار االنتماء لهذا 

احلزب السياسي أو ذلك، أو عدم االنتماء.
تسييد  يقتضي  الدميقراطية  م��ب��دأ  إن   /4
النقاش  خالل  من  النقابة،  داخل  الدميقراطية 
والسياسية  النقابية  ال��ق��ض��اي��ا  ملختلف  احل���ر 
اختيار  خ��الل  وم��ن  النقابي،  بالعمل  املرتبطة 
املسؤولني دون وصاية لتقلد املسؤوليات النقابية 
يجب  النقابة  إن  والقطاعية.  واحمللية  الوطنية 
التنظيمية  بالثقافة  للتشبع  مدرسة  تكون  أن 
الدميقراطية، مما يفرض العمل على التخلص 
من كافة املمارسات البيروقراطية التحكمية في 
مصير العمل النقابي. ومن هنا مشروعية تشكل 
النقابية  احلركة  داخل  الدميقراطية  التوجهات 
ترسيخ  ف��ي  املساهمة  ه��و  هدفها  يظل  وال��ت��ي 
وحدة  على  احلفاظ  مع  النقابية  الدميقراطية 
من  بد  وال  النقابي.  والعمل  النقابي  التنظيم 
البيروقراطية ال يجب  الصراع ضد  التأكيد بأن 
تظل  النقابية  فالوحدة  التقسيم؛  إلى  يؤدي  أن 

خطا أحمرا ال يحق جتاوزه.
يتطلب  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  م��ب��دأ  تبني  أن  ك��م��ا 
احلريات  لترسيخ  ال���دؤوب  النضال  النقابة  من 
النقابية  احل��ري��ات  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  اليمقراطية 
لشعبنا  التاريخي  الكفاح  في  الفاعلة  واملشاركة 
بأبعادها  الدميقراطية  ت��س��وده  نظام  أج��ل  م��ن 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

والبيئية . 
اصطفاف  يقتضي  التقدمية  م��ب��دأ  إن   /5
امل��رك��زي��ات ال��ن��ق��اب��ي��ة ال��ع��م��ال��ي��ة جل��ان��ب القوى 
الطبقة  تخدم  التي  املواقف  واتخاذ  التقدمية، 
وال��ت��ع��اون م��ع سائر  ال��ك��ادح��ني،  العاملة وع��م��وم 

واملشاركة  املخزن  مواجهة  في  التقدمية  القوى 
سياسيا  ببالدنا  الدميقراطية  نظام  إق��رار  في 
كما  وبيئيا.  وثقافيا  واجتماعيا  واق��ت��ص��ادي��ا 
يقتضي هذا املبدأ ربط العمل النقابي من أجل 
البعد  ذي  النقابي  بالعمل  امل��ب��اش��رة  األه����داف 
االستغالل  على  للقضاء  الساعي  االستراتيجي 

في جوهره.
االعتماد  يقتضي  التقدمية  م��ب��دأ  أن  كما 
احلفاظ  أجل  من  والكفاح  النضال  على  أساسا 
استجداء  وليس  املطالب  وانتزاع  املكاسب  على 

احلقوق.

توسيع  يقتضي  اجل��م��اه��ي��ري��ة  م��ب��دأ  إن   /6
الفئات  وتنقيب  ال��ن��ق��اب��ة  داخ���ل  االن��خ��راط��ات 
الكادحني  الفالحني  وجماهير  املقهورة  العمالية 
واحل��رف��ي��ني وال��ت��ج��ار ال��ص��غ��ار. وم���ن امل��ؤك��د أن 
العاملة  الطبقة  "خ��دم��ة  ح��ول  الشعار  تطبيق 
ول��ي��س اس��ت��خ��دام��ه��ا" وامل���ب���ادئ ال��س��ال��ف ذكرها 
سيخلق الشروط املواتية السترجاع ثقة الشغيلة 
في العمل النقابي ولتوهجه ونفوذه وجماهريته 
املاليني  انخراط  وإلى  وتعميقها  توسيعها  وإلى 
من األجراء والكادحني، نساء ورجاال في العمل 

النقابي .

ثالثا، تسييد القيم النضالية في العمل 
النقابي.

ملبادئه  وفقا  النقابي  العمل  نرسخ  أن  جميل 
تنتظرنا  والزال���ت  مطلوب  ش��يء  فهذا  الثابتة، 

مجهودات كبرى في هذا املجال.
العمل  متطلبات  م��ن  آخ��ر  ش��ق  ه��ن��اك  لكن 
مكانته  اآلن  حلد  نعطيه  لم  التقدمي  النقابي 
ولم نعطيه حقه من اهتماماتنا كمناضلني/ات 
اإلنسانية  القيم  احترام  وهو  تقدميني  نقابيني 
التقدمي،  النقابي  للعمل  امل��الزم��ة  والنضالية 
خاصة من طرف املناضلني/ات النقابيني الذين 
بالنسبة  القدوة  يشكلوا  أن  يفترض  أو  يشكلون 
أنانية،  نقابية  ق��ي��ادات  إن  املنخرطني.  لعموم 
صادقة،  غير  أخالقيا،  ومنحرفة  ماليا  فاسدة 
م��ن��اف��ق��ة، ال حت��ت��رم ال��ت��زام��ات��ه��ا، ج��ب��ان��ة،... ال 
ميكنها أن تؤسس لعمل نقابي على أسس املبادئ 
ال��ش��أن مقالي  السالف ذك��ره��ا.]ان��ظ��ر ف��ي ه��ذا 
بالقيم  والتشبث  امل��ب��ادئ  "اح��ت��رام  بعنوان 
النضالية أساس النهوض بالعمل النقابي" ، 
املنشور في جريدة النهج الدميقراطي، وفي 
الفالحي"  النقابي  "النضال  من   47 العدد 

]
ل���ذا ف��امل��ن��اض��ل/ة ال��ن��ق��اب��ي، ال���ذي يريد 
التأسيس لعمل نقابي تقدمي ومبدئي، البد 
على  القدرة  ذاته الكتساب  على  يشتغل  أن 
التحلي بالقيم النضالية واإلنسانية النبيلة 
والصراحة  بااللتزامات،  والوفاء  كالصدق، 
في قول احلقيقة وإب��داء ال��رأي مع اجلرأة 
وغير  البناء  املوضوعي  الرفاقي  النقد  على 
اجلارح، واالبتعاد عن النميمة، وتقبل النقد 
الصريح  الذاتي  بالنقد  للقيام  واالستعداد 
التفكير  ع��ل��ى  واجل������رأة  ال����ض����رورة،  ع��ن��د 
واإلبداع  النضال  وعلى  الرأي  عن  والتعبير 
في  وفعالية  بشجاعة  واملشاركة  النضالي، 
واحترام  جماعيا،  املقررة  النضالية  املعارك 
واحترام  وال��ف��ردي��ة،  اجلماعية  االل��ت��زام��ات 
ال��رف��اق وال��رف��ي��ق��ات، واالب��ت��ع��اد ع��ن الشتم 
االحترام  عالقات  وبناء  البديئة،  والكلمات 
النساء  ب��ني  وخ��اص��ة  املناضلني  س��ائ��ر  ب��ني 
املغربي  الشعب  تقاليد  واح��ت��رام  وال��رج��ال، 
وقيمه، رغم عدم االتفاق أحيانا مع بعضها، 
واإلخالص في الصداقة والتعامل بطيبوبة 
التضامن  وتطوير  والرفيقات،  الرفاق  بني 
النقابيني/ات،  ب��ني  وامل���ادي  املعنوي  اإلن��س��ان��ي 
واستبطان معنى "خدمة الطبقة العاملة وليس 
الذات  نكران  من  ذل��ك  يعنيه  مبا  استخدامها" 
واالستعداد للتضحية من أجل مصالح الشغيلة، 
وال���وح���دوي في  امل��ش��ت��رك  ال��ع��م��ل  ق��ي��م  وتغليب 
مواجهة نزعة التفرقة املكبلة لتحقيق األهداف 
بني  واحملبة   العقالنية  عن  والدفاع  اجلماعية، 
البشر في مواجهة االستغالل والقهر واالضطهاد 
وااللتزام  واالس��ت��ي��الب،  والكراهية  والعنصرية 
وحب  ال��ذات  ونكران  واالستقامة  األمانة  بقيم 
ومعاملة  للمقهورين،  خاصة  للجميع،  اخلير 
اآلخر كما حتب أن تعامل به، وااللتزام بالتواضع 

والقدرة على اإلنصات لآلخر، وااللتزام  مبنهجية 
وقواعد التدبير الدميقراطي لالختالف.

إن موضوع التشبع بالقيم النضالية، موضوع 
جديد في رؤيتنا للعمل النقابي وللعمل النضالي 
من  خاصة  أهمية  نوليه  أن  يجب  لهذا  خاصة؛ 

خالل إدراجه في مواضيع التكوين النقابي.

ال��ن��ق��اب��ي بالعمل  ال��ع��م��ل  راب��ع��ا، رب���ط 
السياسي

نواقص  م��ن  النقابية  احل��رك��ة  تعرفه  م��ا  إن 
وأم������راض ي��رج��ع ك��ذل��ك وب���درج���ة ك��ب��ي��رة إلى 
السياسي  ال��ع��ام��ل��ة حل��زب��ه��ا  ال��ط��ب��ق��ة  اف��ت��ق��اد 
الكفيل بتنظيمها حزبيا والدفاع عن مصاحلها 

السياسية والنقابية واالقتصادية والثقافية.
تتوفر  ببالدنا  السياسية  الطبقات  جميع  إن 
ت��ع��ب��ر ع���ن مصاحلها  أح�����زاب س��ي��اس��ي��ة  ع��ل��ى 
ق��واع��ده��ا مشكل من  أن بعض  رغ��م  اخل��اص��ة، 
احملاوالت  جميع  أن  حني  في  وك��ادح��ني،  عمال 
لبناء حزب الطبقة العاملة باءت بالفشل )احلزب 
الشيوعي املغربي منذ 1945، واحلركة املاركسية 
النهج  جت��رب��ة  وح��ت��ى   .)1970 م��ن��ذ  اللينينية 
حلد  تكلل  لم   1995 في  املنطلقة  الدميقراطي 
العمالي.  احل��زب  بناء  مجال  في  بالنجاح  اآلن 

واألمل معقود على
في  عقده  املقرر  للحزب،  اخلامس  املؤمتر    
2020 لإعالن عن تشكيل حزب الطبقة  يوليوز 

العاملة واملضي قدما في بناءه.
العاملة  ال��ط��ب��ق��ة  ح���زب  ب��ن��اء  أن  ش���ك  وال 
النقابي  بالعمل  ال��ن��ه��وض  ف��ي  ب��ق��وة  سيساهم 
الوحدوي الدميقراطي الكفاحي والتقدمي، على 
والنهوض  العاملة  الطبقة  بناء حزب  أن  اعتبار 
وعلى  واح��دة،  مسيرة  التقدمي  النقابي  بالعمل 
الربط اجلدلي للعمل  أنه سيساعد على  اعتبار 

النقابي بالعمل السياسي من خالل:
املباشرة  النضال م��ن أج��ل األه���داف  رب��ط   ����
الساعي  واالجتماعية(  االقتصادية  )املطالب 
ب��ال��ن��ض��ال من  االس��ت��غ��الل،  م��ن  التقليص  إل���ى 
النظام  من  أي  االستغالل،  من  التخلص  أج��ل 
ال��رأس��م��ال��ي ع��ب��ر ب��ن��اء ن��ظ��ام ج��دي��د ت��ك��ون فيه 
الكادحني( سيدة  )ومعها عموم  العاملة  الطبقة 
املنشود  االشتراكي  النظام  طبعا  وه��و  نفسها، 
الذي تكون فيه السلطة السياسية واالقتصادية 
العاملة  الطبقة  بيد  والثقافية  واالجتماعية 

مدعومة مبجمل الكادحني/ات.
����� ت��س��ي��ي��س امل���ن���اض���ل���ني/ات ال��ن��ق��اب��ي��ني من 
والفساد  االستبداد  مساوئ  عن  الكشف  خ��الل 
التي  ل��ل��وي��الت  كمنابع  املتوحشة  وال��رأس��م��ال��ي��ة 
تعيشها الطبقة العاملة )العطالة، هشاشة الشغل، 
االجتماعية،  احل��م��اي��ة  ه��زال��ة  األج����ور،  ضعف 
طرح  خ��الل  وم��ن  النقابية،...(  احلريات  ض��رب 
كبديل  الدميقراطية  وك��ذا  االش��ت��راك��ي  البديل 

للنظام املخزني املدعم للرأسمالية املتوحشة.
يكن  لم  ما  وهو  النقابي،  التكوين  تسييس   ��
حاضرا حلد اآلن بالشكل الصحيح  في البرامج 
التكوينية. وهذا التسييس ميكن ممارسته داخل 
الكشف  النقابة من خالل  وأيضا داخل  احلزب، 
وعن  الرأسمالية  مصائب  عن  الصريح  العلني 

الكوارث الناجتة عن االستبداد املخزني. 
�� الدعاية ألهمية بناء حزب الطبقة العاملة 
ل��ي��س ف��ق��ط ك������أداة ح���اس���م���ة  ل��ل��ت��خ��ل��ص من 
وقبل  أيضا  ولكن  واالشتراكية  وبناء  الرأسمالية 
األه���داف  ش����روط  حتقيق  لتوفير  ك����أداة  ذل���ك 

املباشرة للعمل النقابي وضمان فعاليته.
في 5 دجنبر 2019

الملف

المناضل/ة 
النقابي، الذي يريد 

التأسيس لعمل نقابي 
تقدمي ومبدئي، البد أن 

يشتغل على ذاته الكتساب 
القدرة على التحلي بالقيم 

النضالية واإلنسانية النبيلة 
كالصدق، والوفاء بااللتزامات، 

والصراحة في قول الحقيقة وإبداء 
الرأي مع الجرأة على النقد الرفاقي 

الموضوعي البناء وغير الجارح، 
واالبتعاد عن النميمة، وتقبل 

النقد واالستعداد للقيام بالنقد 
الذاتي الصريح عند الضرورة، 

والجرأة على التفكير 
والتعبير عن الرأي وعلى 

النضال واإلبداع 
النضالي، ...
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الرأي

قاشى م الكبيراإلطار القانوني لنهب أراضي اجلموع

األراضي  مجموع  اجل��م��وع  ب��أراض��ي  يقصد 
الشياع  وجه  ملكيتها على  ترجع  التي  الساللية 
أو  دوار  أو  مدشر  أو  فخدة  او  عشيرة  أو  لقبيلة 
عظم أو قصر تربط بني افراده روابط االنتساب 
اوالد،بني...(،فامللكية  آي���ت،   ( م��ش��ت��رك  جل��د 
لطبيعة ملكية  تؤرخ  الساللية  االراض��ي  اذن في 
وربطها  تسليعها  ق��ب��ل  ال��ق��ب��ائ��ل  ب���ني  االرض 
واالعراف  العادات  تدبر حسب  وهي  باخلواص، 
احمل��ل��ي��ة، ه����ذه االراض������ي غ��ي��ر ق��اب��ل��ة للحجز 
احمللية  اواجلماعات  الدولة  لفائدة  اال  أوالبيع 
اواملؤسسات العمومية اوجماعات ساللية اخرى، 
 ،4563 باملغرب  الساللية  ويصل عدد اجلماعات 
أما مساحة عموم االراض��ي الساللية فهي تبلغ 
حوالي 15 مليون هكتار تهم 10 ماليني نسمة، 
85 في  اق��ت��ص��ادي��ة مهمة  ث���روة  م��ن  تعنيه  مب��ا 
أراض��ي عذراء   ( للرع�����ي    منها موج���هة  املائة 
 12 حوالي  اي  تلويثها(  او  استنزافها  يسبق  لم 
االراضي  ه��ذه  من  املائة  في   98 هكتار،  مليون 
تستغل مباشرة من طرف ذوي احلقوق  و2 في 
املائة املتبقية من طرف ادارة الوصاية وحتديدا 
للمقالع واملعادن والنابتات العطرية واالستغالل 
اما  سياحية،  او  صناعية  او  جت��اري��ة  ألغ���راض 
بخصوص اراضي اجلموع املوجودة في املدارات 
احلضرية وشبه احلضرية والتجمعات السكانية 
فهي تقدر بحوالي 2 مليون هكتار، في حني ان 
االراضي الرعوية املوجودة في اجلبال والسهول 
وبخصوص  هكتار،   مليون   11 ال��ى  تصل  فهي 
3 ماليني هكتار  وضعية كل هذه العقارات، فان 
وفي  نهائية  بصفة  احملفظة  ه��ي  منها  فقط 
 5 يناهز  م��ا  حتفيظ  سيتم   2020 سنة  ح��دود 

ماليني هكتار من هذه االراضي.
التي  القانونية  بالنصوص  يتعلق  فيما  أما   

كانت تؤطر هذه االراضي فهي:
-1ظهير 27 أبريل 1919 املنظم لتسيير وإدارة 

أراضي اجلماعات الساللية والوصاية اإلدارية.
بتحديد  املتعلق   1937 أكتوبر   19 -2 ظهير 
أبريل   27 لظهير  واملتمم  املغير  األراض���ي  ه��ذه 

1919 السالف الذكر.
بتشكيل  املتعلق   1956 يوليوز   28 ظهير   3-

مجلس الوصاية.
-4 ظهير 6 فبراير 1963 الذي غير ظهير27 

أبريل 1919 السالف الذكر.
 وم����ن خ����الل ه����ذه ال���ن���ص���وص ي��ت��ب��ني بأن 
الوصية على امالك هذه اجلماعات  الدولة هي 
بشأن  ترخص  التي  هي  اذ  الداخلية،  وزارة  عبر 
القضائية  ال���دع���اوى  ورف���ع  حتفيظها  ط��ل��ب��ات 
ب��خ��ص��وص��ه��ا وامل���واف���ق���ة ع��ل��ى ك���رائ���ه���ا ورف���ع 
ال  بشأنها  ق��رار  فكل  بخصوصها،  التعرضات  
ومجلس  ال��وص��ي��ة  ال�����وزارة  مب��واف��ق��ة  إال  يتخذ 
التي  هي  الداخلية  وزارة  ان  باختصار  الوصاية، 
تشرف وتراقب وتقرر حياة العقار الساللي وذلك 
امالك  على  احملافظة  مبرر  حتت  بالطبع  كله 
من  واستثناء  وم��وارده��ا،  الساللية  اجل��م��اع��ات 
اجلموع  أراض���ي  تفويت  ل��ع��دم  العامة  ال��ق��اع��دة 
للدولة  األم���الك  ه��ذه  تفويت  املمكن  م��ن  فانه 
ويعود  العامة،  واملؤسسات  احمللية  واجلماعات 
للسلطة احمللية رئاسة اللجنة االدارية للتقييم 

لتحديد ثمن بيع هذه األراضي.
مما جتدر االش��ارة اليه بهذا اخلصوص، هو 
أن وزارة الداخلية ساهمت في تسهيل تآكل ونهب 
ومتكني  رمزية  بأثمان  وتفويتها  األراض��ي  هذه 
البعض من االستحواذ على هكتارات مهمة منها 
اخلاص  القطاع  متكني  وف��ي  للبناء  وجتزئتها 
فقد  املثال  سبيل  فعلى  احتيالية،  بطرق  منها 
مت تفويت 69 هكتارا من اراضي دواوير "حلالف 
ملؤسسة  سطات  في  أحمد  بابن  الضربان"  عني 
صندوق االيداع والتدبير مببلغ زهيد ال يتجاوز 
25 مليون سنتيم للهكتار، فقام الصندوق بإعادة 
تفويت هذه املساحة لشركة اسمنت، كما أن ذوي 
بأكادير   " "أفرني  الساللية  باجلماعة  احلقوق 
بالزام  قامت  احمللية  السلطة  أن  على  ي��ؤك��دون 
نواب االراضي؛ وهؤالء يتم تعيينهم من طرفها؛ 
اجلماعية  الصبغة  تنفي  اشهادات  توقيع  على 
عن اراضي على الساحل لتمكن منها مجموعة 
من االسماء وهو األمر نفسه بالنسبة لأراضي 

ال��س��الل��ي��ة أله���ل "إك��ل��ي" مب��ي��س��ور ال��ت��ي استفاد 
ناهيك  اقليم،  وعامل  عامة  نيابة  قضاة  منها 
ع��ن تعيني ن��واب اجل��م��وع ف��ي ظ��روف مشبوهة 
يسهل  مم��ن  املسنني  األم��ي��ني  ال��ن��واب  بانتقاء 

التحكم فيهم واستعمالهم...
احلقوق  ذوي  احتجاجات  وتيرة  ارتفاع  بعد 
ليدها  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  رف���ع  ب��ض��رورة  امل��ن��ادي��ة 
املتواصل  ال��ن��ه��ب  نتيجة  اجل��م��وع  اراض����ي  ع��ن 
لرصيدها والتفريط فيها وتركها عرضة للتملك 
بإعادة متلك  األخيرة  هذه  بادرت  املشروع،  غير 
العقارية  ال��ث��روة  ه��ذه  تدبير  ف��ي  امل��ب��ادرة  زم���ام 
والعادات  التقاليد  على  التهمة  ملقية  املهمة  
املرعية في تدبير هذه االراضي واستغالل هذه 
املمتلكات والتي ال تراعي مبادئ العدالة واملساواة 
االراضي،  ه��ذه  من  االنتفاع  في  اجلنسني  بني 
السابقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ن��ص��وص  م��واك��ب��ة  وع���دم 
الساللي  العقار  ومساهمة  التشريعي  للتطور 
100 سنة على  التنمية خصوصا بعد مرور  في 
ال��ق��وان��ني امل��ؤط��رة ل��ه��ا وال��ع��اج��زة ع��ن مسايرة 
بتثمني  الكفيلة  العقارية  القانونية  املستجدات 
ال��ع��ق��اري وادم����اج اجل��م��اع��ات الساللية  ال��وع��اء 
االقتصادية  التنمية  مبسلسل  يسمى  م��ا  ف��ي 
واالجتماعية التي يشهدها املغرب، فعمدت الى 
احداث مراجعة للوضع القانوني لهذه االراضي 
لم  اذ  بها،  املعنيني  عن  بعيدا  أهدافها  ح��ددت 
املفضي  النقاش  الساللية في  تشرك اجلماعات 
األراضي  لهذه  القانونية  الترسانة  مراجعة  الى 
توصيات  من  راكمته  مبا  استرشادها  ادع��ت  بل 
حوارات قيل عنها وطنية ابتداء من سنة 1995 
األراضي  ب��ال��رب��اط ح��ول  املنظمة  امل��ن��اظ��رة  ف��ي 
اجلماعية ملناقشة آفاق هذه األراضي سنة 2014 
حت��ت ش��ع��ار:" االراض����ي اجل��م��اع��ي��ة...م��ن اجل 
الصخيرات  ومناظرة  مستدامة"  بشرية  تنمية 
يومي 8 و9 دجنبر 2015 في موضوع:" السياسة 
التنمية االقتصادية  العقارية للدولة ودورها في 
الوصية  ال���وزارة  توجت  وه��ك��ذا  واالجتماعية"، 
مشروع  وه��ي:  ق��وان��ني  مشاريع  بثالث  تدخلها 
اإلداري��ة على  الوصاية  بشأن   62.17 رقم  قانون 
ومشروع  أمالكها،  وتدبير  الساللية  اجلماعات 
اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رق��م  ق��ان��ون 
الرسوم  وتأسيس  الساللية  اجلماعات  ألراض��ي 
او  اجلماعة  لعقار  العقاري  الرسم  أو  العقارية 
االداري،  التحديد  موضوع  الساللية  اجلماعات 
بتغيير  املتعلق   64.17 رق���م  ق��ان��ون  ومب��ش��روع 
 10 في  ال��ص��ادر   1.69.30 رق��م  الشريف  الظهير 
بشأن   )1969 يوليوز   25(  1389 االول��ى  جمادى 

األراضي اجلماعية الواقعة في دوائر الري.
القوانني؟  به هذه  ال��ذي ج��اءت  فما اجلديد 

وماذا ينتظر االراضي الساللية؟
م��ن أه��م م��ا ج��اء ب��ه القانون احل��ال��ي والذي 
يشكل جوهر تنزيله هو بتركيز شديد مقتضيات 
والشراكة،  واملبادلة  والقسمة  والتفويت  ال��ك��راء 
االراض��ي قسمة  حيث صار متاحا تقسيم هذه 
والواقعة  للحرث  املخصصة  )االراض���ي  نهائية 
خارج دوائر الري وغير املشمولة بوثائق التعمير 
وفقا للفصل 17 من قانون62.17(، عكس النص 
االستغاللية  القسمة  اال  تقبل  ال  حيث  السابق 
بتملكها على  ال��ذي اصبح يسمح  األم��ر  فقط، 
الشياع او على وجه امللكية املفرزة وهذا اخليار 
وان ك���ان مم��ك��ن��ا م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة فهو 
امليدان،  ف��ي  العملية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  مستحيل 
جلمت  التي  القانونية  ال��ش��روط  يهيئون  انهم 
15 مليون هكتار من االراض��ي الساللية  حتويل 
من  و20   15 فالفصالن  ال��ع��ق��اري��ة،  ألرص��دت��ه��م 
الساللي  ال��ت��م��ل��ك  ل��أب��د  ان��ه��ي��ا   62.17 ظ��ه��ي��ر 
السابق  امل��ادة  أسمتهم  ملن  التفويت  باب  وشرعا 
بالفاعلني العموميني واخل��واص  بعد مصادقة 
مجلس الوصاية املركزي الساهر على امتام هذا 
لإسهام  الساللية  باألراضي  الدفع  باسم  النهب 
جاء  ملا  السياق  ه��ذا  في  ونشير  "التنمية"،  في 
ب��اس��م احلكومة  ال��رس��م��ي  ال��ن��اط��ق  ف��ي تصريح 
مشاريع  على  احلكومي  املجلس  مصادقة  بعد 
هذه  الساللي��ة :"ان  اجلماعات  أراض��ي  قوانني 
النصوص تهدف الى فتح امكانية تفويت اراضي 
إلجناز  اخل��واص  للفاعلني  الساللية  اجلماعات 
هذه  سيمكن  ال��ذي  الشيء  االستثمار  مشاريع 

االقتصادية  التنمية  املساهمة في  االراضي من 
واالجتماعية للبالد"، وللعرض الذي قدمه وزير 
االقتصاد امام أعضاء احتاد مقاوالت املغرب في 
سياق تقدميه للخطوط العريضة لقانون املالية 
االراض���ي  تفويت  عملية  ت��دش��ني  معلنا   2020
العملية؟  ه��ذه  مت��ت  كيف  ل��ل��خ��واص،  الساللية 
ول��ف��ائ��دة م���ن؟ وم��اه��ي امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ستنجز 
في ه��ذه االراض���ي؟... ال اح��د يعلم شيئا بهذا 
اخلصوص رمبا حتى املجالس النيابية املفترض 

فيها ابرام عقود التفويت...
ب��اإلض��اف��ة ل��ل��ت��ف��وي��ت ال��ص��ري��ح ف���ان النص 
ام���ك���ان���ات مقنعة  أوج�����د  ال��ق��ان��ون��ي اجل���دي���د 
زمني  دون حتديد سقف  الكراء  باسم  للتفويت 
بتعلة تشجيع  وذل��ك  ال��ك��راء  أم��د  ملزم إلن��ه��اء 
طبيعة  حسب  ال��ك��راء  م��دة  وحتديد  االستثمار 
فان  وبالفعل  املراد اجنازه،  املشروع االستثماري 
املادة 19 من قانون 62.17  تنص على أنه :"يتم 
ع��ن طريق  الساللية  ع��ق��ارات اجل��م��اع��ات  ك���راء 
املنافسة وعند االقتضاء باملراضاة وملدة تتناسب 
مع طبيعة املشروع املراد اجنازه"، اي دون ربطه 
بالنسبة  األم��ر عليه  ك��ان  ب��أي سقف زمني كما 
الكراء  يربط  كان  الذي  السابق  القانوني  للنص 
باملزايدة العمومية في مدة ال تتعدى 3 سنوات 
بالنسبة  س��ن��وات  و6  البورية  ل��أراض��ي  بالنسبة 
طريق  عن  الكراء  حالة  وفي  املسقية؛  لأراضي 
بأراضي  األم��ر  تعلق  إذا  فإنه  ال��ع��روض  طلبات 
مشاريع  إلجن��از  هكتارا   30 مساحتها  تتجاوز 
كبيرة، فان مدة الكراء تصل الى 18 سنة، ليتضح 
االراضي  هذه  ينتظر  ال��ذي  املستقبل  ان  بذلك 
هو جتريدها من أهم مقوماتها التي هي امللكية 
أصحاب  من  احلقوق  ذوي  وحتويل  اجلماعية 
ريع   بفتات   أصحاب حيازة شكلية  الى  ملكية  
او مجرد عاملني بأجر في أحسن األحوال، وهو 
ما تؤكده املادة 27 الذي يبدو أنها تنوي حرمان 
ذوي احل��ق��وق ح��ت��ى مم��ا مي��ك��ن أن ي��ت��أت��ى من 
استئجار أراضيهم بدعوى القيام ببرامج تنموية 
لفائدة الدواوير حملاربة الفقر والهشاشة موقفة 
مصادقة  بضرورة  املداخيل  هذه  من  االستفادة 
نسخة  في  ك��ان  ال��ذي  املركزي  الوصاية  مجلس 
قوانني 1919 وال يزال  يحوز سلطة القرار بشأن 
كل ما هو جوهري في تدبير هذه االراض��ي، إذ 
توزع  ان  ميكن  ان���ه:"  على  السابقة  امل���ادة  تنص 
اوبعضا  كال  الساللية  للجماعات  املالية  امل���وارد 
املعنية،ذكورا  الساللية  اجلماعة  اع��ض��اء  على 
وبعد  ال��ن��واب  ج��م��اع��ة  ذل���ك  اذا طلبت  وان���اث���ا، 

مصادقة مجلس الوصاية املركزي".
من   20 امل���ادة  عليه  نصت  مل��ا  نشير  وختاما 
بخصوص   األول����ى  ف��ق��رت��ه��ا  ف��ي   62.17 ق��ان��ون 
الشراكات مع السالليني ومبادلة عقار بعقار آخر 
من  اخل��اص  القطاع  لتمكني  اضافية  كخيارات 
اختيارات  كلها سلة  الساللية،  العقارات  افتراس 
لنهب ما ميكن نهبه مبباركة وزارة الداخلية عبر 

مجلس الوصاية املركزي.
لأراضي  املعنوية  الصفة  انهاء  بصدد  إننا   
املشتركة  احليازة  عن  احلديث  وانهاء  الساللية 
ب��ك��ل اخ���ت���ص���ار، ح��ي��ث امل�����راد ه���و ن��ق��ل ملكية 
واملضاربني  الكبار  للفالحني  الفعلية   األراض��ي 
إلجناح  امل��ال��ي  ال��دع��م  م��ن  لتمكينهم  باإلضافة 
الداخلية  املهمة، وهو ما يتوازى ومداخلة وزير 
في املناقشة التفصيلية للمشاريع الثالث بلجنة 
مبجلس  املدينة  وسياسة  والسكنى  الداخلية 
النواب والداعية لضرورة اقرار تسهيالت في وجه 
الراغب في االستثمار في هذه  القطاع اخلاص 
لفائدة  لالستثمار  تسهيالت  وبهكذا  االراض���ي، 
لفرص  ال���وص���ول  يستطيعون  ال��ذي��ن  امل��الك��ني 
الفالح  اعدام  والقروض ستدفع عجلة  التمويل 
الهجوم على اراضي  الى االمام واجناح  الصغير 
العقار،  ومافيات  املضاربني  لعاب  تسيل  ع��ذراء 
باملبيدات  تلويثها  يسبق  ل��م  خصبة  اراض����ي 
والسموم وكل اصناف األدوية غير اخلاضعة ألي 

مراقبة.
أراضي  دور  ع��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ح��دي��ث  إن 
فالحية  طبقة  انبثاق  في  الساللية  اجلماعات 
م��ت��وس��ط��ة ق�����ادرة ع��ل��ى إح�����داث ف���رص للشغل 
الولوج  حق  من  ومتكينها  ال��ق��روي،  الوسط  في 
العقاري،  والتداول  البنكية  واملؤسسات  للقروض 

حيازاتهم  م��ن  احل��ائ��زي��ن  بعض  جت��ري��د  يعني 
ومتكني اآلخرين منها، انها زيادة لعدد املعدمني 
ال��ت��ف��اوت ب���ني ح��ائ��زي��ن ك��ب��ار وآخرين  وزي�����ادة 
ان��ه��اء احل��دي��ث عن  ك��ل شبر، أي  مجردين م��ن 
تفكيك  وامت���ام  واجلماعية  املشتركة  احل��ي��ازة 
لفائدة  الريفية  اقتصادية  السوسيو-  البنى  كل 
القسري  واالدم���اج  الكبار  املالكني  ارض��اء جشع 
الزراعة  م��ن��ظ��وم��ة  ض��م��ن  ه��ك��ت��ار  م��ل��ي��ون  ل15 
الرأسمالية التي يفرضها البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي ومنظمة التجارة العاملية واتفاقات 
على  وح��ت��ى  اجل���وع  ف��ي  للبلد  املغرقة  ال��ت��ج��ارة 
فرض متكني بعض الفالحني الصغار من قروض 
تكون  ما  أشبه  املنافسة  ف��ان  معينة،  ح��دود  في 
بني سيارة رباعية الدفع ودراجة هوائية ستزيد 

اغراقهم في الديون وفوائدها.
اخلطيرة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  االن��ع��ك��اس��ات  ان 
ملباشرة هذه السياسة الفالحية التي ال تستجيب 
التبعية  وتوطد  للمغاربة  احلقيقية  للحاجيات 
التصدير  نحو  أساسا  االنتاج  بتوجيه  الغذائية 
الذاتي  واالك��ت��ف��اء  الغذائي  األم��ن  حساب  على 
للمغاربة يأتي في سياق اشتداد مسلسل السطو 
ع��ل��ى االراض�����ي ال��ف��الح��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ويشكل 
منتجات  ف��ي  املستهلك  حل��ق  ج��دي��ا  ت��ه��دي��دا 
غ��ذائ��ي��ة آم��ن��ة وص��ح��ي��ة،  ان��ه��ا س��ي��اس��ات رعاية 
التغذية،  س��وء  وتفاقم  البيئة  وتدمير  اجل���وع  
املغربي  استهالك  فمتوسط  املثال  سبيل  فعلى 
مقابل  سنويا  القمح  من  كيلوغرام   250 يقارب 
وعن  انتاج احلبوب  انشطة  املطلق عن  التخلي 

دعم هذه االنتاجات املعيشية.
املباشرة  ال��ط��ب��ق��ي��ة  ال��ع��ق��اري��ة  ال��س��ي��اس��ة  ان 
وتفويتها  األرض  تسليع  ال��ى  وال��ه��ادف��ة  راه��ن��ا 
بل  الناس  لتغذية  تهدف  ال  واشباهه  لإقطاع 
انتاج  ه��و  مب��ا  التصدير  ه��و  األس��اس��ي  غرضها 
الغذائية  ف��اخل��ي��ارات  ال��ع��امل��ي،  ال��س��وق  ملصلحة 
لأرض  انهاكا فظيعا  للدائنني سترتب  املرتهنة 
املائية في بلد مهدد  الثروة  وتصحيرها وتبذير 
ب��اجل��ف��اف ل��ف��ائ��دة امل��س��ت��ه��ل��ك االوروب������ي دون 
احل��دي��ث ع��ن ح��ج��م م��خ��اط��ر االس��ت��ث��م��ار غير 
دراس���ات  دون  احل��ي��وي��ة  للتكنولوجيا  املعقلن 

آلثارها الصحية والبيئية.
 إن الغذاء ينبغي أن يظل حقا وليس مجرد 
معدالت  وم��ا  ال��س��وق،  ل��ق��وان��ني  خاضعة  سلعة 
 117 بنسبة  الفالحية  املنتجات  ارتفاع ص��ادرات 
٪، حيث انتقلت من 15 مليار درهم إلى 33 مليار 
اال  األخضر  باملخطط  سمي  ملا  كنتائج   دره��م 
الصادرات  حيث  السياق،  هذا  في  دال��ة  مؤشرات 
للثروة  مستنزفة  منتجات  م��ن  أس��اس��ا  تتشكل 
املائية) حتتاج الطماطم مثال حلوالي 4000 الى 
8000 متر مكعب من املاء من الغرس الى نهاية 

اجلني(.
إن املدخل األساسي ملعاجلة مسألة األراضي 
الساللية يتمثل في ضرورة فتح حتقيق مستقل 
املقدرة باآلالف  املنهوبة  االراضي  ونزيه في كل 
وال����ش����روط ال��ت��ي ن��ه��ب��ت ف��ي��ه��ا وارج���اع���ه���ا الى 
اصحابها ومحاسبة املتورطني في هذه اجلرائم 
العقارية واالقتصادية، واعادة النظر في الهيئات 
وتوفير  االراض���ي،  ه��ذه  ب��اإلش��راف على  املكلفة 
اطار قانوني دميقراطي لتنظيم السالليني عبر 
اعضاء  انتخاب  لفائدة  التعيني  آلية  مع  القطع 
"مجلس  مؤسستي  وال��غ��اء  النيابية  امل��ج��ال��س 
الوصاية املركزي واالقليمي"، واقرار دعم موجه 
مزارع  لكل  شغل  كمكافأة  احملليني  للمنتجني 
باإلضافة  بأملانيا  به  معمول  هو  ما  غ��رار  على 
زراع��ي ومالي حيث  البيئة  ودعم  ملبالغ حلماية 
40 في  البلد حوالي  الزراعي بهذا  الدعم  يشكل 
للتراث  وذل��ك حماية  املزارعني،  أرب��اح  من  املائة 
على  وج��وده  ومقومات  وللفالح  املغربي  الريفي 
ارض���ه م��ن أج���ل االس��ت��م��رار ف��ي ان��ت��اج الغذاء 
الصحي املوجه للسوق الداخلية عوض اغراقها 
تكنولوجية  بهندسة  مدعمة   زراعية  مبنتجات 
لكل  م��دم��رة  مببيدات  ومشبعة  بالبشر  مضرة 

أشكال احلياة على هذه األرض.  



 العدد: 337

11 من 10 إلى 16  دجنبر 2019  الدولية

ستة أشهر على مجزرة اخلرطوم والعدالة مازالت بعيدة املنال

نظم اآلالف من السودانيني/ات مسيرة 
ح��اش��دة ي��وم ال��راب��ع م��ن دجنبر اجل���اري، 
من  أك��ث��ر  لعائالت  بالعدالة  م��ط��ال��ب��ني/ات 
120 ش��ه��ي��دا/ة ال��ذي��ن مت اغ��ت��ي��ال��ه��م من 
يونيو  من  الثالث  في  امليليشا  قوات  طرف 

باخلرطوم.

بحلول الثالث من دجنبر تكون قد مرت 
ستة أشهر على املجزرة الرهيبة باخلرطوم، 
ال��ت��ي س��ق��ط ع��ل��ى إث���ره���ا أك��ث��ر م���ن 120 
من  امل��دع��وم��ة  املليشيات  ي��د  على  شهيدا 
اآلن  تدار  وبينما  الطغمة احلاكمة.  طرف 
اإلنتقالية  ط��رف احلكومة  م��ن  ال��س��ودان  
عائالت  أن  إال  مدنية،  تضم متثيلية  التي 
ل��ه��ا العدالة  ل��م حت��ق��ق  ال��ش��ه��داء م���ازال���ت 
بعد. ففي الثالث من دجنبر احلالي، نظم 
اآلالف من السودانيني/ات مسيرة حاشدة 
هذه  ع��ن  امل��س��ؤول��ني  مبحاكمة  للمطالبة 
في  جرمية  باعتبارها  مطالبني  امل��ج��زرة، 

حق اإلنسانية.

باخلرطوم،  تنظيمها  مت  اإلحتجاجات 
امل��ج��اورة ألم  وباملدينة  وش��م��ال اخل��رط��وم 
الثورة"،  "عائالت شهداء  لواء  درمان، حتت 
وصور  السودان  أع��الم  احملتجون/ات  ورف��ع 
ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن س��ق��ط��وا ف��ي ذل���ك اليوم 
الفظيع. وباخلرطوم، انطلقت املسيرة من 
منزل أحد الشهداء متوجهة صوب الساحة 

التي شهدت املجزرة.

مستوى  على  منظمة  امل��ق��اوم��ة  جل��ان 
األح���ي���اء ال��ش��ع��ب��ي��ة، م��دع��وم��ة م��ن طرف 
ال����س����ودان����ي، وجتمع  ال��ش��ي��وع��ي  احل�����زب 
املهنيني السودانيني، الذي  قاد الثورة منذ 

دجنبر 2018.

استيائهم  ع��ن  ع��ب��روا  احمل���ت���ج���ون/ات 
مت  التي  التحقيق  جلنة  من  وامتعاضهم 
اإلنتقالية،  احلكومة  ط��رف  من  تشكيلها 
أعضاء  تضم  اإلنتقالية  احلكومة  أن  إذ 
والذين  العسكرية،  الطغمة  ف��ي  سابقني 
ي���ت���ش���ارك���ون ال���س���ل���ط���ة م����ع م���دن���ي���ني مت 
اقتراحهم من طرف قوى احلرية والتغيير، 
ال����ذي ي��ش��ك��ل ب�����دوره ائ��ت��الف��ا ي��ض��م قوى 
تعبر عن حركة  يسارية ووسطية معارضة 
اإلحتجاج التي أسقطت نظام عمر البشير 
احلرية  ق���وى  ل��ت��واص��ل   ،2019 أب��ري��ل  ف��ي 
وال��ت��غ��ي��ي��ر ح��م��الت��ه��ا ال��ت��ح��ري��ض��ي��ة ضد 

الطغمة العسكرية التي اغتصبت السلطة.

هذا وقد مت تشكيل احلكومة اإلنتقالية 
مت  ال���وزراء  جميع  أن  حيث   ،2019 بغشت 
اختيارهم من طرف قوى احلرية والتغيير 
باستثناء وزراء الدفاع والداخلية الذين مت 
والشرطة،  العسكر  ط��رف  م��ن  اختيارهم 
بينما يضم املجلس السيادي، الذي يعتبر 
بني  ع��ددا متساويا  البالد،  في  هيئة  أعلى 
الذين مت اختيارهم من طرف قوى احلرية 
طرف  من  اختيارهم  مت  والذين  والتغيير 

الطغمة العسكرية.

ال��ذي متت تسميته من  ال���وزراء،  رئيس 

ط���رف ق���وى احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ي��ر، أع��ل��ن في 
التحقيق  املاضي عن تشكيل جلنة  شتنبر 
ف��ي م��ج��زرة ال��ث��ال��ث م��ن ي��ون��ي��و، كما حدد 
أسماء أعضائها بنهاية شهرأكتوبر. وعلى 
أية حال، فإن احملتجني يطالبون بتشكيل 
جلنة حتقيق جديدة، بحيث تضم متثيلية 
أيضا  يطالبون  كما  الشهداء.  عائالت  عن 
رئيسة  تترأسها  خاصة  محكمة  بتشكيل 
املسؤولني  حمل��اك��م��ة  ب���ال���س���ودان،  ال��ق��ض��اة 
ليس  والتنفيذ،  والتخطيط  اإلع���داد  ع��ن 
يونيو  م��ن  الثالث  م��ج��زرة  ع��ن  للمسؤولني 
ارتكبت  التي  اإلغتياالت  جميع  بل  فقط، 
الثورة  أط��وار  ال��ث��وار طيلة جميع  في حق 

السودانية.

امل��ن��اب��ر اإلعالمية  ال��ع��دي��د م��ن  وق��ال��ت 
ال��س��ودان��ي��ة ب���أن ق���وات ال��ش��رط��ة واجليش 
القصر  إل��ى  الوصول  من  احملتجني  منعت 
الرئاسي، ومبنى مجلس الوزراء السوداني، 
إلى مجلس  املطالب  مذكرة  رفع  بينما مت 
والسلطة  ال���س���ي���ادي  وامل���ج���ل���س  ال��������وزراء 

القضائية.
تضارب املصالح 

السيادي،  امل��ج��ل��س 
رئيس  ي��ت��رأس��ه  ال����ذي 
الواحد  لأسبوع  البالد 
وال��ع��ش��ري��ن م���ن أصل 
مرحلة انتقالية مدتها 
39 أسبوع، هذا املجلس 
ي�����ت�����رأس�����ه اجل�����ن�����رال 
البرهان،  ال��ف��ت��اح  عبد 
الطغمة  ي���ق���ود  ال�����ذي 
ال��ع��س��ك��ري��ة، وال����ذي مت 
متكرر  بشكل  ات��ه��ام��ه 
م�����ن ط������رف ع���ائ���الت 

الشهداء بأنه واحد من بني املسؤولني عن 
إصدار األوامر بارتكاب املجزرة.

تسميتهم  الذين متت  ه��ؤالء  بني  وم��ن 
املجلس  ال��ع��س��ك��رل��ع��ض��وي��ة  ط�����رف  م����ن 
حمدان  محمد  اجلنرال  يوجد  السيادي، 
السوداني،  الرئيس  نائب  حميدتي،  دقلو 
وال���ذي ي��ق��ود أي��ض��ا ق���وات ال��دع��م السريع  
التي ارتكبت مجزرة الثالث من يونيو، هذا 
التي  املليشيات  إحدى  القوات  وتعتبر هذه 
النظامية،  املسلحة  القوات  خ��ارج  تشتغل 
التي  اجلنجويد  مقاتلي  م��ن  تتألف  كما 
في  البشير  نظام  ط��رف  من  توظيفها  مت 
بإقليم  اجلماعية  اإلب���ادة  جرمية  ارت��ك��اب 

بدارفور.

في الثالث من يونيو، قامت قوات الدعم 
السريع، بعد أن أغلقت جميع املخارج، بفتح 
كانوا  الذين  املتظاهرين  على  احل��ي  النار 
معتصمني أمام مقر قيادة القوات املسلحة 
السودانية باخلرطوم. مع استخدام واسع 
للعنف العشوائي، مما أدى إلى سقود أكثر 
م��ن 120 ش��ه��ي��دا وإص��اب��ة أك��ث��ر م��ن 700 
منهم. كما مت الهجوم على املصابني داخل 
هذه  مالبسات  وام��ت��دت  ب��ل  املستشفيات، 

املستشفيات  إغ��الق  مستوى  إلى  اجلرمية 
من طرف قوات الدعم السريع ملنع تقدمي 

اإلسعافات للمصابني في املجزرة.

اجلثث  من  العديد  على  العثور  كما مت 
في  إلقاؤها  مت  أن  بعد  املجزرة،  بعد  يوما 
من  اآلالف  اغ��ت��ص��اب  مت  كما  ال��ن��ي��ل،  نهر 

األطفال والفتيات والنساء.

ك���م���ا مت ف����ض اإلع����ت����ص����ام ال������ذي مت 
أيضا  وق���ام���ت  ط��وي��ل��ة،  ألش��ه��ر  تنظيمه 
الشوارع  ب��اح��ت��الل  ال��س��ري��ع  ال��دع��م  ق���وات 
شخصر  أي  وترهيب  جتاوزتاألسبوع،  ملدة 
يحاول املجازفة باخلروج إلى الشارع خالل 
هذه املرحلة. وعمليا مت وضع جميع سكان 
ال��ع��اص��م��ة اخل���رط���وم حت���ت ح��ج��ز واسع 

النطاق.

وف���ي ت��ق��ري��ر ص���در ال��ش��ه��ر امل��اض��ي عن 
ه��ي��وم��ن راي��ت��س ووت����ش، أش����ارت املنظمة 
احل��ق��وق��ي��ة ال��دول��ي��ة امل���ذك���ورة إل���ى أن���ه مت 
العنصري،   "للقدح  املتظاهرين  تعريض 
جنسية،  اع��ت��داءات  الشعر،  حلق  الشتم، 

االغ���ت���ص���اب اجل���م���اع���ي، وال���ت���ب���ول على 
أورد  الفترة، كما  املتظاهرين"،  طيلة هذه 
األذى  إحل��اق  "تعمد  إل��ى  امل��ذك��ور  التقرير 
بالكرامة"  واحل����اط  وال��ن��ف��س��ي  اجل��س��دي 

باملتظاهرين/ات.

استعادت  الفضائع،  ه��ذه  م��ن  وبالرغم 
احل��رك��ة ال��ث��وري��ة زخ��م��ه��ا ال��ن��ض��ال��ي خالل 
ال��ع��س��ك��ر ع��ل��ى القبول  أس��اب��ي��ع، وأرغ���م���ت 
املدنيون.  عليها  يهيمن  انتقالية  بحكومة 
وب��ال��رغ��م م��ن احمل��اول��ة اخل��ط��ي��رة ال��ت��ي مت 
القوى املشكلة  القيام بها من طرف بعض 
خصوصا  والتغيير،  احلرية  قوى  لتحالف 
الطغمة  م���ع  امل���ف���اوض���ات  م��رح��ل��ة  خ���الل 
العسكرية، إال أن اإلتفاق الذي مت التوصل 
املدنيني  ب��ني  السلطة  بتقاسم  أق���ر  إل��ي��ه 

والعسكر في املجلس السيادي.

املوجهة  اإلتهامات  تضاعفت  وقد  هذا 
للطغمة العسكرية، من خالل تقرير هيومن 
بحث  على  بناؤه  ال��ذي مت  ووت��ش،  رايتس 
املمتدة  الفترة  طيلة  باخلرطوم  ميداني 
ومقابالت  غ��ش��ت،   11 و  ي��ول��ي��وز   28 ب��ني 
60 شخصا  م���ن  أك���ث���ر  م���ع  إج����راؤه����ا  مت 
عائالت  ش��م��ل��ت  درم�����ان  وأم  ب���اخل���رط���وم 
املجتمع  وف��ع��ال��ي��ات  ون��ش��ط��اء،  ال��ش��ه��داء، 

املدني، ومقدمي اخلدمات الطبية.

وهناك العديد من األدلة التي تشير إلى 
أن هجوم الثالث من يونيو مت التخطيط له 
يقدر  فإنه  التقرير،  بشكل مسبق. وحسب 
أن عدد العناصر القمعية التي مت توظيفها 
العملية ضد اإلعتصام تقدر باآلالف،  في 
تقريرها  العملية مت  أن  إلى  ما يشير  وهو 

والتخطيط لها من طرف جهات رسمية.
احلصانة للمتهمني الرئيسيني 

تدين  التي  األدل���ة  ت��واف��ر  م��ن   وبالرغم 
ما  ف��إن��ه  ال��ع��س��ك��ري��ة،  وال��ط��غ��م��ة  حميدتي 
احلكومة  في  هيئة  أعلى  في  عضوا  ي��زال 
اإلنتقالية التي شكلت جلنة التحقيق. وفي 
الواقع فإن جميع أعضاء املجلس السيادي 
الذي  اإلتفاق  حسب  باحلصانة،  يحضون 
احلكومة  لتشكيل  مب��وج��ب��ه  ال��ت��وص��ل  مت 

اإلنتقالية.

من  رفعها  ال��ت��ي ميكن  احل��ص��ان��ة  ه��ذه 
والذي  ح��ص��را،  التشريعي  املجلس  ط��رف 
 90 ي��ت��م تشكيله خ���الل  أن  ي��ف��ت��رض  ك���ان 
السيادي، حيث  يوما بعد تشكيل املجلس 
املجلس  أع���ض���اء/وات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   67 أن 
ال��س��ي��ادي سيتم اخ��ت��ي��اره��م/ن م��ن طرف 
والتغيير،  بينما يتم تقاسم  قوى احلرية 
33 باملائة املتبقية من املقاعد بني األحزاب 
جزء  كانت  التي  تلك  باستثناء  السياسية 

من نظام البشير.

وح���س���ب ال���ب���رن���ام���ج امل���ق���رر ف���إن���ه كان 
يفترض أن يتم تشكيل املجلس التشريعي 
ل��ك��ن حتت  ب��ت��اري��خ 20 ن��ون��ب��ر امل���اض���ي، 
باملجلس  ال��ع��س��ك��ري��ني  األع���ض���اء  ض��غ��ط 
كانت  اإلنتقالية  احلكومة  ف��إن  السيادي، 
مت  كما  العملية،  ه��ذه  من  نفسها  تسحب 
بإنهاء  املجلس  تشكيل  ميكن  بأنه  التذرع 
وتوقيع  املسلحة،  احلركات  مع  املفاوضات 

اتفاق السالم.

ف��ي ن��ف��س اآلن، ف���إن احل����وار م��ن أجل 
عاصمة  بجوبا  تنظيمه  يتم  ال��ذي  السالم 
ج���ن���وب ال����س����ودان، ف���إن���ه م���ن امل��ت��وق��ع أن 
تتواصل بحلول العاشر من دجنبر احلالي 
ب��ع��د أن ك��ان��ت ق��د رف��ع��ت احمل���ادث���ات ملنح 
األطراف مهلة للتشاور، كما قام منتدبون 
الشعبي  واجل��ي��ش  الشعبية  احل��رك��ة  ع��ن 
شمال بزيارة اخلرطوم  لتحرير السودان – 
الثاني من دجنبر اجل��اري. وقد صرح  في 
أجل  من  جئنا  "لقد  احلركة  رئيس  نائب 
حتقيق السالم، ]و[..تأسيس عالقة شراكة 
ج��دي��دة م��ع ال��س��ل��ط��ات اإلن��ت��ق��ال��ي��ة التي 
ميثلها املجلس السيادي ومجلس الوزراء".

وف��ي ظ��ل ه��ذا امل��س��ار م��ن أج��ل حتقيق 
فلول  أن  إال  ال��ش��ه��داء  ل��ع��ائ��الت  ال��ع��دال��ة 
العسكر والنظام القدمي ما زالت تعرقل هذا 
املسار، وهو ما يؤكد أن طريق الثورة مازال 

طويال وشاقا.

)peoples dispatch( 2019 عن برافان كونكارني، 07 دجنبر
نقله للعربية هيئة حترير جريدة النهج الدميقراطي.
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المرأة

مع  الدميقراطي  النهج  تواصل  إط��ار  في 
ك��ادح��ات وك��ادح��ي ه��ذا ال��وط��ن، ارت��أي��ن��ا في 
جريدة النهج الدميقراطي إجراء حوار ينتمي 
اضطرتهن  ال��ل��وات��ي  ال��ن��س��اء  م��ن  إل��ى طينة 
لسنوات  ظ��ل��ت  مهنة  م��زاول��ة  إل���ى  ال��ظ��روف 
لصيقة بالرجال وهي حراسة السيارات. هذا 
القطاع غير املهيكل الذي تعمه الفوضى وال 

يسوده أي تنظيم.

هل ميكن أن تقدمي نفسك لقراء جريدة 
النهج الدميقراطي؟

أنا فاطمة معيطو من مواليد 1979 بدكالة  
متزوجة وأم ألربعة أطفال أسكن بدوار اوالد 
مدة  صفيحي  بحي  بتمارة  الشرقية  بناصر 

15 سنة. 

ملاذا اخترت هذه املهنة؟

بسبب  ملزاولتها  اضطررت  بل  اخترها  لم 
ظروفي املادية وبسبب الفقر  واحلاجة، من 
أجل إعالة أسرتي وأبنائي، زوجي مريض به 

قبل  احلركة.  على  يقدر  ال  مستدامة  عاهة 
اختياري  لهذه املهنة كنت أزاول مهنا أخرى 
البيوت،   ف��ي  ك��خ��ادم��ة  وم��ت��ن��وع��ة،  مختلفة 
خفيفة  لوجبات  وكبائعة  متجولة،  وكبائعة 
لعالقاتي  ونظرا  قبل مرضه،  زوج��ي   مبعية 
اجليدة مع الزبناء الذين يأتون للسوق الذي 
البالستيكية،  لبيع األكياس  أتردد عليه  كنت 

اضطررت حلراسة سياراتهم واالعتناء بها.

هل تتوفرين على رخصة للحراسة؟

ون��ح��ن جند  أح��ص��ل عليها  أن  ل��ي  ك��ي��ف 
إداري���ة  ش��واه��د  احل��ص��ول على  ف��ي  صعوبة 
للحصول على البطاقة الوطنية ما بالك عن 

الرخصة التي تتطلب وثائق متعددة .

هل ميكن لك أن تصفي لنا بعض معاناتك 
اليومية مع مالكي السيارات؟ 

مع  جيدة  عالقات  اكتسبت  احلقيقة  في 
ال��واف��دي��ن إل��ى ال��س��وق ي��زودون��ن��ي ب��ق��در من 
ويعدني  شيئا  لي  يدفع  ال  من  وهناك  امل��ال 

ب���أن ي��دف��ع ف��ي امل����رة ال��ق��ادم��ة، وه��ن��اك من 
السيارة،  ال��ق��ف��ة ح��ت��ى  أس��اع��ده ع��ل��ى ح��م��ل 
وفي احلقيقة أتلقى هذه العالوات حتى من 
السوق والذين  إلى  الوافدين  النساء والرجال 
يرفض  من  جدا  وقليل  سيارات،  ميلكون  ال 

إعطائي عالوة احلراسة.

بالليل  ب���ني ع��م��ل احل���ارس���ة  ال���ف���رق  م���ا 
واحلراسة بالنهار؟

أفضل احلراسة نهارا ألنها أكثر أمانا من 
الليل، خاصة أن املنطقة بالليل تعرف حاالت 
ال��س��ط��و وحاملي  اع���ت���داءات خ��ط��ي��رة، م��ن 
بالسيوف،...  يعرف  م��ا  أو  األب��ي��ض  ال��س��الح 
وألني أم ألربعة أطفال ال ميكنني أن أتركهم 
لوحدهم، خاصة أننا في األحياء الصفيحية 
أو  ال��ت��ج��ول  وأط��ف��ال  ك��ن��س��اء  علينا  يصعب 
اخلروج بعد الساعة الثامنة ليال ملا لأمر من 

مخاطرة.

أخريات  بنساء  ال��ت��واص��ل  ف��ي  ف��ك��رت  ه��ل 

حارسات لتنظيم أنفسكن ؟

ل��م ت��خ��ط��ر ال��ف��ك��رة ب��ب��ال��ي ع��ل��ى مستوى 
التنظيم ألني دائما أبحث عن من هو أحسن 
املهنة  نفس  مي��ارس��ن  ج��ارات��ي  بعض  م��ن��ي، 
كحي  راق��ي��ة  أح��ي��اء  ف��ي  لكن  ليال  ويشتغلن 
فيها  يتوفر  مناطق  في  أي  واك��دال  الرياض 

األمن. 

ما هي مطالبكن كنساء؟

الئقا،  سكنا  ال��دول��ة  لنا  توفر  أن  مطلبي 
من  الصفيحية  األح��ي��اء  ف��ي  ن��ع��ان��ي  ألن��ن��ا 
األمطار  تكون  عندما  وخاصة  البرد  قساوة 
غزيرة، ونفس املعاناة في فصل الصيف حيث 
محترما  عمال  لنا  تضمن  وأن  احل��ر،  يشتد 
فيها  نضمن  اجتماعية  حماية  فيه  ت��ك��ون 
املرض  عن  والتعويض  العائلية  التعويضات 

والتقاعد،...

حراسة السيارات بصيغة املؤنث

ملاذا ال ينتفض األمريكيون كغيرهم من املنهوبني؟ 
اإلعالم األمريكي واالستغفال

إّن نظام اإلعالم اململوك للشركات فريد 
من نوعه، سواء من حيث عائديته الصارمة 
اإلخبارية  تغطيته  ناحية  من  أو  للشركات 
وتضييق  تقليصها  ي��ت��م  ال��ت��ي  احمل�����دودة 
تقاريرها  تعكس  منهجي.  بشكل  م��داه��ا 
ومالكيها من  ُمعلنيها  االقتصادية مصالح 
ونقاشاتها  احمللية  وت��ق��اري��ره��ا  ال��ش��رك��ات، 
باخلطاب  وم��ح��دودة  ص��ارم  بشكل  مؤطرة 
السائد للقادة الدميقراطيني واجلمهوريني. 
وأّما التغطية السياسية اخلارجية الضحلة 
فيمليها- على وسائل اإلعالم- خطاب وزارة 

اخلارجية والبنتاغون.
يلّف نظام اإلعالم املغلق اجلماهير في 
والكلمات  اخلرافية  األساطير  من  شرنقة 
ت��ت��رك اجلمهور  ال��ت��ي  امل��ل��ط��ف��ة وال��دع��اي��ة 
األم��ري��ك��ي ج��اه��اًل ب��ش��ك��ل اس��ت��ث��ن��ائ��ي في 
بلده والعالم الذي يعيش فيه. ومن جديد، 
وتنشر  النخب  حُتابي  التي  املنظمات  حّتى 
أج��ن��دت��ه��ا ت��ض��ع ال����والي����ات امل���ت���ح���دة في 
منظمة  لتقرير  فوفقًا  التصنيفات.  أدن��ى 
الصحافة  حرية  عن  ح��دود«  بال  »مراسلني 
الواليات املتحدة  2018، تقبع  والصادر عام 
الصحافة،  حرية  مؤشر  ف��ي   48 امل��رك��ز  ف��ي 
دولة  جديد  م��ن  املتحدة  ال��والي��ات  لتجعل 
ب��ش��ك��ل اس��ت��ث��ن��ائ��ي ع��ن مجموعة  خ��ارج��ة 
ال��ث��ري��ة وامل��ت��ق��دم��ة، ح��ي��ث تسبقها  ال����دول 

رومانيا وتتلوها السنغال.
بإمكانهم  ال��ن��اس  ب����أّن  ال��ب��ع��ض،  ي��ق��ول 
اإلنترنت  شبكة  عبر  احلقيقة  عن  البحث 
ملواجهة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل  ووس���ائ���ل 
ووسائل  اإلنترنت  لكّن  الشركاتي،  النفاق 
ذاتهما  بحد  يشكالن  االجتماعي  التواصل 
إرب���اك���ًا وإل���ه���اء. يقضي ال��ن��اس س��اع��ات ال 
حصر لها على فيسبوك وتويتر وإنستغرام 
غضبهم  عن  ليعبروا  املنصات  من  وغيرها 
مغادرة  عناء  يتكبدوا  أن  دون  وإحباطهم 
مقاعدهم للقيام بشيء حقيقي– باستثناء 
لكّن حركة  م��ا.  عريضة  على  التوقيع  رمب��ا 
»النقر على الشاشة« لن تغّير العالم. وميكننا 
أن نضيف إلى ذلك اإلرباك الالنهائي الذي 
والرياضة  الفيديو  وأل��ع��اب  هوليود  تشكله 
عن  املتأتي  واإلره��اق  االستهالكية  والنزعة 

القيام بعّدة وظائف للبقاء على قيد احلياة.
منتج طبيعي

كّل  عن  الناجمة  األمريكية  السلبية  إّن 
بالثقافة  متصاًل  غ��ري��ب��ًا  أم���رًا  ليست  ه��ذا 
لشبكة  مقصود  منتج  ه��ي  ب��ل  األمريكية، 
االقتصادية  النظم  تبادلي  بشكل  تعززها 
الرأي  تبقي  التي  واإلع��الم��ي��ة  والسياسية 
ال��ع��ام األم��ري��ك��ي ف��ي ح��ال��ة ح��ي��رة وإرب���اك، 
ومقتنعني  مشتتني  األم��ري��ك��ي��ني  فتبقي 

بأّنهم عاجزون ال حيلة لهم.
األمريكيني  أم����ام  ال��س��ب��ي��ل  ك��ي��ف  إذًا، 
ك��ي ي��ت��ح��رروا م��ن ه���ذا ال����دور امل��ن��اط بهم 
فاقدي  ومشجعني  سلبيني  ك��م��ش��اه��دي��ن 
العقل لطبقة حاكمة فاسدة تض�حك بأعلى 
صوتها على طول الطريق إلى املصارف وفي 
املزيد  السلطة، ألّنها تستحوذ على  قاعات 
من الثروة والسطوة وتركزهما في يدها أكثر 

من أّي وقت مضى؟
قّلة فقط قبل عام 2019 من استطاعوا 
لالنتفاضات  س��ن��ة  س��ت��ك��ون  ب��أّن��ه��ا  ال��ت��ن��ب��ؤ 
السياسية  األن����ظ����م����ة  ض������ّد  ال���ع���امل���ي���ة 
استعمرت  التي  النيوليبرالية  واالقتصادية 
أرب��ع��ني ع��ام��ًا. ق��ّل��ة فقط من  ال��ع��ال��م منذ 
في  انتفاضات  بانطالق  التنبؤ  استطاعوا 

تشيلي والعراق واجلزائر، لكّن االنتفاضات 
ل��ت��رب��ك سكونية  وس��ائ��ل��ه��ا  ل��ه��ا  ال��ش��ع��ب��ي��ة 

التوقعات التقليدية.
احملفزات لكّل واحدة من هذه االنتفاضات 
كانت مفاجئة. بدأت االنتفاضة في تشيلي 
بعد الزيادة على رسوم مترو األنفاق. وكانت 
لبنان  ف��ي  اجلماهير  أن��زل��ت  ال��ت��ي  الشعلة 
إل���ى ال���ش���وارع ه��ي م��ق��ت��رح ب��ف��رض ضريبة 
على وات��س��اب وغ��ي��ره م��ن وس��ائ��ل التواصل 
الضريبة  في  الزيادات  وأث��ارت  االجتماعي. 
الصفراء  السترات  احتجاجات  الوقود  على 
في فرنسا، في حني أّن إنهاء إعانات الوقود 
ك���ان ه��و ال��ع��ام��ل امل��س��اع��د ف��ي احل���ّث على 

التحرك في كّل من اإلكوادور والسودان.
العنصر املشترك في جميع هذه احلركات 
ه��و غ��ض��ب ال��ن��اس ال��ع��ادي��ني م��ن األنظمة 
والقّلة  الفاسدين  تفّضل  التي  وال��ق��وان��ني 
امل��ال��ي��ة واألث���ري���اء احل��اك��م��ني ع��ل��ى حساب 
حياة هؤالء الناس العاديني. في كّل واحدة 
من هذه الدول كان احملفز هو الشعرة التي 
قصمت ظهر البعير، لكن ما إن نزل الناس 
إلى الشوارع حّتى حتولت التظاهرات بسرعة 
إلى انتفاضة أكثر عمومًا تطالب باستقالة 

القادة واحلكومات.
لديهم السالح ولدينا اجلماهير

لم يؤِدّ قمع الدولة للمتظاهرين والعنف 
املستخدم ضدهم سوى إلى إذكاء نار املطالب 
الشعبية نحو املزيد من التغيير اجلوهري، 
املتظاهرين  م��ن  وامل��الي��ني  امل��الي��ني  ليبقى 
بالتظاهر  ملتزمني  أخ���رى  ت��ل��و  دول���ة  ف��ي 
تناقض حاٍدّ  وذلك في  والالعنف–  السلمي 
مع العنف املستشري الذي أحدثه االنقالب 

اليميني في بوليفيا.
وفي حني أّن هذه التظاهرات تبدو عفوية 
في كّل دولة حيث الناس العاديون انتفضوا 
هناك  ب����أّن  ن��ع��ل��م  أن  فعلينا   ،2019 ف���ي 
واحدة  ك��ّل  ف��ي  سياسيًا  واع���ني  أش��خ��اص��ًا 
لبناء  سنوات  منذ  يعملون  ال��دول  هذه  من 
تنزل  أن  املطاف  نهاية  في  تتمكن  حركات 
إل��ى الشوارع  ال��ن��اس  الهائل م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا 

لتتصدر عناوين األخبار.
أجرت باحثة العلوم السياسية األمريكية 

حركات  ت��اري��خ  ف��ي  بحثًا  تشينوث  إي��ري��ك��ا 
ال��ت��ظ��اه��ر ال��الع��ن��ف��ي��ة، ووج����دت ب��أّن��ه متى 
اجلماهير  م���ن   3،5% ن��س��ب��ة  ان���خ���رط���ت 
للمطالبة  ال��ش��ارع  إل��ى  ون��زل��ت  التظاهر  ف��ي 
بتغييرات سياسية، لم تكن احلكومات قادرة 
للبيانات  على مقاومة هذه املطالب. ووفقًا 
عدد  ف��إّن  الدولية«،  »الشفافية  عن  الصادرة 
ب��أّن احل��ل يكمن  ي��رون  ال��ذي��ن  األمريكيني 
التظاهر في  في »إج��راءات مباشرة« تشمل 
الشارع كترياٍق للنظام السياسي الفاسد قد 
ارتفع من %17 إلى %25 أثناء وجود ترامب 
تتخطى  النسبة  وهذه  الرئاسي،  املكتب  في 
بكثير تقديرات تشينوث عن نسبة ال� 3،5%. 
يؤمنون  مّم��ن   28% س��وى  يتبَق  ل��م  ال��ي��وم 
ل��ص��ال��ح م��رش��ح نظيف«  »ال��ت��ص��وي��ت  ب����أّن 
أن ننتظر  رمّب��ا علينا اآلن  ل��ذا  ه��و احل��ل. 
ز الصحيح ليحدث فيضرب على وتر  احملِفّ

اجلماهير األمريكية وينزلها إلى الشارع.
التقدميني  ن���ش���اط  إّن  ال����واق����ع  ف����ي 
احلال  م��ؤس��س��ات  بالفعل  ي��زع��ج  س��ي��اس��ي��ًا 
تشعر  التي  األمريكية  النيوليبرالية  القائم 
ن��ش��اط ه���ذه احلركات  ف��ل��وال  ب��ال��ت��ه��دي��د. 
األمريكيني،  آالف  تضم  التي  واألش��خ��اص 
سيناتور  م���ج���ّرد  س����ان����درز  ب��ي��رن��ي  ل��ب��ق��ي 
قصد  عن  تتجاهله  فيرمونت،  من  مغمور 
وتصميم وسائل اإلعالم الشركاتي واحلزب 
الدميقراطي. إّن حملة ساندرز التي جنحت 
النطاق  واسعة  مساحات  إل��ى  ال��وص��ول  في 
2016 ق���د دف��ع��ت ج��ي��اًل ج���دي���دًا من  ف���ي 
بسياسات  لاللتزام  األمريكيني  السياسيني 
األجندات  عن  بداًل  املشاكل  حلل  حقيقية 
أمثال  النيوليبراليني  للسياسيني  الفاسدة 

ترامب وبايدن.
محدد  بشكل  يتنبأ  أن  ألح��د  ميكن  ال 
احلركة  زن������اد  س��ي��ط��ل��ق  ال������ذي  ب���احمل���ف���ز 
اجلماهيرية في الواليات املتحدة على غرار 
العالم،  من  متفرقة  مناطق  في  حصل  ما 
لكن مع قيام املزيد واملزيد من األمريكيني– 
لنظام  ببدائل  باملطالبة  الشباب–  وخاصة 
فامليل  يخدمهم،  وال  احتياجاتهم  يلبي  ال 
الثورية ميكن الشعور به في  نحو احلركات 
كّل مكان. علينا فقط أن نستمر في إطالق 

الشرارة حّتى تشتعل النيران.

* بقلم: ميديا بنجامني ونيكوالس دافيس، تعريب وإعداد: عروة درويش،عن مجلة كنعان
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وفي حين أّن 
هذه التظاهرات 
تبدو عفوية في 

كّل دولة حيث الناس 
العاديون انتفضوا في 

2019، فعلينا أن نعلم بأّن 
هناك أشخاصًا واعين سياسيًا 
في كّل واحدة من هذه الدول 

يعملون منذ سنوات لبناء 
حركات تتمكن في نهاية 

المطاف أن تنزل هذا 
العدد الهائل من 
الناس إلى الشوارع



 العدد: 337

13 من 10 إلى 16  دجنبر 2019 
 

الشباب

"الراب" فن االحتجاج ومالمسة معاناة الشعب 
أمني لقبابي-اجلزء األول  - 

"الراب" كلمة بسيطة لكن لديها 
أساسي  بشكل  ت��دور  كبيرة،  دالل��ة 
من  الشباب  وه��م��وم  معاناة  ح��ول 
فقر وبطالة وتهميش، منذ القدمي 
كان جمهورها من الشباب ولكن في 
عصرنا احلالي الكبير قبل الصغير 
يستمع ألغاني »الراب« ويشاهدها 
عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

تاريخ الراب
ق���ب���ل احل�����دي�����ث ع�����ن ت���اري���خ 
الراب.  كلمة  ش��رح  يجب  »ال����راب« 
ف��ال��راب )ك��م��ا ُي��ع��رف أي��ض��ًا باسم 
نوع  ه��و  السبيتنج(  أو  الراميينج 
من أنواع الغناء وأحد فروع ثقافة 
»الراب« هو  الرئيسية.  الهيب هوب 
بقافية  األغنية  وت��ردي��د  التحدث 
معينة، وهو أيضا تسليم القوافي 
والتالعب باأللفاظ حتى تتماشى 
بلحن  االل��ت��زام  دون  القافية  م��ع 
معني. انتشر في الواليات املتحدة 
السبعينات  بداية  في  األمريكية 
نيويورك  برونكس، والية  في حي 
األفارقة،  األمريكيني  أي��دي  على 
م��ن��ذ بداية  ع��امل��ي��ًا  أن��ت��ش��ر  ك��م��ا 

التسعينات.

عنصر  ه��ي  »ال����راب«  موسيقى 
أساسي في الهيب هوب، ولكن هذه 
الظاهرة كانت موجودة قبل ثقافة 
إلقاء  ميكن  بعقود.  ه��وب  الهيب 
بدونه  أو  اإلي��ق��اع  بوجود  »ال���راب« 
 Free وهو ما يعرف بالفري ستايل
ف���إن صوت  ع���ام  وب��ش��ك��ل   .  Style
املعيار  هو  ليس  املغنية  أو  املغني 
نفسها  املوسيقى  نبضات  وإمن���ا 

وكلمات األغنية.

من حيث األسلوب : فإن »الراب« 
يقع في منطقة رمادية بني الكالم 
والشعر والنثر والغناء. استخدمت 
اإلجنليزية  ال��ل��غ��ة  ف���ي  ال��ك��ل��م��ة 
منذ  "ي��ق��ول"  مبعنى  البريطانية 

 RAP كلمة  عشر.  الثامن  ال��ق��رن 
 Rhythm" جلملة  اخ��ت��ص��ار  ه��ي 
تعني  واجل��م��ل��ه    "And Poetry
الكلمة  أن  والشعر" حيث  "اإليقاع 
ل��غ��ة األمريكيني  م��ن  ك��ان��ت ج���زء 

األفارقة منذ الستينات. 

ملاذا موسيقى "الراب" ؟
كثيرة،  أب��ع��اد  ذو  ال��س��ؤال  ه���ذا 
املوسيقى  ه���ذه  أن���ا  اخ��ت��رت  مل���اذا 
األكثر  امل��وس��ي��ق��ى  أوال؟ ألن�����ه�����ا 
انتشارا في أوساط الشباب حاليا، 
الكثيرين ممن كانوا ميلكون  نرى 
على  وكوميدية  ترفيهية  ق��ن��وات 
ال��ي��وت��وب ي��ت��ج��ه��ون إل���ى "ال�����راب"، 
يطمح  ال��ي��وم  الشباب  م��ن  الكثير 
تنافس  "راب"،  أغنية  يسجل  لكي 

ب�����ني األح������ي������اء، ب�����ني ال���ش���ب���اب، 
املعجبني  ب��ني  م��ط��ول��ة  ون��ق��اش��ات 
واألداء  والكلمات  األغ��ان��ي  ح��ول 

و"الكليبات".

"الراب" فوضى جميلة  سيبقى 
ول����وح����ة ف��ن��ي��ة ت��ع��ب��ر ع���ن���ا، عن 
أكثر  من  أفضل  وأحالمنا،  آالمنا 

القصائد جماال وبالغة.

هذا  كل  إل��ى  البعض  ينظر  قد 
على أن��ه زي��غ وان��ح��راف ومضيعة 
روادها  معظم  أن  خاصة  للوقت، 
شوارع،  عصابات  طابع  يكتسون 
وجزء كبير من األغاني ال تتحدث 
سوى عن املخدرات والبؤس وجميع 
أن���واع االن��ح��راف��ات. لكن م���اذا لو 
ك��ان��ت ه���ذه ه��ي احل��ق��ي��ق��ة؟ ملاذا 
عنها؟  أعيننا  نغمض  أن  نختار 
طريقتهم  ه���ي  ه����ذه  ك��ان��ت  وإن 
تكميم  ن��ح��اول  ل���َم  التعبير؟  ف��ي 
نهاية  ف��ي  فاملوسيقى  أف��واه��ه��م؟ 
السبب  ه��ي  يوما  ل��م تكن  امل��ط��اف 
في األزمة االقتصادية أو التدهور 
هذه  إدم���ان  أن  صحيح  الثقافي. 
الدائمة سيزّج  واملتابعة  النقاشات 
ومخدرة،  مفرغة  حلقة  ف��ي  ب��ك 

القدم  كرة  مباريات  كإدمان  متاما 
التافهة  اجل����رائ����د  ف���ض���ائ���ح  أو 
القيل  وأح�����ادي�����ث  اخل���س���ي���س���ة، 
والقال!  ولكن بالرغم من كل هذا 
وسيلة  "ال���راب"  موسيقى  في  أرى 
اجليل،  بها  يتكلم  جديدة،  تعبير 
أنفسهم  يجدون  بها،  يتواصلون 

اللحن وفي نبرة  الكلمات، في  في 
الصوت. على تردد واحد يبحثون 
أكثر، متاما كما  عمن يعبر عنهم 
أنفسهم  يحققون  أج��دادن��ا  ك��ان 
ويتنافسون  والقصائد  الشعر  عبر 
ف��ي��ه��ا أمي�����ا ت���ن���اف���س.  ث����م مل����اذا 
"الراب"  موسيقى  الشباب  يختار 
أو  متابعا  ك��ان  س���واء  خصيصا؟ 

مغنيا؟ 

هنا وجب علينا أن نربط ظاهرة 
انتشار هذا النمط املوسيقي عندنا 
بأصوله وظ��روف والدت��ه أص��ال، إذ 
وبداية  الثمانينيات  نهاية  برز في 
التسعينيات في أوساط السود في 
أمريكا ضمن ثقافة "الهيب هوب" 
العنصرية  ضد  التعبير  من  كنوع 
وال���ظ���ل���م االج���ت���م���اع���ي امل���م���ارس 
واآلن  ال��ب��ي��ض،  ق��َب��ل  م��ن  عليهم 

يتبناها شبابنا للتعبير عن الظلم 
االجتماعي، وغياب العدل وتسلط 
املواضيع  من  وغيرها  احلكومات 
إحساسهم  وتعّمق  تؤرقهم  ال��ت��ي 
بالقهر والتهميش، كما نلحظ أن 
األغنية  وإن��ت��اج  تسجيل  تكاليف 
ال  ال��ف��ن  ه���ذا  وت��ع��ل��م  منخفضة. 

إلى  وال  إل��ى ص��وت جميل  يحتاج 
موهبة في غالب األحيان، مقارنة 
مع ما حتتاجه األمن��اط األخرى 
العديد  ف��ي  متعددة  م��ه��ارات  م��ن 
والصوت  امل��وس��ي��ق��ي��ة  اآلالت  م��ن 
ساعدت  العناصر  وه���ذه  ال��ع��ذب، 
"الراب"  أغاني  انتشار  على  كثيرا 

أيضا.

وم��ن جهة أخ��رى، ف��إن اإليقاع 
احل����دي����ث وال����س����ري����ع واحل���ي���وي 
مل��وس��ي��ق��ى "ال������راب"، ي��ت��الءم أكثر 
م������ع من������ط احل������ي������اة احل����دي����ث 
واحل���ال���ة ال��ش��ع��وري��ة ال��ت��ي يدخل 
السرعة  عصر  م��ع  اإلن��س��ان  فيها 
موسيقى  أن  ك��م��ا  وال��ت��ن��اق��ض��ات. 
"الراب" تعني "احلرية" بطريقة أو 
التي  التامة  احلرية  تلك  بأخرى، 
يراها كاتب الكلمات في الصياغة، 
اللغة  في  ال��دارج��ة  الكلمات  فبني 
الفصحى  وال���ع���رب���ي���ة  احمل���ل���ي���ة 
وحتى  والفرنسية،  واإلجن��ل��ي��زي��ة 
أي  أو  أح��ي��ان��ا  مختلقة  ك��ل��م��ات 
بالك،  أن تخطر على  لغة ميكنها 
ميكن للفنان أن يصوغ بها كلمات 
أغ��ن��ي��ت��ه. ق��د ي���رى ال��ك��ث��ي��رون في 
أولئك  عارمة،  فوضى  مجرد  هذا 
املهووسون  املثاليون  األكادمييون 
في  يعيشونه  ال���ذي  امل��ث��ل  ب��ع��ال��م 
أنوفهم  رغ����م  ل���ك���ْن  خ���ي���االت���ه���م، 
جميلة  ف��وض��ى  "ال�����راب"  سيبقى 
آالمنا  تعبر عنا، عن  فنية  ولوحة 
وأحالمنا أفضل من أكثر القصائد 
ج��م��اال وب��الغ��ة. وف���ي األخ��ي��ر ما 
ف��ائ��دة اس��ت��خ��دام لغة م��وح��دة إن 
بها؟  ال��ت��واص��ل  نستطيع  ال  ك��ن��ا 
البعض  بعضنا  نفهم  ال  ك��ن��ا  إن 
باستخدامها؟ واحلقيقة هي أننا 
نعيش الفوضى، وال ميكن أن نعبر 

على الفوضى إال بالفوضى.

بوالية  شيروكي،  تسمى  بلدة  زرت  اليوم 
أمريكا  لسكان  الشمالية، خصصت  كارولينا 
اقتالعهم  بعد  احلمر(،  )الهنود  األصليني 
من أراضيهم سنة 1838 كما جاء في الصورة 

املرافقة.

العديد  ب��أن  التذكير  من  الب��د  باملناسبة 
يجهلون أن الواليات املتحدة تتشكل، إضافة 
إلى "الواليات"، من عشرات "الدول- احملميات" 
ذاتيا من طرف "حكومات" تتعامل  املسيرة 
في  ال��دول  ه��ذه  الفيدرالية...  احلكومة  مع 
قوانينها  تسيرها  اخلاصة  حدودها  ضمن 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ج��ان��ب ق��ان��ون ف��ي��درال��ي يدعي 
احلفاظ على "اخلصوصيات االثنوثقافية" 

للسكان األصليني، املراد منه:

-      حصر املستوى الصناعي والثقافي 
ل��ل��س��ك��ان األص��ل��ي��ني ف���ي امل��س��ت��وي��ات التي 

م��ن طرف  أم��ري��ك��ا  اك��ت��ش��اف  قبل  وصلتها 
األوروبيني؛

-      جعل السكان األصليني مفصولني 
قوة  يشكلوا  ال  لكي  البعض  بعضهم  ع��ن 
بحقوقهم  امل��ط��ال��ب��ة  م���ن  متكنهم  ض��غ��ط 

التاريخية؛

-      منع االختالط مع األجناس األخرى 
التي هاجرت إلى أمريكا الشمالية واحلد من 
األصليني  السكان  عدد  الدميغرافي.  النمو 
بأمريكا الشمالية في نهاية القرن 15 يقدر 
ب 5 ماليني وع��دده��م ال��ي��وم م��وزع��ني على 
"الدول-احملميات ذات االستقالل الذاتي" ال 

يتجاوز 6 ماليني.

للتعرف  املتاجر بشيروكي  دخلت لبعض 
على امل��ن��ت��وج��ات امل��ق��دم��ة وك��م ت��ف��اج��أت ملا 

وجدت أن "صناعتهم" تشبه إلى حد بعيد ما 
نسميه عندنا باملغرب "الصناعة التقليدية"، 
الصناعة  امللموس  ال��واق��ع  ف��ي  تشكل  التي 
ل��ك��ون منونا  ن��ت��وف��ر عليها  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
بدوره  توقف  والثقافي  الصناعي  وإنتاجنا 
الرجاء  رأس  التجاري  املمر  اكتشاف  منذ 
الصالح من طرف األوربيني سنة 1492، ما 
الصحراء  عبر  التجارة  انحباس  في  ساهم 
وفي البحر املتوسط، وزاد من تعمق تخلفنا 
منذ  االمبريالية(  )الرأسمالية  االستعمار 

سنة 1830

والثقافي  الصناعي  املستوى  أن  يظهر 
متشابها  كان  األرضية  الكرة  فوق  للشعوب 
إل���ى ح���دود ال��ق��رن 14، وب���دأ ال��ت��ف��اوت بني 
األق����ط����ار وال���ش���ع���وب ي��ت��ن��ام��ى م���ع ظهور 
نهاية  في  ذروت��ه  ووص��ل  بأوربا  البورجوازية 

القرن التاسع عشر، حيث حتولت الرأسمالية 
إلى امبريالية، التي ال ميكنها أن تستمر في 
التراكم دون التبادل الالمتكافيء، ما يتطلب 
من الدول الرأسمالية املتقدمة توقيف النمو 
األخ���رى  للشعوب  وال��ث��ق��اف��ي  االق��ت��ص��ادي 
استبدادية  أنظمة  سيطرة  حتت  ووضعها 
"الدول-احملمية")التي  شكل  على  عميلة 
والتي  امل��ت��ح��دة،  ب��ال��والي��ات  عنها(  حتدثنا 
يتحكم في "تسييرها الذاتي" مافيات غالبا 
ما يكون فيها "التداول على احلكم " وراثيا، 
هذه املافيات التي تغتني بالضرائب احملصلة 
من كازينوهات لعب القمار التي مينع بناؤها 
خارج "الدول-احملميات" التي يتعاطى أكثر 
من 20 باملائة من شبابها للكحول واملخدرات 

...

احلسني لعنايت

االقتصاد هو األساس... الباقي لالستئناس
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الثقافة  و التغيير

الثقافية

وصايا الشهداء 

في ذهني تتزاحم 

وال تتركني أنام ، 

تالزمني كما وجع 

ينهش حشاي 

على الدوام

ال تتركني أعيش 

كأني أعيش بسالم ،

الئحة األسماء طويلة 

واملهرولون 

حملو كتب التاريخ 

أطول ،

أنا ال أكره أحدا 

سوى طوابير اخلونة 

واملتآمرين على الذاكرة

هؤالء أعداؤك يا وطني 

ولوال الوطن 

ما كان لي عدو 

مذ سكن قلبي الفقراء 

واملشردون 

وكل السياسيني 

الذين هم بال مأوى ،

وال قبائل حتمي دمهم 

من الهدر 

من يوم حل الغرباء 

بضيعتنا 

واستبدلوا زيتوناتنا 

باخلمارات 

من يومها 

اتخذت البيوت السرية 

رفيقة الليل .. 

واخلوف كان رفيقي ايضا 

وحقيبة أحالم ال تغادرني 

من يومها 

اخترت أال أكره أحدا 

سوى سراق الوطن ..

وصايا الشهداء
" في مواصفات املتعلم املختلف"

وعشرين  خمسا  أنهيت  القريب  باألمس 
سنة قضيتها ًفي اإلشراف التربوي )التعليم 
أحد  تفعيل  أترقب  وأن��ا  بسلكيه(  الثانوي 
جنينيا،  تفعيال  املركبة،  التربوية  املفاهيم 
ه��و "ت��رب��ي��ة اإلب������داع"، ل��ذل��ك أف��ت��ح نافذة 
املفهوم  أح��اول منها اإلش���راف على  أخ��رى 
وصديقه   ،  Deleuzeتعريف سندي  املذكور 
Guattari الفلسفة بأنها: "إبداع املفاهيم"، 
و"األفهوم".  "املفهوم"،  ميز  غيرهما  إن  بل 
ومبا أن للموضوع راهنيته، وحجيته، فإنني 

سأالمس مواصفات املتعلم املختلف.
- امل��ت��ع��ل��م امل���وج���ب: ي��ن��خ��رط ف���ي عقد 
اخلاصة  التعلمات  آف���اق  يخترق  ش��ف��اف، 
محورية  باعتبار  املقروء  مقاطع  مبالءمة 
بناء تلك التعلمات من قبل أطراف العقد، 
باإلضافة إلى أنه يستجيب للتساؤالت التي 
جتتذبه وتخطب وده، حتى إذا اطمأن، راح 
مبا  حبلى  ممنهجة،  اك��ت��ش��اف��ات  "ي���غ���ازل" 
مكيفة  مداخل  يدمج  و  االستيعاب،  ييسر 

حسب اإلشكاالت..
عن  التنقير  إلى  املنشد  املبدع:  املتعلم   -
اإلجابات األصيلة، الشخصية في محاورته 
احللول؛  تتأتى  أن  عسى  والتأمل  املخيال 
ب��دائ��ل متعددة  ي��ق��ت��رح  ف��ي��ج��رب ظ���واه���ر، 
إن��ه يدهش، ويغرب،  أق��ل  األط��ي��اف.. إن لم 
والنسخ  املسخ  عن  منزاحا  يغوي  و  فيغري 
أن هذا اإلبداع  والظاهر  اإلن��ت��اج(..  )إع��ادة 
البعيدتني  وامل��خ��اط��رة  باملجازفة  محفوف 

البعد كله عن التهور والرعونة..
- املتعلم الفاعل : هو ذلك الذي يبرهن، 
مصادر  يصوغ  أو  نص،  كتابة  يعيد  يحول، 
بترسيماتها،  ب��ك��را  مختلفة،  م��ع��ل��وم��ي��ة، 
املسبوقة،  غ��ي��ر  وخ��ط��اط��ات��ه��ا  وج���داول���ه���ا، 
القول،  بفنون  مستقويا  واملبنينة  املنظمة، 
واألمناط اللغوية املتاحة، متموقعا -غالبا- 
في وضعيات بحث مقارن، متأمل وبخاصة 
التقومي  إلى  والتفسير  الفهم  يتجاوز  حني 

والنقد..
مهموم  محموم،  ه��و  ال��ب��اح��ث:  املتعلم   -
ب��أن��س��ب األج���وب���ة ع��م��ا ي��ص��وغ م��ن أسئلة 
)م��ط��ال��ب، م��ب��اح��ث، ت��ع��ل��ي��م��ات أن��ش��ط��ة...

 savoir التوثيق  م��ه��ارة  محصناته  م��ن   ،(
ونبراسه  دي����دن����ه،   ،se documenter
م��ن نسبيتها.   ال��رغ��م  ع��ل��ى  "امل��وض��وع��ي��ة"، 
وأحيانا يلوذ ببحوث مركبة أو أكثر تركيبية، 
ما  وه��و  مقترحة..  دراس����ة،  م��واض��ي��ع  عبر 
الوثائق من  "يقتنص"  رحبا  انفتاحا  ميثل 
ل��ه ع��ن أن  وامل��ن��دوح��ة  ال��رئ��ي��س��ة..  مظانها 

يؤمن بعض "امليتودولوجيا"..
استقاللية  : يفيد من  املستقل  املتعلم   -
آمنا  نحن  إن  والسيما  ومتنامية  متدرجة 
بأن املعرفة منذ Bachelard تبنى وال تعطى 
بله  التشييدية.  األبستمولوجيا  إط��ار  في 
خصائص أخرى من مثل البنينة والتساوق، 
باحث  من  أكثر  ويرى  الثقافة..   االنفعال، 
التي  باألخطاء  إال  نقتنع  ال  ما  غالبا  أننا 
تكتشفها ذواتنا.. وفي الذاكرة الفلسفية أن 
سقراط بنى صرح دروسه على املقولة التي 
))اعرف نفسك((،  "دلف":  قرأها في معبد 
تقل":  أل���م   ،  toi، toi-même  connais
Maria Montessori  شد أزري حتى أجنز 

  "Aide moi à faire seul"، "وحدي؟
السابقة،  املواصفات  إن  الواعي:  املتعلم   -
لتقدره على مهارة التمييز، ومهارة التحييد 
الشخصي  مشروعه  تفعيل  إل��ى  سعيه  ف��ي 
)الذاتي(، بعد أن يتمثل الفرق بني:  "اعتقد 
م��ع��رف��ة.." و "أع�����رف"، وق���ل ال��ق��ول نفسه 
"يقول  ب���ني:  ال��ش��اس��ع  ال��ب��ون  إل���ى  بالنسبة 
النص"، و"يريد النص أن يقول.."، ومن ثمة 
تعاقده  مطبعا  احتجاجا،  حجاجه  يغدو 
الثقافة  عوض  الناقدة،  املتسائلة،  والثقافة 

املتقبلة، املهادنة، اخلانعة اخلاضعة... 
الفلسفات  ت��ؤك��د  امل���م���ارس:  امل��ت��ع��ل��م    -
ال��ت��ق��دم��ي��ة ج����دوى امل��م��ارس��ة ف��ي تأسيس 

هذا  استلهمت  وق��د  البيداغوجية"،  "األن��ا 
اللينينية، من  املاركسية  املفصل من جوهر 
لكل  طاقته،  حسب  كل  "م��ن  الثر:  شعارها 
أراك،  "ال  "النفري":  يقول  عمله.."   حسب 
 john dewey ويجترح  تعمل."،  أراك  حتى 
هذه  : مبثل   learning by doing مفهوم  
الفرح  "م��درس��ة  نتخيل  أن  ميكن  اآلل��ي��ات 
ندافع  كما  املستقبل"،  و"مدرسة  )البهجة(" 
عنهما ملتحمتني باملدرسة العمومية، التي 
ما  على  اإلج��ه��از  الرسمي  التوجه  ي��ح��اول 
الشخصي  املشروع  أن  تبقى منها. وال جرم 
متجادلة،  أخ���رى،  مشاريع  أرك���ان  م��ن  رك��ن 
م��ت��ح��اورة ف��ي ص��دره��ا: امل��ش��روع املجتمعي 
التربوي،  املشروع  الدميقراطي،  احل��داث��ي، 
)القسم،  الفصل  مشروع  املؤسسة،  مشروع 
الشخصي،  امل��ش��روع  ذيلها  وف��ي  ال��ص��ف..(، 

املشار إليه.  
"بهجة  امل����ت����ف����ل����س����ف:إن  امل���ت���ع���ل���م   -
الوجود"،وقشدة احلياة بالنسبة إلى مرحلة 
مبا  لتعترف  ول��ود  هي  ،التي  ال���ودود  الطفل 
الداخلي"،املؤازر  "ال��ت��ح��اور   Lévine:دعاه
بنسيج عالقًي يحوكه املتعلم، باني املعرفة، 
م��ن��ظ��م��ا، م���ؤط���را م��وق��ف��ه م���ن غ���ي���ره، فال 
كائنا  كونه  يحقق  أن  إال  ح��ني  بعد  ميلك 
ينطق..  وي��ت��أم��ل،  يفكر  ي��ن��ص��ت،  م��ق��ب��وال 
إلى"امليتامعرفة".  املعرفة  يتجاوز  إن��ه  ب��ل 
)ب��ن��اء ال��ه��وي��ة ل���دى امل��ت��ع��ل��م، ع��ب��ر املساءلة 
ميشيل  الفلسفًي.  الطابع  ذات  واملناقشة، 
ط����وزي. ت��رج��م��ة م��ح��م��د اإلدري���س���ي. ص. 
"العرب  مجلة  .ب��ت��ص��رف.   144/143 ص: 
والفكر العاملي". مركز اإلمناء القومي. عدد 
38/37:( . وقبل أن أختم، بودي لو  م��زدوج 
ذلك  اإلن��س��ان؛  يعمر  م��ا  تعمر  التربية  أن 
أننا نربي من أجل احلياة، وليس من أجل 
 Éduquer c'est former pour االمتحان 

la vie !!!! و"املقاربة بالنتائج " . 
 نونبر2019.

نورالدين موعابيد 

سليمان الهواري

على مهل كانت تذوب

جبال جليد

كأنها جثث

ضيعت عمرها سدى

تائهة

جتوب املتوسط الشاسع.

ما الذي جعل الصورة تقفز إلى القلب

كوثبة دم من وخز سم محقون في العروق 

للتو؟

إمرأة مكفنة بالندف

منفردة على كومة حطب

قرب واد مجفف

كان الصقيع متصلبا

في ذلك الصباح األطلسي،

ملقاة على كل أعوادها

ال ريب هي كل ثروتها

رأسها إلى سفح القرية

فاغرة الفم

ُدْفَنة عود الغار خضراء موشومة على 

الذقن واجلبني،

مهجورة

كأنها رسم في قافية معلقة

تأملتها طفلة غفت بثيابها على 

غطاء فراشها

بعد لعب ممتع منهك 

إستلقت على ضفيرتها املسترسلة

تأملتها كأنها ورقٌة بال فرع تهاوت

بني أخويها قابيل وهابيل.

عائشة جرورسم
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الدراسات  هي  قليلة    1
التي تناولت واقع العمل النقابي 
باملغرب، من خالل تجربتكم كيف 

ترون مميزات هذا الوضع؟

النقابي  ال��وض��ع  ب��خ��ص��وص 
عن  فصله  ميكن  ال  ب��امل��غ��رب، 
يعرف  ال��ذي  السياسي  الوضع 
في  النظام  إمعان  بسبب  أزم��ة 
السياسية  اللعبة  ف��ي  التحكم 
وت��وج��ي��ه��ه��ا خدمة  وإغ��الق��ه��ا 
للطبقة السائدة، وبالتالي العمل 
الدفاع  أدوات  كل  إضعاف  على 
الذاتية للطبقة العاملة وعموم 
احلركات  كل  وقمع  الكادحني، 
بوليسي،  )عنف  االحتجاجية 
وأحكام  ص���وري���ة،  م��ح��اك��م��ات 
وبالتالي  ال���ت���ص���ور...(  ف��اق��ت 
إضعاف العمل النقابي مرتبط 
تهدف  التي  النظام  مب��ب��ادرات 
النقابي عن  العمل  إلى حتييد 
وبلقنة  اجتماعي،  ح��راك  أي 
احل��ق��ل ال��ن��ق��اب��ي حت��ت م��ب��رر-
الوقت  ف��ي  ال��ن��ق��اب��ي-  ال��ت��ع��دد 

الذي تتكتل فيه الباطورانا.

ب��ع��ض  م����ن خ�����الل   2
اإلحصاءات هناك ضعف كبري يف 
والطبقة  عموما  الشغيلة  انخراط 
العاملة بالخصوص يف التنظيمات 
األس��ب��اب  ه��ي  م��ا  النقابية، 

الرئيسية يف ضعف التنقيب؟

العمل  أزم�����ة  أس���ب���اب  وم����ن 
القيادات  تواطؤ  أيضا  النقابي 
الدفاع  ف��ي  وتهاونها  النقابية 
بصفة  املأجورين  مصالح  عن 
القيادات  هذه  تعد  فلم  عامة، 
جت������د ح�����رج�����ا ف������ي ال�����دف�����اع 
الليبرالية  االخ���ت���ي���ارات  ع���ن 
املؤسسات  وإم��الءات  املتوحشة 
منها  اإلم���ب���ري���ال���ي���ة،  امل���ال���ي���ة 
وضرب  العمل"  "م��رون��ة  مترير 
االستقرار، التقاعد... )شركات 
الوساطة  وش����رك����ات  امل���ن���اول���ة 
يرافقها  وم��ا  وال��س��م��س��رة...(، 
وضرب  ال��ع��ام  للمال  نهب  م��ن 
والعمال  ال���ع���ام���الت  حل���ق���وق 
وسائر املوظفني واملستخدمني.

النظام  ع��م��ل  امل���ق���اب���ل  ف���ي 

وأدوات������ه ع��ل��ى ف���رض احلظر 
النقابي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ع��م��ل��ي��ا 
ال��ك��ف��اح��ي، م���ن خ����الل رفض 
تأسيس  وص��������والت  ت��س��ل��ي��م 
جتديدها  أو  النقابية  املكاتب 
القاعات  استعمال  م��ن  وامل��ن��ع 
ألنشطتها  بالنسبة  العمومية 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وال���ت���أط���ي���ري���ة 
وال��ت��واص��ل��ي��ة. ومم��ا ي��زي��د من 
تراجع الوعي وضعف املقاومة، 
ان���س���ح���اب ف���ئ���ات واس���ع���ة من 
احللول  إل��ى  الوسطى  الطبقة 
االجتماعي،  لالرتقاء  الفردية 
تؤثر  التي  أس��ب��اب  بعض  ه��ذه 

على تراجع وضعف التنقيب.

رأيكم  يف  يمكن  كيف   3
مواجهة التحديات واملعيقات من 

أجل النهوض بالعمل النقابي؟

النقابية  ال��ردة  ه��ذه  ملواجهة 
النقابيني  امل���ن���اض���ل���ني  ف�����إن 
العاملة  الطبقة  لفكر  األوفياء 
بالطبقة  باالرتباط  مطالبون 
ال����ع����ام����ل����ة ف�����ي ك�����ل امل����واق����ع 
وعيها  م��ن  وال��رف��ع  وتنظيمها 
لالرتقاء  وال��ن��ق��اب��ي  السياسي 
بصراعها ضد عدوها الطبقي، 
وهي مهمة ال حتتمل التأجيل، 
املواقف  ف��ض��ح  اس��ت��م��رار  م���ع 
للقيادات  واملتواطئة  املتخاذلة 
ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة وال��ع��م��ل على 
التنسيق النضالي مع كل القوى 
التغيير  إلى  التي تسعى  احلية 
الفعلي  اجل���دري، واالن��خ��راط 

في اجلبهة االجتماعية. 

النضالي  مسارك  خالل   4
للتعليم  الوطنية  الجامعة  داخل 
تعرضت  الديمقراطي  التوجه 
وحاليا  والتضييق  لالستهداف 
لنا  أن توضح  للمحاكمة، هل لك 

برتكيز خلفيات هذا الهجوم؟

امل��ن��ت��ه��ج��ة في  ال��س��ي��اس��ة  إن 
سياسة  ه���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
إلى  ت��ه��دف  شعبية  ال  طبقية 
التعليم  من  تبقى  ما  تصفية 
العمومي، حيث مت رهن القرار 
احلرفي  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  ال��وط��ن��ي 

صندوق  ل��ت��وص��ي��ات  واآلن������ي 
هذه  خلفيات  ال��دول��ي.  النقد 
ي��د عاملة  ت��وف��ي��ر  ال��س��ي��اس��ة، 
رخيصة ومرنة لصالح الرأسمال 
الطفيلي،  واحمل��ل��ي  األج��ن��ب��ي 
في  استهالكية  س��وق  وت��وف��ي��ر 
ظل فائض اإلنتاج اإللكتروني 
التكنولوجي  بالتطور  املرتبط 

السريع. 

الكارثية  ال���ن���ت���ائ���ج  ف���رغ���م 
الوطني  مب���ي���ث���اق  س���م���ي  مل����ا 
ومخططه  والتكوين  للتربية 
االس����ت����ع����ج����ال����ي وان����ك����ش����اف 
املخزني  النظام  ف��إن  أه��داف��ه، 
ميعن في االستمرار في نفس 

السياسات التبعية عبر الرؤية 
 2015-2030 االستراتيجية 
ومترير القانون اإلطار 17/51 
التربية  مب��ن��ظ��وم��ة  امل��ت��ع��ل��ق 
والتكوين، حتت إجماع وهمي 
مكونات  ك����ل  أمام رفض 
ال���ش���ع���ب امل���غ���رب���ي، ف����ي ظل 
ال��ت��روي��ج غ��ي��ر ال��ب��ريء لفشل 
وبالتالي  ال��ت��ن��م��وي  امل���ش���روع 
الوصفات  تطبيق  م��ن  امل��زي��د 
النقد  ص����ن����دوق  وإم���������الءات 
أف���ق اخلوصصة  ف��ي  ال��دول��ي 

النهائية للقطاع.

العمل  يفرض  إط��ار  ق��ان��ون 
مجانية  وي���ض���رب  ب��ال��ع��ق��دة 
التكوين  على  ويركز  التعليم 
ملتطلبات  استجابة   املهني، 
األم���������وال  رؤوس  ف�����ائ�����ض 
نساء  وحت��م��ي��ل  األج���ن���ب���ي���ة، 

ورج����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ت��ن��زي��ل هذه 
والزيادة  التراجعية،  املشاريع 
التلميذ  وتوجيه  مهامهم  في 
ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي منذ  ن��ح��و 
االبتدائية حتت شعار  املرحلة 
"مالئمة املنظومة التربوية مع 
املقابل  في  السوق".  متطلبات 
للمطالب  االس��ت��ج��اب��ة  ع����دم 
التعليمية  للشغيلة  ال��ع��ادل��ة 
ودف�����ع�����ه�����ا ن����ح����و ال���ت���ق���اع���د 
ال��ن��س��ب��ي وق��رص��ن��ة امل��زي��د من 
االق���ت���ط���اع���ات م����ن أج���وره���ا 

وجترمي اإلضراب... 

ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق تأتي   
احمل��اك��م��ات ال��ت��ي أت��ع��رض لها. 
واملتابعات  احمل���اك���م���ات  ه����ذه 
ل���ش���خ���ص ال���ك���ات���ب اجل���ه���وي 
التعليم  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ال���ت���وج���ه ال���دمي���ق���راط���ي هي 
م�����ح�����اوالت إلس�����ك�����ات ص���وت 
للتعليم  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
التي  –خنيفرة  ب���ن���ي  ج���ه���ة 
عملها  إط��������ار  ف�����ي  رص��������دت 
من  ال��ع��دي��د  الكفاحي  املنظم 
والتربوية  اإلدارية  االختالالت 
وامل��ال��ي��ة وال���ت���ي ب��ط��ل��ه��ا مدير 
للتربية  اجل��ه��وي��ة  األك��ادمي��ي��ة 
وال��ت��ك��وي��ن، ال����ذي ي��رم��ي من 
كيدية  شكايات  تقدمي  خ��الل 
الوطنية  اجلامعة  ممثل  ض��د 
الدميقراطي،  التوجه  للتعليم 
إلى لفت األنظار عن خروقاته، 
تقصي  جلن  تعطيل  ومحاولة 
مكشوف  ت��واط��ؤ  ف��ي  احلقائق 
مع جهات نافدة بوزارة التربية 
ملف  ف���ت���ح  ألن  ال���وط���ن���ي���ة، 
اإلدارية  واخلروقات  الصفقات 
العديد  ف��س��اد  ع���ن  س��ي��ك��ش��ف 
الذين  املركزيني  املسؤولني  من 
ل���ه أذرع  ي��ش��ك��ل��ون أخ��ط��ب��وط��ا 
اجلهوية  األك��ادمي��ي��ات  ببعض 

واملديريات اإلقليمية.

تزيد  ل����ن  امل���ت���اب���ع���ات  ه�����ذه 
اجلامعة  ومناضلي  مناضالت 
التوجه  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��وط��ن��ي��ة 
على  إص���رارا  إال  الدميقراطي 
أشكال  كل  مواجهة  في  املضي 

الفساد دون خطوط حمراء. 

نستضيف يف هذا العدد الذي خصص ملفه لواقع العمل النقايب واألزمة اليت مير هبا، الرفيق إمساعيل 
أمرار الاكتب اجلهوي للجامعة الوطنية التعلمي التوجه الدميقرايط ومناضل الهنج الدميقرايط، املناضل 
وقضايا  التعلميية  الشغيلة  قضايا  عن  ودفاعه  املسمتيت  لنضاله  نظرا  هلجوم  يتعرض  الذي  النقايب 
الاكدحني، معوما حيث قدمت ضده شاكيات كيدية من طرف مدير أاكدميية جهة خنيفرة بين مالل قدم عىل 

إثرها لملحامكة اليت الزالت  أطوارها مسمترة.

لمواجهة هذه 
الردة النقابية 

فإن المناضلين 
النقابيين األوفياء لفكر 

الطبقة العاملة مطالبون 
باالرتباط بالطبقة العاملة 
في كل المواقع وتنظيمها 
والرفع من وعيها السياسي 
والنقابي لالرتقاء بصراعها 

ضد عدوها الطبقي، 
وهي مهمة ال تحتمل 

التأجيل، 
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بالقضية  املهتم  الشباب  بعض  يسقط  م��ا  غالبا 
املواقف  وإص����دار  التعميم  عملية  ف��ي  األم��ازي��غ��ي��ة 
أن  فاملالحظ  املغربي.  اليسار  مواقف  بصدد  جزافا 
العديد من هؤالء الشباب يجهلون تقريبا كل شيء 
عن مكونات اليسار، ولم يطلعوا على مواقف أحزاب 
ومنظمات اليسار املغربي. في ذات الوقت من املالحظ 
أن أغلبية من هؤالء الشباب ال يتجاوز اهتمامه أو 
الثقافي  املنظور  سقف  األمازيغية  بالقضية  إملامها 
تهميشها،  مت  ثقافية  قضية  كونها  ف��ي  وحصرها 
األمازيغية من تهميش  اللغة  له  تتعرض  ما  بحجة 

أو إنكار. 

األمازيغية  السياسية  واألح����زاب  املنظمات  أم��ا 
فهناك منها من بدورها تناصب العداء ملكونات اليسار، 
وتبسيطيا  حتريضيا  دمياغوجيا  أسلوبا  وتتبنى 
قومجي  وه��و  م��س��ت��ورد  كله  ال��ي��س��ار  فكر  أن  بقولها 
عروبي. وحتى من يحاول التمييز بني مكونات اليسار 
فهو ال يبتعد عن هذه احلجة الدمياغوجية إذ يًدعي 
بأن فكر مكونات اليسار املاركسي وافد ومستنسخ من 

موسكو االحتاد السوفياتي.

التعميم  خطيئة  في  نسقط  ال  وحتى  ذل��ك  رغ��م 
وجود  نرصد  فإننا  دائما،  حاولناه  ما  وه��ذا  بدورنا، 
تعرف  يسارية  أمازيغية  ذات مرجعية  قوى سياسية 
نسبيا تفاصيل اليسار املغربي وتستطيع التمييز بني 
مكوناته. وغالبا ما تكون مثل هذه األحزاب او القوى 
ببالدنا  املناضل  اليسار  من  جدا  قريبة  األمازيغية 

ولها مساحة محترمة من نقاط االلتقاء معه.

ألجل ذلك فإننا نتوجه إلى باقي مكونات احلركة 
تتعرف  حتى  املجهود  بذل  على  لنحثها  األمازيغية 
على اليسار املغربي وموقفه من القضية األمازيغية. 
إن من بني هذا اليسار وخاصة منظمة إلى األمام ومن 
التنظيمني  هذين  ف��إن  الدميقراطي،  النهج  بعدها 
املاركسي  ال��ي��س��ار  تنظيمات  ب��ني  م��ن  سباقني  ك��ان��ا 
وليست  األمازيغية كقضية سياسية  القضية  لتناول 
أو ثقافة مهمشة ومضطهدة. كان  لغة  فقط قضية 
الكثير  ميالد  تاريخ  تتجاوز  مدة  مّن  االهتمام  هذا 
الذين يقدحون ويتهجمون على  الشباب  من هؤالء 

اليسار وهم ال يعرفون عما يتكلمون.

مناضلي  أن  األمازيغيني  ه��ؤالء  بعض  يتجاهل 
حترر  أج��ل  م��ن  جسيمة  تضحيات  ق��دم��وا  ال��ي��س��ار 
وهيمنة  الرجعي  النظام  قبضة  من  املغربي  الشعب 
االمبريالية والرجعية املشرقية والقضاء على الكيان 
الصهيوني باعتباره رأس الرمح لالمبريالية باملنطقة.

السباب  نتلقى  أن  مستساغا  أو  مقبوال  يعد  ل��م 
والشتيمة من طرف بعض عناصر احلركة األمازيغية 
ملطامح  م��ع��ادي��ة  أن تصطف جل��ه��ة  اخ��ت��ارت  ال��ت��ي 
االدعاء  ب��أن  واالعتقاد  ببالدنا  والكادحني  العمال 
بتبني القضية األمازيغية يعطيهم حق التهجم على 
اليسار املناضل والكذب وتزوير احلقائق والتاريخ. إن 
احلركة األمازيغية مخترقة بقوانني الصراع الطبقي 
الدميقراطي  النهج  الطبقية.  بتناقضاته  ومحكومة 
معني بكل قضايا الهوية األمازيغية مبا فيها جوانبها 
الثقافية والسياسية ومستقبل الدولة املغربية كدولة 

دميقراطية شعبية فيدرالية.>

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب  

اليسار والقضية األمازيغية

للحزب  ال���ع���ام  األم�����ني  اس��ت��ق��ب��ل 
ال��ش��ي��وع��ي ال��س��ودان��ي وف���د مي��ث��ل كل 
وحزب  الدميقراطي  النهج  ح��زب  من 
بزيارة  ي��ق��وم  ال���ذي  التونسي  ال��ع��م��ال 
ص��داق��ة وع��م��ل وت��ض��ام��ن ب��دع��وة من 
ملا  نظرا  ال��س��ودان��ي  الشيوعي  احل��زب 
الثالثة  اليسارية  التنظيمات  يجمع 

من مواقف ورأى مشتركة.

العديد  بعقد  ال��زي��ارة  متيزت  وق��د 
احلزب  وأط��ر  قيادة  مع  اللقاءات  من 
الشيوعي ومع مسؤولني في احلكومة 
االنتقالية كما شمل مقابالت مكونات 
والتنظيمات  والتغيير  احل��ري��ة  ق��وى 

النسوية وجلان املقاومة، 

اخلارجية  العالقات  مكتب  وحسب 
للحزب الشيوعي السوداني، فإن الزيارة 
السودانية  الثورة  جتربة  على  ستقف 
ك��ل��ه جلسارة  ال���ع���ال���م  أب���ه���رت  ال���ت���ي 
و)الشفاتة(  )ال��ك��ن��داك��ات(  وش��ج��اع��ة 
إرادة  وق��وة  املعتقالت،  في  وصمودهم 

حلريته  نيله  حتى  السوداني  الشعب 
وكرامته.

اخلارجية،  العالقات  مكتب  وق��ال   
معاني  ج���س���دت  دي��س��م��ب��ر  ث�����ورة  إن 
الشعب  إص���رار  أهمها  ع��دي��دة،  وق��ي��م 
ورسوخ  هدفه  حتقيق  علي  السوداني 

وكرامته  ع��زت��ه  ع��ل��ى ص���ون  ع��زمي��ت��ه 
وقدرته على جتاوز ما يتعرض له من 

حتديات وصعوبات.

عدد  في  الزيارة  لتغطية  عودة  ولنا 
مقبل

النهج الدميقراطي وحزب العمال التونسي في ضيافة احلزب 
الشيوعي السوداني

يوم اخلميس 5 دجنبر 2019 إضراٌب عاٌم في فرنسا دعت 
إليه العديد من النقابات العمالية. إذ أعلن عن اإلضراب كٍل 
من عمال النقل بكافة فروعه: السكك احلديدية والطرق 
واملطارات، والعاملني باملنظومة الصحية )أطباء وممرضني 
ال���ط���وارئ والعدل.  وال��ع��ام��ل��ني مب��ن��ظ��وم��ات  وم��ع��اجل��ني(، 
وأعلنت النقابات أن هذه اإلضرابات قد يتم جتديدها إذا 

لم تتم االستجابة للمطالب.

لفهم هذه املوجة من اإلضرابات، علينا العودة إلى بدايات 
للطبقات  م��اك��رون  تعهد  حيث  م��اك��رون.  إمي��ان��وي��ل  عهد 
األغنى بإنهاء ضريبة الثروة و تقليل الضرائب العقارية. 
في حني تعاني الطبقات األفقر منذ توليه املنصب تراجعا 
مستمًرا في احلقوق االجتماعية آخرها ما أسماه ماكرون 
”إصالح منظومة البطالة“ -سرى من نوفمبر لهذا العام. 
التي هي جزء  البطالة  إعانات  حولت  ”اإلصالحات“  هذه 
من التأمينات االجتماعية، التي تلتزم بها الدولة وميولها 
دافعو الضرائب، إلى صدقات تقدمها الدولة للعاطلني عن 
العمل. تسبب هذا في انخفاض رواتب العاطلني بحوالي 
%50. وأدى هذا إلى حتميل الطبقات األفقر دفع تكلفة 
بالغة  صعوبات  وس��ط  االقتصادية  ”اإلصالحات“  ه��ذه 
ماكرون  برنامج  الئقة.  وظيفة  أو  سكن  على  العثور  في 
االقتصادي كان السبب في اندالع العشرات من احلراكات 
توليه  منذ  القطاعات  جميع  ف��ي  الواسعة  االجتماعية 

احلكم في 2017 أبرزها حركة السترات الصفراء.

في هذا السياق، تأتي احلزمة اجلديدة من اإلصالحات 
تغييرات  عن  أعلن  إذ  ماكرون.  بها  يقوم  التي  الليبرالية 
تزال  ال  التغييرات  ه��ذه  املعاشات.  منظومة  في  جذرية 
يحيط بها كثير من الغموض، إذ لم تعلن احلكومة بشكل 
رسمي حتى اآلن عن تفاصيل التعديالت. إال أن التكهنات 
وحكومته  ماكرون  يخوضه  ال��ذي  املسار  تؤكد  اآلن  حتى 
منذ بداية عهده: سيدفع العمال إلى االستمرار في العمل 
حتى أعمار متأخرة ليتلقوا معاشات أقل. هذه التعديالت 
العام  بشقيه  للمعاشات  احلالي  النظام  تغيير  إلى  تشير 
)الذي  واخل��اص  العمال(  من    80% نحو  )ال��ذي يخص 

يخص الوظائف الشاقة ويتيح للعامل معاًشا مبكًرا( إلى 
نظام جديد يشمل الفئتني السابقتني. هذا النظام الشامل 
الذي تدفع إليه احلكومة وتبرره -للمفارقة- بإقرار املساواة، 

هو مجرد غطاء الستمرار سياسات احلكومة السابقة.

ُيعد هذا احلراك هو األكبر من نوعه )من حيث تنوعه 
وانخراط العديد من النقابات منذ 1995( إذ سبق وأعلنت 
جوبيه  آالن  حكومة  تولي  أثناء  شامال  إض��راًب��ا  النقابات 
رئاسة جاك شيراك(. ُوص��ف هذا اإلض��راب وقتها  )حتت 
ُأصيبت  إذ  الشهيرة.   1968 م��ظ��اه��رات  منذ  األك��ب��ر  ب��أن��ه 
الدولة بالشلل التام ملدة ثالثة أسابيع بسبب هذا اإلضراب. 
السياسي  النقاش  دوائ��ر  اتساع  في  أيًضا  اإلض��راب  تسبب 
مؤيًدا  مجتمعًيا  ت��ي��اًرا  م��ول��ًدا  املجتمعي  واالق��ت��ص��ادي 
لإضراب، وهو ما أظهرته استطالعات الرأي. وُيعد مثل هذا 
احلراك انتصاًرا عمالًيا مبهًرا وخسارة للحكومة اليمينية 

في  التغيرات  ه��ذه  تأجيل  إل��ى  الفرنسي  اليمني  دف��ع  مما 
2019. هذا يفسر قيام احلكومة  املعاشات حتى  منظومة 
لتحاول  اجلديد  القانون  تفاصيل  على  الشديد  بالتعتيم 
مواجهة احلراك ليبدو املتظاهرون واملضربون كما لو كانوا 

يواجهون أمًرا ال يعرفون عنه شيًئا.>

بسبب السياسة الليبرالية املتوحشة التي تستهدف املكتسبات االجتماعية،  
اإلضراب يشل فرنسا


