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   . رئيس التحرير : التيتي احلبيب   

كلمة العدد
خــال  والــتــكــويــن  الــتــربــيــة  قــطــاع  يعيش 
ــى إيـــقـــاع تــصــاعــد  ــل ــرة ع ــيـ الـــســـنـــوات األخـ
االحتجاجات دفاعا عن التعليم العمومي وعن 
مكتسبات وحقوق العامات والعاملني فيه؛ مما 
وكيفية  ونتائجها  أسباب  حول  التساؤل  يطرح 

تعامل الدولة معها.
حقوق  مــن  لعدد  مؤسس  حــق  التعليم  إن 
على  يساعد  وتــوفــيــره  األســاســيــة  ــان  ــس االن
رغم  والتقدم  الرقي  نحو  بوابة  وهو  توفيرها؛ 
السائدة  الطبقية  الكتلة  طرف  من  توظيفه 
دميقراطية  وال  تنمية  وال  مصاحلها،  خلدمة 
الدولة  على  يجب  لذلك  منها؛  الــولــوج  دون 
ومنصف  مجاني  جيد  تعليم  توفير  ضــمــان 
وال  كانت  املخزنية  السياسة  أن  غير  للجميع. 
املناظرات  كل  فرغم  الشعار.  هذا  عكس  زالت 
التعليم"،  "إصــاح  حول  واملخططات  والبرامج 
الفشل،  عنوانه  مسلسا  يعيش  القطاع  ظل 
ألنها كانت محكومة بإماءات املؤسسات املالية 
السائدة.  الطبقية  الكتلة  وبجشع  الدولية 
واحلقيقة املرة التي ال يتم تداولها كثيرا هي أن 
بل  التعليم،  إصاح  نية  أبدا  له  تكن  لم  النظام 
على العكس من ذلك متاما قرر منذ انتفاضة 23 
مارس 1965 احلد من عدد امللتحقات وامللتحقني 
يخرج  التعليم  لكون  اعتبارا  الدراسة  بصفوف 
ــن ذلــك  ــان ع ــ املــعــارضــني حلــكــمــه؛ ومت اإلع
الــذي  الثاثي  واملخطط  بنهيمة  مــشــروع  يف 
السياسة  يف  متحكما  التوجه  هذا  وظل  تاه؛ 
الواضحة لهذه  اليوم. والنتيجة  إلى  التعليمية 
السياسة هي نسبة األمية املرتفعة التي تتجاوز 

%32حسب االحصائيات الرسمية.

ــة  ــي ــاس وميــكــن تــلــخــيــص األهــــــداف األس
التعليم،  مجال  يف  احلالية  املخزنية  للسياسة 
والتي جندها متفرقة يف الرؤية االستراتيجية 

والقانون اإلطار وغيرهما من القوانني والبرامج 
واخلطط ويف إماءات املؤسسات املالية الدولية 

املانحة، يف ما يلي :
مــصــالــح  ــة  ــدمـ ــم خلـ ــي ــل ــع ــت ال تـــوجـــيـــه   •
ترويج  ــال  خ مــن  الــســائــدة  الطبقية  الكتلة 
يف  هي  التي  العمل  قوة  وإنتاج  أيديولوجيتها 

حاجة إليها.
من  العموميتني  واجلامعة  املدرسة  تفكيك   •
أجل استباحتهما أمام جشع الرأس مال وتسهيل 

كل أشكال اخلوصصة .
ــم ملــؤســســات  ــدع ــال ال ــك ــل أش •  تــقــدمي ك
على  املالي،  الدعم  فيها  مبا  اخلــاص،  التعليم 
أشكال  كل  واعتماد  العمومي؛  التعليم  حساب 
العمومية  ــة  املـــدرسـ إلضـــعـــاف  ــة  ــص ــوص اخل

واجلامعة العمومية.
ضمان  يف  مسؤوليتها  من  الــدولــة  متلص   •

احلق يف التعليم .
وتخليها  مسؤوليتها  مــن  الــدولــة  متلص   •
مصادر  تنويع  خــال  من  التعليم،  متويل  عن 
مجانية  ضــرب  أجــل  مــن  واملـــنـــاورة  التمويل 
التعليم، والتفويت التدريجي للتعليم للجهات؛ 
• إدخال الهشاشة للقطاع من خال التشغيل 
مكتسبات  إقــبــار  اجتــاه  يف  والعمل  بالعقدة 
حقهم/ وضــرب  واملوظفني  املوظفات  وحقوق 
هن يف االستقرار االجتماعي واملهني والنفسي، 
خاصة  أنظمة  إلى  اجلميع  بتحويل  والتلويح 
على  والــقــضــاء  اجلهوية  األكــادميــيــات  بأطر 

الوظيفة العمومية يف القطاع .
وترافق هذا الهجوم الكاسح للدولة املخزنية 
وعلى  تسليعه  أجل  من  العمومي  التعليم  على 
مكتسبات وحقوق العامات والعاملني مع تزايد 
على  ــراره  واص واحمللي  العاملي  الرأسمال  جشع 

العموميتني. وما زاد  افتراس املدرسة واجلامعة 
القطاع  يف  الغضب  منسوب  من  ورفع  بلة  الطني 
الشغيلة  مبطالب  املخزنية  الــدولــة  استهتار 
املناضلة،  وبنقاباتها  فئاتها  بكل  التعليمية 
املتعلقة  ــقـــرارات  الـ ــل  ك بــاتــخــاذ  ــا  ــراده ــف وان

بالقطاع.
وكانت نتيجة تغول سياسة الدولة املخزنية 
وسط  والقلق  الغضب  تعميم  التعليم  قطاع  يف 
القطاع وتوسع وانتشار دائرة االحتجاج وتوالي 
والتنسيقيات  للنقابات  النضالية  األشــكــال 
الفئات  من  عــدد  حاليا  ويخوض  التعليمية. 
مطالبها  عن  دفاعا  بطولية  معارك  التعليمية 
املشروعة؛ ويؤكد صمود وإصرار األساتذة الذين 
لسياسة  الشعبي  الرفض  التعاقد  عليهم  فرض 
الدولة يف مجال التوظيف يف القطاع ومحاولتها 
إدخال الهشاشة إليه؛ كما قرر التنسيق النقابي 
الثنائي بني النقابة الوطنية للتعليم املنضوية 
ــواء الــكــونــفــدرالــيــة الــدميــقــراطــيــة  ــ حتــت ل
التوجه   / للتعليم  الوطنية  واجلامعة  للشغل 
الدميقراطي  برنامجا نضاليا يبدأ  من اعتبار 
احتجاج  يــوم   2020 مــارس   19 اخلميس  يــوم 
ويوم  وجهويا،  وإقليميا  محليا  مشترك  وطني 
وطني  إضــراب  يــوم   2020 مــارس   24 الثاثاء 
الوطنية  التربية  وزارة  أمام  ووقفة احتجاجية 
على الساعة  10 صباحا، ومسيرة نحو البرملان.
النضاالت  مــردوديــة  ضعف  أسباب  من  إن 
البطولية التي خيضت يف القطاع التشتت الذي 
الشيء  مطالبها،  على  فئة  كل  وتركيز  طبعها، 
الذي سهل على الدولة التعامل معها وامتصاص 
النضاالت  لهذه  رحب  أفق  وإلعطاء  تأثيراتها؛ 
الدعم  وضمان  توحيدها  على  العمل  يجب 
لها وربطها  الشعبي ودعم اجلبهة االجتماعية 

بالنضال الشعبي العام .

غضب عارم يف قطاع التعليم ملواجهة هجوم الدولة عليه

  فاضمة احرفو: من ضحايا البطش 
املخزني
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عمر بعزيزضيف العدد :  

المناضلين  واحدة، فصراع  وبجملة 
الـــيـــوم  الــمــاركــســيــيــن  ــن  ــي ــي ــاب ــق ــن ال
ــة مــن  ــابـ ــقـ ــنـ الـ هــــو صـــــــراع لـــتـــحـــريـــر 
المتحكمة  والمافيا  البيروقراطية 

في اقتصاد بالدنا

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

ال ميكن تقوية احلركة النقابية 
يف ظل التشتت



  العدد: 2351

الثانية من 17 إىل 23  مارس 2020 

النهج الدميقراطي يحيي نضاالت العامات والعمال  وعموم الشغيلة وسائر 
الفئات الكادحة واملعطلة

للنهج  الــوطــنــيــة  ــكــتــابــة  ال تـــدارســـت 
 8 األحد  ليوم  اجتماعها  يف  الدميقراطي 
ومستجدات  احلــزب  أنشطة   2020 مــارس 

: يلي  مبا  تتسم  والتي  األوضاع 

بــتــداعــيــات  ــي،  ــامل ــع ال الــصــعــيــد  عــلــى   -
من  يصاحبه  ومــا  كــورونــا  فيروس  انتشار 
إعامية  وحرب  خبث  من  تخلو  ال  دعاية 
وما  واقــتــصــاديــة  سياسية  خلفيات  ذات 
اإلنسان،  بحقوق  ومس  هلع  من  عنها  ينتج 
الــســوق  يف  ــبــتــرول  ال ــار  ــع أس وبــانــخــفــاض 
العاملي  االقتصاد  منــو  وبتراجع  العاملية 
األزمة  تعمق  على  داال  مؤشرا  هذا  ويعد 
ــورا  االقــتــصــاديــة وتــوســعــهــا ودخــولــهــا ط
اقتصادي  محرك  بغياب  يتميز  جديدا 
منو  ــع  ــراج ت ــار  ــب ــت االع بــعــني  ــذا  أخـ وازن 

الصيني. االقتصاد 

بــاســتــمــرار  ــوي،  ــه اجل املــســتــوى  عــلــى   -
ولبنان  اجلــزائــر  يف  الشعبية  ــات  ــراك احل
كصدى  ليبيا  يف  األهلية  واحلرب  والعراق 
واإلمــارات  )مصر  وإقليمية  دولية  ملطامع 
من  وتــركــيــا  وقــطــر  جهة  مــن  والــســعــوديــة 
يف  لتركيا  السافر  والتدخل  أخــرى(  جهة 
اإلرهابية  بالتنظيمات  باالستعانة  سوريا 
وبــاســتــغــال مــآســي الــاجــئــني واملــتــاجــرة 

. فيها

ــاق  ــإط ب الـــوطـــنـــي  املـــســـتـــوى  ــى  ــل ع  -
ــادرات واإلجــــــــراءات مــن  ــ ــب ــ ــن امل ــدد مـ ــ ع
املــقــاوالت  ومتــكــني  األخــضــر  اجلــيــل  قبيل 
بنسب  قـــروض  مــن  واملــتــوســطــة  الــصــغــرى 
جديدة  ملرحلة  واإلعـــداد  ضعيفة  ــاح  أرب
فجة  كــاذبــة  ودعــايــة  الــدرهــم  تعومي  مــن 
السيارات  صناعة  مجال  يف  املغرب  ملكانة 
إلى  أقرب  حكومة  ظل  يف  وغيره  هذا  وكل 
مجرد  وزراؤهــا  األعمال  تصريف  حكومة 
العاملي  والبنك  الظل  حكومة  لدى  موظفني 
ارتفعت  ــد  وق ــي.  ــدول ال الــنــقــد  ــدوق  ــن وص
انتخابات  الــقــادمــة،  االنــتــخــابــات  حــمــى 
منسوب  فيها  يرتفع  مناسبة  وهي   ،  2021
القوى  صفوف  يف  والــصــراعــات  اخلــافــات 
قضايا  بــخــصــوص  ــزن  ــخ امل حــول  املــلــتــفــة 
ــراف  اإلش وهــيــأة  ــراع  ــت االق ــط  ومن العتبة 
والتقطيع  ــح  ــوائ ــل وال االنــتــخــابــات  عــلــى 
ظل  يف  هذا  وكل  املقبلة،  احلكومة  ورئيس 
من  شعبية  مقاطعة  من  والتخوف  اخلوف 
اجلفاف  بينما  عارمة،  ستكون  أنها  املؤكد 

مــبــادرة  دون  لــكــن  ثــابــتــة  حقيقة  أصــبــح 
رســمــيــة لــتــطــويــق تــداعــيــاتــه اخلــطــيــرة 
وعموم  والكادحني  الصغار  الفاحني  على 
أن  على  بــالــبــاديــة.  الشعبية  اجلماهير 
هو  جتــاهــلــه  ميــكــن  ال  املــشــهــد  ــن  م ــزءا  جـ
وشرائح  العاملة  للطبقة  متنوعة  نضاالت 

وغيرهم.     واملستخدمني  املوظفني  من 

الوطنية  الكتابة  فان  سبق  مما  انطاقا 
: يلي  ما  تعلن 

عبر  لــلــمــرأة  عــالــيــة  حتــيــة  تــوجــه   )1
خصوصا  املغربية  واملـــرأة  عموما  العالم 
ــرأة الــعــامــلــة والــكــادحــة،  وعــلــى رأســهــا املـ
أجل  من  للنضال  العاملي  اليوم  مبناسبة 
النهج  تصميم  على  مؤكدة  ــرأة،  امل حقوق 
ضد  النضال  مواصلة  على  الدميقراطي 
ومن  والباترياركا  والرجعية  الرأسمالية 
املساواة  يف  كاملة  املرأة  حقوق  انتزاع  أجل 
حقوقها  ضــمــان  ــع  م ــل  ــرج ال ــع  م الــتــامــة 
املــجــاالت  كــل  ويف  وكـــأم  ــرأة  ــام ك اخلــاصــة 
على  املــغــربــيــة  ــة  ــدول ال حتــفــظــات  ــاء  ــغ وإل
ومــن  الــصــلــة  ذات  ــيــة  الــدول االتــفــاقــيــات 
ومدني  عصري  لألسرة  قانون  إقــرار  اجل 

ودميقراطي.

ــات  ــ ــام ــ ــع ــ ال نـــــضـــــاالت  ــي  ــ ــي ــ حت  )2

الفئات  وسائر  الشغيلة  والعمال  وعموم 
القمع  قوة  بكل  ويدين  واملعطلة  الكادحة 
الطاقات  جميع  ويدعو  به  تواجه  الــذي 
النضاالت  بــهــذه  االلــتــحــام  إلــى  املناضلة 
تأطيرها  يف  واملــســاهــمــة  بــهــا  والــتــعــريــف 
الوحدة  على  وتــؤكــد  عنها.  القمع  وصــد 

التنسيق  باملناسبة  وتــثــمــن  الــنــضــال  يف 
الوطنية  النقابة  بــني  الثنائي  النقابي 
للتعليم/ الــوطــنــيــة  واجلــامــعــة  للتعليم 

الدميقراطي. التوجه 

ــراءات  ــ إج بــســن  احلــكــومــة  تــطــالــب   )3
السلبية  اجلــفــاف  ــار  آث مــن  للحد  عاجلة 
وتوفير  القطيع  بدعم  املعنية  الفئات  على 
التشغيل  أوراش  وبــرمــجــة  الــشــروب  ــاء  امل
الازمة  املرافق  بتوفير  تطالب  كما  وغيرها 
ــاح وصــيــانــة  لــلــعــاج املــجــانــي ومــنــهــا إصـ
واملستشفيات  بنصميم  مستشفى  وتشغيل 
الصدرية  باألمراض  اخلاصة  له  املماثلة 
احملروقات  أثمنة  بتتخفيض  تطالب  كما 

املقايسة. منطق  مع  انسجاما  ببادنا 

مبدينة  الشعبية  املسيرة  "تثمني   )4
يوم  تنظيمها  املرتقب  من  كان  التي  مراكش، 
إلى  تأجيلها  قبل   ،2020 مارس   15 االحد 
وتدعو  كورونا"  فيروس  بسبب  الحق  وقت 

واملشاركة  لها  الدعاية  عبر  إجناحها  إلى 
على  بإالعتراض  باملناسبة  وتندد  فيها 
حول  القانون  مشروع  على  البرملان  مستوى 

املشروع. غير  اإلثراء 

املتخلف  الرجعي  التصريح  تدين   )5
العلمي ملدينة وجدة يف حق  لرئيس املجلس 

يعكس  تصريح  وهــو  األمازيغية  الثقافة 
املترسخة  االستعمارية  الذهنية  بقايا 
ونظرتها  التحقيرية  الــدولــة  مفاصل  يف 
شعبنا  ــة  ــوي ه مـــن  ــاســـي  وأسـ ــام  هـ ــزء  جلـ

والثقافية. اللغوية 

االجتماعية  اجلــبــهــة  ــأداء  بـ تعتز   )6
واملساهمة  وحــدتــهــا  صيانة  ــى  إل وتــدعــو 
فروع  ببناء  برنامجها  تنفيذ  يف  بحماس 
بلورة  على  محليا  وبالعمل  لها  جــديــدة 
ــات مــطــلــبــيــة تــســتــجــيــب لــلــحــركــيــة  ــف ــل م
للساكنة  املــلــحــة  واحلــاجــيــات  النضالية 
لها  تدعو  التي  النضالية  املبادرات  وإجناح 

. يا كز مر

النضالية  تعتز بالدينامية  7( كما 
ــنــهــج  ــنـــاضـــات ومـــنـــاضـــلـــي ال ــامـــة ملـ ــهـ الـ
إلى  معه وتدعو  واملتعاطفني  الدميقراطي 
على  والثبات  والصمود  النضال  من  املزيد 

النصر. حتى  املوقف 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

 ضحايا "مشروع بدر" ينظمون و قفة أمام العمالة  
)أغلبية احلضور نساء(

 املرأة املكافحة حاضرة بقوة

احملمدية 

وعادت حليمة لعادتها القدمية
ــاالت  ــضـ ــنـ ــد ســـلـــســـلـــة مــــن الـ ــعـ بـ
ــات، مــســيــرة،  ــفـ واالحـــتـــجـــاجـــات) وقـ
املــراســات  و  ــاالت...(  ــ ــق ــ م ــام،  ــص ــت اع
تنسيقية  عقدتها  التي  احلوار  وجلسات 
ــور، تــاجــمــوت،  ــرك ــوك ــري-ب ــه قــبــائــل ل
احمللية  الــســلــطــة  ــن  م ــل  ك ــع  م بــــووزال 
ازكزا  اكلمام  ممثلة يف قائد قيادة لهري 
والكاتب  خنيفرة  احــواز  دائــرة  ورئيس 
والغابات  املــيــاه  وادارة  للعمالة  الــعــام 
االقليم  بعمالة  القروية  الشؤون  وادارة 
واملسح  العقارية  احملافظة  وكالة  وكذلك 
العام  الكاتب  اخلرائطي بخنيفرة، اقدم 
الفاحة  بــوزارة  والغابات  املياه  لقطاع 
مراسلة  على   2019 دجنبر   26 بتاريخ 
حتت  بــرســالــة  خنيفرة  اقــلــيــم  عــامــل 
5832 يطلب منه ضرورة استكمال  عدد 
بــغــابــات  االداري  الــتــحــديــد  اشــغــال 
احملددة  االراضــي  استثناء  مع  املنطقة 
اراضــي  وهــي   ،1966 يونيو   6 مبحضر 
وللتوضيح  اعــاه،  اليها  املومأ  القبائل 
ليستكمل  جــاء  احملضر  هــذا  فــان  اكثر 
امللكية  باللجنة  سميت  جلنة  اشــغــال 
يونيو   8 بتاريخ  امحزان  اراضي  لتصفية 
1965 و التي باشرت اجراءات استرجاع 

التي  ألراضيها  القبائل  من  مجموعة 
قــواده  منها  الفرنسي  املستعمر  مكن 

باملنطقة. وجاديه 

لتاريخ  تعود  املراسلة  هذه  ان  رغم     
االقليم  عمالة  فــان  دجنبر2019   26

االدارات  بــني  مــن  ادارة  ــألي  ــراس ت لــم 
الصمت  لــزمــت  و  املــلــف  يف  املــتــدخــلــة 
تنسيق  جلنة  متكن  بعد  و  بخصوصها، 
ــاع عــلــى املــراســلــة  ــ ــن االط الــقــبــائــل م
فيها،  مــبــالــغ  بــســريــة  احــيــطــت  ــتــي  ال
احجام  فيه  تستغرب  بيانا  ــدرت  اصـ
مضامينها،  تفعيل  عن  االقليم  ادارات 
العمالة  مــعــه  تــفــاعــلــت  الـــذي  األمـــر 
ــرة احـــواز  ــ ــن رئــيــس دائ ــل م ــوة ك ــدع ب
االقليمية  االدارة  مــديــر  و  خنيفرة 
الجتماع  واحملــافــظ  والــغــابــات  للمياه 
التعليمات  فيه  اعطيت  العمالة  مبقر 
داخل  يومني  يف  امللف  معاجلة  بضرورة 
مكتب رئيس الدائرة دون تنقل الى عني 
ادارة  رفضته  الــذي  االمــر  هو  و  املكان، 
بعدما  خصوصا  الحقا  الغابات  و  املياه 
طلب منهم  اقحام  "أحد األعيان" ضمن 
حسب  العملية  من  املستفيدين  قائمة 
القبائل،  تنسيقية  علم  الــى  رشــح  مــا 
اقصاء  يرتب  قد  الشخص  هذا  اقحام 

وقطعهم  فدادينهم  من  فقراء  فاحني 
يتعلق  األمــر  ان  و  خصوصا  االرضــيــة 
هكتار،   300 حلوالي  حتفيظ  مبطلب 
التضحية  يف  مانعا  يرى  ال  البعض  لكن 
"األعــيــان"  لعيون  الفاحني  بعشرات 

... وغلل خدمتهم  

والغابات  املياه  مندوبية  فان  حاليا 
التام  استعدادها  التنسيق  للجنة  تعلن 
املراسلة  ملضامني  املستعجلة  لــألجــرأة 
مبعية  ــروج  اخلـ مــن  متكينها  شريطة 
دون  و  ــان  ــك امل لــعــني  احملــلــيــة  الــســلــطــة 
باحلدود  االلتزام  اللهم  مسبقة  شروط 
السيد  كذلك  و   ،1965 مبحضر  املبينة 
لتمكني  جــاهــزيــتــه  يــعــلــن  ــافـــظ   احملـ
يف  اراضــيــهــم  ستفرز  الــذيــن  املــواطــنــني 
يف  حتفيظهم  وثائق  من  العملية  هذه 
االشغال  كل  أن  اال  ساعة،   48 من  أقل 
احجام  بسبب  مكانها  ــراوح  تـ ــت  الزالـ
ــن الــقــيــام بــالــدور  عــمــالــة االقــلــيــم ع
تقوم  كما  العملية  هذه  يف  منها  املطلوب 
)سيدي  و  )تافشنا(  منطقة  يف  بذلك 
)سيدي  قائد  ان  بل  وســاعــد(،  يحيى 
يومني  يخصص  مثا  اوســاعــد(  يحيى 
و  العقارية  احملافظة  مبعية  االسبوع  يف 
امليدانية  للزيارات  والغابات  املياه  ادارة 
بعني  أخــذا  املواطنني  ملفات  لتسوية 
والغابات  املياه  ادارة  ماحظات  االعتبار 

املكان...   بعني 

يف  الــفــاحــني  ان  ــى  ال ختاما  نشير 
على  االقتيات  يدينون  الثاث  القبائل 
ويــتــوعــدون  وتضحياتهم،  نضاالتهم 
تعطيل  استمرار  مستنكرين  بفضحه 
تضمن  تــســويــة  إليـــجـــاد  مــصــاحلــهــم 
وزارة  هــكــتــارات))مــدلــل  اســـتـــفـــادة  
ــر من  ــ الــداخــلــيــة(( مــهــمــا كــلــف األم
الفقراء؛   الفاحني  بفدادين  تضحية 
يــفــرطــوا يف شــبــر من  ــن  ل ــون  ــاح ــف وال
ــم مــتــفــقــون عــلــى رفــض  اراضــيــهــم و ه
والتواطؤ  الفضيحة  هــذه  يف  الــتــورط 
الكاملة  املسؤولية  محملني  اطرافها  مع 
تداعيات  من  عنها  سيترتب  ما  كل  يف 
يكرم  خاصة  ضيعة  الوطن  يرى  من  لكل 
خوف  دون  يشاء  وقتما  يشاء  من  منها 
ميدانيا  يــواجــهــون  انــهــم  خــجــل،  وال 
واالفــات  الفساد   مع  التطبيع  ثقافة 
و احملــاســبــة يف اجلــرائــم  املــســاءلــة  مــن 
وزارة  وتغول  والسياسية  االقتصادية 

ملنتصرون... حتما  وانهم  الداخلية، 

العمل  جلنة  نظمت  ــارس،  م  8 مبناسبة 

الدميقراطي  النهج  لفرع  التابعة  النسائي 

الفاحات  من  العشرات  مع  تواصليا  لقاءا 

احملمدية. ببادية  والعامات 

الفرع  مبقر  لقاء  البادية  يف  اللقاء  سبق 

. ينة ملد با

حــضــرت رفــيــقــات مــن خـــارج احملــمــديــة: 

جبار ومينة  بوخلخال،  أمينة  النامي،  نعيمة 

احملمدية

الكبير قاشا

املشكل؟ يكمن  أين 
بنيخلف،  قــيــادة  الــلــويــزيــة،   : املنطقة   -

. احملمدية  عمالة 
حسب  العائات)34  من  العشرات  عاشت   -
استقال  قبل  أرض  فوق  الضحايا(،  تصريح 
يشتغلون  الــعــائــات  أفـــراد  كــان  بسنني،   56

معمر.  عند  زراعيني  كعمال 

- ملا مت "استرجاع" األرض من طرف الدولة، 
العائات يف مكانها، و اشتغال األفراد  استمرت 

. تذكر  مشاكل  بدون  الدولة  شركة  مع 
الــدولــة  فــوتــت  األخــيــرة  الــســنــوات  يف   -
"بدر"  مشروع  إلجناز  العمران،  لشركة  األرض 

. للسكن
- مت االتفاق مع الساكنة على مغادرة املكان 
"العمران"  طــرف  مــن  تسليمهم  ــاس  أس على 

. أشهر  بعد6  مساكن 
بعد  القدمية  املساكن  هدم  عملية  متت   -

.)2017( مغادرتها 
املــكــان،  مــغــادرة  بعد  ســنــوات   3 حــوالــي   -
بديل  سكن  ال  التشرد:  مآسي  العائات  تعيش 

يحزنون. لهم  و 
شركة  و  الهدم،  على  سهرت  التي  العمالة   -
تعطيان  ال  الــعــقــاري،  املــضــارب  ــران"،  ــم ــع "ال
 Lydec et ONEEP :أجوبة مقنعة، متهماتان

؟؟؟؟؟؟؟ املشروع.  بعرقلة 
للعمالة)11مارس(،  العام  الكاتب  استقبل   -
قامت  العمالة  أن  له  قال  حيث  الضحايا  وفد 

العمران.... إلى  التوجه  عليهم  و  بواجبها 
ــات ضــحــايــا املــضــاربــة  ــائ ــع اخلـــاصـــة: ال

العقارية.
ــة  ــارب ــض ــا امل ــاي ــح ــع ض ــن مـ ــام ــض ــت ــن ن ــح ن
هي  فالعمالة  العمالة.  وتــواطــؤ  العقارية، 
بعد  العائات  تشريد  عن  املباشرة  املسؤولة 
6 أشهور. هدم مساكنهم، وعدم االلتزام مبدة 
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على  اإللتفاف  من  املخزني  النظام  متكن 
املتمثل  املــغــربــي  للشعب  ــروع  ــش امل املطلب 
بسبب  الــوطــنــي  والــتــحــرر  اإلســتــقــال  يف 
وقبولها  الوطنية  احلركة  من  جزء  تواطئ 
متكن  كما  املشؤومة،  ليبان  إكس  بإتفاقية 
اجلزء  وإدمــاج  التحرير  جيش  تصفية  من 
الغرب  إلى  وانحاز  امللكي  اجليش  يف  األخر 
على  للحفاظ  فرنسا  خاصة  اإلمبريالي 
إلرادة  املعاكسة  السياسات  هذه  مصاحله، 
املعارضة،  القوى  واجهتها   املغربي  الشعب 
املجيدة   1965 إنتفاضة  ــارس،  م  3 حركة 
الفاشي  الــنــظــام  واجــهــهــا  الــتــي  بالبيضاء 
العشرات  ضحيتها  ذهب  و  والنار  باحلديد 
ــم إنــتــفــض اجلــيــش يف  خــاصــة الــشــبــاب، ث
هذه  القنيطرة.  ثــم  الصخيرات  إنقابي 
ــام وقــوى  ــظ ــن ــة بــني ال ــوي ــدم ــة ال ــه ــواج امل
ــروز الــيــســار اجلــديــد  دفــع  ــ ــة  وب ــارض ــع امل
العليا  القيادة  على  اإلستياء  إلى  النظام 
اجلــنــراالت   مــن  عــديــد  وحتــيــيــد  للجيش 
راجع  دبلوماسية،  مناصب  يف  تعيينهم  عبر 
عبر  جديد  إجماع  خلق  وحاول  حساباته  
وقضية  الــدميــقــراطــي  املسلسل  أســمــاه  مــا 
لها  سيتصدى  مــنــاوراتــه  الــصــحــراء،لــكــن 
الكرمي  العيش  يف  الطامح   املغربي  الشعب 
الطبيعة  لكن  حقيقة،  دميــقــراطــيــة  ويف 
ستظهر  للنظام  والــدمــويــة  اإلستبدادية 
وسيتم   1979 أبريل   إضراب  يف  جديد   من 
ــن املــنــاضــات  ــات م ــئ إعــتــقــال وتــشــريــد امل
 1981 يونيو   20 ــراب  إض ويف  واملناضلني، 
ــرى إلخــمــاد  ــ ــرة أخ ــش مـ ــي ســيــتــدخــل اجل
عشرات  والنتيجة  بالبيضاء  اإلنتفاضة 

واملعتقلني. واجلرحى  القتلى 
ــة  ــاديـ ــصـ ــتـ اإلقـ األزمــــــــة  تـــعـــمـــق  إن 
مع  ــة   ــاص خ الــســيــاســيــة  و  واإلجــتــمــاعــيــة 
النظام  وعــجــز  الهيكلي  التقومي  برنامج 
ــة  ــروع ــش ــة لــلــمــطــالــب امل ــاب ــج ــت عـــن اإلس
ــاع  األوضـ ســتــؤجــج  الــكــادحــة  للجماهير  
ــدن مــراكــش و  ــى انــتــفــاضــة  يف م وتـــؤدي إل
النظام  واجهها  التي  وغيرهما،  الناضور  
مما  الهيلوكبتر  وطائرات  باجليش  كذلك 
يخفيها  ولم  اإلستبدادية  طبيعته   عرى 
ــه وتــواطــئ   ــاورات ــن ــلــك الـــراحـــل، لــكــن م امل
إيقاف  تستطيع  لم  حوله  امللتفة  األحزاب  
وجاءت  اجلماهير  وإنتفضت  الربيع.  زحف  
اإلضـــراب  بــعــد   1990 دجــنــبــر  انــتــفــاضــة  
التي  نقابيتان  مركزيتان  له  دعــت  الــذي 
األجهزة  ومختلف  باجليش  النظام  واجهها 
أن  بامللموس  ليتبني  بفاس  خاصة  القمعية 
عن  للدفاع  أدواتــه  أحد  هو  امللكي  اجليش 
عندما   خاصة  السائدة،  الطبقات  مصالح 

الصراع. يحتد 
والقوى  النظام  بني  املواجهات  هذه  بعد 
ــى كــافــة   ــل ــة ع ــي ــراط ــق ــدمي ــتــقــدمــيــة ال ال
وعدم  اجليش  أستولى  أن  وبعد  املستويات  
صحة  عــرفــت   ، املــنــشــود  التغيير  حتــقــق 
احلكم  لتمرير  يخطط  بدأ  و  تدهورا  امللك 
التقدمية  القوى  ضغط  مع  و  وريــثــه،  إلــى 
املعتقلني  ــات  ــائ وع احلــقــوقــيــة  ــة  ــرك واحل
ــراح مــجــمــوعــة من  الــســيــاســيــني، أطــلــق سـ
الفقيد  رأســهــم   على  السياسني  املعتقلني 
الــرفــيــق عــبــد اهلل  و  الــســرفــاتــي  أبـــراهـــام 
سياسي  إنــنــفــراج   حــصــل  هــكــذا  احلــريــف 
سنتي  الدستور  تعديل  محاوالت  مع  جزئي 
التناوب  حكومة  تبعتهما   1996 و   1992

النضالي  املـــد   إجــهــاض  يف  ســاهــمــت  الــتــي 
الرحمان  عبد  بقبول  املغرب  عرفه  الــذي 
ــا بـــشـــروط املـــخـــزن،  ــه ــادت ــي ــي ق ــف ــوس ــي ال
األزمــة  لكن  جزئي  سياسي  انــفــراج  حصل 
مع  إستفحلت  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
خوصصة  من  زادت  التي  التناوب  حكومة 
الوضع  ــذا  ه اإلستراتيجية.  الــقــطــاعــات 
ــى خــلــق أدواتـــه  ــغــربــي إلـ ــع الــشــعــب امل دفـ
حزبي  إنــدمــاج  مــع  خاصة  الــذاتــي  للدفاع 
للقوات  اإلشــتــراكــي  واإلحتـــاد  اإلستقال 
املخزنية،  البنية  يف  كلي  بشكل  الشعبية 
حاملي  املعطلني  نضاالت  دعم  جلان  ظهرت 
األســعــار  غــاء  مناهضة  ــان  وجل الــشــواهــد 

تعسفيا...،  املطرودين  العمال  دعم  وجلان 
مستوى  من  الرفع  يف  ساهمت  اآلليات  هذه 
أن  ــت  أدرك التي  الكادحة  اجلماهير  وعــي 
السياسات  هــي  وتهميشيها   فقرها  سبب 
األحــزاب  تزكيها  التي  املخزنية  الطبقية 
أن  كــمــا  املــخــزن  املــنــدمــجــة يف  واإلطــــارات 
أوضاعها  حتسن  لن  اإلنتخابية   املسرحيات 
من  الشارع  هو  للصراع  احلقيقي  امليدان  وأن 

احلقوق. وإنتزاع  املكتسبات  حتصني  أجل 
ــدول  ال يف  لألنظمة  املــمــيــز  الــطــابــع  إن 
هذا  اإلســتــبــداد،  هــو  والعربية  املغاربية 
القوى  طرف  من  املرفوض  و  احملجوز  الوضع 
السيرورة  إلــى  أدى  الشباب  خاصة  احلية 
تونس  من  بــدءا  باملنطقة  األولــى  الثورية 
أنها  رغم  التي  باملغرب  فبراير   20 حركة  ثم 
السابقة،  اجلماهرية  للنضاالت  إستمرارية  
احلركة  بعد  سياسية  حركة  أول  أنها  إال 
غير  باإلستقال  املطالبة  أثناء  الوطنية 
اللحظة  مــســتــوى  يف  يــكــن  ــم  ل الــيــســار  أن 
يف  أشهر  ستة  زهاء  ساهم  لكن  السياسية، 
جدار  تكسير  مت  كما  وحتصينها  تطورها 
أن  إال  املــواطــنــني،  املــواطــنــات  لــدى  ــوف  اخل
إجتماعية  ــة  ــدال ع ــة  ــرام ك حــريــة  شــعــار 
بني  الضيقة  احلسابات  وبعض  الفضفاض 
أم  دميقراطي  نظام  نريد  هل  مثل  املكونات 
العدل  جماعة  وضوح  وعدم  برملانية  ملكية 
و اإلحسان التي تتبنى نظام مدني فضفاض 
مع  إنذار  سابق  دون  احلركة  من  وإنسحابها 
أسبوعها  بعد  إال  باحلركة  تلتحق  لم  أنها 
لكنها  فبراير،   20 إضعاف  يف  ساهم  الثاني 
النهج  بلور  السياق  هــذا  يف  متقدة،  بقيت 
امليدانية  اجلبهة  مفهومي  الدميقراطي 
عدد  أكــبــر  جتمع  بساطة  بكل  هــي  الــتــي 
إعتبار   دون  للمخزن  املناهضة  القوى  من 
ــة واجلــبــهــة  ــي ــوج ــول ــدي اإلخــتــافــات اإلي
تتكون  أن  فيها  ــروض  ــف امل الــدميــقــراطــيــة 

والدميقراطية  اليسارية  الــقــوى  كــل  مــن 
ألي  الرئيسي  العائق  للمخزن،  املناهضة 
هي  اجلبهة  هــذه  حقيقي،  تغيير  و  حتــرر 
هذه  لكن  امليدانية.  للجبهة  الصلبة  النواة 
فيتو  يف  تتمثل  عراقيل  واجهتها  املبادرة 
مشترك  نضال  أي  على  التحالف  ــزاب  أح
مببرر  تــارة  واإلحــســان،  العدل  جماعة  مع 
مببرر  ــارة  وت اإليديولوجية  اإلختافات 
ال  أنــهــا  كما  فــبــرايــر   20 حلــركــة  خــذالنــهــا 
املكتوية  الشعبية  اجلماهير  مــع  تناضل 
اخلــروج  عــدا  املخزنية  السياسات  بنيران 
الــقــومــيــة إلســتــعــراض  ــات  ــط بــعــض احمل يف 

. تها عضا

اإليجابي  التفاعل  عدم  ثانية  جهة  من 
ــوى  ــق ــيــســاريــة وال لــبــاقــي املــجــمــوعــات ال
الدميقراطي  النهج  فتح  رغم  الدميقراطية  
ــرورة اجلــبــهــات  ــ لــنــقــاش عــمــومــي حـــول ض
الطبقية،  ولسياساته  للمخزن   للتصدي  
ــع بــاملــنــاضــات  ــذا الـــوضـــع احملـــجـــوز دفـ هـ
ــزاب  وأح الدميقراطي  بالنهج  واملناضلني 
الــتــحــالــف واجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق 
الدميقراطية  والــكــونــفــدرالــيــة  ــان  ــس اإلن
التوجه  للتعليم  الوطنية  واجلامعة  للشغل 
يف  التفكير  ــى  إل ــاك..  ــ وأط الــدميــقــراطــي 
ــة لــلــنــضــال  ــي ــآل ــة ك ــي ــاع ــم ــت ــة اإلج ــه ــب اجل
املــشــتــرك حـــول الــقــضــايــا اإلجــتــمــاعــيــة، 

الهشاشة،  مناهضة  العمومية،  كاملدرسة 
ــات مع  ــري الــســيــاســي وقــمــع احل اإلعــتــقــال 

السياسية. اإلختافات  جتاوز 
اإلجتماعية؟ اجلبهات  حال  هو  فما 

وطنيا  للجبهة  املشكلة  القوى  متكنت     
وطني  وبــرنــامــج  اجلبهة  ميثاق  ــع  وض مــن 
40 موقع من تأسيس جبهات  ومتكن أكثر من 
حركة  لذكرى  إحياء  بوقفات  قاموا  محلية 
املسيرة  إجنـــاح  عــلــى  وعــمــلــت  فــبــرايــر   20
 2020 فبراير   23 يوم  بالبيضاء  الوطنية 
أني   غير  ذلك،  من  أكبر  الطموحات  أن  رغم 

: يلي  ما  أسجل 
ــم تــســتــطــيــع  ــة لـ ــي ــق ــاط ــن اجلـــبـــهـــات امل
بسبب  الــكــادحــة  اجلــمــاهــيــر  أوســـع  حــشــد 
عامة  بصفة  تصل  ولــم  احملــدودة  التعبئة 
بل  املــعــامــل  وإلـــى  الشعبية  ــاء  ــي األح ــى  إل
التواصل  وسائل  على  الغالب  يف  إقتصرت 
ــارات خــاصــة  ــ اإلجــتــمــاعــي. فــأغــلــب اإلطـ
للوقفات  قــواعــدهــا  حتشد  لــم  النقابية 
أحــســن األحــوال  الــوطــنــيــة، ويف  واملــســيــرة 
وذلــك  ــا  ــوادره ك بعض  بتمثيلية  حــضــرت 
غياب  تفسير  ميكن  فبماذا  إلتزام.  أضعف 
التعاقد  عليهم  ــرض  ف الــذيــن  ــذة  ــات األس
ــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع  ــع ــام ومــنــاضــلــي اجل
اجلامعة  ومــنــاضــات  ومناضلي  الــفــاحــي 
احمللية  اجلماعات  وموظفي  لعمال  الوطنية 
الوطنية  اجلامعة  منخرطي  كذلك  إمــش، 
والنقابة  الدميقراطي  التوجه  للتعليم 
وعامات  وعمال  كــدش  للتعليم  الوطنية 
الصغار  والتجار  بالنخبة  نسميه   وما  كدش 

واحلرفيني.
املراهنة   خطأ  يبني  الــغــيــاب  ــذا  ه إن     
يف  واملتوسطة  الصغيرة  البورجوازية  على 
ليس  اإلجتماعية  اجلبهة  أن  كما  تغيير  أي 
فقط  بل  القائمة  لألزمة  السياسي  اجلواب 
ويستدعي  تطويره  وجــب  مرحلي  ــواب  ج
تقييم  يستدعي  مما  الــوضــوح  من  مزيدا 
البيضاء  مسيرة  خاصة  السابقة  احملطات 
ــة لــتــطــويــر الــنــضــال املــشــتــرك  ــزاه بــكــل ن
املكونات  مــع  النقاش  تعميق  يتطلب  كما 
أرقــى  جلبهة  ــروط  ــش ال إلنــضــاج  الــغــائــبــة 
حــدودهــا  حتــديــد  ميــكــن  ســيــاســي  عمقها 
يتطلب  ــذا  ه برنامجها  ومتــرحــل  الــدنــيــا 
أن  كما  االشتغال  آليات  يف  التغيير  كذلك 
خاطئ  النقابية  املــركــزيــات  على  الــرهــان 
البيروقراطية  هيمنة  بسبب  أهميتها  رغم 
العمالية  القطاعات  على  التركيز  إن  عليها. 
األحياء  على  و  الوطنية  النقابات  وبعض 
سيربك  الصغار،  التجار  خاصة  و  الشعبية 
إتــخــاذ  ــى  إل وسيدفعها  الــبــيــروقــراطــيــات 
الطبقة  لــصــالــح  إيــجــابــيــة  أكــثــر  ــف   ــواق م
وفضح  عــزلــهــا  مــن  املــزيــد  ــى  إل أو  الــعــامــلــة 
ذات  املــنــاطــق  يف  اجلــبــهــات  ــا  أم خياناتها، 
التي  األوهــام  فضح  عليها  القروي  الطابع 
املقترحة  القروض  خال  من  املخزن  يوزعها 
التهميش  ضد  والنضال  الصغيرة  للمقاوالت 

املناطق.  هاته  تعرفها  التي  واإلقصاء 
ضد  النضالية  املبادرات  كافة  فشل  إن     
عزلتها  بسبب  هــو  الــتــاريــخ  عــبــر  املــخــزن 
ــإن هــزم  ف لــذلــك  املــنــاطــقــيــة،  أو  الــفــئــويــة 
رهــني  املــنــشــود  التغيير  وحتــقــيــق  املــخــزن 
املناهضة  القوى  وكافة  املطالب  بتوحيد 

له.

اجلبهات اإلجتماعية : اجلذور، الراهن والدروس

الجبهات 
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الكادحة بسبب 

التعبئة المحدودة 
ولم تصل بصفة عامة 
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اإلجتماعي
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يف  الية  العمَّ احلركات  “دور  كتاب  يسجل 
ممدوح  ــده  أع ــذي  ال الدميقراطية“،  دعــم 
اإلســكــنــدريــة،  مبكتبة  الــبــاحــث  ــروك،  ــب م
النقابات  بــني  العاقة  ات  جتليَّ مــن  بعضا 
الية والدميقراطية من أوروبا إلى أميركا  العمَّ
التجارب  إلــى  ــوال  وص آسيا  إلــى  الاتينية 

العربية.

يف  الية  العمَّ احلركات  من  الكتاب  ينطلق 
خال  من  العاملية،  الدميقراطية  التجارب 
واليابانية  واإلنكليزية  البولندية  التجربة 
الاتينية،  أمــيــركــا  وجتــربــة  والــســويــديــة 
على مدار  واجهت  الية  العمَّ أن احلركة  ويبني 
كيفية  يف  متثلت  أساسية  مشكلة  تاريخها 
وروح  ثقافة  ــى  إل النقابي  العمل  حتــويــل 
وأدوات  آليات  مجرد  كونه  من  أكثر  ومضمون 
تتعلق بتشكيل نقابات وسن قوانني واملساومة 

اجلماعية، إلخ .

النقابية  احلركات  أن  إلى  الباحث  ويشير 
يف  أساسّيا  دورا  لعبت  العالم  مستوى  على 
العنصرية  ومقاومة  الوطني  التحرر  حركات 
ذلك  على  واألمــثــلــة  الــعــالــم،  شهدها  الــتــي 
النقابية  املــنــظــمــة  لعبت  فــقــد  عــديــدة، 
التمييز  إنهاء  يف  كبيرا  دورا  أفريقيا  بجنوب 
يف  النقابية  احلــركــة  وكــذلــك  الــعــنــصــري، 
نظام  إنهاء  يف  قيمة  مساهمة  قدمت  أسبانيا 

فرانكو الفاشستي .

ــاء  بــعــض رؤسـ أن  ــى  إلـ ــة  ــاف ــاإلض ــذا ب هـ
النقابات أصبحوا فيما بعد رؤساء دول مثل: 
يف  سيلفا  دي  ولوال  بولندا،  يف  فاوينسا  ليخ 

البرازيل، وغيرهما.

الية  العمَّ احلركات  إلى  الكتاب  ويتطرق 
ورياح الدميقراطية يف العالم العربي، ويقدم 
عدد  يف  ودوره  النقابي  العمل  ملامح  عرضا 
متفاوتة  أصبحت  التي  العربية  التجارب  من 
الدميقراطي،  التحول  من  نصيبها  حيث  من 
ثــورات  عليه  ُيطلق  مــا  شهدت  دول  بــني  مــا 
وأخــرى  وتــونــس،  مصر  مثل  العربي  الربيع 
وثالثة  كاملغرب،  إصاحية  سياسات  تتبنى 
كالسودان،  اإلسامي  احلكم  مع  جتربة  لها 
وثقافية  سياسية  خصوصية  لها  ورابــعــة 
وخامسة  لبنان،  وهي  والتعددية  التنوع  يف 
ظل  يف  الية  العمَّ التنظيمات  خبرة  تتناول 

االحتال وهي اخلبرة الفلسطينية.

التونسية النقابية  احلركة 

الكتاب  يبني  التونسية،  التجربة  عــن 
عام  ــدأت  ب تونس  يف  النقابية  احلــركــة  أن 
التونسي  الــعــام  ــاد  االحتـ بتأسيس   1952
حشاد  ــات  ــرح ف الــزعــيــم  ــد  ي عــلــى  للشغل 
واتسمت بوطنيتها، حيث لعبت دورا رائدا يف 
مناهضة االستعمار واملشاركة يف بناء الدولة 
اقتصادي  فكر  لبناء  محاولة  يف  احلديثة 
االقتصادي  الفكر  يناهض  وطني  اجتماعي 

االستعماري.

للشغل  التونسي  العام  ــاد  االحت وخــاض 

ــن املــعــارك  ــدار تــاريــخــه الــعــديــد م عــلــى مـ
عديدة  صــراعــات  يف  ــل  ودخ الدميقراطية 
يف  الواحد  احلــزب  حكم  إلنهاء  السلطة  مع 
االحتاد  ر  تَصدَّ وقد  املاضي.  القرن  ستينات 
العام التونسي للشغل موقعا رئيسا يف الثورة 
ميكن  ال  كــرقــم  نفسه  ــرض  وفـ التونسية 
كان  حيث  السياسية،  املعادلة  يف  حتييده 
واالستغال  االستبداد  ملقاومة  حاضنا  إطارا 
واملساواة  والكرامة  احلرية  أجل  من  وللنضال 
يف  فعالة  بصورة  تراكماته  ساهمت  ــذي  ال

اندالع الثورة التونسية.

ويضيف أنه منذ اشتعال الثورة التونسية 
الــنــقــابــيــة  احلـــركـــة  تـــواجـــه  اآلن  ــى  ــت وح
أبرزها:  التحديات  من  العديد  التونسية 
اكتمال  عــدم  نتيجة  الباد  استقرار  عــدم 
عملية التحول الدميقراطي، وتأثير اخلطاب 
الية  العمَّ ــادات  االحت على  اجلديد  الديني 

ــردي  والــنــقــابــيــة، ومــجــابــهــة انــعــكــاســات ت
خاصة  واالجتماعية  االقتصادية  األوضــاع 
التونسيني  العمال  على  ــا  أوروبـ جنوب  يف 
الرسمي  غير  القطاع  ومتدد  هناك،  املقيمني 
فيه  العاملني  عدد  وصل  حتى  االقتصاد  يف 
واستشرى  العمال،  من  باملائة   50 حوالي  إلى 
يف مختلف القطاعات، مما يشكل عائقا نحو 
أفراد  يدعمه  حيث  النقابي،  العمل  توسع 

السلطة. تابعون 

الهيمنة ضد 

الية املصرية  يف مصر، لم يكن للحركة العمَّ
إبان فترة حكم مبارك أي دور نتيجة هيمنة 
النقابات  وظــهــرت  عليها.  السابق  النظام 
كبير  بشكل  الية  العمَّ الساحة  على  املستقلة 
للتجارب  طبيعي  فعل  كرد  يناير  ثورة  قبيل 
إبان  النقابي  التنظيم  عاشها  التي  السلبية 
النقابات  تلك  أبــرز  ومــن  الــســابــق،  النظام 

“نقابة الضرائب العقارية“.

لثورة  التمهيد  يف  كبيرا  دورا  العمال  لعب 
واالعتصامات  اإلضــرابــات  خــال  من  يناير 
وبعد  وقتها،  مصر  ميادين  شهدتها  التي 
واستقال  حرية  على  العمال  حرص  الثورة 

التنظيمات النقابية وناضلوا من أجل ذلك.

املستقلة  للنقابات  العام  ــاد  االحت وكــان 
النقابات  من  كبير  لعدد  أمل  بارقة  مبثابة 
بعض  مــن  يعاني  لألسف  ــه  أن إال  املستقلة 
وضعف  القانوني،  الوضع  أبرزها:  املشكات، 
وغياب  يضمها،  الــتــي  املستقلة  النقابات 
ــك هي  ــل ــب واخلـــبـــرة الــنــقــابــيــة وت ــدري ــت ال
مسؤولية االحتاد الذي من املفترض أن يقدم 
بالشأن  مهتم  هو  من  لكل  تدريبية  برامج 

العمالي.

له  ُأتيحت  السودان  أن  إلى  الكتاب  ويلفت 
فرص كثيرة للتحول الدميقراطي إال أنه كان 
نفسها  السياسية  القوى  بتراجع  يصطدم 
فاالنقابات  الــدميــقــراطــيــة.  حتقيق  عــن 
من  بإيعاز  حدثت  الــســودان  شهدها  التي 
ميارس  أن  طرف  ألي  تريد  ال  سياسية  قوى 

الدميقراطية.

احتــاد  انــخــراط  أدى  نفسه  الــوقــت  ويف 
ــاده عن  ــع ــت ــي واب ــزب الــعــمــال يف الــعــمــل احل
تناقضات  يف  وقــوعــه  ــى  إل ــي  ــاس األس دوره 
العملية  إجهاض  إلى  النهاية  يف  أدت  عديدة 

الدميقراطية.

لقد أدى الفشل يف إقامة نظام دميقراطي 
ــاع  ــوء األوضـ ــن نــاحــيــة، وسـ يف الـــســـودان م
املعارضة  كضعف  الــســودانــيــة  السياسية 
وانتشار  للنظام،  التامة  والتبعية  السياسية 
جنوب  ــال  ــص ــف وان والــعــنــصــريــة،  القبلية 
الـــســـودان وســـوء األوضــــاع يف دارفــــور من 
النقابية  احلركة  اندثار  إلى  أخــرى،  ناحية 
تابعة  مــؤســســات  مــجــرد  على  واقــتــصــارهــا 

للدولة ال تأثير لها على الساحة السياسية.

أن  الباحث  ــرى  ي لبنان  ــى  إل باالنتقال 
تطويع  إلــى  البداية  منذ  عمدت  السلطة 
احلركة النقابية والسيطرة عليها من خال: 
خاضعة  وهمية  نقابية  تنظيمات  خلق 
بهدف  طائفية  وقـــوى  ــزاب  ــ ألح مــبــاشــرة 
تفتيت احلركة النقابية وتدخل وزارة العمل 
باحلصول  النقابات  لبعض  السماح  عدم  يف 
التراخيص  منح  املقابل  ويف  تراخيص،  على 
التنظيم  ومنع  للدولة  التابعة  للنقابات 

قطاع  هو  وأســاســي  حيوي  لقطاع  النقابي 
الوافدين  العمال  ومنع  ــة،  ــدول ال موظفي 
وتنظيم  النقابات  يف  احلقيقي  التمثيل  من 
اآلالف  مئات  هناك  وأن  خاصة  أنفسهم، 
العمالة  يف  متواجدون  األجانب  العمال  من 
املنزلية ُيضاف إليهم مئات اآلالف من العمال 
واملــصــريــني،  ــني،  ــوري ــس وال الفلسطينيني، 
مختلفة،  قطاعات  يف  يعملون  والسودانيني 

وهؤالء يحرمون من احلقوق النقابية.

القطاع  موظفي  اللبناني  القانون  ومينع 
تنص  كما  النقابي،  التنظيم  حق  من  العام 
جترمي  على  املوظفني  قانون  من   12 ــادة  امل
وتــوقــيــع  للصحف  والــتــصــريــح  ــراب  ــ اإلضـ
ــزاب، وعلى  ــ ــى األح إل عــرائــض واالنــضــمــام 
واملعلمون  املوظفون  يخوض  ذلك  من  الرغم 
التي  أجورهم  بتصحيح  للمطالبة  معركة 
عام  لألجور  تصحيح  آخر  منذ  جتميدها  مت 
1998 والتي فقدت أية قيمة فعلية لها بعد 
عن  يزيد  ما  إلــى  التضخم  معدالت  ارتفاع 

110 باملائة .

مشاكل يف لبنان وفلسطني

احلركة  أن  الكتاب  يؤكد  سبق  ما  ضوء  يف 
النقابية اللبنانية اليوم يف أمس احلاجة إلى 
االحتاد  عن  بديل  عمالي  نقابي  مركز  بناء 
تشكيل  تشجيع  إلى  ويهدف  العام  العمالي 

نقابات عمالية مستقلة عن السلطة.

العمالية يف فلسطني فيكشف  أما احلركة 
قبل  ــن  م ــات  ــارس ــم امل نتيجة  أنــهــا  الــكــتــاب 
ــال اإلســرائــيــلــي وارتــفــاع مــعــدالت  ــت االح
العمل  منظمة  ملعايير  وطبقا  الــبــطــالــة، 
فلسطني  يف  العمال  عدد  أن:  جند  الدولية 
“حوالي  ــوق  ف فما  عــامــا   15 يبلغون  ممــن 
مليون و11 ألف عامل”، 750 ألف يف الضفة 
غزة”،  قطاع  يف  ألف   358 و”حوالي  الغربية 
تتراوح  غزة  قطاع  يف  الكلية  البطالة  ونسبة 
ما بني 24.5 باملائة و30 باملائة، أما يف الضفة 

الغربية فتبلغ حوالي 16.6 باملائة.

واخلرجني  الشباب  بني  البطالة  حجم  إن 
اجلدد الذين تتراوح أعمارهم ما بني 20 و24 
حني  يف  عاطل،  ألف  حوالي 111  يبلغ  عاما 
يرتفع هذا الرقم ملن تتراوح أعمارهم ما بني 
 150 حوالي  إلى  ليصل  عاما  و29   20 سن 
مفترق  أمام  اآلن  فلسطني  تقف  عاطل.  ألف 
السياسات  تطبيق  يف  تستمر  أن  فإما  طرق، 
على  عام  مائة  وننتظر  األزمــة،  خلقت  التي 
أن  ــا  وإم املــدقــع،  الفقر  على  للقضاء  ــل  األق
كرامة  يحترم  جديد  مجتمع  بناء  يف  تبدأ 
وقوانني  تشريعات  سن  خــال  من  اإلنــســان 
لألجور،  أدنى  حد  حتديد  تتضمن  مائمة 
عمالة  وإلـــغـــاء  الــعــمــل،  ظـــروف  ــني  ــس وحت
وضمان  املرأة،  ضد  التمييز  وإلغاء  األطفال، 
على  القادر  القوي  النقابي  التنظيم  حرية 
ومحاربة  واحملاسبة،  الرقابة  يف  دوره  أخذ 
وترسيخ  املدني،  املجتمع  وحماية  الفساد، 

مفاهيم لاستقال والدميقراطية.

احلركات العمالية، تاريخ من النضال 
ضد األنظمة الديكتاتورية

عن موقع"العرب"
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حتترم  الــتــي  الــدميــقــراطــيــة  الـــدول  يف 
التنموي  النموذج  يكون  ومواطنيها  نفسها 
ــات يف إطـــار احــتــرام  ــوم ــك ــن اقـــتـــراح احل م
ألوانها  بكل  احلــكــومــة  ــزام  ــت وال الناخبني 
وليس  الشكلية  فعلية  كانت  إن  السياسية 
للنموذج  بنموسى  شكيب  كلجنة  جلن  عبر 
التنمية  حتقيق  يف  فشل  الــذي  التنموي 
عبر  حتقيقها  له  فكيف  الداخلية  يف  كوزير 
الغالب  يف  هو  الذي  التنويح  النموذج  جلنة 
للحكومات  املشكلة  األحزاب  لضرب  متويهي 
املسئولة  العام   الشأن  تدبير  على  املتعاقبة 
واملواطنات  للمواطنني  التنمية  حتقيق  عن 
،ولألسف فقد شاركت مجموعة من األحزاب 
تقدمي  ووو...يف  واجلــمــعــيــات  والــنــقــابــات 
للنموذج  بنموسى  شكيب  للجنة  مقترحات 
املسماة  مــوعــد  على  سنة  قبيل  التنموي 
املجالس  حتل  فهل  انتخابية  استحقاقات 
ينبثق  وما  املنتخبة  املجالس  محل  املعينة 
فيها  املفروض  حكومية  مؤسسات  من  عنها 
الوعود  وكــل  االنتخابي  برنامجها  تنفيذ 
إطار  يف  االنتخابية  لكتلتها  قدمتها  التي 
ربط حتمل املسؤولية باحملاسبة طبقا للمادة 
األولى من دستور فاحت يوليوز 2011عل علته 
أن  له  المكن  تنموي  منــوذج  أي  أن  .صحيح 
عبر  دميقراطي  نظام  إطار  يف  إال  النور  يرى 
وموضوع  ومضمونا  شكا  دميقراطي  دستور 
طرف  من  منتخبة  تأسيسية  جلنة  طرف  من 
مفوضة  جلنة  وليست  الشعبية  اجلماهير 
وجتنب  واحلريات  احلقوق  احترام  مع  فوقيا 
الــرأي  واعــتــقــاالت  السياسية  االعــتــقــاالت 
التنموي  .النموذج  التعبير  حرية  واحترام 
وزير  للجنة  ميكن  فعا  هل   : املالي  والفساد 
التنموية  بنموسى   شكيب  السابق  الداخلة 
بعدما  الشعبية  للجماهير  التنمية  حتقيق 
تفعل  ــم  ل ــاذا  ــ ومل ؟،  ــرا  ــ وزي كـــان  ــام  أيـ فــشــل 
ومجالسه  للحسابات  األعلى  املجلس  تقارير 
رفعت  رسمية  تقارير  يف  رصد  التي  اجلهوية 
أن  ؟،ام  الفساد  حملاربة  املعنية  املؤسسات  لك 
كل  لتركيع  حسابات  بتصفية  يتعلق  االمر 
اإلجماع  عــن  اخلـــروج  نفسه  لــه  سولت  مــن 
تقدمت  للحكومة  مكونة  أحزاب  أن  ولألسف 
التنموي  الــنــمــوذج  بخصوص  مبقترحات 
هبتها  عن  متخلية  بنموسى  شكيب  للجنة 
بل  شـــرف  ــن  م لــهــا  ماتبقى  ــل  األقـ عــلــى  أو 
حضرت  واإلطـــارات  األحـــزاب  بعض  وحتى 
تصورها  لتقدمي  التنموي  النموذج  جلنة 
باملشحون  تصفه  وضع  ظل  يف  ومقترحاتها 
جناح  عدم  يعكس  الذي  احلقوقي  والتردي 
أي منوذج تنموي .إلجناح أي منوذج تنموي 
ومحاسبة  ــي  ــراط ــق دمي ــور  ــت دس ــن  م البـــد 
املنهوبة  األموال  واسترجاع  العام  املال  ناهبي 
للتطبيل  تــنــوي  ــوذج  منـ ولــيــس  للتمويل 
املفتشيات  فحسب تقارير رسمية صادرة عن 
املالية  ــوزارة  ــ ك ــوزارات  ــ الـ ملختلف  الــعــامــة 
وجلن  الداخلية   ووزارة  اإلداري  ــاح  واإلص
األعلى  املجلس  وتقارير  البرملانية  التقصي 
املنهوبة قدرت  للحسابات فان مبالغ األموال 
املالي  الفساد  مبليارين من  درهم ناهيك عن 
اإلقليمية  واملجالس  باجلهات  املستشري 

احلضرية   والــوكــات  اجلماعية   واملجالس 
لقطاع  املــفــوض  بالتدبير  يــعــرف  مــا  عبر 
ظل  يف  تنموي  المنــوذج  والبستنة  النظافة 
مختلف  أن  األمر  يف  .واخلطير  املالي  الفساد 
املجالس املعينة على املقاس مالها الفشل ألنها 
الدمم  ــراء  وش النخب   المتصاص  مجالس 
مت  فقد  وللتذكير  االجتماعي  السلم  مقابل 
اإلنسان  حلقوق  االستشاري  املجلس  دسترة  
كما  السياسيني  املعتقلني  غضب  المتصاص 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املجلس  أســس 
فيه  املفروض  و  دستوريا  والبيئي  والثقايف  
شكيب  جلنة  بدل  التنموي  النموذج  إعداد 
والكم  الوسيط  مؤسسة  عن  ناهيك  بنموسى 
الصورية  واملــؤســســات  املجالس  مــن  الهائل 
اإلرادة  لغياب  التنمية  حتقق  ولن  لم  التي 
للضحك  صورية  شكلية  وستبقى  السياسية 
انتخابية  ككثلة  الشعبية  اجلماهير  على 
باملخطط  نهبت  التي  ــوال  األم ناقشنا  ،وذا 

ــر  ــوزي ال عــهــد  يف  للتعليم  أالســتــعــجــالــي 
سنتيم  ــيــار   ب400مــل ــدرة  ــق وامل اخشيشن  
والتي يجري بشأنها اليوم حتقيق ،ومخطط 
2016 واملقدرة  2008و  املغرب األخضر ما بني 
الوطنية  اجلامعة  حسب  درهم  مليون  ب150 
الدميقراطي  الــتــوجــه  الــفــاحــي   للقطاع 
الفساد  فان  للشغل  املغربي  لاحتاد  التابع 
استثناء  التنموي  والنموذج  األصل  هو  املالي 
وال منوذج تنموي يف ظل الفساد املالي .فشل 
املالي  الــفــســاد  بسبب  التنموي  الــنــمــوذج 
داخلية  وزيــر  مجرد  بنوسى  شكيب  للجنة 
سابق أجهز على احلقوق واحلريات فكيف له 
تنمية اجلماهير الشعبية وخاصة بعد فشل 
املسماة مبادرة وطنية للتنمية البشرية التي 
بدون  الدراهم  من  املليارات  بشأنها  صرفت 

جدوى .

التنموية  املبادرات  لكل  احملقق  الفشل    
فشل  فــن  والــتــاريــخ  ,ولألمانة  الاشعبية 
ففي  حتمية  حقيقة  هي  التنموية  النماذج 
لاستقال  األولى  السنوات  إبان  النضال  عز 

. الشكلي 

من  كل  من  عماء  الفرنسي  للمعمر  كان    
يف  الفرنسي  املعمر  وفكر  واجلــزائــر  املغرب 
للكلفة  تفاديا  تكلفة  بأقل  املغرب   استعمار 
يسمى  ما  وخلق  للجزائر  الستعماره  الغالية 

اهلل  عبد  حكومة  ــان  وإبـ فرنسا  ــاء  ــدق أص
فرنسا  عماء  اخلونة  اعتقال  مت  ابراهيم  
من  نهبوها  التي  ممتلكاتهم  ومــصــادرة  بــل 
اخلامس   محمد  حكم  إبــان  املغربي   الشعب 
؟.ومبجيء  هذا  لك  أين  من  مبدأ  واعتماد 
دستوره  ــدر  اص  1962 سنة  الثاني  احلسن 
املنبثقة عن احلركة  الذي قاطعيه األحزاب 
الوطنية  كاالحتاد الوطني للقوات الشعبية.

"ملاذا  عنوان  حتت  منشور  اصدر  والــذي    
الدستور  حــول  االستفتاء  مقاطعة  يجب 
األحزاب  واكتساح  اقتحام  املمنوح".ولتفادي 
االنتخابات  الوطنية   احلركة  عن  املنبثقة 
الثاني  راوغ احلسن  املمنوح  الدستور  وتعديل 
عفوه  واصـــدر  لسنوات  االنتخابات  ــل  واج
كل  من  ومكنهم  سراحهم   وأطلق  اخلونة  عن 
وفازا  االنتخابات  ألولى  ورشحهم  املمتلكات 

فيها.

املنبثقة  األحــزاب  على  بطرقه  وانتصر    
عن احلركة الوطنية واستمر مسلسل الفساد 
الذي معه ال ميكن حتقيق أي منوذج تنموي 

ألية جلنة.

النور  يرى  أن  تنموي  منوذج  ألي  ميكن  ال 
واملواطنات  املواطنني  النتظارات  ويستجيب 
وبــاملــوس   تــأكــد  والــتــي  سياسية  إرادة  ــون  ب
املاضي  القرن  من  الستينيات  بداية   منذ  
إطار  يف  هذا"  لك  أين  "من  مقترح  رفض  يوم 
الوطنية  احلركة  عن  املنبثقة  األحزاب  دفاع 
األساسي  املدخل  هو  الــذي  العام  املــال  عن 
الذي  تنموي  مشروع  أي  لنجاح  والبديهي  
، جلــنــة شكيب  مــالــي  ــن مــصــدر  ــه م ل البـــد 
بنموسى للنموذج التنموي لن تنجح مادامت 
يعيق  الــذي  املالي  الفساد  يف  حتقق  ولن  لم 
الريع  اقتصاد  وخاصة  التنموي  النموذج 
وامقالع  كــاملــادونــيــات  ــازات  ــي ــت االم ونــظــام 
"الــزفــت" واحلــجــارة ومقالع  والــقــار  الــرخــام 
الشركات  منها  جتني  والتي  الخ   ... الرمال 
سنويا  ال  شهريا  املايير  والنافدين  النافدة 
ويف  بل  ،ومبباركة  رقيب  وال  حسيب  بــدون 
األحيان  من  الكثير  يف  القرار  مراكز  ملكية 
ناهيك عن امليزانيات املقدرة باملليارات والتي 
مناقشتها  يف  التفكير  مجرد  كان  ألي  الحق 

تقاعد  ذلك  إلى  اظف  مبحاسبتها  بالك  فما 
السوداء  والصناديق  والبرملانيني  ــوزراء  الـ
للجماهير  التنمية  حتقيق  دون  حتول  كلها 
بنموسى  شكيب  جلــنــة  وتــبــقــى  الشعبية 
الـــدواء  أو  الشمس  يخفي  الـــذي  الــغــربــال 
غضب  وامتصاص  احلمى  من  يخفف  الــذي 
اجلماهير واحتجاجاتها سواء إمام املؤسسات 
واملــركــزيــة  اجلــهــويــة  أو  احمللية  العمومية 

واملطالبة مبحاربة الفساد واالستبداد .

حتقيق  ميكن  هل  سبق  ما  إلى  باإلضافة 
املالي ونهب  الفساد  التنموي يف ظل  النموذج 
املتعلق   1962 لظهير  ؟،بــالــرجــوع  األراضـــي 
للفاحة  قابلة  أو  فاحية  ــي  أراض بتوزيع 
إحداث  على  املغربي  السياسي  النظام  أقدم 
الفاحني  الستقطاب  فاحية  تعاونيات 
الــذي  ــر  األم وهــو  إلــى جانبه  واالصــطــفــاف 
اإلصــاح  ظهير  بعد  وتــأكــد  للوجود  خــرج 
التي  والــتــعــديــات   1972 لسنة  ــي  ــزراع ال
األراضــي  تلك  غالبية  ،ولكن  عليه  أدخلت 
بــقــادة  املــعــروفــني  غــالــبــة  طـــرف  ــن  م نهبت 
اجل  من  اإلشراك  سياسة  إطار  يف  سياسيني 
التوريط سياسة احلسن الثاني نحيل القارئ 
الوطنية  الهيئة  لائحة  للرجوع  الــكــرمي 
كانت  وطنية  كتنسيقية  العام  املال  حلماية 
ونقابية  وسياسية  حقوقية  هيئة   41 تظم 
...كل  املعطلني  وجمعيات  وشبابية  ونسائية 
طرف  من  غالبيتها  نهب  مت  األراضـــي  هــذه 
باملدن  وخــاصــة  تنموي  منـــوذج  أي  ــداء  اعـ
يقدر  والتي  والساحلية  كمراكش  السياحية 
عن  سنتيم  مايير  بثاثة  بها  الهكتار  ثمن 

أي منوذج تنموي تتحدثون ؟.

ــخ هل  ــاري ــت ــخ قــبــل ال ــاري ــت ــة وال ــان ــألم ول
للنموذج  بنموسى  شكيب  جلنة  ستنجح 
البنيوي  املــالــي  الــفــســاد  ظــل  يف  التنموي 
املالية  املؤسسات  بامائات  املديونية  وثقل 
املغربية  الدولة  كاهل  أثقلت  والتي  الدولية 
يف  لتوصياها  اخلضوع  وبــشــروط  بالديون 
عن  الــدعــم  ــع  ورف والتعليم  الصحة  مجال 
لغالبية  االستهاكية  ــواد  امل من  مجموعة 
يف  حــررت  التي  كاحملروقات  املغربي  الشعب 
عهد حكومة بنكيران اإلسامية .والتي سبق 
حساب  على  صعد  الــذي  احلكومة  لرئيس 
حركة  الشبابية  واحلركة  الشعب  نضاالت 
الفساد  بإسقاط  املطالبة   2011 20فبراير 
بدون  غفلة  ويف  علينا  ليطلع  واالستبداد 
بشعار  االنتخابية  لكتلته  حتى  الــرجــوع 
للمال  ناهب  من  وكم  سلف"  عما  اهلل  "عفى 
العام مت العفو عنه وكم هي التقارير العددية 
حملاكمة  اخلاصة  العدل  محكمة  أحدات  منذ 
التقصي  جلن  وتقارير  واملسئولني  الـــوزراء 
واملفتشيات  للحسابات  األعــلــى  واملجلس 
العامة للوزارات بقية حبرا على ورق ومؤجلة 
يوما  نفسه  له  سولت  من  لتركيع  بالرفوف 
اخلرج عن اإلجماع ال لكبح ناهبي املال العام 
للتمويل  احملتاج  التنموي  النموذج  لتحقيق 
بعيدا  املنهوبة  األموال  استرجاع  عبر  املالي 
تنجح  ولن  لم  والتي  املديونية  من  املزيد  عن 

جلنة شكيب مبوسى يف حتقيقها.

النموذج التنموي والفساد املالي
محمد متلوف
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النهج  جــريــدة  ارتـــأت  فــقــد  مــهــمــا،  دورا  الــنــقــابــي  التشتت  فيها  يلعب  الــتــي  بــاملــغــرب،  النقابية  احلــركــة  أمـــام ضــعــف 
املعضلة. لهذه  العدد  الدميقراطي تخصيص ملف هذا 

لقد أصبح التشتت النقابي )أكثر من20 نقابة( حاجزا حقيقيا أمام النضال لنقابي، مما ينعكس سلبا على تنامي 
الفقري حلزبها. العمود  العاملة، الشرط األساسي لفرز طالئع ثورية تشكل  الثوري وسط الطبقة  الوعي 

ال ميكن تقوية احلركة النقابية يف ظل التشتت
ملف العدد

العمالية،  النقابية  احلركة  تعرف   /1
من  وضــعــيــة  املــغــربــيــة  الشغيلة  ومــجــمــل 
وهــذا  بــبــادنــا.  مسبوقة  غــيــر  التشتت 
وخطيرة  بل  صحية  غير  ظاهرة  التشتت 
ــى األمـــــراض األخــــرى الــتــي  تــنــضــاف إلـ
واملتجسدة  النقابية  احلــركــة  تعيشها 
النقابي  الــعــمــل  ــن  م الــشــغــيــلــة  نــفــور  يف 
املنخرطني/ات،  لعدد  الفظيع  والتقلص 
الــنــقــابــات وبــني  الــتــضــامــن بــني  يف ضــعــف 
مظاهر  تفشي  يف  أنــفــســهــم،  الــنــقــابــيــني 
حساب  عــلــى  الــنــقــابــيــة  الــبــيــروقــراطــيــة 
تبني  ضعف  يف  الداخلية،  الدميقراطية 
طرف  مــن  واإلنــســانــيــة  النضالية  القيم 
قيم  تــفــشــي  ويف  الــنــقــابــيــني،  املــســؤولــني 
لدى  اخلاصة  املصالح  وخدمة  االنتهازية 
ضدا  النقابيني  الــقــيــاديــني  مــن  الــعــديــد 
وليس  العاملة  الطبقة  "خدمة  شعار  على 
االستقالية  تــراجــع  ويف  اســتــخــدامــهــا"، 
واألحزاب  والباطرونا  الدولة  عن  النقابية 
عن  التدريجي  االنساخ  ويف  السياسية، 
مواقف  من  يشترطه  وما  التقدمية  مبدأ 
واالستغال  والفساد  لاستبداد  مناهضة 
النقابي  للعمل  ارتباط  ومــن  الرأسمالي 
ــري عــامــة ملــواجــهــة  ــي ــاه ــم بــالــعــمــل اجل
بشكل  الــســائــدة  ــيــة  املــخــزن الــعــاقــات 

وحدوي.

ألمراض  اإلثارة  هذه  فإن  وللتنبيه،   /2
ال  الازمة،  وبالصراحة  النقابية  احلركة 
يهدف كما يفعل بعض العدميني واليائسني 
النقابية  ــة  ــرك احل عــلــى  الــتــحــامــل  إلـــى 
النفور  إلى  والدفع  وتبخيسها  العمالية 
وهمية  بــدائــل  وطــرح  ومناهضتها  منها 
احلركة  مسار  تصحيح  هو  الهدف  بل  لها، 
كاما  دورهــا  لتلعب  العمالية  النقابية 
واملعنوية  املــاديــة  املصالح  عن  الــدفــاع  يف 
ــأة االســتــغــال(  املــبــاشــرة )احلـــد مــن وطـ
االستغال  على  )القضاء  واإلستراتيجية 
الطبقة  "خدمة  لشعار  وفقا  الرأسمالي( 
وللقيم  اســتــخــدامــهــا"  ــس  ــي ول الــعــامــلــة 
وللمبادئ  التقدمية  واإلنسانية  النضالية 
والتضامن  الــوحــدة  األصــيــلــة:  النقابية 
واالستقالية  والتقدمية  والدميقراطية 

واجلماهيرية.

جزء  هو  اللعني  النقابي  التشتت  إن   /3
التشتت  يف  املتجسدة  العامة  الظاهرة  من 
ككل،  اجلماهيرية  احلركة  مستوى  على 
نفسها؛  السياسية  القوى  مستوى  على  بل 
الشهيرة  املقولة  من  انطاقا  املخزن،  إن 
السياسية  طاقاته  كل  وظف  تسد"،  "فرق 
والثقافية  واإلعامية  واإليديولوجية 
حتى  الشعب  ــط  وس التقسيم  لتشجيع 
ــم يف  ــك ــح ــت ــل الــفــاعــل األســـاســـي امل ــظ ي
الكم  لهذا  محتاجون  نحن  فهل  األوضــاع. 
والتنسيقيات  النقابية  املــركــزيــات  مــن 
األدوار  ذات  املهنية  واجلمعيات  النقابية 
يف  نحن  وهــل  النقابي؟  للعمل  املشابهة 
التنظيمات  من  الضخم  العدد  لهذا  حاجة 
وهل  النسائية؟  والتنظيمات  احلقوقية 
من  الــهــائــل  ــكــم  ال ــهــذا  ل حــاجــة  يف  نــحــن 

املفترض  أوطم،  بينما  الطابية  الفصائل 
الــطــاب،  لكل  نقابية  منظمة  تــكــون  أن 
الذي  العملي،  احلظر  من  وتعاني  مجمدة 
املعطلون،  وهل  ذاتي؟  حظر  باألساس  هو 
القرن  التسعينات من  كانوا يف مطلع  الذين 
الوطنية  اجلمعية  داخل  موحدين  املاضي 
كإطار  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
يف  احلــق  أجــل  مــن  للنضال  ــوي  وق موحد 
ملا  حاجة  يف  كانوا  التنظيم،  ويف  الشغل 
ــارات  ــن تــنــاســل إلطـ عــرفــتــه حــركــتــهــم م
إضــعــافــهــا؟  يف  سببا  كــانــت  لــهــا  حــصــر  ال 
الهائل  الكم  لهذا  محتاجة  بــادنــا  وهــل 

الكم  ــذا  ــه ول الــســيــاســيــة؟  األحــــزاب  ــن  م
اليسارية  واملجموعات  التنظيمات  مــن 
املستفيد  هو  املخزن  إن  ال.  قطعا  نفسها؟ 
احلركة  تعرفه  الذي  التشتت  من  األساسي 
واحلركة  النقابية  واحلــركــة  السياسية 
عكس  وعلى  ببادنا.  عامة  اجلماهرية 
مع  دائما  كان  الدميقراطي  النهج  إن  ذلك 
التي  السبل  كافة  ومع  النقابية  الوحدة 
النقابية  الوحدة  ومع  اجتاهها،  يف  تصب 
احلركة  وحدة  ومع  أوطم  داخل  الطابية 
وهو  الشعبية  الــوحــدة  ــع  وم احلقوقية 
لبناء  املتحمسة  مــواقــفــه  يف  جــســده  مــا 
امليدانية  واجلبهة  الدميقراطية  اجلبهة 
االجتماعية  واجلبهة  للمخزن،  املعارضة 
الــيــســار  لــوحــدة  ــه  ــم دع ويف  ــة،  ــي ــرب ــغ امل
اجلـــذري )جتــمــع الــيــســار الــدميــقــراطــي 

الطبقة  حزب  لبناء  سعيه  ويف  كنموذج( 
سائر  مع  بتعاون  الكادحني  وعموم  العاملة 

املاركسية. القوى 

كنقيض  ــي  ــاب ــق ــن ال ــتــشــتــت  ال إن   /4
)الــتــي  التنظيمية  الــنــقــابــيــة  لــلــوحــدة 
حــاجــة  يف  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  أن  تــعــنــي 
ضمان  مــع  واحـــدة،  نقابية  مركزية  إلــى 
قدر  ليس  داخلها(  السياسية  التعددية 
أورويا  شمال  بلدان  من  فالعديد  محتوم. 
مركزية  لها  أخـــرى  ــدان  ــل وب وبريطانيا 
الشقيقة  تــونــس  ــاد  وب واحـــدة.  نقابية 
العام  االحتاد  واحدة،  نقابية  مركزية  لها 

يف  أساسيا  دورا  لعبت  للشغل،  التونسي 
تلعب  وظلت  بنعلي  الديكتاتور  إسقاط 
الدميقراطية  احلريات  إقرار  يف  بارزا  دورا 
العاملة  الــطــبــقــة  مــصــالــح  ــن  ع والـــدفـــاع 
انتهاء  ومنذ  نفسه،  املغرب  ويف  بتونس. 
لنا  يكن  لم   1960 سنة  إلى  احلماية  عهد 
دورا  لعبت  واحــدة،  نقابية  مركزية  سوى 
الــقــوانــني  الــعــديــد مــن  ــرار  أســاســيــا يف إقـ
وحتسني  اجلماعية  واالتفاقيات  املتقدمة 
للشغل  املغربي  واالحتاد  الشغيلة.  أوضاع 
نــهــايــة  مــنــخــرطــيــه يف  ــدد  بــلــغ عـ ــذي  ــ ال
يزيد  ما  أي  عضوا،   650.000 اخلمسينات 
بــأكــثــر مــن الــنــصــف عــلــى الــعــدد احلــالــي 
املــركــزيــات  جــمــيــع  يف  لــلــمــنــخــرطــني/ات 
داخل  دولة  قوته  بفضل  شكل  النقابية، 
وهذا  ؛  سنوات   5 من  يقرب  ما  ملدة  الدولة 
العمل  ــى  إل املخزنية  بالسلطة  ــع  دف مــا 
خماسية  خطة  خــال  مــن  إضعافه  على 

: األطراف جتسدت يف 

وإقرار  النقابي  التقسيم  إلى  الدفع  ــ 
تأسيس  النقابية:  بالتعددية  سمي  مــا 
طرف  من  املغاربة  للشغالني  العام  االحتاد 
ــاد  ــ واالحت  1960 يف  ــال  ــق ــت االس ــزب  حـ
ــرف  ــعــمــال األحـــــرار مـــن ط ــل ــي ل ــاب ــق ــن ال
الدفاع  بجبهة  املسمى  الرجعي  التحالف 
نصل  أن  قبل  الدستورية  املؤسسات  عن 
حوالي  بوجود  احلالي  البئيس  للمشهد 

نقابية. مركزية   20

املخلصني  النقابيني  القياديني  قمع  ــ 
االمتيازات  منح  مقابل  العاملة،  للطبقة 
وغض  والفاسدين  االنتهازيني  للقياديني 

جتاوزاتهم. عن  الطرف 

جمعيات  تشكيل  عــلــى  التشجيع  ـــ  ـ
مهنية تدافع عن فئات معينة من الشغيلة، 
العمل  اشتغالها،  مجال  يف  بذلك،  وتنافس 

النقابية. للمركزيات  النقابي 

األجــراء  ملندوبي  نقابي  دور  إعطاء  ــ 
املؤسسة  مستوى  على  أصــبــحــوا  الــذيــن 
اخلــاص،  بالقطاع  خــاصــة  االقــتــصــاديــة، 
وبالتالي  النقابيني  للممثلني  منافسني 

نفسها. للنقابة 

جتد  العمالية  النقابية  الوحدة  إن   /5

عبد احلميد أمني  ال للتشتت النقابي

يتبع يف الصفحة 8
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تتمة مقال ال للتشتت النقابي
العاملة  الطبقة  كون  يف  جهة  من  أسسها، 
وطموحها  املشتركة  مصاحلها  توحدها 
جهة  ومن  استغال،  بدون  مجتمع  لبناء 
اجتماعية  قــوى  تصارع  كونها  يف  أخــرى 
الطبقية  والكتلة  الرأسمالية  موحدة: 
الرأسمالي  النظام  من  املستفيدة  السائدة 

ملصاحلها. الراعية  املخزنية  والدولة 

االحتـــاد  تــقــســيــم  عــلــى  املــشــرفــني  إن 
جلأوا  النقابية  واحلركة  للشغب  املغربي 
أن  البداية  يف  أبرزها  املبررات  من  لعدد 
مسيسة،  نقابة  للشغل  املغربي  االحتــاد 
ــاد  ــاحت ــي ل ــاس ــي ــس تـــخـــدم املـــشـــروع ال
الــشــعــبــيــة )هـــذا هو  ــقــوات  ــل ل الــوطــنــي 
االحتاد  لتأسيس  االستقال  حزب  مبرر 
للشغل  املغربي  االحتاد  أن  وبعدها  العام( 
النقابي  العمل  تخضع  ال  خبزية،  نقابة 
االحتاد  مبرر  هو  )هذا  السياسي  للعمل 
الكونفدرالية(.  لتأسيس  االشــتــراكــي 
أن  اعــتــبــار  يف  يكمن  ــر  آخ مــبــرر  وهــنــاك 
أسس  ــد  أح تشكل  النقابية  التعددية 

!! الدميقراطية  األنظمة 

أوضحت  أن  سابقة  كتابات  يف  لي  سبق 
أن  ميــكــن  وال  ــة  ــي واه املـــبـــررات  هـــذه  أن 
مادامت  النقابي،  للتقسيم  أساسا  تشكل 
أحمرا  خطا  تشكل  النقابية  الــوحــدة 
الوحدة  ضرب  الن  بها،  املساس  ميكن  ال 
من  العاملة  للطبقة  جتريد  هو  النقابية 
بنجاعة  للمواجهة  األســاســي  ساحها 
ولــدولــتــهــا  الــســائــدة  الــطــبــقــيــة  للكتلة 
املالية  املؤسسات  وملخططات  املخزنية 
نشير  أن  ويكفي   العاملية.  اإلمبريالية 
على  احلفاظ  لفائدة  أساسي  ملعطى  هنا 
عــدد  ازداد  كــلــمــا  الــنــقــابــيــة:   ــدة  ــوح ال
اإلجمالي  العدد  تراجع  كلما  النقابات، 
التراجع  مت  وكلما  فيها،  للمنخرطني/ات 

املكاسب. عن 

للتقسيم  الواهية  املبررات  عن  بعيدا 
يف  تكمن  احلقيقية  أسبابه  إن  النقابي، 
العاملة  الطبقة  وخصوم  ــداء  أع إدراك 
ولقوتها،  املجتمع  يف  األساسية  ملكانتها 
على  الــعــمــل  نــظــرهــم  يف  يستوجب  ممــا 
جتزيئ  اســتــبــاقــي  وكــإجــراء  إضــعــافــهــا، 

النقابية. حركتها 

انــطــاقــا من  املــخــزنــيــة،  فــالــرجــعــيــة 
على  دائما  شجعت  تسد"،  "فرق  سياسة 
انطاقا  وذلــك  العاملة  الطبقة  تقسيم 
املبني  للدميقراطية  اخلــاص  فهمها  من 
الشعبية  الــطــبــقــات  كتلة  جتــزئــة  عــلــى 
الكتلة  أمام  إضعافها  أجل  من  وتشتيتها 
إلى  اللجوء  هنا  ومن  السائدة،  الطبقية 

رجعية. نقابات  إنشاء 

ــا الــقــوى الــســيــاســيــة االنــتــهــازيــة  أمـ
املتوسطة  البرجوازية  مصالح  عن  املعبرة 
ــا أن  ــدوره والــصــغــيــرة، فــقــد اعــتــبــرت ب

من  جـــزء  ــاع  ــض إخ يف  تــكــمــن  مصلحتها 
السياسي  لــنــفــوذهــا  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة 
)االنــتــخــابــات  السياسية  وملخططاتها 
نقابات  إنــشــاء  عبر  ــك  وذل باخلصوص( 

لها. تابعة  حزبية 

تفاقما  يزداد  النقابي  التشتت  إن   /6
لتفريخ  فباإلضافة  سنوات.  بضعة  منذ 
عمل  واستمرار  جديدة  نقابية  مركزيات 
يف  املنافسة  الفئوية  املهنية  اجلمعيات 
ظاهرة  ــرزت  ب النقابي،  للعمل  مجالها 

تشتغل  ــي  ــت ال الــفــئــويــة  الــتــنــســيــقــيــات 
النقابي   العمل  عن  باستقالية  عموما 
النقابية  املــركــزيــات  طــرف  مــن  املــؤطــر 
جــامــعــات  ــن  م الــقــطــاعــيــة  وتنظيماتها 
كنماذج،  هنا  ونــذكــر  وطنية.  ونــقــابــات 
املمرضون/ات،  العمومي،  القطاع  أطباء 
التعليم  بقطاع  املــتــعــددة  التنسيقيات 
األســاتــذة  تنسيقية  ــا  ــرزه وأب ــا  ــره وآخ
وتــقــوم  الــتــعــاقــد.  عليهم  ــرض  ف الــذيــن 
بنضاالت  ســنــوات   3 منذ  األخــيــرة  هــذه 
ــاج يف  ــ ــرض اإلدمـ ــف مــتــواصــلــة وقــويــة ل
العادل  مطلبها  إن  العمومية.  الوظيفة 
وفــروا  أعــضــاءهــا  وتضحيات  ونضاالتها 
ــر الـــقـــوى الــتــقــدمــيــة  ــائ لــهــا تــضــامــن س
يكلل  أن  ــل  ــأم ت ــي  ــت ال ــا  بــبــادن ــة  ــي واحل
أن  ذلــك  مــع  ونسجل  بالنجاح.  كفاحها 
تتلقاه  ما  رغم  التنسيقيات،  هذه  نضال 
ــزوال عن  ــع ــن تــضــامــن ودعـــم، يــبــقــى م م
عموما  حيث  لشعبنا  النضالية  احلركة 
تهم  التي  الكبرى  التظاهرات  عن  تتغيب 
التنسيقيات،  هــذه  إن  املغربي.  الشعب 
وحتقيق  نضاالتها  لنجاح  نسعى  الــتــي 
املشهد  تقسيم  فــاقــمــت  ــد  ق مــطــالــبــهــا، 
ونحن  جديدا.  بعدا  له  وأضافت  النقابي 
لكننا،  الظاهرة،  هذه  أسباب  ندرك  طبعا 
التشتت  لتجاوز  دائما  نسعى  كنا  وكما 
اليوم  كذلك  نسعى  التقليدي،  النقابي 
التشتت. لهذا  اجلديدة  املظاهر  لتجاوز 

التشتت  لــتــجــاوز  إذن  الــعــمــل  ــا  م  /7

بي؟ لنقا ا

مصالح  على  للغيورين  البــد  أوال،  ــــ 
يــقــروا  أن  ــني  ــادح ــك ال ــوم  ــم وع الــطــبــقــة 
ــتــشــتــت الــنــقــابــي  ــأن ال ــ بــــدون تــــردد ب
منه  املستفيد  وأن  الشغيلة  على  ــال  وب
والكتلة  ــزن  ــخ امل ــو  ه ــاف  ــط امل نــهــايــة  يف 
البورجوازية  والقوى  السائدة  الطبقية 
منبهرين  نقف  أن  يجب  فا  االنتهازية. 
ــذه  أمــــــام كـــفـــاحـــيـــة وجـــمـــاهـــريـــة هـ

يف  مساهمتها  ونغفل  تلك  أو  التنسيقية 
النقابي. التشتت  انتشارتظاهرة 

لشعار  االعتبار  رد  من  البــد  ثانيا،  ــ 
الوحدة  أن  اعتبار  على  النقابية  الوحدة 
ــني والــتــشــتــت  ــادح ــك الــنــقــابــيــة ســـاح ال
كذلك  البــد  للمستغلني.  نعمة  النقابي 
ــاع الــشــغــيــلــة واملــنــاضــلــني/ات  ــنـ مـــن إقـ
الطبقة  مصالح  على  الغيورين  النقابيني 

العاملة بأن هذه األخيرة ليست يف حاجة 
وموحدة،  ــدة  واح نقابية  ملركزية  ســوى 
دميقراطية،  وفكريا،  سياسيا  تعددية 
الدولة  عن  مستقلة  تقدمية،  مكافحة، 
داخليا  متضامنة   ، واألحزاب  والباطرونا 
من  وجماهيرية  الشعبية،  اجلماهير  ومع 
داخلها  الشغيلة  معظم  انــخــراط  خــال 
املتنوعة. خصوصياتهم  عن  النظر  بغض 

مركزية  لبناء  الــطــمــوح  إن  ثــالــثــا،  ــــ 
يتم  لن  الشغيلة  لكافة  وموحدة  واحــدة 
ومازلنا   كنا  ولهذا  وضحاها؛  عشية  بني 
املــبــادرات  جميع  تشجيع  يف  وسنستمر 
ــني عــلــى  ــعـ ــة رافـ ــدويـ ــوحـ ــة الـ ــي ــاب ــق ــن ال
الوحدوي  النقابي  النضال  شعار  الــدوام 
ورافعني  أساسه  على  للنضال  وممارسني 
أفق  يف  النضالية  الوحدة  لشعار  كذلك 
املنشودة  التنظيمية  النقابية  الوحدة 
وموحدة. واحدة  نقابية  مركزية  داخل 

الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  فــإن  وللتذكير 
ــادرات  ــب امل ودعـــم  تشجيع  يف  يــتــوان  لــم 
فبعد  النقابية.  احلركة  داخل  الوحدوية 
الثاثي  النقابي  التنسيق  مبادرة  انطاق 
املغربي  االحتــاد  بني   2014 يناير   29 يف 
الدميقراطية  والــكــونــفــدرالــيــة  للشغل 
ــة الــدميــقــراطــيــة  ــي ــدرال ــي ــف لــلــشــغــل وال
رغم  املــبــادرة  هــذه  النهج  ــارك  ب للشغل، 
التنسيق  الــنــهــج  ــارك  بـ كــمــا  نــواقــصــهــا. 
النقابات  بــني  التعليم  بقطاع  النقابي 
.2019 يناير   3 يف  انطلق  والذي  اخلمس 

ــ رابعا، إن بناء احلزب املستقل للطبقة 
إلى  النهج   حــزب  يسعى  ــذي  ال العاملة 
اخلامس  مؤمتره  يف  تأسيسه  عن  اإلعان 
يعد  املقبل،  يوليوز  شهر  يف  عقده  املقرر 
النقابي.  التشتت  لتجاوز  أساسيا  عاما 
حتما  سيكون  العاملة  الطبقة  فــحــزب 
وقبلها  التنظيمية  النقابية  الوحدة  مع 
والوحدة  الوحدوي  النقابي  النضال  مع 
العاملة  الطبقة  حــزب  إن  الــنــضــالــيــة. 
التشتت  جتــاوز  على  بالضرورة  سيعمل 
وسيعمل  العاملة  الطبقة  ملصالح  املخرب 
النقابي  العمل  بناء  أجل  من  تفاني  بكل 
وقيمه  األصــيــلــة  مــبــادئــه  أســـاس  عــلــى 
الطبقة  خــدمــة  مقدمتها  ويف  النبيلة 
حزب  بناء  إن  استخدامها.  وليس  العاملة 
عظيما  مكسبا  يــعــد  الــعــامــلــة  الطبقة 
النقابية.  وحلركتها  العاملة  للطبقة 
طرف  من  ودعمه  تشجيعه  من  إذن  فابد 
احلركة  داخـــل  الــشــرفــاء  املــنــاضــلــني/ات 
النهوض  أن  كــمــا  الــعــمــالــيــة.  الــنــقــابــيــة 
املــبــادئ  أســـاس  عــلــى  الــنــقــابــي   بالعمل 
وتقوية  بناء  يف  بدوره  سيساهم  األصيلة 
رفعنا  ولــهــذا  والــعــامــات  الــعــمــال  ــزب  ح
"بناء  شعار:  الدميقراطي  النهج  داخــل 
بالعمل  والنهوض  العاملة  الطبقة  حزب 

واحدة". مسيرة  التقدمي  النقابي 

إن بناء 
الحزب 

المستقل 
للطبقة العاملة 

ي يسعى  الذ
حزب النهج  إلى 

اإلعالن عن تأسيسه 
في مؤتمره الخامس 

المقرر عقده في شهر 
يوليوز المقبل، يعد 

عامال أساسيا 
لتجاوز التشتت 

النقابي
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امللف

يف أزمة العمل النقابي باملغرب
بالنقابات  متعلق  تــشــريــع  أول  يــعــود 
الفترة  خال  وذلك   ،1936 سنة  إلى  باملغرب 
مينع  كان  القانون  هذا  أن  بيد  االستعمارية، 
النقابي،  العمل  يف  االنخراط  املغاربة  على 
من  واألدهــى  األوربــيــني،  على  حكرا  وجعله 
ذلك مت إصدار ظهير بتاريخ 24 يونيو 1938 
ينص على عقوبات زجرية يف حق كل مغربي 
سولت له نفسه االنخراط يف العمل النقابي. 
آنذاك  ـ  املغاربة  العمال  مينع  لم  ذلك  أن  إال 
حيث  النقابي،  االنتماء  على  اإلقبال  من  ـ 
فرض  ما  متواصا،  تزايدا  األخير  هذا  عرف 
ينص   1955 شتنبر   12 بتاريخ  ظهير  إصدار 
املغاربة  للعمال  السماح  على  صريح  بشكل 
الذي  الظهير  نفس  وهو  النقابي،  باالنتماء 
 16 ظهير  حلة  يف  وإخراجه  تتميمه  سيتم 
يوليوز 1957، والذي مازال ساري املفعول إلى 

اليوم .

اليوم  العمالي  النقابي  املشهد  مييز  ما  إن 
خمس  فهناك  والبلقنة،  التشتت  هو  باملغرب 
نقابات تدعى األكثر متثيلية مركزيا )إمش.
خليط  وهناك  فدش(  م.  ش  م.إع  كدش.إوش 
 ، ــش...(  ــدش.ان م مركزيا)  ممثلة  غير  آخــر 
يجعل  ما  االنتخابات.  فترة  يف  إال  تظهر  ال 
العمال و األجراء يضربون أخماسا يف أسداس 
الذي  الفاحش  واالستغال  املعاناة  هول  أمام 

يتعرضون له يف حلظة وحني.

موحدة  واحــدة  نقابة  هناك  املقابل  يف 
متثل الباطرونا وأرباب العمل ) إ ع م م(.

العمل  أن  قلنا  إذا  مبالغني  نــكــون  فلن 
النقابي باملغرب هو مرادف لازمة.

يف أسباب أزمة العمل النقابي :

ميكن تقسيم هذه األسباب ـ كما هو معتاد 
إلى ما هو ذاتي وما هو موضوعي.

أ ـ األسباب املوضوعية :

تتجلى هذه األسباب يف :

ـ طبيعة النظام السياسي القائم باملغرب :

ــات  ــدي ــج ــد عـــن اب ــع ــب . الــبــعــيــد كـــل ال
الــدميــقــراطــيــة واملــرتــكــز عــلــى االســتــبــداد 
أية  ظهور  يرفض  يجعله  ما  والقمع،  والقهر 
ومستقلة،  قوية  اجتماعية  أو  نقابية  حركة 
وباألحرى إذا كانت تطمح الطبقة العاملة يف 

قيادتها.

بالقمع  النقابيني  املناضلني  مواجهة   .
والسجون احملاكمات الصورية.

الطبقة  بني  االرتــبــاط  فك  على  .العمل 
حتييد  بهدف  التقدمية  واحلركات  العاملة 
السياسي،  العمل  عن  وإبعاده  النقابي  العمل 

للعمل  ــج  ــروي وت تشجيع  يف  ــك  ذل ويتجلى 
النقابي اخلبزي.

إصدار  عبر  النقابية  التعددية  .تشجيع 
الطبقة  اوصــال  تقطيع  قصد   ،1960 ظهير 

العاملة، و تركها تنزف رويدا رويدا.

. بث الصراعات اجلانبية بني النقابات من 
املستوى  على  سواء  التمثيلية،  فتات  خال 

اجلهوي او الدولي داخل املنظمات الدولية.

"االكثر  النقابات  على  الدعم  أموال  ضخ   .
مهب  يف  استقاليتها  يجعل  مــا  متثيلية". 

الريح.

اجل  مــن  وتلغيمها  الــنــقــابــات  ــراق  ــت .اخ
التحكم يف تفجيرها يف اية حلظة.

النقابية  الــقــيــادات  مــن  عــدد  تــدويــر   .
)بكسر  املسيطرة  الطبقات  داخل  وادماجها 

الطاء(.

الليبرالي  مبفهومها  املــقــاولــة  ــاب  ــي .غ
باملغرب، فجل املقاوالت هي مؤسسات عائلية، 
وتلجأ  النقابي،  للعمل  كبيرا  ــداء  ع وتكن 
ـ  محاربته  من  املتسخة  األساليب  كافة  إلى 
اجل  من  عصابات  كتسخير  ـ  النقابي  العمل 
وتوريط  والتسريح  الطرد  النقابيني،  ترهيب 

النقابيني عبر امتيازات أو رشاوى.

وغياب  االقــتــصــاديــة  البنية  .هــشــاشــة 
ــة، غـــيـــاب املــنــافــســة  ــج ــت ــن ــات امل ــاع ــط ــق ال
البلدان  يف  عليها  متعارف  هي  كما  الشفافة 
واقتصاد  ــاع  ــط اإلق وســيــطــرة  الــرأســمــالــيــة 
تأثير  ذلك  على  ضف  )املؤذونيات...(  الريع 

اخلوصصة وتعليمات املؤسسات الدولية.

بفعل  العاملة  للطبقة  العددي  .التراجع 
العوملة  وبفعل   ، الشغل  مناصب  تقليص 
بحثا  التجوال  و  التنقل  يف  الرأسمال  وحرية 

عن اكبر قدر ممكن من األرباح السريعة.

على  الرهان  و  الداخلي  االستثمار  .ضعف 

نظيره اخلارجي.

من  الشغل  مــدونــة  ــراغ  إفـ على  العمل   .
الطبقة  تقف  حيث  "عاتها"،  على  محتواها 
قانون  بتطبيق  الــدولــة  مطالبة  ــدود  ح يف 

سنته هي نفسها.

. األزمات االجتماعية حيث ضعف األجور 
العات  واستفحال  الصحية  التغطية  وغياب 
على  الضريبي  الضغط  وارتفاع  االجتماعية 

العمال واملأجورين.

العمل  ســن  عــبــر  الــتــوظــيــف  .تــقــلــيــص 
بالعقدة يف الوظيفة العمومية، وفتح األبواب 

لذا  الرسميني  للموظفني  مصراعيها  على 
املغادرة  بوابة  عبر  املغادرة  اجل  من  الدولة 

الطوعية و التقاعد النسبي حاليا.

الى  الهامة  القطاعات  من  عدد  .تفويت 

من  ــك  ذل عــن  يترتب  مــا  و  اخلـــاص  الــقــطــاع 
هشاشة وعدم استقرار الشغل .

املهيكل  الغير  القطاع  واستئساد  .سيادة 
والذي يشتغل يف "النوار".

إلى  األقــرب  "األنشطة"  من  عدد  ظهور   .
والباعة  كالفراشة  الشغل  إلى  منها  البطالة 

املتجولني...

. توسيع وإحماء نعرة الفئوية و االمتيازات 
من اجل تفتيت املفتت وتشتيت املشتت.

الطبقة  مصير  يف  املؤثرة  القرارات  أغلب   .
)املنظمات  اخلارج  من  تأتي  املغربية  العاملة 
احلــر،  التبادل  اتفاقيات  الــدولــيــة،  املالية 

املناطق احلرة ـ االفشور ـ(

رأينا  التي  املوضوعية  هذه بعض األسباب 
الزمة  املعمقة  و  املساهمة  أخرى  بني  من  أنها 

العمل النقابي باملغرب.

بشكل  الفصل  ميكن  ال  انــه  املعلوم  ومــن 
موضوعي،  هــو  مــا  ــي  ذات هــو  بينما  تعسفي 

فنقط التاقي دائما واردة.

الــذي  هــو  واملــوضــوعــي  الــذاتــي  فتقاطع 
كحركات  بالتنسيقيات  يسمى  ما  اليوم  افرز 
اجتماعية أو فئوية خارج اإلطارات النقابية.

ب ـ األسباب الذاتية :

. غياب الدميقراطية الداخلية.

ــاد  ــادئ الــعــمــل الــنــقــابــي اجل ــب .ضـــرب م
معها  التعامل  و  احلــائــط،  عــرض  واملــســؤول 
واملــرحــلــة.  املصلحة  ووفـــق  انــتــهــازي  بشكل 
الدميقراطية   ، االستقالية   ، فالتقدمية 
إطاراتنا  يف  موتا  وشبعت  ماتت  واجلماهيرية 

النقابية.

لغاية  اجلــمــاهــيــريــة  مــبــدأ  اســتــغــال   .
السيطرة والهيمنة احلزبية.

الطغمة  مصالح  عن  الدفاع  يف  .االستماتة 
داخل  املتنفذة  والعصابات  البيروقراطية 

األجهزة النقابية . 

والفردانية  الشخصية  املصلحة  سيطرة   .
على سلوك عدد من املأجورين.

دواليب  يف  اإلصاحية  القيادات  حتكم   .
الطبقة  باستخدام  وتقوم  النقابي،  العمل 

العاملة وليس خدمتها.

.إغراق النقابات بعدد من االمتيازات دون 
األمد،  الطويلة  كالتفرغات  رقيب  او  حسيب 
املؤسسات  يف  التمثيل  الــعــمــومــي،  الــدعــم 
االقــتــصــادي  املجلس   ، الــرســمــيــة)الــبــرملــان 
واالجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، املــجــلــس األعــلــى 
املجالس  ــن  م عـــدد  الــعــمــومــيــة،  للوظيفة 

اإلدارية لعدد من الصناديق ... (

حسن أيت اعمر

أغلب 
ات  ر ا القر

المؤثرة في 
الطبقة  مصير 

بية  المغر العاملة 
رج  الخا تأتي من 

المالية  المنظمات  (
اتفاقيات  ولية،  الد

الحر،  ل  التباد
الحرة ـ  المناطق 

ر ـ( االفشو
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النقابي  العمل  أهمية  ثالثا: 

نوجزها  النقابي  للعمل  كبيرة  أهمية  هناك 
فيما يلي :

  - الدفاع عن مصالح األعضاء يف تعاملهم مع 
الغير 

يف  األعضاء  يواجهها  التي  املشكات  حل   -
احلكومية   اجلهات  مع  عاقاتهم 

الــظــروف  يف  الــطــارئــة  املــعــونــات  تــقــدمي   -  
لصعبة ا

  - رفع املستوى املهني للمهن

- تقدمي االستشارات القانونية ملن يطلبها   

املورد  لدى  والوعي  اإلدراك  مستوى  رفع   -   
التنظيم  داخل  البشري 

- املساعدة على تقدمي خدمات املعاجلة. 

- تكوين النقابيني مبا يخدم أهداف اإلدارة.

لتقريب  األمثل  اإلداري  ــداء  األل حتسني   -  
املواطن من اإلدارة 

وحمايته  البشري  املورد  حقوق  على  السهر   -
والهيمنة والتعسف  التهميش  أشكال  كل  من 

- الدفاع عن األخاقيات املهنية    

املهنية بواجباتهم  البشرية  املوارد  - حتسني 

القرارات  مناقشة  على  العمال  مساعدة   -   
القانونية   الثغرات  ملعرفة  عليهم  املطبقة 

النقابي  العمل  أهداف  رابعا: 

العمالية  النقابات  االجتماع  علماء  يصنف 
القوة  متثل  التي  الضاغطة  اجلماعات  ضمن 
تتمتع  منظمة  يف  وظائف  ممارسة  يف  الشرعية 
أحال  إلى  تهدف  ومتكاملة  متمايزة  بوظائف 
والعدالة  واملساواة  االجتماعي  السلم  من  حالة 
املجتمعات.  داخــل  واالســتــقــرار  االجتماعية 
ولنقابة العمالية أهمية قصوى يف إحداث حراك 
بها  تؤثر  التي  الذاتية  والقوة  داخل  اجتماعي 
واالقتصادية  السياسية  احلــيــاة  مختلف  يف 
حتقيق  إلى  سعيها  إلى  باإلضافة  واالجتماعية، 
تقسيمها  ميكن  التي  ــداف  األهـ مــن  مجموعة 
حتسني   - الــعــمــل.  اســتــقــرار  ضــمــان   - كــاآلتــي: 
البشري.  للمورد  املختلفة  والتعويضات  األجور 
واألسبوعية  اليومية  العمل  مدة  من  التقليص   -
- إعادة  للراحة.  أكبر  والسنوية مع توفير فرص 
حتسني   - للعاملني.  األساسية  القوانني  يف  النظر 
األمني  املستوى  على  وطبيعته  العمل  ظــروف 
العمل.  حوادث  من  واحلماية  والرعاية  والصحي 
تكوين  النقابية:  احلــقــوق  ممــارســة  ضــمــان   -
التسهيات  وضمان  فيها  واالنخراط  النقابات 

النقابي...الخ. النشاط  كمزاولة 

التأمني  مــجــال  يف  االجــتــمــاعــيــة  احلــمــايــة 
ــان مــعــاشــات عن  ــم ــن املـــرض والــبــطــالــة وض ع
الوعي  زيادة  على  العمل   - والوفاة.  الشيخوخة 
ــن خـــال الــتــكــويــن والــتــدريــب  لـــدى الــعــمــال م
ممارسة  ضمان   - العلمية.  والندوات  واملؤمترات 
واالنخراط  النقابة  تكوين  النقابية:  احلقوق 
اجلماعية  واملــفــاوضــات  املطالب  وتــقــدمي  فيها 
ملزاولة  النقابية  لألطر  والتسهيات  حولها، 
واالجتماع  االتصال  أجل  من  النقابي  النشاط 
الوعي  املستوى نشر  رفع   - والتوعية".  والتكوين 
الثقايف وروح العمل اجلماعي مبا يكفل تدعيمها 

رفع   - البشري.  املورد  بتطوير  أهدافها  وحتقيق 
التثقيف  طريق  عن  للعمال  الثقايف  املستوى 
التنظيم  يف  والــواجــبــات  باحلقوق  وتوعيتهم 
وتنفيذ  وضع  يف  "املشاركة   - فيه.  يعملون  الذي 
يف  النقابة  دور  وتفعيل  تدريب  وبرامج  خطط 
املهني  مبستواه  لارتقاء   البشري  املورد  توعية 

 . اإلنتاجية"  والكفاءة  والفني 

- املساهمة يف أوجه النشاط االجتماعي التي 
 - لهم.  خدمات  تقدمي  أو  أعضاؤها  فيها  يشارك 
حقوق  متس  التي  التشريعات  يف  ــرأي  ال ــداء  إب
الوطني  الشأن  يف  املشاركة   - أعضائها.  ومصالح 
التنمية  خطط  مــشــروعــات  ومناقشة  الــعــام 
على  العمل  ارء  ج   - واالجتماعية.  االقتصادية 
املتعلقة  واجلماعية  الفردية  املنازعات  تسوية 
اجلماعية  ــات  ــاوض ــف امل و  الــبــشــريــة،  بـــاملـــوارد 
اجلماعية.  العمل  واتفاقيات  العقود  بــإبــرام 
واملصالح  مصاحلها  عن  للدفاع  التقاضي  وحــق 
مع  التدخل  لها  يجوز  كما  ألعضائها،  اجلماعية 
بأهداف  الصلة  ذات  الدعاوى  جميع  يف  أعضائها 
والصناديق  واجلمعيات  املؤسسات  إدارة  النقاب: 
"إنــشــاء  واالجــتــمــاعــيــة،  والعلمية  الثقافية 
تخدم  التي  واالئتمانية  والتعاونية  واستماعية 
الشخصية  املــؤســســة  لــهــذه  وتــكــون  أعــضــاءهــا 

املعنوية".

النقابة  مهام  خامسا: 

كانت النقابات العمالية يف املراحل األولى من 
أرباب  على  الضغط  يف  مهمتها  تنحصر  نشأتها 
وحتسني  األجــور  على  احملافظة  أجل  من  العمل 
يعاني  العمل  نسوق  كان  وقت  يف  العمل،  ظروف 
أدى  مما  العمل  قوة  عرض  يف  زيــادة  اختال  من 
قبولهم للعمل أي منع استغال كبير لرب العمل. 
رفع  كان  لها  األول  املطلب  أو  الرئيسية  املهمة  إن 
 DUNLOP 1 دنلوب  عنه  عبر  ما  وهذا  األجور، 
األجر  رفع  إلى  تسعى  منظمة  العمالية  "النقابة 
إلى أقصى حد ممكن" . غير أن الدراسة العلمية 
يف  تنحصر  ال  مساعيها  أن  أثبتت  النقابة  ملهام 
للعمال،  فقط  االقتصادية  املصالح  عن  الدفاع 
بل تتعداها إلى تلبية حاجات أخرى تطورت مع 

املجتمع  وبناء  العمل  عالقات 

املرحلة  يف   : املادية  االقتصادية  املهمة   -  1
املبكرة من تطور النقابة لم تكن مباشرتهم للعمل 
امتداد  يخص  فيما  محددة  لضوابط  تخضع 
فكان  العمل..."،  ظروف  اأجلور،  العمل،  ساعات 
يسيطر  الــذي  الواقع  ذلك  ضمن  الطبيعي  من 

إلى  العمال  باستقال  وقاموا  العمل  أرباب  فيه 
العمالية  احلركة  نشاط  يتركز  أن  حد،  أقصى 
ــة اخلــاصــة  ــادي عــلــى املــطــالــب االقــتــصــاديــة امل
باألجر، املنح العائلية، الظروف األمنية، احلق يف 
االقتصادي  فالعامل  األجر...  املدفوعة  العطل 
لعب دورا هاما يف جتميع العمال واحتادهم ضمن 
املهمة  "فــهــذه  مصاحلهم.  عــن  للدفاع  نقابات 

النقابات  أولويات  من  وتعتبر  كبيرة  أهمية  لها 
وتغيرت  املجتمعات  تــطــورت  مهما  العمالية 
أن  سبق  مما  ونخلص  والعمل،  اإلنتاج  عالقات 
معيار  منها  املواضيع  من  العديد  تندرج  ضمنها 
التكنولوجية،  التجديدات  االنضباط،  العمل، 

حتديد األجور، ظروف العمل

ألن  صــراع  محل  دائما  كانت  العمل  معايير 
بقاء  مــع  اإلنــتــاج  زيـــادة  عــن  يبحث  العمل  رب 
يقوم  لن  العامل  أن  حني  يف  منخفضة  التكلفة 
لذلك  التعويض،  زاد  إذا  إال  اإلنتاجية  برفع 
تعمل النقابات من أجل التوازن.  وكذلك النظام 
يتعني  قواعدها  لها  منظمة  فكل  واالنضباط 
العمالية  النقابات  احترامها فتسعى  العمال  على 
مكان  يف  وسيادته  القانون  حكم  حتقيق  إلــى 

التعسفية    ضد  فتعمل  العمل، 

الــعــامــل  إن   : ــة  ــي ــاع ــم ــت االج ــة  ــم ــه امل  -  2
والعمل  العيش  يف  يرغب  فهو  بطبعه  اجتماعي 
حتقق  منظمة  النقابة  فتعتبر  جماعات  ضمن 
اجتماعيا  وصفا  فتكسبه  االجتماعية،  حاجاته 
شعوره  يف  فتزيد  املــنــشــأة،  ضمن  بــه  معترفا 
الدافع  باألمان والثقة بالنفس، فالنقابة تشجع 
يف  رغبته  وحتــقــق  الــعــامــل  لــدى  االجــتــمــاعــي 
االنتماء. فعبر التاريخ أينما كان نظام الطوائف 
كانت  االقتصادية  احلياة  على  يسيطر  احلرفية 
أعضائها  فبني  الــعــائــلــة،  محل  تعد  الطائفة 
يشعر  العامل  فكان  وتضامن،  وانسجام  تآلف 
مستقرا.  اجتماعيا  وصفا  تعطيه  ألنها  باألمان 
املصنع  نظام  وظهور  النظام  هذا  انحال  وبعد 
فجل  االنتماء،  روح  وطغت  الروابط  تلك  نشأت 
باإلضافة  األجــر،  هو  باملصنع  العامل  يربط  ما 
املستمرة  والصراعات  السيئة  املعاملة  تلك  إلى 
حياة  بتكوين  لــه  تسمح  لــم  العمل  أربـــاب  مــع 
عنها  عبر  وكما  النقابة  فإن  "لذلك  اجتماعية. 
وتعطيه  مجتمعه  للعامل  تعيد  "بأنها  تاننباوم 
اجتماعي  دور  لــه  وتــقــدم  بالزمالة  إحساسا 
مع  يشارك  حيث  معنى  حلياته  وجتعل  يفهمه، 
باإلضافة   . القيم"  من  متكامل  نسق  يف  اآلخرين 
أخــرى  لعناية  وسيلة  النقابي  التنظيم  ــى  إل

مرتفعة  اجتماعية  مكانة  العامل  إعطاء  وهي 
غير  من  العليا  باإلدارة  االتصال  يستطيع  حيث 
كذلك  معهم  ويساهم  الروتيني،  االتصال  طريق 
وتقدمي  باملنشأة  املتعلقة  املوضوعات  بحث  يف 
العمل  مشاكل  حل  يف  تساهم  التي  املقترحات 

واإلنتاج.

نظام  ميز  ما  أهــم  إن   : النفسية  املهمة   -  3
والـــصـــراع بني  الــفــرديــة  الــعــالــقــات  املــصــنــع يف 
الــعــمــال ومــالــكــي وســائــل اإلنــتــاج، فــوجــد جو 
لشعور  املنشأة،  داخــل  واالضــطــراب  التوتر  من 
عن  لبعده  نتيجة  العمل،  عن  باالغتراب  العامل 
بالثقة  إحساسا  تعطيه  كانت  التي  اجلماعات 
والطمأنينة وتهيئ له جوا من االستقرار واألمان 
الفردية  بعاقاته  النظام  هذا  "وضمن  النفسي. 
اإلحساس  على  فــزيــادة  تضامن  هناك  يوجد 
االنسجام  وعدم  القلق  وجود  إلى  أدي  بالفردية 
بني العمال، دون أن ننسى الصراعات فيما بينهم 
يجعل  مــا   هــذا  العمل،  يف  الشديدة  واملنافسة 
باالرتياح  تشعره  جماعة  ضمن  ليس  أنه  العامل 
ذلك  على  زد   . وقوة"  بشغف  للعمل  حتفزه  وال 
بسيطة  مراحل  يف  للعمل  والتقسيم  التخصص 
ومتكررة  جزئية  صغيرة  مبرحلة  العامل  وتكليف 
طاقاته  كل  يشغل  ال  فهو  الطموح،  فيه  قتلت 
بالهامشية  شــعــور  عــنــده  فــولــدت  ــه،  ــارات ــه وم
العمل،  على  و  نفسه  عن  الرضا  وعدم  والروتني 
وكيانه  بوجوده  تشعره  نقابة  إلى  فانضمامه 
طموحاته  عــن  التعبير  خالها  مــن  وميكنه 
شعوره  تزيد  وكذلك  حتقيقها،  أجل  من  ويعمل 

والتقدير   بالنفس  والثقة  باألمن 

4 - املهمة التنظيمية والتثقيفية : إن شمول 
املنشأة  مستوى  على  جميعهم  بالعمال  اإلحاطة 
تسعى  الــتــي  التنظيمية  املــقــاصــد  أول  يف  هــو 
الدعائية  بالوسائل  العمالية  النقابة  إليه 
من  مجموعة  فنجد  املــشــروعــة،  والتثقيفية 
جللب  القطاع  أو  املنشأة  مستوى  على  األشخاص 
توضيح  على  وتعمل  فيها،  لانخراط  العاملني 
املصالح  لتحصيل  يستوجب  وما  للعمال  احلقوق 
على  مؤسس  اجتماعي  وسلوك  وسائل  من  لهم 
ــل الــوحــدة  ــوق داخـ ــق الــتــضــامــن وتــوحــيــد احل

الواحدة. التنظيمية 

يعمل  تنظيم  نشأتها  منذ  العمالية  فالنقابة 
يف  العاملني  جلميع  الصالح  اإلطــار  إنشاء  على 
نظام  إلى  انتسابهم  ولتوحيد  تنظيمية  وحدات 
للتشاور  وميدانا  لنضالهم  مجاال  يكون  مشترك 
1 بني جموعهم"  بينهم، بناء على مبدأ التضامن 
أغــراضــا  العمالية  الــثــقــافــة  هـــذه  وتــتــنــاول   .
باحلقوق  الشاملة  التوعية  إلى  ترمي  مختلفة 
قانونية  ــط  ــواب ض ــن  م لــهــا  ومبـــا  والــواجــبــات، 
البيئة  مؤشرات  من  بها  يحيط  وما  وتشريعية 
العمالي  التثقيف  ويقوم  العامة،  االقتصادية 
أو  اخلطب  على  النشاط  من  األولــى  املراحل  يف 
تسخير  وكذلك  املسؤولني  عن  الصادرة  البيانات 
إلى  باإلضافة  إذن  النقابية....الخ  الصحافة 
وحدات  يف  العمال  بجمع  العمالية  النقابة  قيام 
والدفاع  مصاحلهم  حتصيل  أجل  من  تنظيمية 
بواجباتهم  بتوعيتهم  فتقوم  حقوقهم،  عــن 
إلى  باإلضافة  إليها  التوصل  وكيفية  وحقوقهم 
التمثيل  أجل  من  وأعضائها  مؤطريها  تثقيف 
اجليد والفهم العميق لألمور، إذن تقوم بتثقيف 
مستوى  على  داخلية  وأخرى  خارجية  وتوعية 
تبسة  التبسي  الــعــربــي  جــامــعــة  أعــضــائــهــا.) 

اجلزائر(

النقابة ودورها يف تنمية وعي الطبقة العمالية
رايس رضا
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    كورونا فيروس: محاولة لفهم أسباب العدوى 
   وتداعياتها على االقتصاد الرأسمالي العاملي

مــوضــوع  فـــيـــروس"  ــا  "كـــورونـ عـــدوى  تشكل 
عدة  لتحاليل  ومحورا  األماكن  بكل  النقاشات 
ظهرت  العاملية.  اإلعــام  وسائل  لها  تخصصها 
العدوى أوال بالصني أواخر السنة املاضية )2019( 
سريع.  بشكل  الـــدول  مــن  الــعــديــد  فاجتاحت 
النشرات  تطلعنا  تقريبا  ساعة  كل  رأس  وعلى 
مبدى  املكتوبة،  الصحف  تخبرنا  كما  اإلخبارية، 
من  وباحلصيلة  اإلصابات،  بعدد  الوباء،  انتشار 
ذلك  مع  بــاملــوازاة  املصابني.  صفوف  يف  الوفيات 
واألخبار  األوهام  من  الكثير  بخصوصها  انتشرت 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  تتناقلها  الزائفة 
للهجوم  كفرصة  الغربي  ــام  اإلع استغلها  كما 
بحملة  وللقيام  االجتماعي  ونظامها  الصني  على 
االقتصادي  احلصار  مع  تتناغم  مغرضة  دعائية 

الذي تشنه أمريكا على الصني مند سنوات. 

فبراير   11 العاملية  الصحة  منظمة  أطلقت 
الــفــيــروس  عــلــى   ))COVID-19 ــم  اسـ  2020
عرفتها  التي  الفيروسات  أصعب  من  واعتبرته 
املــرض  خلــطــورة  ونــظــرا  أالن.  حتى  اإلنسانية 
وقدرته على االنتشار بسرعة، فقد قامت الصني، 
العسكرية  الفرق  بتعبئة  الوباء،  بها  بدأ  التي 
التخاذ  البيولوجية  احلروب  ميدان  يف  املختصة 
يف  املوقف.  ملواجهة  الازمة  واحليطة  التدابير 
يف  عدا  ما  بجدية  األمر  أتخذ  العالم  دول  باقي 
الرئيس  بدا  حيث  األمريكية  املتحدة  الواليات 

"ترامب" غير آبه مبخاطر املرض.  

أسباب ظهور الفيروس وانتشار الوباء

 انتشار العدوى تسببت فيه العوملة الرأسمالية 
ــدود مبــوجــب االتــفــاقــيــات  ــ الــتــي "فــتــحــت" احل
التجارية التي أبرمت بني الدول وقصرت املسافات 
يف  تبرز  ــدوى  ع أي  مــن  ذلــك  إثــر  وجعلت  بينها 
العالم.  مناطق  لباقي  مهددا  وبــاء  مــا،  منطقة 
والبشر،  السلع  وتنقل  التجارية  املبادالت  كثافة 
يف ضل العوملة النيوليبرالية، جعل عوملة العدوى 
ميكن  ال  واقعا  أمرا  والبكتريولوجية  الفيروسية 

جتاهله.

إجماال  هنالك  ــا"،  ــورون »ك ظهور  بخصوص 
ضمن  هو  الفيروس  ظهور  أن  يعتقد  رأي  رأيــني. 
املتحدة  الــواليــات  ورائــهــا  من  بيولوجية  حــرب 
نتاج  مــن  أو  االمــبــريــالــيــة  ــدول  ــ وال األمــريــكــيــة 
صحة  يف  املستثمرة  للقارات  العابرة  الشركات 
الثاني،  الرأي  األدويــة.  صناعة  خال  من  البشر 
يعيد ظهور الوباء، ال إلى دولة آو شركة رأسمالية 
واألسس  الرأسمالي  النظام  إلى  بل  ذاتها،  بحد 

التي يقوم عليها.

كنشرة  ــف،  ــح ص تــتــزعــمــه  األول،  ــرأي  ــ الـ
حول  مقاال  كتبت  التي  السياسي"  "االقتصاد 
إلى احتمال ان تكون  "كورونا فيروس" تشير فيه 
الواليات املتحدة األمريكية وراء انتشاره. يتبنى 
الفيروس  حــول  ينشر  ملا  متتبعون  ــرأي  ال نفس 
والتفاصيل الدقيقة التي تقدمها وسائل اإلعام، 
باملرض،  وتهويلها  والغربية  األمريكية  خاصة 
اقتصادية  حرب  شن  هو  منها  الهدف  أن  ويــرون 
ــذا الــــرأي أيضا  عــلــى الــصــني. مــن أصــحــاب هـ
صناعة  يف  املختصة  الشركات  يتهمون  صحفيون 
األدوية التي تسببت باملاضي يف الكثير من املاسي 
شركة  ــى  إل يشيرون  ــار  اإلطـ ــذا  ه يف  الصحية. 
مختبرات  كشركة  عامليا  ثالثة  املصنفة  "سانويف" 
كالسرطان  ألمراض  األدوية  صناعة  يف  مختصة 
مجاالت  وكلها  واألمصال،  واللقاحات  والسكري 

مدرة ألرباح طائلة.

ببيان  االســتــشــهــاد  يــتــم  الــســيــاق  نــفــس  يف 
ومنتجات  الصحية  للسامة  الفرنسية  "للوكالة 
الصحة"AFSSAPS--  نشر بنوفمبر 2010 وضح 
مرضى  يستعمله  الذي   ))MEDIATOR دواء  أن 
وفاة  يف  تسبب  السمنة  من  يعانون  ممن  السكري 
من  حــذرت  انها  الوكالة  تضيف  منهم.  العديد 
2009 إال أن الصيدليات  مخاطر هذا الدواء مند 
االحتكاريات  الشركات  الن  ببيعه  يف  استمرت 
واملختبرات الصيدلية حتظى باحلماية من الدول 
وإعاميني  وأطباء  علماء  من  مرتزقة  وتوظف 
"الــتــأثــيــرات  ــن  ع تتغاضى  دراســــات  يــنــشــرون 

الفرعية" لبعض األدوية.

للنظام  املــســؤولــيــة  يــحــمــل  الــثــانــي  الــــرأي 
مهما  الربح  وراء  اجلــري  على  القائم  الرأسمالي 
وتقويض  للحياة  تهديد  مــن  ــك  ذل عــن  تــرتــب 

تستنزف  املعوملة  الرأسمالية  البيئية.  للتوازنات 
الغابات  وجتتث  الطبيعة  تلوث  الطبيعية،  املوارد 
اإلنسان  بذلك  وجتعل  العمران  متديد  بهدف 
الطبيعية  ــات  ــزان اخل بــجــوار  بــاإلقــامــة  مجبر 
ميكروبات  أن  الدراسات  بينت  لقد  للفيروسات. 
لم  مناطق  يف  للظهور  ــادت  ع آو  ظهرت  مميتة 
بأفريقيا،   Ebola منها  بها،  تواجدت  أن  يسبق 
 60% إن  الطبيعي.  غطائها  من  جتريدها  بعد 
امليكروبات هي من أصل حيواني، البعض منها  من 
يعيش على احليوانات األليفة، لكن أغلبها )3/2( 
على  وبالقضاء  املتوحشة.  احليوانات  مصدره 
بها هذه احليوانات تنتقل  التي تسكنها  األشجار 
احتمال  يجعل  ما  وذلك  الكانسان  بجوار  للعيش 

انتقال الفيروس من احليوان إلى البشر كبيرا.

تدمير املساكن الطبيعية للحيوانات الوحشية 
ــان  ــس ــده املــســئــول عــلــى إصــابــة اإلن ــ لــيــس وح
بــالــفــيــروســات الــقــاتــلــة، بــل إن جلــوء اإلنــســان 
واحليوانات  لألسماك  الصناعية  التربية  إلــى 
تتكدس  وجعلها  الطيور  أصناف  وباقي  والدواجن 
بالتقاء  سمح  لــلــعــمــران،  مــتــجــاورة  مبــســاحــات 
تواجدت  أن  لها  يسبق  لم  الكائنات  من  أصناف 
امليكروبات من صنف  انتقال  معا، وتسبب ذلك يف 
إلى اإلنسان. وخال هذه  إلى آخر ومنه  حيواني 
قاتلة.  جرثومة  إلي  امليكروب  يتحول  السيرورة 
 )Sars( "سارس"  فيروس  حتول  النحو  هذه  على 
إلى وباء سنة 2003-2002، ويف 20014 اضطرت 
السلطات بأمريكا الشمالية إلى إتاف املايني من 

الدواجن للحد من انتشار فيروس قاتل.

جراثيم  إلــى  احليوانية  امليكروبات  حتــول 
يف  جديد  بأمر  ليس  لإلنسان  بالنسبة  فتاكة 
مرحلة  إلى  ترجع  الظاهرة  هذه  البشرية.  تاريخ 
استغال  بــدأ  حيث  احلــديــث  احلــجــري  العصر 
األرض وحتويلها إلى حقول وتربية املواشي. فمن 
السل  ملرض  اإلنسان  تعرض  األبقار  تربية  خال 
وملرض احلصبة من خال تربية اخلنزير واستمر 

انتشار هذه األمراض مع التوسع االستعماري.

نوع  مــن  ــاء  وب يحاصرنا  الــراهــن،  الــظــرف  يف 
بل  وحسب،  "كــورونــا"  هو  ليس  والسبب  جديد 
الواليات  بقيادة  االمبريالية  ــدول  ال الن  أيضا 
ــل الــقــيــود على  املــتــحــدة األمــريــكــيــة رفــعــت ك
األنشطة  كل  وعلى  الطبيعية  ــوارد  امل استنزاف 
الصناعية امللوثة واملدمرة للبيئة. يف نفس الوقت 
قامت الدول الرأسمالية بسياساتها املجحفة على 

تدمير املرفق العمومي، أساسا الصحة العمومية، 
للصحة:  العاملية  للمنظمة  مساهماتها  وقلصت 
مساعداتها  األمريكية  املتحدة  الواليات  قلصت 

لهذه املنظمة بنسبة 53%.

وخاضع  طبيعي  أمــر  الفيروسات  ظهور   إن 
للقوانني التي حتكم الطبيعة. لكن االحتماء منها 
لتغيير  واإلرادة  العزم  من  بكثير  التسلح  يقتضي 
الطبيعة واحلفاظ على  استغال  سياساتنا جتاه 
منطق  مع  ينسجم  ال  وهــذا  البيئية  التوازنات 
النظام الرأسمالي القائم على الربح السريع بغض 
لإلنسان  تدمير  من  ذلــك  عن  ينتج  عما  النظر 

وللمحيط.

تداعيات الوباء على الدول وعلى اقتصادياتها

أبانت العدوى احلالية عن التفوق االقتصادي 
الكبير للصني عن باقي الدول الرأسمالية املنافسة 
الهائلة  إمكانياتها  تعبئ  أن  استطاعت  فقد  لها. 
قصد التحكم يف املرض وتوفير الرعاية الصحية 
وجيز.  ظرف  يف  املرض  انتشار  وتوقيف  ملرضاها 
أقامت مستشفيني كبيرين يف اقل من عشرة أيام 
العاج  وخدمات  الضرورية  الفحوصات  ووفــرت 
األخــبــار  قصاصات  ــر  أخ وحــســب  املــرضــى.  لكل 
الوباء بفضل  انتشار  أن حتد من  استطاعت  فقد 
الثقة  بفضل  وكذلك  الصيني  الشعب  انضباط 
الوطنية  قيادته  يف  الشعب  هــذا  يضعها  التي 
الصني  أعدتهما  الذين  املستشفيني  أصبح  بحيث 
مهمتهم  انــهــوا  قــد  ــا"  "كــورون مرضى  الستقبال 

بشكل نهائي ولم يتبقى بداخلهما من املرضى إال 
القليل .

عكس ذلك هو األمر ببلدان االحتاد األوربي. 
تتبناها  التي  النيوليبرالية  للسياسات  فنتيجة 
هذه الدول، مت تقويض املرفق العمومي فخفضت، 
بشكل غير مسبوق، امليزانيات املخصصة للصحة 
والتعليم وانعكس ذلك سلبا على مستوى التوظيف 
والضمان  التطبيب  والتجهيزات ومت تقويض حق 
بفرنسا  العادي.  للمواطن  بالنسبة  االجتماعي 
املصابني،  عــدد  يف  ارتــفــاعــا  حاليا  تعرف  التي 
أعلنت وزارة الصحة ان األسرة املتوفرة والعاجات 
ظهر  واملستعجلة.  اخلطيرة  للحاالت  ستخصص 
واملمرضني،  األطباء  عدد  يف  مهول  نقص  كذلك 
الطبية  املعدات  بخصوص  سجل  العجز  ونفس 
وإذا  أنفسهم.  لألطباء  بالنسبة  حتى  والوقائية 
يواجهها  الــتــي  املصاعب  مــن  بعض  ــذه  ه كــانــت 
اقتصاديا،  القوية  بالدول  العمومي  املستشفى 
التابعة  بالبلدان  الوضع  عليه  سيكون  فكيف 

مبنطقتنا العربية-املغاربية واإلفريقية؟

النمو  على  الــوبــاء  انعكاسات  بخصوص  أمــا 
تتوقع   OCDE منظمة  فان  العاملي،  االقتصادي 
العاملي  النمو  انخفاض  يف  "كــورونــا"  يتسبب  أن 
إلى 2,4، بعد أن قدرته قبل ظهور الوباء ب 2,9. 
مند  تسجيله  مت  مستوى  أدني  هو   2,4 ونسبة  
انه  أيضا  وضحت  املنظمة   .2008-2009 أزمــة 
فيه  تكن  لم   Sars( 2003("السارز" عدوى  إبان 
بنفس  وتابعة  خاضعة  الرأسمالية  االقتصاديات 
الوباء  هذا  عن  نتج  الصيني.  لاقتصاد  احلــدة 
كذلك انخفاض كبير يف قيم التداول بالبورصات 
كثيرة،  اقتصادية  قطاعات  تضررت  كما  العاملية 
ثمن  وانــهــار  والنقل  السياحة  قطاعي  أســاســا 
لازمة  تنضاف  عــوامــل  كلها  وهـــذه  الــبــتــرول. 
الرأسمالي  النظام  منها  يعاني  التي  االقتصادية 

العاملي منذ عقود.

تنقل  وتــوقــف  بالصني  ــدوى  ــع ال انــتــشــار  إن 
أبرز بشكل  البلد  األشخاص والسلع من والى هذا 
العاملي. فمند  الرأسمالي  جلي هشاشة االقتصاد 
الصناعية  الدول  اعتمدت  الثانية  األلفية  نهاية 
الى  صناعاتها  جل  فحولت  اخلــارجــي  التعاقد 
ــا  أوروبـ بـــدول  رخيصة  عمالة  تــتــواجــد  حيث 
وبتوقف  الصني.  وأساسا  والهند  وتركيا  الشرقية 
توقف  العاملية،  التجارة  توقفت  الصينية  املصانع 
واجلــوي  منه  البحري  أشكاله،  بجميع  النقل 
وغيره. بكلمة واحدة، لقد أصابت حمى "كورونا" 
شلل  شبه  يف  ذلــك  فتسبب  الصيني  االقتصاد 
مجموع  الن  ذلك  العاملي،  الرأسمالي  لاقتصاد 
الدول الرأسمالية الغربية تقريبا تعتمد أسواقها 
 ،80% حدود  إلى  التموين،  حيث  من  ومصانعها 
 97% إلــى  النسبة  هــذه  وترتفع  الــصــني،  على 
الازمة  احليوية  املــضــادات  صناعة  بخصوص 

لصناعة األدوية.

فيروس  على  القضاء  ان  القول  ميكن  ختاما 
املتعلق  األســاســي  املشكل  ينهي  لــن  "كـــورونـــا"، 
بــالــتــبــعــيــة بـــل ســتــبــقــى مـــازمـــة لــاقــتــصــاد 
إلى  يرتكز  اإلنتاج  منط  دام  ما  العاملي  الرأسمالي 
على  اجلوهر  حيث  من  القائمة  النيوليبرالية 
املنظرين  وبــاقــي   )Ricardo(ريكاردو نظرية 
ومراكمة  االستغال  تشرعن  والتي  الرأسماليني 
يف  التخصص  وتبجيل  الثمن  كان  مهما  ــاح  األرب
مجال التصنيع الوطني وكذا املنافسة واالحتكار 

والتبادل احلر.

احلسني بوتباغة
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ــا لــاحــتــفــال  ــوم لــيــس ي ــارس  ــ 8 م ــوم  يـ
كفاحي  نضالي  تقييم  ــوم  ي هــو  مــا  بــقــدر 
من  بنضالها  العاملة  املــرأة  حققته  ما  عن 
اجتماعية،  اقتصادية،  سياسية،  حقوق 
لتحرر  السبيل  وكــيــف  يتحقق   ــم  ل ومـــا 
هذا  ستخلد  التي  املــرأة  هي  ومن  حقيقي. 
املــرأة  هــي   هــل  وكفاحها؟  بنضالها  الــيــوم 
الضرورات  بفعل  استطاعت  التي  العاملة 
ونتيجة  جهة،  من  التصنيع  فرضها  التي 
جهة  من  العبودية  على  ومتردها  كفاحيتها 
وأن  ألبيتي  السجن  مــن  تخرج  أن  ــرى،  أخ
مختلف  يف  للرجل  نظيرة  نفسها  تفرض 
بعد  تصل  لــم  أنــهــا  ــم  رغ ــاة،  ــي احل مناحي 
أم  الرجل؟  مــع  وحقيقية  فعلية  ملــســاواة 
يف  به  حتتفل  التي  البورجوازية  املرأة  أنها 
ساعية  ــورود  وال البورجوازية  الصالونات 
ينتظر  الــذي  احلقيقي  النضال  لتشويه 
بشعارات  ومتييعه  التحرر  أجــل  من  ــرأة  امل
املرأة  تختصر  بتسميات  و  املضمون  فارغة 
حرية  وال  إرادة  با  مشتهى  جسد  مجرد  يف 

حقيقيتني؟! 

البورجوازي  النضال  يؤدي  لن  طبعا،      
الــدونــيــة،  املـــرأة  وضــعــيــة  لتكريس  ســوى 
مجتمع  يف  املـــرأة  تتحرر  أن  يستحيل  إذ 
بتحرره  مشروط  فتحررها  متحرر،  غير 
نضال  وحــده  بتحررها؛  مشروط  ــرره  وحت
جنب  إلــى  جنبا  والفاحة  العاملة  املــرأة 
أجل  من  الكادح  و  العامل  الرجل  رفيقها  مع 
العتيد،  املتبرجزة  اإلقطاعية  صــرح  دك 
بتحريرها  الكفيل  هو  النضال  هذا  وحده 
ومن  املجتمع  و  البورجوازية  اضطهاد  من 
نفسها  فيه  وجدت  الذي  املهني  وضعها  هذا 
املتواضعة  املقالة  الضوء يف هذه  . وسنسلط 
املوت  مبناجم  العاملة  ــرأة  امل وضعية  على 

فجيج.  إقليم   ، جتيت  بني  ببوظهر،بلدة 

منط  عن  دومــا  ينجم  ــرأة  امل وضــع       إن 
ــذي تــؤذيــه يف  ــ ــوع الــعــمــل ال اإلنـــتـــاج و نـ
اقتصادي  نظام  تطور  من  محددة  مرحلة 
البدائية  الشيوعية  مرحلة  ففي  محدد، 
امللكية  تعرف  لم  والتي  القدم  السحيقة 
هناك  يكن  لــم  اإلنــتــاج،  لوسائل  اخلــاصــة 
فقد  املرأة  ووضع  الرجل  وضع  بني  اختاف 
الصيد  ثمار  من  يومئذ  يقتاتون  الناس  كان 
واملرأة  الرجل  واجبات  كانت  حيت  والقطاف 
كــان اإلجنــاب  مــا  و  ــدة.  ــ أعــبــاؤهــمــا واح و 
أي  املعهودة  أعمالها  عن  طويا  املرأة  يعطل 
يدعي  ملن  القبيلة،  أفراد  للصيد مع  اخلروج 
والوحيدة  الطبيعية  وظيفتها  املـــرأة  أن 
فقط االجناب. حيت لم تعرف تلك املرحلة 
املتميزة  احلقوق  وال  للرجل  املــرأة  خضوع 
يهمنا  ما  للقبيلة.  يخضع  كــان  الكل  ألن 
لم  أنها  هــو  الــتــاريــخ  مــن  املرحلة  هــذه  مــن 
و  والتبعية  والعبودية  االضطهاد  تعرف 
التي  البورجوازية  الفكرة  أن  يؤكد  ما  هو 
محض  هي  أزليا  كان  اضطهادها  ان  تدعي 
الرفيق  يشير  فكما  غير.  ال  افتراء  و  ادعاء 

 - حــول  القيم  مؤلفه  يف  اجنلز  فريدريك 
 ": الدولة-  و  اخلاصة  امللكية  و  العائلة  أصل 
من  يوم  يف  كانت  املرأة  بأن  الزاعم  الرأي  إن 
اآلراء  أتفه  من  هو  للرجل،  عبدة  ــام  األي

األنوار".  عصر  لنا  تركها  التي 

فمع  البشرية  مع تطور  األمور       تغيرت 
اهتمت  من  هناك  القبيلة،  وضــع  اختاف 
بتربية  اهــتــمــت  ــن  م هــنــاك  و  بــالــفــاحــة 

كانت  التي  القبلية  فالتجمعات  املــواشــي، 
مبساواة  تتمتع  املرأة  تكن  لم  الزراعة  تزاول 
أحيانا  كانت  بل  فحسب،  احلقوق  يف  كاملة 
التجمعات  لدى  اما  الصدارة،  مكان  حتتل 
ــتــي اجتــهــت لــلــرعــي والــصــيــد  الــقــبــلــيــة ال
الــدائــم،  الترحال  ظــاهــرة  على  وحافظت 
وإخضاعها  املـــرأة  اســتــعــبــاد  ــرة  ــاه ظ فــإن 
فــدور  فشيئا.  شيئا  فيها  تتبلور  أخــذت 
مكانتها  يحدد  الذي  هو  االقتصاد  يف  املرأة 
كيف  الــتــاريــخ  ويــخــبــرنــا  املجتمع.       يف 
اإلنتاج  فائض  مع  اخلاصة  امللكية  ترسخت 
وظهور  الزراعية  التجمعات  حققته  الذي 
اجلماعات  وبــني  بينها  تبادلية  عــاقــات 
امــتــلــك فيه  إلـــى وضـــع  ــؤدي  ــت ــرى س ــ األخ
يباع  العبد  فكان  امتاكا!  العبيد  األسياد 
عبدا  السيد  يشتري  وحني  باملال  ويشترى 
أماكه  من  فهو  أجر  بغير  له  خادما  يصبح 
أعتقه  إذا  إال  خدمته  ترك  يستطيع  ولن 
أخر،  لسيد  الرقيق  سوق  يف  باعه  أو  السيد 
وكان من واجب العبد الطاعة املطلقة، و من 
دون  يشاء  ما  العبد  به  يفعل  أن  السيد  حق 

أحد. يحاسبه  أن 

للمرأة  الــرجــل  ملكية  تختلف  وال        
هي  فامللكية  للعبد،  السيد  ملكية  عن  كثيرا 
الصخرة  هي  و  األنانية  و  العدوانية  سبب 
اإلنــســانــي.  الــتــقــدم  سبيل  يف  تقف  الــتــي 
اإلنسان  ملكية  هو  امللكية  أنواع  أقسى  لكن 
العامليتان  ــان  ــرب احل تــكــن  ولــم  لــإلنــســان. 
تشتعل  تزال  ال  التي  احلروب  أو  السابقتان 
و تهدد بحرب  العالم  يف مناطق متعددة من 
منا  بشري  مجتمع  نتيجة  إال  ثالثة  عاملية 

إنسانيته،  و  وجدانه  تضاءل  و  وعلمه  عقله 
ــادة  زي هــو  الــوحــيــد  همه  بــشــري  مجتمع 
غلبت  مجتمع  الــربــح،  زيـــادة  و  املمتلكات 
اإلنسانية.  القيم  على  التجارية  القيم  فيه 
لإلنسان  االجتماعية  القيمة  وأصبحت 

. ما "ميلك" ال غير  تعتمد على مقدار 

قد  الصناعي  التطور  أن  من  بالرغم  و      
خارج  العمل  إلــى  املــرأة  خــروج  على  ساعد 

مهضومة  تشتغل  جهة  من  أنها  إال  البيت 
أربــاب  الــبــورجــوازيــني/  طــرف  من  احلقوق 
خادمة  تــزال   ال  أخــرى  جهة  من  و  العمل، 
ألبيتي حكرا  العمل  للرجل/السيد وال يزال 
املجتمع  يــزال  ال  ثالثة  جهة  ومــن  عليها، 
يؤمن  ــســاس-  احل نصفه  املـــرأة؛  خــاصــة   -
ما  وهذا  وتبعيتها...  ودونيتها  املرأة  بتخلف 
وبشع. مضاعف  الضطهاد  تتعرض  يجعلها 

أبشع  ضحية  جتيت  ببني  العاملة  املرأة 
االستغال

إقليم  جتيت  بني  ببلدة  العاملة  املرأة    
املــرأة  وضــع  عــن  وضعها  يختلف  ال  فكيك 
 " معامل  يف  ــواء  س ال  ــام،  ع بشكل  العاملة 
 " اخلياطة   " معامل  أو  بطنجة   " الكاباج 
الفاحية،  بالضيعات  أو  البيضاء  بالدار 

اخلامسة  الساعة  على  يومها  تبدأ  فهي 
صباحا: تهيئ أمور بيتها يف أقل من ساعتني 
الثالثة  حتى  منه  تعود  وال  بالعمل  لتلتحق 
تابعة  ورشــات  يف  عملها  قــوة  تبيع  زواال. 
زهيد  بأجر  املناجم   قطاع  يف  للمستثمرين 
لليوم  درهـــم   7،5 ب  ســنــوات  قبل  ابــتــدأ 
من  وشاقة  طويلة  ساعات  مقابل  الواحد 
 40 مبلغ  بعد  األجر  هذا  يتعدى  ولم  العمل 

هذه. ساعتنا  حتى  درهم 

هذه  يف  فباشتغالها  لــذلــك،  وإضــافــة    
للخطر  معرضة  حياتها  تصبح  الــظــروف 
خلطورة  نظرا  لإلعاقة  و  الدائمة  وللعاهات 
تنظيفها  عليها  يكون  التي  الرصاص  مادة 
بطرق  لكن  بــهــا،  امللتصقة  الــشــوائــب  مــن 
جسدها  حتمي  كمامات  ودون  تقليدية 
جسدها  على  اخلطير  الرصاص  غبار  من 
والسامة  الصحة  لــشــروط  مــراعــاة  ودون 
الوطنية  القوانني  مبقتضى  الضروريتني 
التي  اإلنسانية  املبادئ  والدولية، ومبقتضى 

املتعفن. الرأسمالي  النظام  إليها  يفتقر 

وهذا كله يتم دون توفير أبسط احلقوق 
وتقاعد  صــحــي،  تــأمــني  ــن  م بــهــا  املــعــتــرف 
فقط  قانونية.  عطل  أو  مرضية  ــص  ورخ
دون  وحشية  بكل  عملها  قــوة  يستنزفون 
قانونا..  مستحقة  تعويضات  دون  و  حقوق 
أثناء  إصابتها  أو  تعبها  أو  مرضها  ومبجرد 
أو  حسيب  ودون  بساطة  بكل  تطرد  العمل 
تعويض  وال  الفصل  عن  تعويض  دون  رقيب، 
ــار وال  ــط ــن إخ تــعــويــض ع ــرر وال  ــض ال ــن  ع
مما  وغيرها  احلــقــوق  هــذه  مــن  آخــر  شــيء 
منه  تستفيد  املغربية  الشغل  مدونة  أقرته 
املنجميات  الكادحات  جتيت  بني  عامات 

املغرب. بشرق 

اجلبني  ــه  ل يــنــدى  و  أكــثــر  يــؤســف  ومـــا 
ما  وإمنا  االشتغال  وأجر  ظروف  فقط  ليس 
طرف  من  جنسية  حترشات  من  ذلك  يوازي 
العامات  وضع  يستغلون  حيث  العمل  أرباب 
الــظــروف  ــأة  وطـ ــت  حت للعمل  وحــاجــتــهــن 
ــوت،  امل للمناجم  دفعتهن  الــتــي  الــقــاهــرة 
مكان  من  الشغل  مكان  تغير  أن  أرادت  فمن 
العمل،  رب  عشيقة  تصبح  أن  يجب  آلخــر 
من  تنجَو  أو   يوم  رخصة  على  حتصل  وكي 
العامات  لها  تتعرض  التي  الطرد  موجات 
لرب  تشبع  أن  فعليها  والفينة  الفينة  بني 
الــغــريــزيــة  مــكــبــوتــاتــه  املــتــوحــش  عملها 
الساحقة  األغلبية  وأن  سيما  ال  احليوانية، 
يف  الطبيعي  مكانهن  بوظهر  عــامــات  مــن 
لكن  واجلامعات..  والثانويات  اإلعداديان 
أنياب  بني  بهن  زجت  االجتماعية  الظروف 

ترحم! ال  رأسمالية  وحوش  وأظافر 

العمل  أربــاب  يفرض  أخــرى  جهة  ومــن    
عامات  على  سلطتهم  كامل  املنجميون 
ــن أجـــل أن  بــوظــهــر، و لــذلــك فــالــعــامــلــة م
يجب  مشغلها  عند  عملها  على  حتــافــظ 
والسكر  والــشــاي  الزيت  تشتري  أن  عليها 

املرأة املناضلة 

عامات بني جتيت : بني املطرقة والسندان

وهذا كله 
يتم دون توفير 

أبسط الحقوق 
المعترف بها من 

تأمين صحي، وتقاعد 
ورخص مرضية أو 

عطل قانونية. فقط 
يستنزفون قوة عملها 

بكل وحشية دون 
حقوق ودون 

تعويضات 
مستحقة قانونا

ميلودة بنعزوزي
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املرأة املناضلة 

التجاري  دكانه  من  الغذائية  املــواد  وبقية 
تبتاع  أن  عليها  يجب  و  غيره،  دكــان  من  ال 
تتوفر  لم  فــإذا  غــيــره..  طحني  ال  طحينه 
حتتاجه  ــا  م منحها  ساعتها  نــقــود  عــلــى 
الـــدوام،  عــلــى  ــه  ل تــابــعــة  جتعلها  ــون  ــدي ب
عليها  يفرض  مصيرها  يف  متحكما  وجتعله 

يشاء... ما 

جتيت  بني  بــلــدة  يف  الــدولــة  أن  وحــيــث 
أدنــى  وكــحــد  اجلــريــح،  الــوطــن  جــل  يف  كما 
القوانني  لتفعيل  تتدخل  لم  ــل،  األق على 
الــبــؤس،  ــذا  ه مــن  العاملة  للمرأة  حماية 
اقتصادية  بدائل  أي  توفر  لم  كذلك  فإنها 
ال  معامل  ال  مهنية  تكوينات  ال  حقيقية، 
ال  و  نواد  وال  جامعية  ملحقات  وال  شركات 
أمام  اخليار  يبقى  لذلك  تنموية...  مشاريع 
مناجم  إلــى  الذهاب  إمــا  التجيتيية  املــرأة 
أمامها بيع جسدها  املوت فإن لم جتد يبقى 

يومها. قوت  لتوفير 

وضع  لوصف   السطور  هته  يكفينا  لن     
الوحشي  اضطهادها  عــن  واحلــديــث  ــرأة  امل
أمــراض  مــن  عنه  ينتج  ومــا  ــوت  امل مبناجم 
أصنب  النساء  من  فالعديد  قاتلة،  ــات  وآف
الــربــو واحلــســاســيــة  و  كــالــســل  بـــأمـــراض 
لعدة  إضافة  انعدامه  أو  النظر  يف  والنقص 
العمل  أجواء  انعدام  نتيجة  أخرى  أمراض 
باإلنسان  تليق  الــتــي  واملــائــمــة  الصحية 

سواء رجا كان أو امرأة.

أبــشــع  و  ــاء  ــن ــع ال و  ــب  ــع ــت ال كـــل  وبــعــد 

املوت،  مبناجم  له  تتعرض  الذي  االستغال 
للنظرة  عــرضــة  وهـــي  طــريــقــهــا  يف  تــعــود 
ال  جاهل  مجتمع  من  ولاحتقار  الدونية 
الوضع بأحسن حاال عندما  وليس  يرحم... 
واقعا  فيه  جتــد  الـــذي  منزلها  ــى  إل تصل 
اخلادمة  دور  فيه  تتقمص  ينتظرها  أخــر 
تنظيف  من  البيت  بأعمال  فتقوم  البيتية 

وخدمة  باألطفال..  واهتمام  وغسيل  وطبخ 
أنه يف آخر  للرجل، وما يزيد الطني بلة، هو 
يستغل  من  واألزواج  اآلباء  من  جتد  الشهر 
أجر  مــن  يتبقى  ــذي  ال الزهيد  ــال  امل ذلــك 

ظلما. لصاحله  العاملة 

املرأة  تعيشه  الذي  االضطهاد  هذا  أمام    

خلقت  أنها  وتؤمن  لذاتها  محتقرة  تصبح 
وأن  ــع  ــوض ال هـــذا  يف  ــال  ــغ ــت االش أجـــل  ــن  م
دورنــا  يبقى  ،هنا  منه  مفر  ال  الواقع  هــذا 
من  لهن  مبا  العامات  لتوعية  كمناضات 
سبيل  من  لهن  ليس  وبــأن  مهضومة  حقوق 
كل  رفقة  احلـــازم  والنضال  االحتـــاد  ســوى 
لن  الذي  املأساوي  واقعهن  ليغيرن  األحرار 

دكا. ودكه  الطغيان  بإسقاط  إال  يتغير 

ــاق  املـــرأة صــعــب وش ــام  أمـ الــطــريــق  إن    
تدرك  واع  كفاح  طويل،  كفاح  إلــى  يحتاج 
احلرية  لبلوغ  احلقيقية  السبل  املــرأة  فيه 
دون أن تخدعها تلك احلركات البورجوازية 
من  النساء  بعض  بها  تقوم  التي  التافهة 

ال  ليبرالية  مفاهيم  ظــل  يف  ألخــر  حــني 
مثل  إن  احلقيقي،  املــرأة  بتحرر  لها  عاقة 
شئ  يف  تفيد  ال  البريئة  غير  احلركات  هذه 
املــرأة  لقضية  السليم  الفهم  حتريف  غير 
الثوري  الطريق  عن  وإبعادها  وجتزيئها 
طبقية  قضية  باعتبارها  بتحريرها  الكفيل 

ككل. املجتمع  بتحرر  رهني  وحتررها 

يف  العاملة  ــرأة  امل أن  التاريخ  وليشهد     
ثقيلة  مــعــارك  فــجــرت  جتــيــت  بــنــي  بــلــدة 
 ,2011 مــعــركــة  الــقــمــع  ــوى  قـ ــة  ــه ــواج )م
كل  يف  مشاركتها  الساليات،  النساء  معركة 
مرمي  املناضلة  وتبقى  البلدة...(  نضاالت 
املؤمنة  املناضلة  العاملة  لألم   منوذج  خير 

باحلرية.

قدمن  اللواتي  الشهيدات  لكل  فاملجد 
سعيدة  الشهداء  عروسة  للقضية؛  دمائهن 
أمي  جنية،  فدوى،  اخلليفي،  زبيدة  املنبهي، 
احلرية  ــوراي...  اك معركة  شهيدة  فتيحة، 
وراء  رفيقاتي  السياسيات؛  املعتقات  لكافة 
فاطمة  بيا،  زكية  بورحيم،  إكرام  القضبان 
الـــزهـــراء ســاحــيــقــة... وحتــيــة لــكــل حــرة 
قبضة  من  واإلنعتاق  التحرر  إال  تأبى  أبية 
حر  لكل  حتية  الرأسمالي..  النظام  جادي 
بتحرر  رهني  الطبقية  من  حترره  أن  يؤمن 
ليست  املـــرأة  قضية  وأن  ــرأة،  ــ امل رفيقته 
إنها  بل  الطبقية،  املعركة  يف  ثانوية  قضية 
حترر  مقياس  وأنها  فيها  الرئيسية  القضية 

كان. كيفما  مجتمع  أي 

تتمة مقال عامات بني جتيت : بني املطرقة والسندان

  فاضمة احرفو: من ضحايا البطش املخزني
ــود انــتــهــاكــات  ــق ــرب مــنــد ع ــغ  عـــرف امل
يف  جتــســدت  اإلنـــســـان،  حلــقــوق  جسيمة 
االضطراري  النفي  و  واالعتقال  االختطاف 
وصلت  واجلماعية  الفردية  احلريات  وخنق 
الرصاص  وإطاق  اجلسدية  التصفيات  إلى 
أشهرها  لعل  و  الشعبية،  التظاهرات  على 
 ،1984 يناير   ،1965 مـــارس  انــتــفــاضــات 
احلمات  إلى  باإلضافة  هذا   ،1990 دجنبر 
الريف  مثل  بأكملها  مناطق  ضد  املسلحة 
 .1973 سنة   يف  1959واالطلس   /  1958

التعريف  و  الــكــشــف   مــنــا   يتطلب  وهـــذا 
عايشن  اللواتي  النساء  من  النماذج  ببعض 
الــرصــاص،  ــــات ســنــوات  ــني مــن وي ــان و ع
الــوحــشــي  الــتــعــديــب  ــت  اســتــشــهــدن حت و 
فــاضــمــة اوحـــرفـــو، ســعــيــدة املــنــبــهــي...(. 
ابنة  وحــرفــو،  فاضمة  الشهيدة  ان  نذكر 
عشيرة  من  ــرأة  ام وحــرفــو،  موحى  املــقــاوم 
تنتمي  وعــمــر)االمــازغــيــة(،  عــتــو  ايـــت 
دائـــرة   ( ــات"،  ــت ــون ــس "ال دوار  قــصــر/  إلـــى 
ولــدت  والــتــي   ،) ميدلت  إقليم  إملشيل، 
أوبا.  زايد  باملرحوم  وتزوجت   ،1934 سنة 
مارس  شهر  يف  وحرفو،  فاضمة  اختطفت 
مراكز  يف  تعديبها  مت  و   .،1973 العام  من 

مكثت  لقد  بوليسية.  دركــيــة،  عسكرية، 
مبركز  مختطفة  وحرفو  فاضمة  السيدة 
إلى  نقلها  ليجري  أيــام،  ثمانية  "بــوزمــو" 
الشريف،  موالي  درب  إلى  ثم  الكوربيس، 
الذكر.  السيئ  أكدز  بسجن  سجنت  وأخيرا 
 20 ــب يـــوم  ــدي ــع ــت ال ــدت حتـــت  ــه ــش ــت واس

احلكم  تنفيذ  ومت   .1976 العام  من  دجنبر 
وحرفو،  موحا  املقاوم  أبيها،  على  باإلعدام 
.1974 غشت  شهر  من  والعشرين  السابع  يف 

ال  أنها  إال  توفيت  أوحــرفــو  فاضمة  إن 
كلها. إمييلشيل  ذاكرة  يف  تعيش  تزال 

ــدة  ــري ــف ال ــا  ــه ــورت ص ــى  ــل ع ــور  ــث ــع ال مت 
امرأة   فاضمة   كانت    2019 سنة  والنادرة 
ــوزا  رم جسدها  يحمل  جميلة   أمــازغــيــة 
النجم(،  و  احلمل،  معني،  )شمس،  موشومة 
التي  األمازيغية  الشعبية  الثقافة  حسب  

: يلي  كما  شرحها  مت 

-  الشمس : رمز احلياة، و معبود أمازيغي 
قدمي.

واستمرار  واخلصوبة  املرأة  رمز   : املعني    -
. احلياة 

والطبيعة،  القوة  رمز   : احلمل   -

- النجم : رمز احلكمة و التواضع واحلب.

العثور على صورة فاضمة اوحرفو عادت 
األخيرة  اختطاف  يوم  تذكر  إلى  باجلميع 
ألسرتها  واجلرح  والبكاء  املأمت  جتدد  حيث 

سونتات.  دوار  أفراد  وجلميع 

الذاكرة ومصاحلة  إطار مشروع حفظ  يف 
ــت مـــبـــادرات  من  ــان ــات، ك ــت ــون ــس ــاء ال ــس ن
اجلمعيات  )لشبكات  باجلنوب  جمعيات 

الشرقي...(  اجلنوب  لــواحــات  التنموية 
ب  وحــرفــو،  فاضمة  ذاكــرة  بحفظ  ،نــادت 
مجموعة  على  وحرفو  فاضمة  اسم  إطاق 
 ،2009 ســنــة   إمــلــشــيــل،  ــرة  ــدائ ب ــدارس  مـ
املعنية   السلطات  طرف  من  ينفذ   لم  والذي 
فاضمة  ذاكــــرة  ــرم  ــت حت ــم  ولـ االن.  حلــد 

وحرفو.

هيئة  توصيات  تنفيذ  متابعة  إطــار  يف 
الى  قافلة  نظمت  واملــصــاحلــة،  اإلنــصــاف 
مشروع  لتنفيذ   ،   2009 سنة  اميلشيل  
نساء  لفائدة  واملصاحلة  الــذاكــرة  "حفظ 
أوحرفو"،  فاضمة  لذكرى  وفاء  "سونتات" 
التي  للمنطقة  االعــتــبــار   إلعـــادة  وذلــك 
الــشــهــداء  يف فــتــرة  الــكــثــيــر مــن  ــت  ــط أع

اوحرفو....  عائلة  منهم  السبعينات، 

وأظــهــرت هــيــئــة اإلنــصــاف واملــصــاحلــة  
أكدز  مبقبرة  دفنها  وموضع  وفاتها،  مكان 

زاكورة.  بإقليم 

املقبلة   لألجيال  الذاكرة  عند  الوقوف   
واعتقاالت  تعذيب  مــن  ويــجــري  جــرى  ملــا 
ما  يتكرر  »أال  الــشــعــار:  ــع  رف و   . ــروري   ضـ

. واحملاكمة  املسائلة   ضرورة  لكن  جرى«، 

ازالف الزهرة
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

Boule de Suif  هو عمل روائي للفرنسي كاي 

دوموباسون

البروسيون  احتل   1870 شتاء   يف  انــه  حيث 
يف  الفرنسية  اجليوش  انهزمت  حيث   ، "الراين" 
متجهة  مركبة  هناك  كانت  الشمالية،   اجلبهة 
الــهــوى  ، تــكــومــت داخــلــهــا بــائــعــة  ــب"  ــ نــحــو "دي
ــه،  ــت وزوج تــاجــر  ــف"،  ــوي ــول دو س "بـ الــبــديــنــة 
زوجته  مــع  النباء  احــد  وزوجــتــه،  ــوازي  ــورج ب
القصة  يف  املسمى  السياسيني  واحد  دين  ،رجلي 
 ، املــتــوتــرة  ــروف  ــظ ال بــالــدميــقــراطــي. يف  هــذه 
يف  االستنكار  و  االستغراب  تثير  القافلة  كانت 
املكانة  ذوي  هــؤالء  حــضــور  حيث  نفسه،  اآلن 
مثيرة  شابة  امــرأة  مبعية  املتميزة  االجتماعية 
ـ طيلة الرحلة  ـ هذه املرأة  أنها  وبدون مرافق، كما 
املركبة،  داخــل  املهام  وأحــط  بأوضع  تكليفها  مت 
اآلخرين  فتات  بقايا  مــن  واالقــتــيــات  كالكنس 
حترك  أثناء  وقوف  وضعية  يف  وتبقى  وزوجاتهم، 
عند  املركبة  إلى  يصعد  من  أخر  أنها  كما  املركبة، 
التوقف.  عند  منها  يهبط  من  وأخــر  االنطاق 
يشاركونها  ال  واحتقار.  وقرف  بازدراء  يعاملونها 

الرحلة... طيلة  نقاشاتهم  يف 

 " اسمه  مأوى  يف  للقافلة  مرحلي  توقف  أثناء 
لكن   ، البروسيني  سلطة  حتت  وقع  الذي  و  طوت"، 
مواصلة  من  منعهم  مت  مجددا،  التحرك  حلظة 
"بـــول دو  أغــوتــه  بــروســيــا  املــســيــر، الن ضــابــطــا 
ومواصلة  حتريرهم  مقابل  يف  وطالب   ، سويف" 

معها. ليلة  قضاء  السير، 

البونابارتية  بروحها  البدينة  الشابة  املــرأة 
القافلة  بشدة.  اخلسيس  االبتزاز  هذه  رفضت 
)التاجر،  معها  الركاب  كل  النهار،  طيلة  متوقفة 
رجلي  ومبباركة  وازواجهم  النبيل،  البورجوازي، 
وبإحلاح  منها  يلتمسون  والدميقراطي(  الدين 
سيتمكنون  فهل  حريتهم،  اجل  من  "التضحية" 

إقناعها ؟ من 

الفرنسي  للمجتمع  جتسيد  القافلة   هذه  إن 
دوســويــف(  ــول  )ب الــعــوام  يضم  والـــذي  آنـــذاك، 
الدين  ــال  رج النباء،  )الــتــجــار،  الــقــوم  وعلية 

واملثقفني(.

املستمر  الــيــومــي  واالســتــغــال  االزدراء  ــم  رغ
أن  إال  ــوم،  ــق ال علية  أقــلــيــة  طـــرف  ــن  م لــلــعــوام 
ود  طلب  إلى  ستدفعها  األقلية  هذه  وجنب  خسة 
ولو  دوســويــف"(ـ  "بــول  الهوى  )بائعة  "العامة" 
اجل  من  ومبادئها  بجسدها  للتضحية  ـ  حلظيا 
واالزدراء  االستغال  الــى  وللعودة  حتريرهم، 

. مجددا

 Boule de Suif جسد
الذي حرر فرنسا

التحليل النفسّي واالستبداد

املشرف  صــوت  على  باكرا  استيقظنا 
السابعة  الى  تشير  الساعة  ويشتم  يسب 
دخول  وقت  عن  تأخرنا  صباحا  والنصف 

العمل بنصف ساعة  .
البيوت  داخـــل  ــى  ال مباشرة  توجهنا 
املــغــطــات   بـــدون تــنــاول وجــبــة الفطور  
يسوق  وكأنه  يتبعنا  املشرف  وصديقي 
توجه  ويعربض   يزبد  الغنم   من  قطيعا 
باستقدام  آخر  وعامل  أنا  أمرني  صوبي 
كانت  التي  العربات  نوع  من  قدمية  عربة 
ــرك  ــول قــبــل اخــتــراع احمل ــي جتــرهــا اخل
فارغة  لتحريكها  فــاد  مــن  عجاتها 
تتطلب منا نحن اإلتنني جهدا مضاعفا.   

البهائم  روث  امام  وضعناها  جرها  بعد 
تزكم  النثنة  رائحته  الطبيعي  السماد 
صناديق  السماد  بقرب  وجدنا  األنفاس  
العربة  فوق  ووضعها  مبلئها  امرنا  فارغة 
وتوزيع  الضيعة  داخــل  إلى  الكل  جر  ثم 
باملطلوب   قمنا  األشــجــار    على  السماد 
وضعناها  صندوق  ابرعني  من  اكتر  مألنا 
الفوالدية   العجات  دات  العربة  فــوق 

حتى  نستطع  لم  بدفعها  هممنا  وعندما 
املشرف  غيض  زاد  مكانها  من  زحزحتها 
وعــداب  مشقة  وبعد  الدفع  يف  وشاركنا 
وبــدأنــا  املغطى  الــبــت  ــاب  ب مــن  ادخلنها 
وعصير  اكتافنا  فــوق  الصناديق  نحمل 
واملشرف  اكتافنا   فــوق  يتقاطر  الـــروث 
سكون  وال  حركة  ال  قــرب  عــن  يراقبنا 
اجلميع  مطئطىء الرأس  نتصبب عرقا .

مصر  املشرف  أن  إال  عملنا  نتمم  كدنا 
حصل  الــذي  التأخر  عن  معاقبتنا  على 
صباحا  فأمرنا أن نأتي بأكياس األسمدت 
املختلط   ــل  ــرم ــال ب ــا  ومـــألهـ الـــفـــارغـــة 
فوق  لنحملها  السائل   الــروث  مبخلفات 

اكتافنا ونوزعها داخل الضيعة.
استقل  عامل  العمال  احد  جنون  جن 
الرضوخ  ورفــض  العسكرية  اخلدمة  من 
ــرف  وبــعــد صـــراع معه سقط  ــش امل ــر  ألم
العامل مغما عليه   وتركنا املشرف حلالنا 
نصب على العامل املاء ليستفيق  ونواسيه 
إال انه انفجر يف وجهنا غاضبا انتم لستم 
بشر  انتم عبيد وأنا ال يشرفني معاشرة 

جمع  لزنزانته  وتوجه  وتركنا  العبيد 
اغراضه ورحل دون أن يودعنا 

صديقي   غرفة  دخلت  عملنا  انهينا 
بني  ركبتيه   على  متكأ  وجدته  املشرف  
النوم واليقظة  ما أن جلست  حثى سألني 
عن العامل الذي رحل   لم اجبه عن سؤاله 
لكني استنكرت عليه فعله  ووبخته على 
قساوته  وكيف له أن يعاقبنا وهو نفسه 
وهل  املــطــلــوب   الــوقــت  يف  يستيقظ  لــم 
وأخبرته  العبيد  معاملة  نعامل  ان  يعقل 
تنهد  توديعنا  دون  رحــل  قد  العامل  أن 

بصعوبة وأجاب  
أننا  البداية  مند  اخبرتك  صديقي 
جميعا حتت سلطة املشغل وأنه هو اآلمر 
املردودية  يف  نقص  او  تأخر  وأي  والناهي 
سيحاسبني عليه وبطريقة مهينة كرهت 
البديل  عــن  بحث  يف  وأنـــا  العمل   ــذا  ه
يعدب  أن   اريــد  ال  ألني  سأرحل  وقريبا 
الغرفة  خــارج  انصرف  ثم  باسمي   احــد 
او  ......يتبع.....عبداهلل  تنهمر  ودموعه 

الشيخ .....
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حققه  الـــذي  التضخم  يف  جـــدال  ال 
الزمن،  النفسّي ردحا من  التحليل  خطاب 
اجترحت  املاركسية  املدرسة  أن  حد  إلى 
بـ"الاوعي  مؤازرا  اجلماهير"،  نفس  "علم 
، لذلك سأجازف يف محاولة رصد  اجلْمعيِّ
وآليات  املستبد  بني  املمكنة  التقاطعات 
رصــدا  ــدّي،  ــروي ــف ال الــنــفــســّي،  التحليل 

خاطفا.

يــتــبــدى املــســتــبــد مــفــيــدا مــن بعض 
وبيان  املفاتيح  ـ  الــاشــعــوريــة  املفاهيم 
املــضــادة،  الشعب  إرادة  يعوض  أنــه  ذلــك 
بإرادته الذاتية غيَر محتٍف ال باحلجاج، 
آليات  يستنفر  أنــه  مبا  باالحتجاج،  وال 
القمع، ويعبئ ما أوتَي من عماَء بارعني يف 
التضليل، والتمويه.. حتى إذا اطمأن ركن 
وانتفاعيته  فردانيته،  سليلة  رغبة  إلى 
مريدي  من  "جنيب"،  مريد  وهو  الضيقة. 
يرتد  إنه  بل  والبراغماتية،  امليكيافيلية 
إلــى املــقــولــة الــيــونــانــيــة، الــتــي آمــن بها 
ذئب  "اإلنسان  اإلجنليزّي:   ،T.Hobbes
األجــواء  يفسر  ما  وهو  اإلنــســان."،  أخيه 

الهستيرية التي تعيشها األنظمة الرجعية 
بتوجساتها و رهاباتها؛ إذ باتت تخشى أية 
جماهير  فيها  مبا  جتمعات،  أو  حشود، 
بشعاراتها  الهاتفة  الرياضية  املــاعــب 
الطبقات  نبض  ــى  إل املنصتة  الــنــافــذة، 

الشعبية، وعموم الكادحني، أحيانا.

الطامح  وهو  ـ  املستبد  أن  تقديري  ويف 
إلى تأبيد حكمه/حتكمه ـ ال يشعر بأدنى 
ليوهَم   ، العكسيَّ التقمَص  اعتمد  إِن  حرج 
هو  أنه  من  الرغم  على  "الضحية"،  بأنه 
خطاباته  يثقل  ــه  أن والســيــمــا  ــاد،  اجلـ
الذروة  يبلغ  وقد  التودد،  معجم  بحقول 
الرابع  لويس  كان  كما  اآللهة،  فيتقمص 

عشر "أنا نائب اهلل."

إن الدكتاتور ال يستنكف أن يستعدَي 
هذا،  يف  أخفق  وإذا  احملكوم،  ــواء  إغ آلية 
وليس  احملكوم،  ذلــك  مبهاجمة  استقوى 
يقول  تسّلطا.  السلطة  تغدَو  أن  يعنيه 
أميا  سراديب  يف  اإلغواء  "يثوي   :Rouart
عن  )نقا  بالتبعية.."  مؤطرة  عاقة، 
ترجمة   .M.Postic."التربوية "العاقة 

م.   . مراجعة   .167: ص  تونس.  النحاس. 
احبدو.1986.(

 وهي عاقة إذالل وإحلاقية، جتهز على 
قيمة القيم: الكرامة، ومشتقاتها )احلرية 

العدالة االجتماعية، املناصفة.....(

أن  يستسيغ  ال  املستبد  أن  وبخاصة 
مبعنى  الرغبة،  موضوع  كونه  يف  ُيناَفَس 
هو  يــكــون  ــأن  ب اســتــئــثــاَره  يستمرئ  ــه  أن

املرغوب فيه، املبتدأ واخلبر.

وابتغاء مرضاة استعادة التوازن وجتاوز 
التوترات، يحتمي مبيكانيزم "التعويض"، 
ما  الشعب  على  ُيسقط  بأن  مرتهن  وكأنه 

يرتكبه يف تسييره دفة احلكم.

اللوذ  يف  حلظة  لــو  و  يــتــردد  ال  هكذا 
ــات الــدفــاعــيــة املـــذكـــورة، وقــد  ــي ــاآلل ب
املــضــاد"  "التحويل  مبيكانيزم  يعززها 
تتورم  أن  بعد  وبخاصة  للمواطن  فيتنكر 
ورمبــا  مفارقاته..  وتتواتر  تناقضاته، 
املستبدين  على  األعطيات  بإغداق  اعتد 

بالفعل طاملا لم يتمردوا ..

أبو غادة

أصداف الدهور
للكاتب  قصصية  مجموعة  صــدرت 
والرفيق عبد اهلل البقالي بعنوان أصداف 
له  صدرت  أن  للكاتب  سبق  وقد  الدهور، 
الفرنسية،  للغة  ترجمت  أخــرى  أعمال 
الكاتب  مييز  وما  بسرعة.   نفذت  والتي 
البقالي طريقة حكيه اجلميل ، واهتمامه 
بأدق التفاصيل وبأسلوبه الشيق العميق، 
الدفني   واملاضي  الهامش  على  واشتغاله 
من  مبزيد  الكاتب  للرفيق  متمنياتنا 

التألق.
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املشهد  سياسي  كفاعل  ترى  كيف    1
إليه  آلت  ما  تفسر  وكيف  املغربي؟  النقابي 

املغربية؟ النقابية  احلركة 

املغرب،صورة  يف  النقابي  املشهد  ان  يبدو 
العام. السياسي  املشهد  مــن  لألصل  طبقا 
موضوعية  أسباب  عدة  تفاعل  نتيجة  فهو 
وضع  من  يعاني  املشهد  هذا  وذاتية،جعلت 
وتــراجــع  التأطير  ضعف  حيث  مــن  بئيس 
ونسبة  النقابي  العمل  جماهيرية  يف  مهول 
بذلك  األرقــــام  تــنــطــق  ــث  ــي ــراط،ح ــخ االن
النقابيني  املنخرطني  عــدد  نسجل  حينما 
ألف   400 ــى  إل  300 يــقــارب  املــغــرب،مبــا  يف 
نهاية  يف  ألــف   650 مقابل  حاليا  منخرط 

اخلمسينات... 

عامليا  النقابية  احلركة  موضوعيا،تعرف 
ــهــجــوم املــتــواصــل  أوضـــاعـــا هــشــة بــفــعــل ال
مكتسبات  عــلــى  املــتــوحــشــة  لــلــرأســمــالــيــة 
أزمتها  لتصريف  محاولة  يف  النقابية  احلركة 
تراجع  العاملة.وبفعل  الطبقة  كاهل  على 
املصلحة  ذات  الشيوعية  التنظيمات  دور 
والــعــمــال.يف  الــعــامــات  جماهير  تأطير  يف 
الوضع  ويزداد  العاملية  األزمة  تنعكس  املغرب 
الفساد  مــظــاهــر  تتفشى  صــعــوبــة،عــنــدمــا 
يف  املتنفذة  البيروقراطية  القيادات  وحتكم 
املأجورين. وعموم  العمالية  مصيرالقطاعات 
املخزني  النظام  متكن  التي  األخــيــرة  هــذه 
مفلسة)أكثر  نقابية  تعددية  فبركة  مــن 
ــادات وقــطــاعــات  ــ مــن عــشــريــن نــقــابــة واحت
جشع  حتــفــيــز  يف  يــســاهــم  ــا  ــرة(مب ــاث ــن ــت م
املخزنية،خاصة  واملافيا  الباطرونا  ومصالح 
عن  وعــزلــه  النقابي  النضال  حتييد  بعد 
النضال الدميقراطي الشعبي ضد االستبداد 
نضاالت  تقدم  خال  حصل  كما  واالستغال 
تراجع  ذلــك  سهل  املجيدة.وقد  20فبراير 
النقابي  العمل  يف  والكفاحي  التقدمي  البعد 
املواطنة  "النقابة  يسمى  ما  تنامي  مقابل 
على  الطبقي  والتعاون  املواطنة"  املقاولة  يف 
العاملة.قد  للطبقة  العليا  املصالح  حساب 
النقابية  املمارسة  أن  منطلق  من  ذلك،  نفسر 
مختلة. قوى  موازين  سياق  يف  جتري  اليوم 
بتشريعاتها  املــخــزن  دولــة  ضــد  صــراع  هــي 
وتشرعن  الباطرونا  حتمي  التي  الرجعية 
انسانية،امتثاال  ال  ــروط  ش يف  االستغال 
املالية  املــؤســســات  وتــوجــيــهــات  لــتــوصــيــات 
ضد  قوي  لصراع  ممارسة  أنها  العاملية.كما 
أحد  يعرفها  التي  والبيروقراطية  الرجعية 
اصطناعي  "تشكيل  باعتبارها  الباحثني 
ذات  عملة  جــوهــره،وهــي  يف  متميز،رجعي 
البيروقراطية  هذه  تقوم  جانب  فمن  وجهني 
واعاقة  العمالية  املعارك  على  السيطرة  على 
تطورها ويف نفس الوقت لها مصلحة اساسية 
والــدولــة  االدارة  مــع  الــتــعــاون  رفــع  عــدم  يف 
عاجزة  النقابة  معها  تصبح  التي  للدرجة 
استقالية  ألي  تفتقد  متاما"فالبيرقراطية 
االســتــســامــيــة. ــة  ــي ــوق ــف ال قـــراراتـــهـــا  يف 
النقابيني  املناضلني  فصراع  واحدة  وبجملة 
النقابة  لتحرير  صراع  هو  اليوم  املاركسيني 
يف  املتحكمة  واملــافــيــا  الــبــيــروقــراطــيــة  مــن 

بادنا. اقتصاد 

األداء  ــول  ح تقييم  مــن  لكم  هــل    2
اليسار؟ ومناضلي  ملناضات  النقابي 

بناء على ما سبق ذكره أعاه من تراجع يف 
عملها  يف  عامليا  الشيوعية  التنظيمات  دور 
لفائدة  ذلك  كان  وقد  العاملة  الطبقة  وسط 
وبعض  الدميقراطية  االجتماعية  االحزاب 
يف  هــذا  انعكس  املدنية.فقد  التنظيمات 
عموما  اليساريني  النقابيني  اداء  على  املغرب 
حيث  ومن  الكم  حيث  خاصة.من  واملاركسيني 
كبيرة  ــداد  أعـ تــراجــع  لــوحــظ  الــنــوع.فــقــد 
العاملة  الطبقة  بقضايا  االهتمام  عن  منهم 
نقابيا.ذلك  املنظمة  القطاعات  وبــأوضــاع 
الراهنة  الــشــروط  يف  العمل  صعوبة  بفعل 
آفــاقــا  يفتح  كبير  ســيــاســي  حــافــز  وغــيــاب 
بالنضال  وربــطــه  النقابي  للعمل  جــديــدة 
الدميقراطي العام من أجل التغيير اجلذري.
التي  والترغيب  الترهيب  أساليب  بفعل  أيضا 
الطموحات  بعض  أمام  البيروقراطية  تسلكها 

الفردية املعوزلة عن الفعل اجلماعي املنظم.
املمارسة  هذه  عرفتها  التي  االنكسارات  ومن 
ملركزية  االنتماء  نــزعــات  يف  السقوط  هــو 
الباقي،حتى  على  والتهجم  بعينها  نقابية 
من  واولـــى  اسمى  النقابي  االنــتــمــاء  اصبح 
تكسرت  وتلك  هذه  السياسي،وبني  االنتماء 
مصالح  معها  وضاعت  عمالية  معارك  عدة 
للتطويع  هؤالء  من  البعض  الشغيلة.قابلية 
متحلا  يكون  عندما  خاصة  البيروقراطي 
لواجب  فيستسلم  تنظيمي  انتماء  أي  من 
النقابية  للمارسة  السياسي  البعد  كتمان 
الــعــامــات  تــأطــيــر  ــب يف  ــواج ــال ب ــام  ــي ــق وال
حقيقيا  تأطيرا  االجــراء  وعموم  والعمال 
وخلفيات  النقابي  العمل  مضمون  يفسر 
اجلدلي  ارتــبــاطــه  يف  االقــتــصــادي  الــصــراع 
النقابة  من  السياسي...ومتكينهم  بالصراع 
صراعها  يف  العاملة  للطبقة  ــاح  وس ــأداة  ك
انها  االستبداد.وعلى  وضد  االستغال  ضد 
جلشع  اجلماعية  املقاومة  لعملية  تنظيم 
الباطرونا.فاالرتباط  وافتراس  الراسمال 
ــادي  ــص ــت ــنــقــابــي االق الــكــبــيــر لــلــنــضــال ال
املــد  ــات  ــ أوق يتحقق  الــســيــاســي  بــالــنــضــال 
بالغريزة  لينني  ذلك  يسمي  كما  أو  الثوري 
بني  املسافة  تبعد  بينما  للعمال  الثورية 

الثوري. والوعي  النقابي  الوعي 

هـــل ميــكــن احلـــديـــث عـــن حــركــة    3
جتاوز  النقابي  العمل  بامكان  عمالية؟وهل 

املأوزم؟ واقعه 

األصل  هي  العمالية  احلركة  اعتبار  ميكن 
الــفــرع.فــالــنــضــال  هــي  النقابية  ــة  ــرك واحل
الــنــقــابــي نــضــال يــصــب يف خــدمــة احلــركــة 
العمالية  احلركة  بأن  للدقة  قل  أو  العمالية 
هي  العمالية  النقابية  واحلركة  الكل  هي 
ــل.ان احلــركــة  ــكـ ــذا الـ ــن هـ ــزء مــتــطــور م جـ
لتنظيمات  سياسي  عمل  محصلة  العمالية 
العاملة. الطبقة  يستهدف  عمقها  سياسية 
القائم  للواقع  اجلذري  التغيير  هو  وهدفها 
وثقافيا. سياسيا  اجتماعيا  اقتصاديا  كان 
العمالية تعمل على حتقيق أهداف  فاحلركة 
ذات  اهداف  حتقيق  على  تعمل  كما  مرحلية 
بالكامل. املجتمع  تعني  استراتيجية  أبعاد 
ماحم  العمالية  احلــركــة  تــاريــخ  يف  ولــنــا 
وصراعها  العاملة  الطبقة  تشكل  منذ  خالدة 

الطبقي  الوعي  تطور  الــى  االستغال  ضد 
النظرية  ــروز  بـ ــع  م الــبــرولــيــتــاريــا  ووالدة 
اطار  يف  التنظيم  الــى  املاركسية،واحلاجة 
مصالح  عن  السياسي  واملعبر  املستقل  احلزب 
بريطانيا  يف  خلدت  العاملة.هكذا  الطبقة 

ــات املــتــحــدة االمــريــكــيــة  وفــرنــســا والـــواليـ
أكتوبر1917يف  ثــورة  يف  احلــاســم  ــا  ودورهـ

روسيا.

وبــالــنــســبــة لــلــتــجــربــة املــغــربــيــة،تــبــقــى 
العمل  يف  أولــي،مــحــدودة  طــور  يف  العملية 
غارقة  متناسلة  جتارب  عن  املوروث  النقابي 
البيروقراطية.غير  وهيمنة  العفوية،  يف 
نقابية  جتــارب  بــروز  مــن  مينع  لــم  ــذا  ه أن 
لم  ــة  درج حدتها  بلغت  عمالية  قطاعية 
منها  تنل  ولم  جلمها  على  البيروقراطية  تقو 
الدسائس ومحاولة االختراق البوليسي.رمبا 
نتحدث عن جتربة عمال جبل عوام،جتربة 
عـــمـــال مــعــمــل الـــــورق ســيــلــيــلــوز،مــعــركــة 
منجم  سميسي،معركة  الفوسفاط  عمال 
الصيد  ــاع  ــط ق وعـــمـــال  ــات  ــام ــي،ع ــن ــي امي
زراعيني...وكلها  وعمال  البحري،عامات 
حركة  أنــويــة  تشكل  بــدايــة  تشكل  كــانــت 
الطبقي  التضامن  ذلك  ينقصها  كان  عمالية 
وبرامجها  مطالبها  وفرض  معاركها  وتنسيق 
قبل  أوال  الــبــيــروقــراطــيــة  ــل  ع الــنــضــالــيــة 
أصبح  ميدانيا.وقد  معاركها  وادارة  تصريفها 
النقابي  الفعل  أن  املــؤكــد،  حكم  ويف  اليوم 
كانوا  أينما  العمال  مع  العمالي،والتواجد 
االنتاجية  الوحدات  كل  ويف  أوال  النقابة  يف 
الشعبية  األحياؤ  يف  حتى  بل  العمل  وأماكن 
الطبيعي  املكان  ومضني،لكنه  شاق  هوعمل 
املقتنعني  واملــنــاضــلــني  املــنــاضــات  لــتــواجــد 
ان  املنشود.  التغيير  يف  العاملة  الطبقة  بدور 
للمناضلني،مهما  اخلالصة  النقابية  املمارسة 
ــداف  ــ أه غــيــاب  يف  ديــنــامــيــكــيــتــهــا  بــلــغــت 
للعامات  واضحة  تأطيرية  وبرامج  سياسية 
وعفوية  العفوية.  ســوى  تنتج  والعمال،ال 
وهو  النقابوية  هي  العاملة  الطبقة  حركة 
ايديولوجية   حضن  الــى  كليا  يلفضها  مــا 

البورجوازية.

حالته  مــن  النقابي،وبالرغم  العمل  ان 
من  أداة  أهـــم  الــيــوم،يــبــقــى  املــرضــيــة  غــيــر 
راهنية  وذو  املجتمع  يف  الصراع  أدوات  بني 
هــذه  ــاوز  جتـ عــلــى  قـــادر  أنــه  كــمــا  ملموسة 
هي  نفسها  تفرض  التي  احلالة.واملعاجلة 
التنسيق  وفرض  القطاعية  املعارك  توحيد 
لتطويق  املركزي  افق  يف  القطاعي  النقابي 
مطلبية  أرضية  اعتماد  البيروقراطية.مع 
شاملة تغني عن الفرز غير الطبيعي لظاهرة 
لو  تتشكل  أن  لها  كان  ما  التي  التنسيقيات 

كاملة. بأدوارها  النقابية  املركزيات  قامت 

وعلى سبيل اخلتم   4
العمل  من  الهدف  أن  املعروف  من  كان  اذا 
االستغال،فمن  شروط  حتسني  هو  النقابي 
بوعي  االرتــقــاء  أجــل  مــن  العمل  أن  املــؤكــد 
ــا  ــه ــن أدوات الــطــبــقــة الــعــامــلــة،ومتــكــيــنــهــا م
االســتــغــال،أي  ضــد  صراعها  يف  احلقيقية 
ملمارسة  واملستقلة  ــدة  ــوح امل نقابتها  مــن 
االقتصادية  النقابية  واجهته  يف  الــصــراع 
وعموم  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  ومن 
بناء  أجل  من  حاسما  طبقيا  معبرا  الكادحني 

واملساواة. والكرامة  احلرية  مجتمع 

الرفيق عمر بعزيز من املناضلني البارزين الذين ينظرون لألشياء بهدوء، بدون انفعاالت "عاطفية".ال يتسرع يف إصدار األحكام. فهو 
من املتتبعني ملا يجري يف الباد، يحاول فهم مختلف مظاهر الصراع الطبقي، يبرز أهم جتلياته ويرتب تناقضاته. للمناضل جتربة 
الدميقراطي(،  للنهج  الوطنية  الكتابة  )عضو  سياسي  كمناضل  املعطلني،  الشواهد  حلملة  الوطنية  للجمعية  سابق  كرئيس  غنية 
كناشط اجتماعي، وكمهتم بالتطورات التي تعرفه احلركة النقابية...ففي هذا اإلطار، قررت هيأة التحرير استضافته لإلجابة عن 

بعض األسئلة/تساؤالت إفادة للقراء.

وبجملة 
واحدة، 
فصراع 

المناضلين 
النقابيين 

الماركسيين 
اليوم هو صراع 

لتحرير النقابة من 
البيروقراطية 

والمافيا 
المتحكمة 

في اقتصاد 
بالدنا
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احلبوب  بسوق  والقطاني  احلبوب  اسعار  التهبت 
بشارع محمد السادس بالدار البيضاء. هكذا "حطمت 
تاريخ  يف  مرة  ألول  قياسيا  رقما  البلدي  الشعير  مادة 
 6 حدود  إلى  سعرها  ليصل  التجار،  أمني  يقول  املغرب، 

دراهم. حسب موقع "لكم"."

االولى  االنعكاسات  الى  الغاء  من  املوجة  هذه  تعود 
للجفاف وشح االمطار الفصلية لهذه السنة. لن تتوقف 
الى مستويات  الغاء يف هذا احلد بل ستتعداه  موجة 
مــواد  وجميع  والــفــواكــه  ــراوات  ــض اخل لتشمل  اخــرى 
اآلفة  هو  الغاء  سيكون  واألعاف.  االساسية  املعيشة 

الكبرى يف الشهور املقبلة.

احلبوب  غاء  آفة  يف  الظاهر  او  املباشر  السبب  ان 
والقطاني واخلضر واألعاف هو هذه املوجة من اجلفاف 
على  التغطية  اجــل  من  يستعمل  سبب  مجرد  لكنه 
االسباب االكثر اهمية منه وهي اسباب تعود ملسؤولية 
الدولة والكتلة الطبقية السائدة. اصبح اجلفاف معطى 
ولذلك  والبيئية،  املناخية  للمتغيرات  نظرا  موضوعيا 
االقتصادية  السياسات  جميع  يف  املفروض  من  اصبح 
اجل  من  الازمة  احللول  وإيجاد  االعتبار  بعني  اخذه 
احلد من تأثيراته السلبية واخلطيرة. ويف هذا االطار 
يتعلق  فيما  سواء  املائية  املــوارد  تدبير  سياسة  تطرح 
املياه  او يف استهاك   – – تشييدها وصيانتها  بالسدود 
عند اختيار الزراعات وطرق سقيها مبا يضمن السيادة 
الغذائية للباد؛ هذا من جهة، ومن جهة ثانية سياسة 
والتوزيع  التخزين  وقنوات  والبضائع  السلع  توزيع 
ــواق  االس متوين  يف  والتاعب  املضاربات  عن  بعيدا 

واملستهلكني. 

كيف نواجه الغاء؟ لن تكون املواجهة إال جماعية 
وعلى صعيدين اثنني : 

حركة  تأسيس  يجب  املستهلكني  صعيد  على   •
االحياء  يف  واملتضررات  املتضررين  تضم  مجتمعية 
الشعبية باملدن والبوادي يكون برنامجها التصدي لكل 
اسباب الزيادة يف اسعار املواد الغذائية سواء يف االسواق 
من  االستفادة  يجب  الكبرى.  املتاجر  خاصة  املتاجر  او 
جد  نتائج  اعطت  والتي  الثاثة  املواد  مقاطعة  جتربة 

ايجابية يف ردع االحتكار .

املسؤولة  للدولة  الكبرى  السياسات  صعيد  على   •
وهذه  واالحتكار.  واملضاربات  الغاء  عن  احلقيقية 
اوسع  تضم  سياسية  جبهة  تشكيل  تتطلب  املواجهة 
القوى. وعلى هذه اجلبهة ان تقدم برنامجها ومطالبها 
اوسع  لتحقيق  ابعاده  وتشرح  الشعبية  اجلماهير  الى 
النضال  خطة  تقدمي  ذلك  خال  ومن  حوله  التفاف 
الدولة  سياسات  ضد  املطالب  فرض  اجل  من  الشعبي 
املؤدية للغاء واحملتكرين واملضاربني والذين يستغلون 

الكوارث مثل اجلفاف لاغتناء والسرقة.

يف  االجتماعية  اجلبهة  تشكيل  دينامية  ان  نعتبر 
اجلهات واملدن قد تعطي دفعة قوية للمواجهة الشعبية 
من  واجلمعوي  والنقابي  السياسي  ولالتفاف  للغاء 
ان  الغاء.  من  املقبلة  املوجات  وصد  القوى  حشد  اجل 
يف  مفيدة  ستكون  الغاء  مواجهة  تنسيقيات  جتربة 
عدم  وعوامل  سلبياتها  دروس  من  وخاصة  الشأن  هذا 
حتقيقها للزخم الذي يعتبر شرطا اساسيا لنجاح أية 
حركة اجتماعية. إن الزخم لن يتحقق ما لم ينخرط 
يف احلركة املتضررون انفسهم وأن يتمكنوا من صياغة 
برنامجهم واملشاركة الفعلية يف وضع اخلطة النضالية  
انــتــزاع  ــل  أج مــن  يــفــاوض  ــن  وم يطرحها  مــن  وتعيني 

املكاسب.  

من وحي األحداث

اجلفاف مناسبة الغاء
التيتي  الحبيب

قرأنا لكم: ماذا يحدث يف السعودية؟

مقال  يف  غــوش  بوبي  الكاتب  تساءل 
عن  اإلخــبــاريــة  بلومبرغ  شبكة  مبــوقــع 
على  السعودية،  داخل  يحدث  ما  حقيقة 
العائلة  أمــراء  كبار  بعض  اعتقال  خلفية 
من  سيكون  أنــه  ــر  وذك مــؤخــرا،  احلاكمة 
الصعب إقناع العالم بأن انقابا كان وشيكا، 
مبا أن ولي العهد محمد بن سلمان يتحكم 
يف جهاز األمن يف الباد، ومنذ ذلك الوقت 

تخلص من املنافسني .

وردت  التي  الرواية  إلى  الكاتب  وأشــار 
البيعة  هيئة  أعــضــاء  بــأن  بلومبرغ  إلــى 
العزيز،  عبد  بن  أحمد  األمير  بأن  أبلغوا 
آخر شقيق على قيد احلياة للملك سلمان 
بن عبد العزيز، واألمير محمد بن نايف، 
مع  قوية  عاقات  وله  السابق  العهد  ولي 
يدبران  كانا  األميركية؛  األمنية  املؤسسة 

انقابا.

ويرى غوش أن هذا هو التحدي املباشر 
سعودي،  حلاكم  اإلطـــاق  على  األقـــوى 
 ،1969 ــام  ع ــع  وق الــذي  مــن  أكبر  بحجم 
ضباط  بــعــض  خــطــة  تنجح  ــم  ل عــنــدمــا 
ولذلك  بامللكية؛  لإلطاحة  اجلوية  القوات 
يتوقع املرء أن يخاطب امللك سلمان أو ولي 
عهده محمد بن سلمان مواطنيه واملجتمع 
الدولي ببعض الكلمات املطمئنة، لكن هذا 

لم يحدث.

إطاق  عن  نشر  ما  إلــى  الكاتب  ــار  وأش
التي  الــقــويــة  الشخصيات  بعض  ســـراح 
اعتقلت، لكنه شدد على أن أبرز أميرين ما 
زاال رهن االعتقال حتى كتابة هذا املقال. 
وأملح إلى أن كثيرين يف الرياض عاجلوا كل 
التي  الدرامية  لهذه األحداث  سبب ممكن 

وقعت يف عطلة نهاية األسبوع.

محمد  ضــاق  هــل  تــســاءل:  مــن  فمنهم 
ألنهم  اآلخــريــن  من  ببساطة  سلمان  بن 
هل  العائلية؟  املــجــالــس  يف  ينتقدونه 
بأنه  سعود  آل  بقية  إلى  إشارة  يبعث  كان 
أن  بإمكانه  هل  معارضة؟  أي  يسامح  لن 
يتخلص من مراكز القوة البديلة استعدادا 
اآلخــرون  كــان  هل  أو  العرش؟  الرتقائه 

يتآمرون بالفعل ملنع ارتقائه؟

وأضاف غوش أنه كان هناك حتى بعض 
بإيعاز  كان  األمــراء  اعتقال  بأن  التكهنات 
من امللك سلمان وهو يف فراش املوت، وهو ما 
اضطر الباط امللكي إلى نشر صور ومقطع 

فيديو إلظهار أن امللك بصحة جيدة.

أحــداث  حــول  الــوضــوح  غياب  واعتبر 
الكبيرة  والعاملية  الوطنية  األهمية  بهذه 
ينبغي أن يثير قلق احلكومات واملستثمرين 
السعوديني،  قلق  يثير  ما  بقدر  األجانب 

"حرب  الرياض  بــدأت  أن  بعد  أقله  ليس 
على  برنت  خام  أجبر  مما  النفط"؛  أسعار 
صباح  للبرميل  دوالرا   31 ــى  إل الهبوط 
، وأثار الذعر يف األسواق  9 مارس  االثنني 

العاملية .

ــت ســـرت شائعة  ــوق ال ذلـــك  وبــحــلــول 
ــأن االعــتــقــاالت كــانــت تهدف  جــديــدة ب
النفط  أسعار  من  تذمر  أي  إحباط  إلــى 

وتأثيرها على االقتصاد السعودي .

تكن  لم  الشفافية  أن  إلى  الكاتب  ولفت 
وأن  سلمان،  بن  حملمد  قوية  شيمة  أبــدا 
سلسلة  بسبب  تضررت  الدولية  مكانته 
من القرارات املتهورة وغير املدروسة، وقال 
مصداقيته  حجب  يف  تتسبب  قسوته  إن 
كمصلح، وإذا ظلت االعتقاالت األخيرة من 

دون تفسير فسيتعمق هذا التصور.

األميرين  اعتقال  على  غــوش  وعلق 
الرئيسيني يوم اجلمعة بأنهما لم يكونا يف 
سلمان  بن  محمد  بخلع  لهما  يسمح  وضع 
متتعهما  ــدم  وع املشهد  عن  البتعادهما 
تلك  لظروفهما  ونظرا  حقيقية.  قوة  بأي 
حملاولة  كبير  جمع  إلــى  سيحتاجان  كانا 
إسقاط امللك سلمان ووريثه، وميكن تصور 
كانت  بأنها  املــاضــي  األســبــوع  اعــتــقــاالت 

بداية حلملة قمع أوسع ........

انتخابات الكنيست الصهيوني : تناقضات و جتاذبات و استقطابات
هل يتجه الكيان الصهيوني إلى تنظيم 
رابــعــة خــال سنة واحـــدة؟  انــتــخــابــات 
بعد  مستحيا  يبدو  التوافق  و  االنسجام 
داخل  اجلاري  مارس  اقتراع  نتائج  إعان 
أصبحت  الضبابية  الصهيوني،و  الكيان 
السياسي  املــشــهــد  ــاء  ــم س عــلــى  تــخــيــم 
اليمني على  الصهيوني. فقد حصل تكتل 
58 مقعدا : 36 حلزب الليكود،9 لألحزاب 
"شاس" و 7 مقاعد حلزب "يهدوث هتوراة" 
 47 مقابل  "ميــيــنــا"،  ــزب  حل مقاعد   6 و 
حصل  الــذي  الوسطي  للتحالف  مقعدا 
فيه حتالف "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، 
وحزب "إسرائيل بيتنا" 7 مقاعد، و اليسار 
الصهيوني ممثا بحزب العمل 7 مقاعد.

القائمة  على  الوسط  حتالف  يراهن  و 
العربية داخل الكنيست التي حصلت على 
،حيث  أقلية  حكومة  لتشكيل  مقعدا   15
ُيشترُط احلصول على 61 مقعدا من أصل 
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القائمة  ــس  ــي رئ ــودة  ــ ع ــن  أميـ ــان  ــ وك
لقاء  قبل  أعلن  قد  املشتركة  العربية. 
شــروط  عــن  أبــيــض"،  "أزرق  بوفد  ــده  وف
تتمثل  و  غانتس،  مع  اتفاق  ألي  سياسية 

هذه الشروط يف :
- رفض أي مخطط أحادي اجلانب من 
أن  على  التأكيد  الــقــرن.-  صفقة  خــال 
املسلمني  لصاة  مكان  األقصى  املسجد 
فقط.- القدس الشرقية عاصمة البديل 

عنها للدولة الفلسطينية .
ملحوظة : لم يتحدث عن املستوطنات 

و الاجئني و األسرى .
أمين  طالب  فقد  املدنية،  الشروط  أما 
شاملة  اقتصادية  خطة  باعتماد  عــودة 
يف  اجلــرميــة  و  العنف  ملكافحة  خطة  ،و 
املجتمع العربي، و االعتراف بالقرى التي 
ال يعترف بها الكيان الصهيوني يف النقب، 
برعم،  ككفر  و  إقرث  قريتي  قضية  وحل 
بهدم  اخلــاص  "كامينتس"  قانون  وإلغاء 

البيوت العربية.
أبيض،  أزرق  الصهيوني يف شخص  الرد 
و  السياسية،  القضايا  عن  احلديث  ألغى 
القضايا  حــول  التفاوض  بشرط  اكتفى 
السام  خطة  يف  اخلوض  رفض  و  املدنية، 
و هي  ــط،  ــ الــشــرق األوس األمــريــكــيــة يف 
دفعت  الــتــي  االستباقية  االشــتــراطــات 
للمفاوضات  اجللوس  تأجيل  إلى  الطفران 

األربعاء  إلى  مارس،   10 الثاثاء  يوم  من 
فهو  بينهما  اتـــفـــاق  أي  أن  الــعــلــم  مـــع 
احلكومة  تشكيل  قبل  باالنهيار  مهدد 
ازرق  حتالف  من  عضوين  بسبب"فيتو" 
ابيض، اللذان يرفضان اى اتفاق مع التكتل 
حكومة  تشكيل  إلــى  يذهبان  و  العربي، 
أن  يعني  ما  الليكود،  مع  وطنية  ــدة  وح
عليه  سيتحصل  الــذي  اإلجمالي  العدد 
التحالف الوسطى مع العرب هو 60 مقعد 
عليه  يعول  الــذي  التناقض  وهــو  فقط، 
نتنياهو ليتمكن من تشكيل حكومة ميني 

ضيقة .
من  التمس  قــد  نتنياهو  وكـــان  ــذا  ه
تأجيل  العليا  الصهيوني  الكيان  محكمة 
إلى  الفساد،  قضايا  يف  محاكمته  جلسة 
إال  احلكومة،  تشكيل  يف  احلسم  بعد  ما 
االحتفاظ  مت  و  بالرفض  ووجه  طلبه  أن 
أمــام  ملثوله  عــد  كــم  مـــارس   17 بــتــاريــخ 
يبعثر  قد  ــذي  ال املعطى  هو  و  احملكمة، 
حساباته سواء مع حلفائه أو مع الناخبي 
انتخابات  تنظيم  إلــى  اللجوء  حــال  يف 
رابعة خال سنة واحدة، و هو السيناريو 

املستبد.

مصطفى خياطي )عن بلومبيرغ(

مصطفى خياطي


