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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي

< املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

< مدير النشر :سعيد رحيم

الطبقة العاملة املغربية يف مواجهة:
كورونا ،االستبداد املخزني ،واجلشع الرأسمالي

كلمة العدد

ال محيد عن تالحم القوى املناضلة مع الشعب

يعتقد البعض ان الدولة تكف ان تكون جهاز تسلط على
الشعب يف بعض االوقـــات وحتــت بعض الــظــروف .يف وضعية
اجلائحة انبرى هذا البعض ليعلن عن انضمامه الى صف الدولة
ويطالب بدعمها باسم الوطنية واملصلحة العليا للوطن لتصبح
دولة اجتماعية .فهل حقا تغيرت الدولة وانحازت الى الشعب

؟

للجواب يلزمنا استعراض اهم ما قامت به الدولة وحتليل
اهدافها؟ ولنكون واضحني اكثر ،ال بد من التأكيد على أنها
هــي نفس الــدولــة التي كانت قبل اجلائحة تخطط وتطبق
االختيارات الكبرى التي اوصلت املغرب الى احلالة التي وجدته
عليها جائحة كورونا .كان التخبط هو الطابع الطاغي يف اهم
االجراءات التي قررتها الدولة ابتداء من اعالن حالة الطوارئ
التي دخلت حيز التطبيق قبل صدور املرسوم ،وفرض استعمال
الكمامات حتت طائلة السجن والغرامات بينما الكمامات غير
متوفرة وحتى ان توفرت فهي تباع بأسعار ال عالقة لها مبا قررته
احلكومة ،الى ما رافق انشاء صندوق كوفيد  19من عشوائية يف
التمويل ويف توزيع اإلعانات املقررة بشكل احادي اجلانب غيبت
فيه االطراف املتضررة او من يفترض فيه متثيل مصاحلها

.

فــرض احلجر الصحي بشكل معيب بحيث الــزم به البعض
واستثنيت منه فئات اطلقت يدها لتخدم مصاحلها على حساب
الغير املنضبط لقانون الطوارئ الصحية .هكذا وجد الكادحون
انفسهم ملزمني باالمتثال للحجر الصحي وهــم ال يتوفرون
على قوت يوم الغد ،كما سمحت الدولة للباطرونا باالستمرار
يف العمل وارغام العمال على احلضور دون ان توفر لهم شروط
النقل وظروف العمل حتميهم من انتشار الوباء؛ ويف حالة اكثر
ظلما وفظاعة هي السماح ألصحاب قطعان اجلمال واملواشي
بالرعي يف اراضي وضيعات وغابات ساكنة سوس وهم مسجونون
يف منازلهم بينما القطعان تخرب ممتلكاتهم

.

هكذا تخطط الدولة وترسم سياساتها اليوم .انها تفعل
ذلك بنفس االهداف وخلدمة نفس املصالح التي كانت تخدمها
قبل انتشار الوباء مع تعديالت بسيطة تــروم منها التغطية
على نتائج اجهازها على اخلدمات العمومية وعلى راسها احلق
يف الصحة للجميع .انــهــا تنصلت مــن مسؤوليتها جتــاه هذا

احلــق الطبيعي للشعب وحولته الــى حق تقتسم مسؤوليته
هي كدولة وجهات اخرى من بينها املواطن نفسه الذي عليه
ان يكدح لتوفير ما يستطيع وعلى الدولة فقط تيسير هذا
احلق .ونظرا الستمرار نفس التنصل من مسؤولياتها وواجباتها
يجب على القوى املناضلة ان تستمر يف حتمل مسؤوليتها يف
النضال الى جانب اجلماهير الكادحة حتى تلزم الدولة على
االستجابة الى املطالب املشروعة يف احلق يف العالج ويف احلماية
االجتماعية وتسوية حقوق العمال والعامالت والضرب على
يد الباطرونا املفترسة والتي ال يهمها اال جمع االربــاح على
حساب ارواح الطبقة العاملة وكافة املأجورين .ويف هذا االطار
يلزم املركزيات النقابية السهر على حقوق الطبقة العاملة
وعلى رأسها احلق يف السالمة اجلسدية وحماية االرواح وعدم
الترخيص بالعمل للشركات التي تنتج السلع واخلدمات غير
الضرورية يف هذه الظروف اخلطرة .كما يجب االهتمام بتوفير
الدعم املالي واملــادي للكادحني وفقراء البوادي واملــدن ،دعم
يضمن احترام كرامة املواطنني ويوفر احلد االدنى من العيش
الكرمي .ولن يتأتى ذلك اذا لم تنهض القوى املناضلة واملتضررين
مبهمة انشاء جلان اليقظة واملراقبة لصرف الدعم الذي يقوم
به صندوق كوفيد  19وفضح التالعب او احملسوبية وتوجيه
االموال الى خدمة مصالح الطفيليني واملرتزقة الذين اصبحوا
يشكلون مافيا تعتاش على مآسي وكوارث البالد

< رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :منير بالهاض

ال ــب ــاط ــرون ــا وال ـ ــدول ـ ــة يــعــمــان
لــتــعــديــل األن ــظ ــم ــة ال ــخ ــاص ــة في
قــطــاعــي الــنــقــل الــبــحــري والــجــوي
في أفــق إفراغها من المكتسبات
التاريخية

القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي
لنناضل جميعا ضد جشع الرأسامل
وقهر املخزن وجائحة كورونا
نحو نظرية للثقافة عاملية اآلفاق
وكونية الصدى
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.

ان تنهض القوى املناضلة بهذه املهام وأن تبادر يف التواصل
وااللتحام باحلركات املطلبية لشعبنا وكادحيه وان تترجم
تلك املطالب يف حركات اجتماعية جديدة هــذا هو الطريق
السديد .ان التخلي عن هذه املسؤوليات وترويج خرافة الدولة
االجتماعية وهي اخلرافة التي يسفهها خبراء املخزن أنفسهم
ألنهم أكثر واقعية وادراكــا لطبيعة الدولة املخزنية التي لن
ترضخ اال حتت قوة الضغط الشعبي وامام تشكيل الصخرة التي
ستتكسر عليها كل سياساتها االلتفافية والقمعية

.

ان اليسار املاركسي وهو مسلح بنظريته الثورية حول الدولة،
لن ينساق مع كل هذه اخلطابات اليمينية البلهاء حول وهم
الدولة االجتماعية

.

اكتشاف الكورونا واالستجابة الصينية

مرشوع قانون 22.20
مايستدعي املقاطعة فعال
السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي لنناضل جميعا ضد جشع الرأسامل وقهر املخزن وجائحة كورونا
القطاع النسائي للنهج الدميقراطي يخلد العيد االممي

الريادي وهن يخضن نضاالت بطولية ضد جشع واستغالل

االستفادة من الدعم املخصص رغم هزالته ،ويف هذا اإلطار

للطبقة العاملة فــاحت مــاي  2020حتــت شــعــار " لنناضل

الباطرونا واستبداد املخزن .ومطالبته للدولة باالستجابة

نطالب كقطاع نسائي للنهج الدميقراطي الدولة ،بتمكني

جميعا مع العامالت والعمال وعموم الكادحات والكادحني

ملطالبهن العادلة ،وتوفير كافة شروط احلماية والسالمة

كافة املــعــوزات مــن هــذا الــدعــم ،والــرفــع مــن قيمته طيلة

ضد جشع الراسمال وقهر املخزن وجائحة كورونا"

ا لصحية .

احلجر الصحي.

الــقــطــاع الــنــســائــي إذ يحيي الطبقة الــعــامــلــة ببالدنا

• دعمه وتقديره لصمود ونضال أمهات وزوجــات وبنات

• استنكاره الشديد لتفاقم حاالت العنف ضد النساء

يف عيدها اإلممــي ،يندد بالتراجعات اخلطيرة ألوضــاع

املعتقلني السياسيني ويف مقدمتهم معتقلي حراك الريف،

مبــخــتــلــف أشــكــالــه ،بــســبــب تــداعــيــات احلــجــر الــصــحــي،

العامالت والكادحات ،ويواصل نضاله من أجل بناء حزب

خاصة يف ظل الظروف الراهنة .من أجل احلرية الفورية

ومطالبته الــدولــة بوضع التدابير واآللــيــات الضرورية

يخلد القطاع النسائي للنهج الدميقراطي ،العيد أألممي

• إدانته لقرار احلكومة القاضي بإجبارية اقتطاع أجرة

الطبقة العاملة وعموم الكادحات الكادحني.

للمعتقلني .

والــنــاجــعــة حلماية الــنــســاء مــن الــعــنــف ،ومتــكــن احلركة
النسائية واحلقوقية مــن القيام بــدورهــا ومهامها جتاه

للطبقة العاملة هذه السنة ،إلى جانب العمال والكادحني
نساء و رجاال يف العالم  ،و يف املغرب  ،ومع احلركة النقابية
والــســيــاســيــة املــنــاضــلــة مبختلف هيئاتها وتنظيماتها
النسائية ،يف ظرفية دقيقة وغير مسبوقة ،تتسم عامليا
بانتشار وبــاء فيروس كورونا الــذي كشف من جديد عن
االزمـــة البنيوية اخلــانــقــة للرأسمالية املتوحشة التي
انعكست سلبا على كل شعوب العالم ،ويف مقدمتها الطبقة
العاملة وعموم الكادحات والكادحني  ،إذ فضحت جائحة
كورونا فيروس بصورة لم يسبق لها مثيل الفشل الذريع
للسياسات واملــنــظــومــات الصحية الــســائــدة حتى داخــل
دول املــركــز الرأسمالي ،القائمة على جعل صحة البشر
مجاال لالستثمار وحتقيق األربــاح ،كجزء من السياسات
النيولبيرالية عامة .ويف نفس الوقت أكدت على مصداقية
وملحاحية املشروع االشتراكي البديل.
أما محليا ،فقد كشف انتشار الوباء عن هشاشة القطاعات
واخلدمات االجتماعية ،بسبب السياسات الطبقية للنظام
املخزني وتبعيته للرأسمال العاملي مــن خــال خضوعه
إلمالءات الدوائر اإلمبريالية،
كما فضح الوباء مــرة أخــرى استبداد وتغول النظام يف
تدبيره ألزمــة كــورنــا وتداعياتها اخلطيرة على أوضــاع
الفقراء والــكــادحــن ،واســتــمــراره يف الهجوم على حقوق
ومكتسبات الشعب املغربي عامة والطبقة العاملة على وجه
اخلصوص يف انحياز تام ملصالح الباطرونا.
إن القطاع النسائي للنهج الدميقراطي ،وهو يخلد العيد
األممي للعمال هذه السنة حتت شعار" :لنناضل جميعا مع
العامالت والعمال و عموم الكادحات و الكادحني ضد جشع
الرأسمال وقهر املخزن وجائحة كــورونــا" يؤكد اعتزازه
مبــواقــف النهج الدميقراطي كتنظيم مــاركــســي ،يواصل
النضال من أجل اإلعــان عن بناء حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحات والكادحني ،السبيل الوحيد إلنقاذها
مــن استغالل الرأسمالية ،والــدفــاع عــن مصاحلها وصــون
مكتسباتها و مواجهة املخزن وهيمنة اإلمبريالية،
ويعلن للرأي العام ما يلي :
• اعتزازه وتقديره للدور البطولي ،الذي تقوم به النساء،
ضمن األطــقــم الصحية ببالدنا مــن طبيبات ،ممرضات،
إداريات عامالت النظافة ،...إلنقاذ أرواح وحياة املواطنات
واملواطنني من الوباء القاتل ،يف ظل شروط عمل قاسية،
وذلك ما يفرض على الدولة حتفيزهن ومكافئتهن عوض
اقتطاع أجرة ثالثة أيام من أجورهن.
• نــقــديــره لكافة الــعــامــات الصناعيات والــزراعــيــات،
األجيرات ،املوظفات املستمرات يف أداء مهامهن يف مختلف
مواقعهن ،رغم تصاعد انتشار الوباء ،واعتزازه بدورهن

ثالثة أيام من أجور جميع موظفات وموظفي القطاع العام
ومستخدمات ومستخدمي مؤسسات الــدولــة ،ومطالبته

بالتراجع عن هذا القرار املجحف.

• تنديده مبختلف مظاهر القهر واالستغالل والهشاشة
واحلــرمــان التي تعاني منها فئات عريضة مــن املوظفات
واألجــيــرات وعــامــات النظافة واحلــراســة واملستخدمات
بقطاع اإلنــعــاش الوطني وعــمــوم الــعــامــات والــكــادحــات،
نتيجة إتباع الدولة سياسات طبقية منذ عدة عقود من
الزمن تتحمل النساء تبعاتها بقسط أوفر.
• اســتــنــكــاره الــشــديــد حلــرمــان عــامــات وعــمــال شركة
"أمانور" بكل من طنجة ،تطوان والرباط ،من أجورهن/م

النساء ضحايا العنف.
• مطالبته مــن جــديــد بــإطــاق ســراح معتقلي حــراك
الــريــف ،وكــافــة املعتقلني السياسيني ومعتقلي الــرأي من
صحافيني ومدونني ،وكافة املعتقلني واملتابعني يف ظل جائحة
كورونا ،وفئات أخرى من السجينات والسجناء ،استجابة
ملطلب احلركة احلقوقية والدميوقراطية للتخفيف من
اكتظاظ السجون تأكيده على ضرورة حتمل الدولة كامل

مسؤولياتها ،جتنبا خلطر كارثة انسانية ببالدنا.

•  -إن القطاع النسائي للنهج الدميقراطي وهــو يحيي
النساء عبر العالم يف العيد األممي للطبقة العاملة ،ويتابع
بفخر نضاالتهن وتضحياتهن فإنه :

ألزيــد من ثالثة أشهر ،ومن التعويضات التي مت إقرارها

• يــوجــه حتــيــة الــتــقــديــر لــصــمــود أســـيـــرات املــقــاومــة

لتدبير تداعيات جائحة كورنا ومطالبته إدارة الشركة

الفلسطينية يف ســجــون االحــتــال الصهيوني ويطالب

باالستجابة الفورية ملطالبهن املشروعة بــدون شــرط أو

بحريتهن فورا ،كما يسجل اعتزازه ودعمه لكفاح النساء

قيد .

عبر العالم ضد اإلمبريالية والصهيونية والرجعية ،إلى

• إدانته لقرار الباطرونا بإجبار آالف العامالت والعمال
على مواصلة العمل حتت طائلة التهديد بالطرد ،بعدد
مــن ال ــوح ــدات الــصــنــاعــيــة املــنــتــجــة ملـــواد غــيــر أســاســيــة،

جانب شعوبها التواقة للحرية و العدالة االجتماعية
يف كل من لبنان السودان ،اجلزائر ،اليمن ،سوريا ،العراق
وفنزويال...

معرضة أرواحهن/هم وحياتهن/هم للخطر ،تعزيزا لشعار

• يــهــيــب بــاحلــركــة الــنــقــابــيــة املــنــاضــلــة وكــافــة الــقــوى

الرأسمالية اجلشعة "األربــاح قبل األرواح" .مما أدى الى

الــدميــوقــراطــيــة ،ومــن ضمنها احلــركــة النسائية ببالنا

انتشار بؤر الوباء يف الوحدات االنتاجية بكل من معامل

ملواصلة النضال الــوحــدوي يف إطــار اجلبهة االجتماعية

النسيج بطنجة ،وتصبير السمك بالعرائش ومعمل الكابالج

ضد غطرسة الرأسمالية وضد االستبداد وكافة املخططات

بالقنيطرة وطــنــجــة ،ريــشــبــونــد بــالــبــيــضــاء والضيعات
الزراعية بشتوكة ايت باها ،واكادير ،وأسفي ،والعرائش...
• تنديده بحرمان شرائح عريضة من النساء املهمشات
واملــعــيــات ألســرهــن يف قــطــاعــات هشة وغــيــر مهيكلة من

الطبقية للنظام املخزني.

السكرتارية الوطنية القطاع النسائي
للنهج الدميقراطي
 29أبريل 2020
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قضايا عاملية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
فـاس

اعتصام عامل رشكة الوالف للبناء

تشتغل رغــم خــطــورة انــتــشــار فيروس
كورونا وسط املستخدمني/ات  .وبعضها
مــازال يعمل بــأعــداد كبيرة مثل مركز
فاس -شور بطريق سيدي حرازم والذي
يصل عدد العاملني به إلى عامل/ة 500
رغــم إصــابــة احــد الــعــامــلــن بــالــفــيــروس
حيث مت إجــراء العزل لبعض زمالئه يف
املستشفى .كل ما قامت به إدارة املركز هو
جلوؤها إلى تخفيض عدد املستخدمني/
ات .ورغم ذلك ما زال العدد كبيرا مما

يــهــدد لــيــس املــســتــخــدمــن/ات فــقــط بل
الساكنة ككل نظرا لعددهم

من  5إلى  11ماي 2020

أكادير

مراكز النداء  ---االستمرار يف العمل يف ظروف الجائحة

مــازالــت مــراكــز الــنــداء مبــديــنــة فــاس

العدد 358 :

الكبير .

تشغل هذه الشركة أزيد من  700عامل
يف جميع تخصصات البناء ومستلزماته.
تتراوح اقدميتهم بني  10و  25سنة

.

بتعويضات صــنــدوق كــورونــا وتــوقــف
التغطية الصحية منذ  2018حيث يعاني
العديد منهم من أمراض مزمنة كالسرطان

نــفــس االم ــر بــالــنــســبــة لــطــنــجــة ،ففي
اتصال مع شــاب يعمل مبركز نــداء تابع
لشركة تامني فرنسية ،صرح بان العمل
لم يتوقف رغم انعدام شــروط الوقاية
واألمــان والصحة .واألخطر من ذلك هو
إقـــدام إدارة هــذه الــشــركــة عــلــى إرغــام
بــعــض املــســتــخــدمــن الــذيــن يــزعــجــونــهــا
ببعض املــطــالــب أخــذ إج ــازة غــيــر مــؤدى

عنها .

وقد أقدمت على توقيف العمل بجميع
االوراش بشكل كلي (مارينا  -فونتي العليا
– دار احملاماة  -جنان السبيل  -متاعيت
 قصر املــؤمتــرات  -إقــامــة السياحة -فندق اطالنتيد  -ورش مرحبا(توقيف
النصف) – باهيا مبــراكــش )...منذ 20
مارس 2020

.

ويخوض العمال اعتصاما أمــام مقر
الشركة احتجاجا على عــدم التوصل
بــاألجــور منذ شهرين وع ــدم التوصل

عامل رشكة "امانور" ب :الصمود واالستمرارية يف املعركة

عــــمــــال شــــركــــة "أمــــــانــــــور" بــن

ومــن أجــل احلفاظ على مكتسباتهم

مطرقة الباطرونا وســنــدان جائحة

الــتــي مت اإلجـــهـــاز عــلــيــهــا يف خــرق

ك ــورون ــا مــعــركــتــهــم جتـــاوز عمرها

ســافــر لكل االتــفــاقــات املبرمة ولكل

االن الثالثة أشهر ،معركة عنوانها

القوانني والتشريعات االجتماعية.

وضعية خطرية يف معمل لتصبري السمك

اظهر فيديو مسرب
مــــن مــعــمــل لــتــصــبــيــر
الـــــســـــمـــــك بـــأســـفـــي
ال ــوض ــع ــي ــة امل ــأس ــوي ــة

.

متارة الصخيرات

آسفي

طنجة  -تطوان

والقصور الكلوي.وقد قرروا االستمرار يف
االعتصام بعد فشل احلوار الذي عقده
مكتبهم النقابي مــع رب الشركة حتت
إشــراف املندوب اجلهوي للشغل بتاريخ
 23ابريل  2020حيث رفض رب الشركة
صرف أجورهم مببرر عدم توفر السيولة
النقدية باإلضافة إلى عدم استفادتهم
من دعم صندوق كورونا بسبب مشاكل
تقنية حسب رد مصالح الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي على مندوب الشغل
أثناء االجتماع

الضرورية من كمامات
ومــســافــة األمــــان وهــو
وضـــــع يـــوفـــر أرض ــي ــة
مـــنـــاســـبـــة النـــتـــشـــار

عامل وعامالت وحدات صناعية
يشتغلون يف ظروف صعبة
قـــــامـــــت بــعــض

شــــــروط ال ــوق ــاي ــة

شــــركــــات الــنــســيــج

والسالمة كما أنهم/

بــدعــوة الــعــامــاالت

هن يتنقلون بأعداد

الــصــمــود واإلصــــــرار عــلــى مــواصــلــة

عمال توسموا خيرا يف كــل الوعود

بــاســتــئــنــاف العمل

كــبــيــرة يف ســيــارات

اإلضـــراب واالعــتــصــام املــفــتــوح حتى

الــتــي قــدمــت ،ويف إمكانية أن تسفر

حتقيق مــطــالــب عــادلــة ومــشــروعــة،

املفاوضات مع إدارة الشركة عن حل

رغــم ظــروف احلجر

ضيقة (اخلطافة)

وفــرض إرجــاع كافة العمال واملمثلني

إيجابي يحقق مطالب العمال ،ويف

الــصــحــي  .وحــســب

حسب تصريحاتهم/

النقابيني املطرودين انتقاما وتعسفا

مقدمتها عودة كافة العمال واملمثلني

مــوقــع "هسبريس"

هــن لـــذات املــوقــع .

من قبل إدارة شركة "أمانور" التابعة

النقابيني إلى مقرات عملهم دون قيد

فــــإنــــهــــا حتــــــاول

مم ــا يــجــعــلــهــم/هــن

لــلــشــركــة األم "فــيــولــيــا" .أزيـــد من

أو شــرط ،لكنهم اصــطــدمــوا بحاجز

اس ــت ــغ ــال الــدعــم

يعيشون يف ظــروف

ثــاثــة أشــهــر والــعــمــال مــرابــطــون يف

التماطل والتسويف والتنكر حلقوق

الــــــــــذي تـــقـــدمـــه

نفسية صــعــبــة من

مـــقـــرات الــشــركــة بــكــل مـــن طنجة

العمال ،وبغياب أية مبادرة إيجابية

الــدولــة للعمال/ات

جــــراء اخلــــوف من

لتشغيلهم/هن بدون

اإلصابة بالفيروس

مقابل.وهو ما يعتبر

̜خــــاصــــة بــعــدمــا

اســتــغــاال وانتهاكا

ظـــهـــرت أعــراضــه

بــشــعــا حلــقــوقــهــم/

على احــد العاملني

هن .ويشتغل هؤالء

بــإحــدى الــوحــدات

العمال/ات يف ظروف

الصناعية ..

وتطوان والرباط،

ومصرون بأشكال

نضالية غير مسبوقة على حتدي
سياسة التجويع والتشريد واملماطلة
الــتــي تــعــامــلــت بــهــا إدارة الــشــركــة
والسلطات احمللية مع عمال كــان كل
ذنبهم أنهم انتفضوا انتفاضة رجل
واحــد ضــد طــرد ممثليهم النقابيني

من قبل السلطات العمومية.

وقد راسل املكتب النقابي للعمال
(ا م ش) والــي جهة طنجة  -تطوان
احلسيمة بــتــاريــخ  23ابــريــل 2020
للتدخل مــن اجــل إيــجــاد حــل عــادل

يلبي املطالب املشروعة للعمال.

واخلطيرة التي تشتغل
فــيــهــا الــعــامــات حيث
يفتقد إلــى اإلجــراءات
االحترازية الضرورية
حلماية صحة وسالمة
العامالت اذ يتكدسن
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة يف
مــســاحــة ضــيــقــة بــدون
وســــــائــــــل الــــوقــــايــــة

فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا.
وعـــــــــــوض مــــعــــاجلــــة
الــوضــعــيــة جلــأت إدارة
الــشــركــة إلـــى توقيف
عاملتني محملة إياهما
مـــســـؤولـــيـــة تــســريــب
الفيديو يف ظل غياب
ايــة مــراقــبــة مــن طــرف
السلطات املعنية.

تغيب فيها ابسط

قضايا عاملية وحقوقية

وداعا زهري  ...مرثية لعامل كادح
مرثية بليغة نظمها مهندس (مــن تلك الطينة الــنــادرة التي جتدها
دائما بجانب املقهورين) يف حق فقيد كادح ابن كادح.....
عبدالرحيم الهندوف :الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للقطاع
الفالحي ا م ش والرئيس احلــالــي لــاحتــاد الوطني للمهندسني املغاربة
.....
صــورة تــذكــاريــة مــع عــامــلــن صــديــقــن لــم ينفصال عــن بعضهما طــوال
سنني .بــدآ مشوارهما النضالي بضيعة عني الشيخ صوديا سابقا وبقيا
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مــديــنــة أطــلــق عليها إســم تــامــســنــا .نبتت عــمــارات وفــيــات مــكــان أشــجــار
الليمون والكروم وسفلتت شــوارع فوق أرض ألفت سنابل القمح واملــروج.
هذا مقابل تعويض متواضع سد حاجياتهم لبضع شهور .ورغم تواضعه
استثني مــن هــذا الــتــعــويــض بــضــع أنــفــار مــن الــعــامــات جلهن مــســنــات كن
يشتغلن كــمــؤقــتــات .اســتــمــر زهــيــر بــرفــقــة رفــيــقــه الــقــصــري يف االتــصــال
باجلامعة قصد متكني العامالت املقصيات من حقهن .تواصل ذلك اإلحلاح
والنضال واالحتجاج أمام مقر شركة صوديا والتواجد يف مسيرات فاحت
ماي كل سنة حتت يافطة اجلامعة .مت إحراز مطالبهن سنة  2016أي بعد
 13سنة من النضال والصمود.
والــيــوم ال زال دوار عــن الــشــيــخ أو كــمــا يسمى دوار صــوديــا مــتــواجــدا
بأكواخه وطابعه القروي وسط مدينة تامسنا .يحكي تاريخ أرض سلبها
االستعمار من أصحابها الشرعيني وسلمها للمعمرين .استرجعتها الدولة
سنة ثــاثــة وسبعني ،وعــوض إرجــاعــهــا ملالكيها األصــلــيــن ،احتفظت بها
ومــولــت عجز استغاللها مــن طــرف صــوديــا طــوال سنني مــن أمــوال الشعب
والكادحني .بعد حل صوديا بيعت للعمران ب  20درهما للمتر الواحد
واليوم تباع املباني باملاليني من طرف املضاربني .وورثة مالكيها الشرعيني
ينتظرون إعادة إيوائهم منذ سنني.
سنة  2016احل بالصديق واملناضل زهير مرض عضال قاومه يصمود
املناضلني .لكن احلمام ضرب له موعدا يوم  27أبريل  .2020أخذه ولم
مينحه الوقت إلطفاء شمعة ميالده اخلمسني .تاركا وراءه زوجــة ثكلى
وثالثة يتامى مكلومني.
الــصــورة أعــا ه ذكــرى لــزيــارة قــمــت بــهــا لــه يــوم  28أبــريــل مــن السنة

كذلك حتى فصلهما املنون .الفقيد العجالي زهير يف الوسط والقصري
أحمد على ميينه .لم تفصلهما عن اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي
(إ.م.ش) كل محاوالت القمع واإلغــراء .ظال صامدين حتى بعد تصفية
شــركــة صــوديــا والــضــيــعــة الــتــي رأيــا الــنــور فيها  .تــرعــرعــا واشــتــغــا فيها
كآبائهم وعاشا حلظات انفالتها من أياديهم وتوديعها لهم لتتحول إلى

مناجم جبل عوام

ضعف التدابير االحترازية

من خالل اتصال هاتفي بعاملني منجميني

باستثناء إج ــراء التباعد االحــتــرازي ...يف

مبوقع جبل عوام منقبني حتت مركزية االحتاد

حني توقفت املقاوالت املتعاقدة عن االشتغال

العام للشغالني باملغرب فقد صرحا استمرار

̜وعــددهــا ثالثة الــشــيء الــذي عمق معاناة

الشركة األم "تويسنت" يف نشاطها بدون أن

عمالها وخصوصا الذين ال يتوفرون منهم على

تأخذ بعني االعــتــبــار التدابير االحــتــرازيــة

الضمان االجتماعي مما سيحرمهم من الدعم

الضرورية يف ظل الظروف الصحية الطارئة

املخصص لألجراء من طرف صندوق كورونا.

الفارطة .طلبت منه على إثرها املشاركة يف تظاهرة فــاحت مــاي .2019
لبى النداء وتظاهر راكبا سيارة .كانت سيارة محملة بالالفتات ومكبرات
الــصــوت .وكــان هــو محمال بهموم املــرض وذكــريــات ســنــوات مــرت .مفعمة
بحيوية الشباب والنضال املستمر  .كانت االبتسامة ال تفارق محياه كما
عهدناه وهو يردد الشعارات بصوت خافت يكاد ال يسمع .لكنه يصدح من
عرفه وعاشره لعقود على درب النضال ولم يبرح.

تازة
احتجاج عامالت شركة للخياطة LNtex8
قامت عامالت الشركة باالحتجاج

عــدم اتــخــاذ اإلجـــراءات االحــتــرازيــة

يــوم األربــعــاء  29ابــريــل  2020على

والوقائية ملواجهة جائحة كورونا يف

قــــرار الــطــرد الــــذي اتــخــذه صــاحــب

ظل االكتضاض الذي تعرفه الشركة

الـــشـــركـــة بــتــوقــيــفــهــن عـــن الــعــمــل

والـــــذي يــســتــدعــي ضـــــرورة تقسيم

.ويأتي هذا القرار بعد زيارة اللجنة

ال ــع ــام ــات الـــى إلـــى أفـــــواج .ويــأتــي

املــخــتــلــطــة لــلــشــركــة ووقــوفــهــا على

احــتــجــاج الـــعـــامـــات أي ــض ــا بــســبــب

مجموعات من اخلروقات ويف مقدمتها

رفــض صــاحــب الــشــركــة أداء رواتبهن

من تاريخ الحركة النقابية والعاملية

تجربة الحزب الشيوعي السوداين يف الحركة النقابية
ثانيا  :دور احلزب يف بناء احلركة النقابية :
 - 1فترة احلكم االستعماري ( )1956 – 1946
انطالقا من اخللفية أعاله  ،نسلط الضوء علي جتربة احلزب يف
بناء احلركة النقابية :
* كان من نتائج الصراع الداخلي يف احلزب عام  1947استقالل
احلزب  ،وبناء فرع للحزب يف عطبرة ،والتوجه لتكوين نقابة عمال
السكة احلديد التي بدأت ارهاصات تكوينها بقيام نادي العمال وقبله
نادي خريجي املدارس الصناعية ،وبنهوض العمال وتكوين " هيئة
شؤون العمال" ،واضرابهم من أجل انتزاع النقابة ،وتكوين النقابات يف
اخلرطوم بحري " الوابورات واملخازن واملهمات والنقل امليكانيكي.الخ .
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اجلزء 2
تاج السر عثمان

عن ذلك !!! ،مما يخدم أصحاب العمل من الرأسماليني ،ويقيد حق
العاملني يف التنظيم النقابي والدفاع عن حقوقهم .

* ال جدوى من الزيادات يف املرتبات دون تركيز األسعار للسلع
الضرورية .

 كانت جتربة احلركة النقابية عميقة يف انتزاع دميقراطيةواستقاللية وحرية العمل النقابي ،وحق االضــراب ،وكانت سابقة
للمواثيق الدولية حول العمل النقابي التي جــاءت لتعزز جتربة
احلركة النقابية السودانية مثل :االتفاقية رقم ( )87لسنة 1948
 ،واالتفاق رقم ( )98لسنة  ، 1949واالتفاقية العربية رقم ( )8لعام
 1977بشأن احلريات النقابية ،واالتفاقية الدولية بشأن احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي أجازتها األمم املتحدة يف

* جنحت املفاوضات يف اقرار نظام عالوة املعيشة التي ُيعاد النظر
فيها كل  3شهور للمحافظة علي مستويات األجور.
ملحوضة  :من املفارقات أول حكومة وطنية بعد االستقالل الغت
عالوة املعيشة !! (،نظام مايو دمج عالوة املعيشة يف األجر األساسي".
 ساهم احلزب يف تأسيس احتاد العمال  ،وكانت أول جلنة تنفيذيةبها من الشيوعيني  :الشفيع أحمد الشيخ ،محمد السيد سالم  ،عبد
اللطيف محمد بشير " كمرات" ،ومن القوى الدميقراطية فضل " والد

اصــدر احلــزب منشورات تدعم اضــراب عمال السكة احلديد ،
وضد اجلمعية التشريعية  ،ودعم اضــراب سائقي التاكسي  ،وضد
املشروعات االستعمارية التي تكبل حرية السودانيني .
كانت مساهمة احلزب يف بناء احلركة النقابية سياسية وفكرية
وتنظيمية،كما يتضح من اآلتي :
 ساهم يف تأسيس هيئة شؤون العمال " يف عطبرة . عارض صيغة " جلان العمل" التي تفتت وحدة العمال وتفرغنضالهم ومطالبهم من محتواه ،والتي اقترحتها اإلدارة البريطانية،
وقدم البديل " النقابة".
 ساهم الشهيد عبد اخلالق محجوب يف تقدمي املساعداتالفكرية والتنظيمية  ،وبناء احلركة النقابية  ،وترسيخ استقالل
احلزب ،من خالل وجوده وسط العمال يف صيف  ، 1947وكان وقتها
يف اجازة حيث كان يدرس يف مصر .
 كتب قاسم أمني القيادي النقابي الشيوعي ومن املؤسسني لهيئةشــؤون العمال مذكرة اقترح فيها صيغة النقابة  ،بديال ل " جلان
العمل".
 -دعم احلزب اضرابات "هيئة شؤون العمال" حتى متّ انتزاع قانون

نقابات " العمل والعمال لسنة  " 1948الذي اعترف بتكوين النقابات
،وكان احلد األدني لتكوين النقابة  10أشخاص .
 اسهم يف ترسيخ دميقراطية واستقاللية احلركة النقابية ،باالصرار علي اشراك قواعد النقابات واجلمعيات العمومية يف اتخاذ
القرار  ،وتكوين النقابات من القواعد الي القمة .
 ساهم يف تأسيس "مؤمتر العمال" الذي عقد يف فبراير  1948يفعطبرة  ،ودعم احلزب يف منشوراته وبياناته مطالب " مؤمتر العمال "
 ،واضراب ال  33يوما حتى جنح يف حتقيق املطالب.
 اســهــم احلــزب يف ربــط مطالب احلــركــة النقابية بالقضاياالسياسية والوطنية العامة.
 جنح اضراب ال  33يوما يف حتقيق زيادة يف األجور بنسبة (20–  ، )% 30وحتقيق مشروع القاضي واطسون قاضي احملكمة العليا
يف تصنيف درجات يف سبعة درجاتُ ،أضيف لها درجة ثامنة خاصة
بالسكة احلديد وهي وظيفة " كمندة ".
 انتقد احلزب مع القادة النقابيني قانون  1948الذي لم ينصعلي حق االضراب  ،وتعيني احلاكم العام ملسجل النقابات ،وطالب بأن
يكون مسجل النقابات من الهيئة القضائية ،إضافة الي أنه لم يعترف
باحتاد العمال .
 ساهم احلــزب يف عقد املؤمتر الثاني للعمال باخلرطوم يف 6مارس  ، 1949والذي استمر  3أيام وخرج باآلتي  :رفض قانون 1948
 ،واالضراب  ،ولم تستجب احلكومة للمطالب  ،ونفذ العمال االضراب
يف  15مارس  ، 1949وشارك فيه  150الف عامل  ،رغم االعتقاالت
والفصل من اخلدمة .
 يف  21مارس  1949اعترفت احلكومة ب " مؤمتر العمال" وتقررالتفاوض مع احلكومة  ،ومتّ تعديل املادة  7ش  ،وكان التعديل يقضى
بأن يكون مسجل النقابات من قضاة الدرجة األولي  ،تعينه الهيئة
القضائية  ،وبعد ذلك متّ تسجبل النقابات ،وكانت نقابة األطباء أول
نقابة يتم تسجيلها.
 من ايجابيات قانون  1948أنه أعطى كل عشرة من العاملنيتكوين نقابة ،من املفارقات أن احلكومات ما بعد االستقالل تراجعت

ديسمبر  ، 1966أكدت هذه الوثائق علي احلريات النقابية وعدم
تدخل الدولة فيها وحق التنظيم وتكوين النقابات واالحتــادات ،
واملفاوضات اجلماعية ،واحلريات واحلقوق النقابية  ،وحق االضراب.
الخ .
احلزب واستقالل احلركة النقابية :
نتيجة لتراكم جتربة احلــزب يف العمل النقابي  ،جــاءت دورة

الشهيد علي فضل"  ،وحمزة اجلاك  .الخ .
 متّ عقد املؤمتر التأسيسي الحتاد العمال يف  18نوفمبر ، 1950مبقر املؤمتر العمالي باخلرطوم ،وجاء يف دستوره :
* رفع املستوى الصحي .
* رفع مستوى األجور ،والضمانات.
* عدم تشغيل الصغار اال يف احلدود التي ال تضر بصحتهم .

اللجنة املركزية للحزب يف يناير  1954لتحدد مفهوم النقابة كاألتي:

* محو األمية بني الكبار من العمال .

* النقابة جبهة واسعة تدافع عن مصالح العاملني غض النظر عن
منطلقاتهم الفكرية أو السياسية أو الدينية.

* االجازات الدورية واملرضية.

* ليست منبرا حزبيا حلزبنا أو ألي حزب آخر .
* تتخذ قراراتها بأغلبية عضويتها.
* ضــرورة اقتناع أغلبية العاملني بقرار النقابة  ،وهذا دور فرع
احلزب والتنظيم الدميقراطي يف مجال العمل السياسي والتنظيمي
والفكري.
* ممارسة الدميقراطية داخل النقابة باصدار النشرات وعقد
اجلمعيات العمومية والليالي العمالية واملؤمترات ومجالس اإلدارات .
* االنتهازيون يخشون ممارسة العمال للدميقراطية النقابية يف
النقابة  ،وهي سالح يهزم االنتهازيني .
 كما دعم احلزب اضراب أبريل  1952من أجل احلريات السياسيةوالنقابية  ،وإلغاء القوانني املقيدة للحريات مثل  :قانون" النشاط
الهدام ".
 دعم احلزب مع مؤمتر العمال واحتاد العمال فيما بعد استقاللاحلركة النقابية ،وطرح ضرورة ابعاد كل السلطة التنفيذية ،وضمان
عدم تدخلها يف شؤون النقابات .
املطالب التي ساهم احلزب يف تقدميها :
* زيادة األجور بنسبة .% 5
* تخفيض ساعات العمل الي  42ساعة يف االسبوع بدال من 48
ساعة.
* تعديل فئات االجازات .

* الصلة باملنظمات النقابية يف اخلارج.
* قيام املؤسسات التعاونية.
* تسجيل النقابات قانونيا واحلاقها باالحتاد.
* التعاون بني الهيئات التي تتقارب أهدافها مع أهداف االحتاد.
 دعم احلزب مع احتاد العمال اضراب البوليس من أجل حتسنيأوضاعه املعيشية واملهنية عام 1951م .
 ساهمت احتادات العمال والنقابات والطالب واملزارعني والشبابوالنساء واملعلمني يف معركة االستقالل  ،ويف تأسيس اجلبهة املتحدة
الستقالل السودان  ،حتى نال السودان استقالله عام . 1956
لقد شكلت فترة االستعمار املالمح الثورية التي قامت علي وحدة
ودميقراطية واستقاللية احلركة النقابية السودانية  ،حيث متسك
احلزب الشيوعي مع العمال مبطلب النقابة كبديل لصيغة " جلان
العمل" التي تفتت وحدة العمال ،وساعد عبد اخلالق محجوب الذي
جاء لعطبرة يف صيف  1947يف تأكيد استقاللية احلزب الشيوعي
واستقاللية النقابة عن الدولة واألحزاب.
 رفض احلزب مع النقابيني فصل الفنيني عن العمال  ،باعتبار أنالفنيني جزء من الطبقة العاملة ،وكانت نقابة عمال السكة احلديد
تضم العمال و الفنيني" خريجي املدارس الصناعية ".
 قاوم احلزب مع احتاد العمال رفض اعتراف اإلدارة البريطانيةباحتاد العمال يف قانون .1948

السياسية

الوضع الراهن تحت غبار جائحة كورونا
كشفت اجلائحة التي عمت اغلبية بــلــدان العامل عن

يف حق الشعوب وهو جرمية حرب ولذلك لزم تسخير تلك

االعــطــاب االساسية التي تعاني منها شعوب العالم .تلك

اخلبرات للمعركة ضد الوباء .وعند استيالء الدولة على تلك

االعطاب التي يتم التستر عليها يوميا بون ان تتوقف احلياة

اخلبرة فإنها ملزمة بإنتاج املعدات ووضعها مجانا حتت تصرف

نظرا لقدرة الدول واجهزتها على تلطيف الصدمة او تسهيل
تذويب اثرها املدمر على الكادحني خاصة وحتويل الفقر الى
ظاهرة فردية وعزل الفقراء بعضهم عن بعض .لكن اجلائحة
استطاعت ان تربط وتشد الفقراء والبؤساء الــى بعضهم

وإظهار حاجتهم املاسة ألسباب العيش الكرمي.

املستشفيات.

هل فكرت الدولة املغربية يف مثل هذه االج ــراءات؟
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ابو سعد

الى دولة اجتماعية وطبعا مثل هذه الدعوات تسوقها احزاب

سياسية وجهات متعددة وبخلفيات حتى متناقضة.

فهناك مــن يعتقد عــن حسن نية بــان للدولة وظيفة
اجتماعية تتسامى عن الصراعات الطبقية ولذلك تدعوها

هل

بتغيير سياستها ل  180درجة وتتحول الى دولة تقدم القطاع

ستعمل على تسخير القطاع اخلاص ملعركة محاربة الوباء ام

العام على القطاع اخلاص وان تهتم باخلدمات االجتماعية

تراها ستستمر يف خدمته ومساعدته على النهب والسرقة.

وتسهر على التوزيع العادل للثروة .وهناك من يدعوا لتقوية

ســؤال البــد ان نطرحه هنا وهــو املتعلق بإنتاج الكلوروكني

دور الــدولــة وتعزيز تدخلها وعليها ان تهتم بالقطاعات
االجتماعية يف املقام االول .اصحاب هذا الراي هم من ميهد
الطريق امام الدولة اليوم لالنتقال الى تدبير ما بعد كورونا

عبر الضبط القمعي والقانوني.

يف هذا االطار بدأت تنجلي اخلطة ويف اطارها داء مشروع
قانون  22-20الذي يقمع حرية التعبير والرأي ومنع تنظيم
االحــتــجــاج حتى على السلع واملــنــتــوجــات الــتــي قــد يتفق
املستهلكون على راي بصدد غالءها او فسادها او عدم مالئمتها
لألوضاع االجتماعية الراهنة او ألنها تشكل تطبيعا مع العدو
الصهيوني وخيانة لقضية حتــرر الشعب الفلسطيني .ويف
اخلطة ايضا املزيد من الضغط على العمال والكادحني ملنعهم
من رفــع املطالب والــتــزام السلم االجتماعي .لتمرير هذه
السياسة فان الدولة ستعمد على حتريك احزاب "االغلبية" و"
املعارضة" الفتعال املناوشات السياسية حول مواضيع التلهية
واثارة املزيد من الدخان لتعمية االبصار .ها هي معركة تلوح
يف االفق ظاهرها تشكيل حكومة وحدة وطنية وغابرها ترتيب
هكذا وجــدت الدولة عندنا باملغرب نفسها وجها لوجه
مع واقع خلقته وتسببت فيه.انها اجهزت على القطاع العام
وحولته الــى القطاع اخل ــاص ليغتني فيه ب ــدون حسيب
وال رقيب .اطلقت اليد ملراكمة الثروة يف ايــدي حفنة من
االحتكاريني مكنتهم من جيوش من العاطلني حتى ينعموا بيد
عاملة رخيصة جدا يستغلونها بدون احترام حتى للقوانني

الشكلية التي وضعتها الدولة.

باملغرب .هل اقدمت الدولة على الــزام وحــدة انتاج سانويف

باملغرب على تلبية حاجيات املغرب وباملجان؟ ام تركتها تشتغل

بدون فرض ارادة املغاربة؟

الوقت حرج واستثنائي يلزمه احلزم واالرادة السياسية التي
تدافع على مصالح الشعب وخاصة كادحيه الفقراء واملعوزين
وهم اغلبية .ورغــم ان هذه الدولة بينت انحيازها للقطاع
اخلاص وحمايته فهناك من االصوات التي تطالبها بالتحول

هي نفس الدولة التي تسابق الزمن لفرض قانون

معركة محاربة الــوبــاء .ومساهمة القطاع اخلاص
ضرورية اليوم من اجل التخفيف من اثار الوباء .من
اجل القضاء على اجلائحة للقطاع اخلاص دور هام
جــدا .والقطاع اخلــاص هنا يشمل شركات التصنيع

ومكاتب اخلبرة والبحث العلمي والهندسة.

مــا هــو مطلوب الــيــوم هــو تعميم البحوث وفتح
براءة االختراع وحقوق امللكية االدبية املتعلقة بكل
التجهيزات اخلاصة بالوقاية الطبية باالنعاش من
اجهزة التنفس الصناعي وبإنتاج ادوات التشخيص
السريع ( التيست)
هل ستبادر هذه الشركات من تلقاء نفسها لفتح
املجال للعموم من اجــل امتالك اخلبرة للتصنيع؟
ليس ذلك مؤكدا ولكننا نراهن على وجود بعض من
الضمير االنساني لكن يف الغالب االعــم هو ان هذه
الشركات ستنفلق على نفسها وحتجب ما توفر لها
لكي جتني االرباح يف هذه الفترة اخلطرة .يجب على
الدول – طبعا حتت الضغط الشعبي – ان تعتبر مثل
هذا السلوك من طرف االحتكاريني سلوكا عدوانيا

تتمكن الدولة من احكام القبضة على االوضاع وتتضح الصورة

على الصعيد اجلهوي والعاملي.

على الواجهة النقابية تسير االمور يف نفس املنحى واحسن
تعبير على ذلك الشعار الذي رفعته اجلهة املتنفدة يف قيادة
املركزية النقابية االحتــاد املغربي للشغل والــذي يقول "
متضامنون حتى اخلــروج من االزمــة" انــه شعار فضفاض ملا
يتكلم عن االزمــة اهــي ازمــة كورونا ام االزمــة االقتصادية
واالجتماعية البنيوية والــتــي ازدادت تفاقما بسبب

الــطــوارئ الصحي حتى تغطي على اهــتــراء قطاع
الصحة العمومي وعلى فرار القطاع اخلاص من ساحة

اجواء انتخابات  2021مبا فيها تعطيلها لفترة محددة ريثما

فهناك من يعتقد
عن حسن نية بان للدولة
وظيفة اجتماعية تتسامى
عن الصراعات الطبقية ولذلك
تدعوها بتغيير سياستها ل 180
درجة وتتحول الى دولة تقدم القطاع
العام على القطاع الخاص وان
تهتم بالخدمات االجتماعية
وتسهر على التوزيع
العادل للثروة

اجلائحة؟ إن مثل هذه القيادة سلمت امور الطبقة العاملة
للباطرونا وللدولة ولن تتجاوز هذا السقف ،ألن اللحظة
هي للتضامن مع هذه اجلهات .انه اعالن عن االنخراط يف

السلم االجتماعي اليوم وغدا.

ان القوى املناضلة ببالدنا مطالبة اليوم ومن جديد
بشحذ سالحها النظري وتدقيق خطها السياسي جتاه
الدولة وعدم االنخداع بالدعوات التي ظاهرها تقدمي
مطلب حتــول الــدولــة الــى دول ــة اجتماعية وجوهرها
متهيد الطريق للمزيد من القمع والبطش وقبول باسمرار
االستبداد واالستغالل والقاء تبعات االزمــة على كاهل
الطبقة العاملة .على القوى املناضلة االنخراط الواعي
واملنظم من اجل تنظيم املقاومة الشعبية وانتزاع احلقوق
ووقف التدهور االجتماعي عليها ايضا بناء التحالفات
وكــل اشكال التنسيق وتفعيل اجلبهة االجتماعية يف
اجلهات وجعلها ادوات النضال والدفاع القوي عن الشعب.
وعلى املناضلني التيارات املاركسية ان تهب بــدون تاخر
لالنغراس وسط العمال والكادحني وبناء احلزب املستقل
للطبقة العاملة هذا املشروع الهظيم والذي بدون حتقيقه
ستبقى نضاالت العمال بدون افق ونضاالت الشعب بدون

بوصلة.
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الطبقة العاملة املغربية يف مواجهة :كورونا ،االستبداد املخزني ،واجلشع الرأسمالي
ومتهيدات فيما سبق من الزمن ،وأهمها استمرار االزمة البنيوية
لنمط االنتاج الرأسمالي التبعي ببالدنا .هذه االزمة التي حتاول
الكتلة الطبقية السائدة ان تلقي بتبعاتها على كاهل العمال
والــعــامــات .فكيف مت ذلــك؟ ومــا هي أهــم القضايا التي عرفتها
الطبقة العاملة خالل السنة الفارطة ،وهل واجهت هذا الوضع
وكيف ؟ لنخلص الى استنتاجات ودروس .

ســــنــــة مـــــن الــــنــــضــــال الــــعــــمــــالــــي  ...أهـــــــم الـــقـــضـــايـــا
لو حاولنا االقتصار على املدة الزمنية الفاصلة بني مايو 2019
وفــاحت مايو  2020وهــي سنة مــن حياة شعبنا وطبقته العاملة
فماهي أهم القضايا التي استرعت االنتباه أونحسبها ستكون لها
تبعات على اآلتي من االيام ؟
طبعا كل القضايا التي عاشتها الطبقة العاملة كانت لها اسباب

الطبقة العاملة بني سندان االستغالل ومطرقة القمع واملنع
مــن مظاهر حتميل الطبقة العاملة تبعات االزمــة
البنيوية للرأسمالية التبعية ببالدنا هو تفشي هشاشة
الشغل وهــي ذات بعدين :البعد االول تسهيل مسطرة
اعالن االفالس أواإلغالق النهائي لوحدات اإلنتاج ،والبعد
الثاني السماح بخرق قانون الشغل على عالته والسماح
بالتوظيف بالعقدة املؤقتة وخارج الضوابط القانونية بل
تأسيس شركات املناولة املبنية على هذا اخلرق املفضوح
للحق يف العمل القار والترسيم بعد سنتني من العمل .من
مظاهر حتميل املسؤولية للطبقة العاملة ايضا عدم احترام
احلد االدنى لألجور والذي بدوره ال تتوفر فيه ميزة ضمان
العيش الكرمي للعاملة والعامل وتسمح الدولة بهذا التعدي
هلى حق العمال بتبرير محاربة البطالة .واخيرا بإطالق
يد الباطرونا للتضييق على احلق النقابي وعلى محاربته
الى حد منعه وجترميه واعتبار تأسيس مكتب نقابي من
طــرف العمال مبثابة اعــان حــرب ويتم طــرد أعضائه يف
الساعات القليلة املوالية

يغيبون او يتغيبون او يحضرون شكليا وبدون نتيجة .يف
هذه احلالة يعيد العمال طرح السؤال وقد يبقى بدون
جواب ألنهم لم يتعلموا بعد ان حماية العمال هي من واجب
العمال أنفسهم .إذا لم يهتموا بهذه القضية ويناقشوها
فيما بينهم فانهم لن يجدوا من سيهتم بهم يوم يسقطون يف

.

هكذا حتــول املــغــرب الــى جنة فــوق االرض للرأسمال
االجنبي .عملت دولة البرجوازية الكبيرة ومالك االراضي
الكبار ،املعمرون اجلــدد منذ بدايات االستقالل الشكلي
على متهيد الطريق امــام االستثمارات االجنبية لتضع
املغرب قي خانة البلدان التي تقبل ان تنجز اعمال السخرة
للرأسمالية وتقوم باألعمال التي يطلبها منها الرأسمال
العاملي حتى ولــو كانت نتائجها خطيرة على الطبيعة
ببالدنا من تلوث اجلــو يف الصناعات الكيماوية اوتلوث
الوديان والبحر بإلقاء النفايات السامة او تدمير الفرشة
املائية والتربة والتسبب يف التصحر .باإلضافة الى هذا
التموقع يف القسمة الدولية للعمل شرعت الدولة قوانني
تسمح للمستثمرين بتهريب ارباحهم للخارج وباإلعفاء
الضريبي ملدة خمس سنوات وبتسهيل مسطرة اإلفالس
وإغالق وحدات االنتاج وفوق هذا وذاك خلق مناطق حرة
تنعم بكل التسهيالت واإلعفاءات املذكورة اعاله وغيرها
توفير يد عاملة رخيصة ممنوعة من العمل النقابي او
التنظيم النقابي

.

شهدت السنة العمالية التي نودعها عدة نضاالت يحاول
فيها العمال صد اعــتــداءات الباطرونا نسوق منها بعض
النماذج فقط :
• إغالق شركة INTERTRONIC MAROC
اســـتـــغـــال بـــــاطـــــرون شـــركـــة INTERTRONIC
 MAROCفرصة عطلة العامالت والعمال لغلق شركته
وتعليق يافطة على باب الشركة يعلن بانها شركة يف إطار
التصفية .هكذا رمــى الباطرون الفرنسي ب  300عاملة
وعامل الى الشارع بدون ايفائهم حقوقهم املشروعة ومنهم
من اشتغل يف الشركة منذ  20سنة.
من يحمي حقوق العمال؟ يف القانون الدولة ومؤسسة
مفتشية الشغل ثم النقابات .لكن يف الــواقــع كل هؤالء

قبل إدارة شركة "أمانور" التابعة للشركة األم "فيوليا" .أزيد
من ثالثة أشهر والعمال مرابطون يف مقرات الشركة بكل من
طنجة وتطوان والرباط ،ومصرون بأشكال نضالية غير
مسبوقة على حتدي سياسة التجويع والتشريد واملماطلة
التي تعاملت بها إدارة الشركة والسلطات احمللية مع عمال
كان كل ذنبهم أنهم انتفضوا انتفاضة رجل واحد ضد طرد
ممثليهم النقابيني ومن أجل احلفاظ على مكتسباتهم التي
مت اإلجهاز عليها يف خرق سافر لكل االتفاقات املبرمة ولكل
القوانني والتشريعات االجتماعية .عمال توسموا خيرا يف
كل الوعود التي قدمت ،ويف إمكانية أن تسفر املفاوضات مع
إدارة الشركة على حل إيجابي يحقق مطالب العمال ،ويف
مقدمتها عودة كافة العمال واملمثلني النقابيني إلى مقرات
عملهم دون قيد أو شرط ،لكنهم اصطدموا بحاجز التماطل
والتسويف والتنكر حلقوق العمال ،وبغياب أيــة مبادرة
إيجابية من قبل السلطات العمومية .هذا االعتصام ال زال
متواصال حتت اجلائحة وبدون ان يتوصل العمال بحقوقهم
سواء تعويض الباطرون او صندوق الضمان االجتماعي وال
صندوق كوفيد  19حيث تنكرت الدولة واملشغل لهؤالء
العمال واكتفت نقابة االحتــاد املغربي للشغل باملساندة
الرمزية وتسجيل املوقف

.

مثل هذه الوضعية .لهذا الباطرون الفرنسي شركات اخرى
باملغرب ولذلك هل فكر العمال يف شركات هذا الباطرون
البئيس ان يتواصلوا فيما بينهم وان يسألوا عن احوال
رفيقاتهم ورفاقهم يف جميع شركاته؟ على اجلميع ان يفهم
ان ما حصل بهذه الشركة اليوم سيحصل مع البقية غدا
او بعده ولهذا على اجلميع التضامن فيما بني شركات هذا
الباطرون الشفار .يجب على بقية اجزاء وفئات الطبقة
العاملة ان تهتم بقضية التضامن وجتعلها احدى املهمات
التي حتمي العمال من الهشاشة والطرد وان تلزم النقابات
بإدراج مطالب التضامن يف احلركات النضالية سواء يف احلي
الصناعي الواحد او يف املدينة او االقليم لتصل الى الصعيد
الوطني .ان تضامن العمال فيما بينهم هو الطريق السليم
لكي تسمعهم الطبقات االخرى والدولة لكي يعتبروا ان يف
املغرب هناك طبقة عاملة هي من تنتج الثروة ويوم تقرر
توقيف محرك ماكينة االنتاج سيتوقف املغرب

.

على العمال ان ينظروا جيدا للتضامن الذي يقوم به
الباطرونات يف ما بينهم وكيف يضعون العمال املناضلني يف
اللوائح السوداء وال يشغلونهم تضامنا مع الباطرون الذي
طرد ذلك العامل او العاملة

• الطبقة العاملة الزراعية حتت اجلائحة :
الطبقة العاملة الــزراعــيــة تــذبــح الــيــوم يف خدمة
الراسمالية العاملية التي تستثمر يف الضيعات جتني االرباح
وتقتل العامالت والعمال وتدمر الطبيعة

.

يقدر عدد العامالت والعمال الزراعيني مبليون شخص.
وهــذا العدد يتوزع بشكل مكثف يف مناطق اساسية منها
سوس والغرب وبركان والعرائش ومنطقة دكالة..
وتعمل هذه الطبقة العاملة يف ظروف سيئة جتعل منها
اكبر فئة اجتماعية مهددة بالوباء .يتجلى ذلك ويبدا من
(املوقف) أي مكان جتمع العمال قبل التحاقهم بالضيعات
ويف هذا (املوقف) يكتظ اجلمع ثم ينقل العمال يف وسائل
نقل غير مالئمة ويحشرون فيها وهــم وقــوف ملتصقون
بعضهم ببعض طيلة ساعات طوال .ويف الضيعة او محطة
التلفيف او التصبير يضطرون للعمل يف ظــروف شديدة
التعاسة

.

•  -عمال شركة " امانور" بطنجة  -تطوان  -الرباط:
الصمود واالستمرارية يف املعركة

مليون مواطن ومواطنة معرضون بشكل فاضح للوباء.
مليون شخص هم يف عالقة مباشرة مع اسرهم مما يرفع
العدد الى اكثر من  4ماليني شخص .سيتحول هذا العدد
الى ناقل للعدوى يف اجلهات واالقاليم التي يقطنون بها.
ان املغرب يف وضع خطير للغاية نظرا لهذا الكم الهائل من
املواطنات واملواطنني املنسيني اواملهمشني

هي معركة جتاوز عمرها االن ثالثة أشهر ،معركة عنوانها
الصمود واإلصرار على مواصلة اإلضراب واالعتصام املفتوح
حتى حتقيق مطالب عادلة ومشروعة ،وفرض إرجاع كافة
العمال واملمثلني النقابيني املطرودين انتقاما وتعسفا من

حماية املغرب من خطر الوباء يبدأ وجوبا من حماية
الطبقة العاملة الــزراعــيــة .سيكون من العبث االعتقاد
بان املقاربة االمنية ستجنب املغرب انفجار هذه القنبلة
املوقوتة

.

.

.

.

امللف
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احلسني بوتباغا

تنويه :هــذه املـــادة مقتبسة مــن مقالة

( .)les bagagistesلقد سبق جلــزء من

وبــجــل املــوانــئ املــغــربــيــة ،بــنــضــاالت أربكت

األوروب ــي وغيره والتي فتح املياه واملصايد

أعدها الرفيق احلسني بوتباغا عن الوضعية

هؤالء ،العاملني منهم مبطار محمد اخلامس

حركة اغلب املواني .عدد هؤالء العمال يربو

املغربية ألساطيل أجنبية استنزفت ثرواته

الراهنة لقطاعي املوانئ واملطارات تناول فيها

واملنتسبني لنقابة إ .م .ش .أن دخلوا أكتوبر

على  ،2000غالبيتهم تشتغل مبيناء الدار

السمكية .وبــالــرغــم مــن اعــتــراف الــدولــة

البنيات التحتية والتجهيزات الراهنة وكذا

 2019يف إضرابات شلت مرفق "عزل وشحن

البيضاء ،و مع إحداث و توسيع ميناء طنجة-

بتقلص كبير ملخزون املصايد وانهيار أسعار

اوضــاع املاجورين بالقطاعني .نظرا لضيق

وتفريغ األمتعة" ما أربك عمل املطار برمته.

املتوسط ،و نظرا للتعسفات املتكررة التي

األخطبوط  ،2003-2004إال أن الدولة لم

احليز فإننا اقتبسنا اجلــزء املتعلق باوضاع

و قــد عــاود هــؤالء الــكــرة يــوم  10مــن نفس

متارسها شركات املناولة عليهم ،فقد اضطروا

تتخذ التدابير الــازمــة الحــتــواء األزمــة.

الطبقة العاملة يف القطاعني وسننشر الحقا

الشهر وانــخــرط موظفون آخــرون معهم يف

يف موقعنا املــركــزي املقالة كاملة .فمعذرة

للدخول يف عدة معارك نضالية.

البــد كذلك مــن استحضار املخطط االزق

لرفيقنا احلسني ومتوسمني تفهمه واريحيته

املعهودة.

التجهيزات التحتية ،مــن طــرق وسكك

حديدية ومطارات وموانئ ،بالنسبة للنسيج
االقــتــصــادي لــدولــة مــا ،مبثابة الشرايني
بالنسبة جلسم اإلنسان .تربط بني املرافق
واملــؤســســات االقــتــصــاديــة ،تيسر انسجام
وتكامل األنظمة اإلنتاجية ،تختصر املسافات
بني املناطق اجلغرافية فتربط البادية باملدن
كما تيسر توزيع املنتوج االقتصادي وتعزز
عالقة البالد بــاخلــارج ،غير أن هــذا الــدور
لن يتأتى فعال إال لــدول تتحكم يف قرارها
االقــتــصــادي والــســيــاســي وجتــعــل أهــدافــهــا
الرئيسية ،اآلنية منها واإلستراتيجية ،هي

خدمة وطنها ومواطنيها.

أوضاع املأجورين باملطارات املغربية

يعمل باملطارات املغربية عدد من األجراء
تختلف أوضــاعــهــم وشـــروط عملهم حسب
املــطــارات واملــهــام التي يقومون بها واخلبرة

اإلضــراب .تتلخص مطالبهم يف احترام حق

بخصوص أوضــاع عمال الصيد الساحلي

"اليوتيس" ،الذي أدى لتركيز الثروة البحرية

والتقاليد النضالية التي راكــمــوهــا .قبل

االنتماء النقابي ورفــع احليف والتضييق

وأعــالــي الــبــحــار فــابــد لفهمها مــن األخــذ

يف أيادي عدد قليل من الرأسماليني محليني

التطرق لبعض هــذه النضاالت ال بــأس من

عنهم مع إرجاع املوقوفني عن العمل وتوقيف

بعني االعتبار اتفاقيات املغرب مع االحتاد

وأجانب ميلكون أساطيل صيد كبير مجهزة

اإلشــــارة إلــى أن األزمـــة الصحية احلالية

املتابعات القضائية ضدهم وتلبية مطالبهم

سوت بني جميع املطارات وكل املأجورين بها،

املتعلقة برفع األجور والتعويضات وحتسني

يشغل قطاع الصيد البحري

اخلطوط امللكية املغربية كما باقي شركات

شروط العمل .و قد استطاعوا حتقيق بعض

حــســب إحــصــائــيــات رســمــيــة

الــطــيــران عبر الــعــالــم عــرفــت توقفا شبه

املطالب بالرغم من حتيز السلطة و وقوفها

حوالي  100000بحار بالصيد

تــام ألسطولها اجل ــوي .مت إغــاق األجــواء

بجانب شركات املناولة.

فتجدر اإلشارة

وتوقفت الطائرات عن العمل ،ويف هذه الفترة

األجراء باملواني املغربية :

متيزت إدارة شركة اخلطوط امللكية املغربية

يعمل بــاملــوانــئ هــيــئــات حــرفــيــة عــدة،

بسكوتها عن تقدمي أي توضيح بخصوص

سنتوقف عند فئتني منها هم عمال الشحن

رواتــب األج ــراء وكــذا كيفية تدبير األزمــة

والتفريغ والبحارة بالصيد الساحلي وبأعالي

المستخدمين عانوا

ومــآل املستخدمني .وتبرر الشركة صمتها

البحار .الفئة األولى عددها األقصى محدد

بكونها تنتظر ضمانات للدعم من الدولة.

بكل ميناء و متكنت بفضل نضاالتها تكريس

حتى قبل األزمة الصحية.

فالشركة وظفت ما يقارب من  3400أجير

تقليد يسمح لها بنقل احلــرفــة مــن اآلبــاء

وراكمت أرباحا واآلن تشكو العجز وتنتظر

لألبناء ،كما سجلت مالحم نضالية تشهد لها

هؤالء هم عمال الخدمات

دعــم الدولة لتتمكن من تأدية مستحقات
مستخدميها املتراكمة خــال فترة األزمــة

الصحية احلالية.

بها كبريات املوانئ العاملية.

عمال الشحن و التفريغ باملوانئ املغربية،
خاصة بالدار البيضاء و احملمدية ،هي تابعة

إذا كانت هذه هي أوضاع كل األجراء فترة

لشركة "صومابور" قبل أن تخلفها (Marsa

األزمــة الصحية احلالية ،فتجدر اإلشــارة

 .)Marocمــع اإلصــــاح الـــذي دخ ــل حيز

إلى أن فئة من املستخدمني عانوا حتى قبل

التنفيذ و آثــاره السلبية على هــذه الفئة

األزمة الصحية .هؤالء هم عمال اخلدمات

بتوزيعهم على شركتني وتخفيض عددهم

األرضية املكلفون بعمليات الشحن والتفريغ

و املس بأجورهم و مكاسب أخرى فقد قاموا،

إلى أن فئة من

األرضية المكلفون
بعمليات الشحن
والتفريغ (les
.)bagagistes

بأحدث التقنيات.

الــســاحــلــي وبــأعــالــي الــبــحــار.
وبــالــرغــم ممــا يــنــتــجــونــه من
خيرات فلم ينعكس ذلك على
أوضاعهم االقتصادية .فعالوة
على ظ ــروف عملهم الصعبة،
فــقــد ازدادت محنتهم بفعل
تطبيق مــقــتــضــيــات املخطط
األزرق الــذي أدى إلــى تسريح
عـــدد منهم ومـــغـــادرة البعض
األخر بسبب التراجع احلاد يف
مكاسبهم املالية واملشاكل التي
يتخبط فيها الــقــطــاع بسبب
املادة  05من القانون التي حتدد
السعر املرجعي لبيع األسماك
وتستغلها مافيا القطاع لالغتناء

على حساب البحارة.
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مبناسبة فاحت ماي نظم النهج الدميقراطي
نــدوة رقمية يف موضوع الطبقة العاملة يف
ظــل أزمــة كــورونــا ومــابــعــد كــورونــا .وشــارك
يف الندوة كل من عبد الغني الراقي وعبد
السالم الباهي وسعيد الشاوي وعبد الغني
القباج .وسير الندوة محمد الهاكش .وقسم

موضوع الندوة إلى محورين أساسيني  ،محور
تأثير أزمة كورونا على األوضاع االجتماعية
وتــدابــيــر ال ــدول ــة ،ثــم مــحــور دور احلــركــة
النقابية والقوى اليسارية والتقدمية .يف
هــذا الــعــدد نقدم تغطية للجزء األول من
هذه الندوة.

سعيد الشاوي عضو النهج الدميقراطي

بكورونا.هذه احملاولة لنقل األزمــة بهذه
الطريقة تهيءلإلجابة عــن ســؤال من
سيؤدي الثمن بعد كورونا؟ إنهم العمال
 ،وذلــك باحتجازهم ملــدة عمل طويلة ،
واحلد من حقهم يف اإلضــراب للدفاع عن
حقوقهم ،وإخراج مدونة للشغل تزيد من
امتيازات الباطرونا ،وتسريع إصدار قانون
للوظيفة العمومية يضرب املكتسبات  ،أي
أن مجموعة من القوانني والتدابير يتم
التهيئ لها لتخرج حليز الــوجــود ،حتى
تستفيد الدولة سياسيا من هذه األزمة
إلى أقصى حد.

إلى ضــرورة الوقوف على وضع اشتغال شغيلة
الصحة يف ظل هــذه اجلائحة ،حيث تشتغل
يف ظــروف سيئة أنتجتها سياسات احلكومات
املتعاقبة يف مجال الصحة  .كما ثمن املتدخل
جهود املشتغلني يف قطاعات أخرى مستمرة يف
تقدمي خدماتها الضروية و الذين يخاطرون
بحياتهم مثل شغيلة النقل وأســواق اخلضر
وصناعة الكمامات  ...إضافة إلى تثمني جهود
الشغيلة التعليمية لتأمني الدراسة عن بعد
 ،والتي عرفت الناس بالظروف التي يشتغل
فيها املــدرســون واألط ــر اإلداريــــة .واخلالصة
الــتــي يجب استخالصها أن الــعــمــال يف هذه
األزمــة هم األكثر عرضة خلطر الوباء ألنهم
مضطرين للخروج للعمل للحصول على لقمة
العيش .وبخصوص الــدولــة يف هــذا السياق ،
فإن األزمــة أعــادت جهاز الدولة إلى الواجهة
يف العالم  ،لكن هذه العودة سيف ذو حدين ،
الوجه اإليجابي عــودة الدولة االجتماعية
التي تعطي القطاعات االجتماعية األهمية
التي تستحقها  ،والوجه السلبي اخلطير حيث
هناك تضخيم وجود سلطان املخزن يف الشارع
خاصة مع الطريقة التي تتعامل بها السلطات
األمنية يف ظروف احلجر الصحي.

قدم التحية للطبقة العاملة مبناسبة
فــاحت مــاي  ،وأكــد على أهمية املــوضــوع و
راهنتيه.وسجل أن األزمــة سابقة على
أزم ــة كــورونــا بــاعــتــراف أعــلــى سلطة يف
البالد ،وما إنشاء جلنة النموذج التنموي
إال دليل على هذا االعتراف .لكن الدولة
حتاول جتاهل ما قبل كورونا  ،واإليحاء
أن األزمــة ناجتة عــن كــورونــا  ،وحتميل
مسؤولية األزمة للطبقة العاملة وعموم
املــأجــوريــن  ،وومــا يــؤكــد ذلــك ،اخلــطــاب
الــذي يتم ترويجه واجلــو الــذي تخلقه
،والـــذي ميكن تسميته إجماعا وطنيا
لتسهيل مترير قرارات استنزاف الطبقة
الــعــامــلــة  ،والـــــذي يــتــجــلــى يف تضخم
التواجد السلطوي يف الشارع ،إلبــراز أن
الدولة صارمة وحازمة.واملسألة الثانية
هــو اخلــطــاب االقــتــصــادي  ،حيث تقول
املندوبية السامية أن الناجت اإلجمالي
سيضيع يف ثــاثــة ماليير دوالر،وعـــدد
املأجورين الذين سيفقدون عملهم سيبلغ
 800ألــف و %57من الشركات ستعرف
أزمة .إذن هنا ترويج جلو يروج فيه ضرورة
التعاون لتجاوز األزمة ألن األزمة مرتبطة

وعن وضعية النقابات أشار املتدخل إلى
أنه مت إضعافها وتفتيتها  ،هذا التفتيت
الذي أصبح أفقيا ولم يعد فقط عموديا،
فهناك تفتيت املفتت لتشويه احلركة
النقابية  ،وجنحت الدولة يف ذلك .لكن
هــذا ال ينفي أن احلركة النقابية كانت
لها أخطاء،وأحيانا أخطاء جسيمة .و ال
يختلف واقع القوى التقدمية واليسارية
عن واقع احلركة النقابية ،فاليسار غير
قــادر على االتــفــاق على حد أدنــى خللق
دينامية نضالية ،ومــن الواجب عليه يف
هذه الوضعية أخذ املبادرة .

األستاذ عبد السالم الباهي

الــرد على كل جتــاوز.ومــن اجلدير باإلشارة

عبد الغني القباج مناضل ماركسي

ال يتوفر على قرار مستقل يف املجال

فبعد حتية الطبقة العاملة باملناسبة،

أن املجتمعات التي لم تتجذر فيها ثقافة

شــــكــــر الــــنــــهــــج الــــدميــــقــــراطــــي

ا ال قتصا د ي .

حقوق اإلنسان تظهر فيها دعوات خلرق هذه

وشبيبته عــلــى تنظيم هــذه الــنــدوة

وبالنسبة للنظام السياسي بدأت

احلقوق.لذلك يجب السعي لتقوية ثقافة

الــــرقــــمــــيــــة،ووجــــه حتـــيـــة خ ــاص ــة

إعاد الهيكلة لربط االقتصاد املغربي

حــقــوق اإلنــســان لــتــجــاوز هــذه االنتهاكات

للطواقم املــواجــهــة لــفــيــروس كــورونــا

بــاالقــتــصــاد الــرأســمــالــي الــعــاملــي منذ

وعدم قبولها .وهذه مهمة مشتركة جلميع

مــن أطــبــاء وممــرضــن  ،وإل ــى العمال

ســنــة  ، 1983وانــطــلــقــت س ــي ــرورة

املؤسسات والتنظيمات يف جميع املجاالت

الــزراعــيــن والــقــطــاعــات املستمرة يف

التطبيق سنة  ،1986ويف سنة 1993

النقابية والسياسية واحلقوقية،وهنا أنوه

الــعــمــل .وبـــدأ عــرضــه بــاإلشــارة إلــى

بــدأت خــوصــصــة الــقــطــاعــات الــعــامــة،

ب ــدور اجلمعية املــغــربــيــة حلــقــوق اإلنــســان

أن الــنــظــام اخــتــار الــرأســمــالــيــة منذ

هـــذه اخلــوصــصــة الــتــي مت ــت بــشــكــل

واإلئتالف .

إســقــاط حــكــومــة عــبــد اهلل إبــراهــيــم

مــلــتــبــس ،بــــدء بــشــركــة صــومــاديــر

،وأصبح الوضع االقتصادي يف البالد

ثــم شــركــات اخـــرى ســنــة  1998مثل

خــاضــعــا لــلــســيــاســات اإلمــبــريــالــيــة

كــوزميــار وشــركــة التبغ.وهكذا اصبح

املــمــاة مــن طــرف الــقــوى واملــؤســســات

االقتصاد الوطني رهينة لالقتصاد

ال ــرأس ــم ــال ــي ــة الـــتـــي تــضــغــط عــلــى

الــرأســمــالــي الــفــرنــســي واإلســبــانــي

الــســيــاســة االق ــت ــص ــادي ــة املــغــربــيــة

واألم ــري ــك ــي .واضــطــر املــخــزن لفتح

لــتــشــكــيــل االقــتــصــاد املــغــربــي وفــقــا

أوراش جتهيزات البنية التحتية من

ملصاحلها اإلمبريالية.وقدم املتدخل

طرق وموانئ حتت ضغط الرأسمالية

إحــصــائــيــات عــن مــظــاهــر االحــتــكــار

الــعــاملــيــة لتسهيل ظــروف استغاللها

الرفيق عبد الغني الراقي CDT
حيى الطبقة العاملة مبناسبة فــاحت مــاي ،
وذكر أنها بالنسبة للعمال املغاربة هي مناسبة
لالحتجاج  .ويف سياق تناوله للموضوع ،أكد أن
العالم الرأسمالي يعرف تناقضات زادت كورونا
من احتدادها  ،و تخبطا لألنظمة الرأسمالية
التي عمل رمــوزهــا على الــدفــاع على األربــاح
وجتاهلوا أرواح البشر  ،األمر الذي عرى الوجه
البشع لالستغالل الرأسمالي  ،حيث دافع هؤالء
عــلــى ضـــرورة مواصلة اإلنــتــاج وعــدم توقف
عجلة االقتصاد .ففي إيطاليا نص املرسوم
األول للحجر الصحي على عدم توقف العمال
يف مواقع اإلنتاج  ،والــذي ردت عليه الطبقة
العاملة بالعديد مــن اإلضــرابــات ضــد فرض
االشــتــغــال يف ظ ــروف كــورونــا .وع ــرف املغرب
أيضا استمرار العمل يف العديد من الشركات
مثل معامل الكابالج يف القنيطرة التي رفضت
اإلغـــاق ،ومعامل يف الدارالبيضاء وطنجة
ومــراكــش وفــاس  ،مما جعل خريطة اإلصابة
بكورونا مطابقة خلريطة التركز الصناعي
والتجاري يف املغرب.وقد قامت احلركة النقابية
بالتهديد بــاإلضــراب و بفرض إغــاق املعامل
التي الضرورة الستمرار عملها .وأشار املتدخل

طرح أن أزمة كورونا بينت هدف الرأسمالية
البشع أي االستغالل  ،إلــى درجــة تعريض
األجراء للخطر  ،وبينت استهتار قادة أنظمة
رأسمالية بحياة العمال واألجراء .ومن جهة
ثــانــيــة طــرحــت األزمـــة ســـؤال دور الــدولــة
واملــســار الـــذي ســـارت فــيــه النيوليبرالية
،وهــو التخلي عن مجموعة من القطاعات
االجتماعية  ،وأزمــة كورونا بينت خطورة
هذه السياسة  ،وفضحت الوضعية املتدهورة

أما بشأن عالقة كورونا بأوضاع الشغيلة

لــقــطــاع الــصــحــة .وإذا كــان الــوضــع يفرض

،فاملالحظ موقف االستهتار بحياة العمال

حضور الــدولــة  ،فــإن األمــر يطرح التخوف

من طــرف الرأسمالية  ،ومحاولة استغالل

من اتخاذ تدابير تقوي السلطوية وتخرق

ه ــذه األخــيــرة لــلــدولــة كــأداتــهــا الطبقية

احلقوق واملكتسبات .فتطبيق مرسوم احلجر

لتمرير كل ما يحمي مصاحلها ويزيد من

الــصــحــي شــابــتــه مجموعة مــن الــتــجــاوزات

تدعيمها،ومنها محاولة احلــد من حريات

وممــارســات سلطوية قمعية،مما أثــار رأيني

املواطن يف التعبير عن الرفض لالستغالل

حول حضور الدولة يف أزمة كورونا  ،األول

الرأسمالي البشع عبر طرح مشروع قانون

يقبل بكل شيء ،وآخر يرى ضــرورة احترام

 22- 20الــــذي تــثــيــر طــريــقــة صياغته

حــريــات وحــقــوق الــنــاس ،وبــالــتــالــي ضــرورة

تساؤالت كثيرة.

األجنبي

لالقتصاد

املغربي.وانتهى

إلى أن هذه املعطيات تبني أن املغرب

االقتصادي يف املغرب.
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قضايا نطرية وفكرية
يف نقد نظريات التمركز األورويب و التمركز األورويب املعكوس

نحو نظرية للثقافة عاملية اآلفاق وكونية الصدى

العدد 358 :

من  5إلى  11ماي 2020

اجلزء 3
حفيظ إسالمي

تقديم أطروحة سمري أمني

من املؤكد أن العالم العربي-اإلسالمي لم يعرف بعد التحرر
االجتماعي و االقتصادي و السياسي على الوجه الصحيح،رغم
االنــتــصــارات اجلــزئــيــة أحــيــانــا حلــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي على
االستعمار  ،لكن يف نفس الوقت لم تتم إعادة النظر جذريا يف
نظم الفكر التي كانت سببا يف انحطاطه التاريخي.
يقوم سمير أمــن بتسليط الضوء على ثــاث جتــارب ميكن
تعميم خالصاتها و دروسها ألمثلة مماثلة يف العالم الثالث :
 جتربة محمد علي ( )1805-1848مبصر التي ارتكزت علىالفصل بني عمليات التحديث  ،و املرجعية املطلوبة يف ميدان
التنوير الفكري .
 حركة النهضة العربية (جمال الدين األفغاني و محمد عبدهو قاسم أمني و الكواكبي )...برهنت يف الغالب عن تواضع مواقفها
بالدعوة إلى العودة إلى األصــول يف الغالب كما فعلت مثيلتها
البروتستانية مع تفاوت تاريخي هو أن احلركة البروتستانية
أعطت للعودة إلى األصول مضمونا إصالحيا اتفق مع متطلبات
التقدم االجتماعي  ،بينما ظلت النهضة العربية اإلسالمية
صامتة بصدد اإلصالحات املطلوبة،و لم تعوض نزعتها الوطنية
النقص البنيوي يف مجال جتــذر الفكر ( ،فظلت هــذه النهضة
أسيرة هذا الفكر امليتافيزيقي و لم تتجاوز حدوده) ص ، 132
ومن ذلك فهمها املشوه للعلمانية .
 البورجوازية الليبرالية (تعايشت مع االزدواجية الثقافيةوظلت تخشى ظلها) ص  133و لم تقم يف أحسن األحــوال سوى
بإدخال حتديثات جزئية يف مجال التشريع (حتديث الشريعة
جزئيا وتثبيتها) ص  133وبعض التحديثات املبتورة يف مجال
التعليم و اإلدارة والشأن السياسي .

األحــوال (أوضع مناذج االقتصاد السياسي الكالسيكي اجلديد
لغرب املنحط ) ص 134
ويف انتقاده للحركة السلفية يركز سمير أمني على اخلالصات
التالية (التي يتفق فيها مع الكثير من رواد منتقدي الفكر
السلفي) ومنها :
 أن عجز شرائح من البورجوازيات أمام السيطرة االستعماريةأدى إلى االستثمار يف السلفية.
 أن االستعمار نفسه وحليفه البترو  -إســام  -خليجييحركان من وراء الستار هذا التيار السلفي .
 أن الغرب االستعماري يرحب بكل التطورات التي تساهم يفنهاية األمر يف إضعاف العالم العربي وتكريس عجزه .
 أن وج ــود هــذه احلــركــة السلفية ســاهــم بشكل كبير يفتــرويــج وتكريس جــو الطائفية و االنقسامات التي ال حــدود
لها و التدخالت اخلارجية .و لم يفهم كــون مواجهة التحدي
(االستعمار والتبعية والتنمية الشاملة) تتطلب يف املقدمة
(جتاوز بنية الفكر امليتافيزيقي للعصور الوسطى) .
لم يستطع سيد قطب )منظر السلفية) أن يــرى ســوى بأن
"العلمانية" منتوج خاص وخالص ألوروبــا املسيحية  ،وبالتالي
فهي ال تصلح للبلدان اإلسالمية،يف حني تؤكد وقائع التاريخ ،
أن أوروبــا العصور الوسطى لم تكن تتصور احتمال فصل الدين
عن الدولة و عن احلياة القانونية والسياسية و العملية  ،فهو
ال يستطيع إدراك (األسباب التي جعلت البنية امليتافيزيقية

رأسمالية الطابع  ،و دخلت يف طور ثورة ثالثة أو كادت (الثورة
االشتراكية) يف حني بقيت املجتمعات العربية اإلسالمية متوقفة
عن التطور الذي يرفضه اخلطاب السلفي السائد وإيديولوجيته
املرتكزة على النقاط التالية :
 وجود تراث عربي  -إسالمي بصيغة املفرد أن السمة اجلوهرية لهذا التراث وما يوحده هو "اإلمياناإلس ــام ــي"ال ــذي يــحــدد جميع ممــارســات الــنــشــاط الفكري
واملجتمعي .
 أن هذا الفكر يتضمن املبادئ األساسية حلل مشاكل البشريةوهــو صالح لكل زمــان ومــكــان  ،وهــو يتفوق على الفكر الغربي
(بصيغة املفرد كذلك)
 أن انحطاط أوضــاع املسلمني يرجع إلى تراجعهم عن هذاالفكر " العصر الذهبي" وتقليدهم "للغرب املسيحي"
 أن الــعــودة إلــى الــتــراث هــو قصب النجاة الستعادة املجداملفقود (ص )138
إن مرتكزات هذه االيدولوجيا هي نفسها مرتكزات اإلستشراق
االستعماري ودعايته (الشرق شــرق والغرب غــرب ولــن يلتقيا
أبدا) فهو ينظر إلى الفكر الشرقي بصيغة املفرد كما ينظر إلى
الفكر الغربي بصيغة املفرد  ،وأن هذا "املفرد" له ثوابت متعالية
عن حركة التاريخ و املجتمع .
وأن هــؤالء املستشرقني يرجعون تفوق الــغــرب إلــى "الفكر
الغربي" " /املسيحية"  "/العرق األوروبــي" الــذي يتضمن منذ

 التجربة الناصرية  :رغم طابعها التقدمي فإنها لم تستطعحتقيق األمل يف النقلة النوعية يف مجال تطوير املشروع السياسي
واالجتماعي و ال يف مجال الفكر (الــثــورة الثقافية املطلوبة)
لكونها أرادت أن (تقيم االشتراكية بدون أن يكون الشعب هو
املسئول عن إجنــازهــا) ص  ،133ثم ربطت االشتراكية بنفس
البنية الفكرية السائدة (االستبداد – الثقافة الدينية)...
وإذ يقف سمير أمني أمام األعطاب التاريخية لهذه التجارب
الثالث  -مع االختالف النوعي فيما بينها طبعا  -وافتقادها
ملــشــروع مجتمعي متكامل ق ــادر على فــك االرتــبــاط وإخ ــراج
العالم العربي من ورطته  ،فهو يؤكد بطبيعة احلال آن للعدوان
االمبريالي كان له دورا يف محدوديته  ،لكن كذلك كان للحدود
الداخلية للمشروع الناصري  ،و لعجز القوى التقدمية (اليسار
املناضل) عن جتميع قوى الشعب و قيادتها دور يف ذلك أيضا
حيث (خلق هذا الفشل فضاء مأله مؤقتا "املشروع السلفي") ص
133

؟

ملاذا مؤقتا لكون هذا املشروع (ال ميثل بديال حقيقيا يف
الظروف التاريخية على مواجهة التحدي ،وبالتالي فإنه ميثل
عرضا لألزمة ال حال لها) ص  133وذلــك ألن املشروع السلفي
(لم يتجاوز حدود امليتافيزيقا الوسيطة  ،بل ال يخرج عن إطار
أطروحات اجلناح األكثر رجعية لهذه امليتافيزيقا و نقصد هنا
بالتحديد نظرات الغزالي و صوفية عصر االنحطاط )...ص 134
إن هذا املشروع السلفي يف مجمله يقوم على خطاب " العصر
الــذهــبــي"املــفــقــود ،وهــو خــطــاب يفتقد إلــى مــشــروع إصالحي
حقيقي دقيق،و لهذا ستسقط السلفية يف تناقض مريع  ،فهي
تعلن كراهيتها "للغرب"  ،و يف نفس الوقت تستعير منه النماذج
الفكرية الوضيعة التي تعرضها دول الغرب االستعماري (وتعوض
السلفية نقصها هذا بطرح بديل حقيقي باخلطاب " األخالقي"
العائم و املائع) ص . 134
ومن األمثلة البارزة لهذا التخبط ما روج له اإلسالميون من
مفهوم "االقتصاد اإلسالمي" املزعوم الذي ال يتجاوز يف أحسن

متماثلة يف أوروبا املسيحية و يف دار اإلسالم ) ص 136
كما أن من دروس علم التاريخ أن التأويالت الدينية قد صاحبت
هذه التحوالت والتطورات التي عرفها "الغرب" و"الشرق" مما
يؤدي إلى استنتاج مهم وهو أن (األديان تتمتع مبرونة تسمح لهذا
التكيف التاريخي) ص  ، 136لهذا يعتبر سمير أمني أن اإلسالم
كما املسيحية قد حققا ثورتهما األولى  ،وجنحا فيها بظهور بنية
ميتافيزيقية عقالنية تتناسب مع احتياجات مجتمع خراجي
متقدم ولهذا (كانت "هويات"العاملني الوسيطني قريبة من بعضها
لدرجة أن ال معنى كبير يف اعتبار ابــن رشــد مسلما و امليمون
يهوديا و تــومــاس االكويني مسيحيا  ،فالثالثة ينتمون إلى
الفكر نفسه  ،ويفهمون بعضهم بعضا وبالتالي يتبادلون اآلراء
بدون حتفظ  ،وهكذا كان األمير املسلم و اإلقطاعي اإلفرجني
أيام احلروب الصليبية أو يف اسبانيا ينتميان إلى العصر نفسه
ويتفاهمان و لو بصفتهما أعداء) ص 136
لكن ما يجب الوقوف عنده هو أن املسيحية مرت بثورة ثانية

االنطالق احتمال التقدم  ،هذا االحتمال "الغائب" عند الشعوب
األخرى وتستوي يف ذلك الشعوب العربية و اإلسالمية مع الشعوب
األخــرى يف خالصاته  ،و بالتالي ال مستقبل لهذه الشعوب إال
التخلي باجلملة عن هويتها وخضوعها الشامل للتغريب .
إذن هل ميكن اعتبار التيار السلفي على أنه نقطة انطالق
اجلــواب املباشر هو بالنفي (كــا" )! هل
"صحوة إسالمية
اخلروج من املأزق ممكن؟ نعم" ص139

"؟

؟

فإذا كان النضال على صعيد التحول يف امليدان االجتماعي /
الطبقي هو احلاسم  ،فإن الثورة الثقافية مطلوبة  ،كما يسطر
سمير أمني أنه يجب االستفادة من الثورة التكنولوجية من جهة
و ما تقدمه "القدرة العمومية " الكامنة يف املاركسية -بشرط أن
نطورها -من جهة أخرى  .إن تأكيد و إعادة بناء هويتنا الدينامية
مير عبر هذا الطريق

.

اجلزء  4يف العدد القادم

الدولية

اكتشاف الكورونا واالستجابة الصينية

"يف مواجهة فيروس غير معروف من قبل ،قادت الصني رمبا أكبر
حملة محاصرة فيروس طموحا وعدائية وقــوة على مر التاريخ.
ومن املدهش الكم الهائل من املعلومات الذي جمعته حول الفيروس

.

اجلديد يف وقت قصير "
تقرير البعثة املشتركة ملنظمة الصحة العاملية إلى الصني
عملت وسائل االعالم الغربية لعدة أشهر على تصوير مرض كورونا

وبعد اجتياح اجلائحة للبلدان "املتقدمة" وفشل منظومتها الصحية
النيولبرالية ،وانهيار األسواق املالية وتراجع اسعار البترول إلى حدود
لم يسب لها مثيل ،وغياب اي بديل يضع حياة العشوب قبل مصالح
الشركات ،توجهت الدعاية الغربية إلى التركيز على الصني مجددا،
واعتبارها السبب يف تفشي الوباء ،واتهامها باخفاء املعطيات وتضليل
العالم .كل هذا من اجل التغطية على أزمة النظام االقتصادي العاملي
وهشاشته أمام الصدمات ،تعمق األزمة االقتصادية واالجتماعية.
وعوض التركيز على انقاذ حياة الناس ،تتخذ احلكومات يف الدول
الغربية كل ما ميكن من أجل انقاذ الشركات وإعادة حتريك عجلة
االقتصاد ،وإن تسبب األمر يف اصابة ماليني املواطنني ،والتضحية

بهم .

تعاطي الصني مع جائحة كورونا ،وماهي الدروس التي ميكن لشعوب
العالم استلهامها من التدابير الصحية واالقتصادية والسياسية
واالجتماعية التي مكنت الصني من مقاومة اجلائحة وتسجيل أدنى
معدالت االصابة ،يف الوقت الذي انتشرت الكورونا كالنار يف الهشيم
بــدول لطاملا اعتبرت أحسن األنظمة الصحية واالجتماعية يف
العالم .وسنركز يف هذا املقال على التدابير الصحية ،ونترك التدابير

االجتماعية والسياسية للمقاالت املقبلة.

البداية  :احلاالت األولى للمرض
سجلت حاالت مرضى بارتفاع درجة احلرارة وضعف التنفس يف

كان فريق العمل يتكون من خبراء الوبائيات وعلم الفيروسات يف

وقد بدأت وزارة الصحة يف اجراء اختبارات واسعة وعزل املخالطني

الكمامات للعاملني باملستشفيات واملراكز االشتشفائية باملدينة.

مستشفى تونغجي اإلقليمي للسيطرة على األمراض ،ومعهد ووهان
للفيروسات ،واألكادميية الصينية للعلوم ومستشفى ووهان لألمراض

املعدية  ،ومركز ووهان ملكافحة األمراض .

اغلق يف  31ديسمبر وتعرض للتطهير الشامل .وقد نص التقرير على
وجود أعراض مرض فيروسي معدي ،وعلى ان فرق العمل الطبية
جتري االختبارات للتعرف على نوع الفيروس املسبب للمرض .وقد
عممت جلنة الصحة مبشتشفى ووهان املركزي مذكرة جلميع املراكز
االستشفائة باملدينة يوم  30ديسمبر تفيد بظهور وباء تنفشي غير
معروف السبب باملدينة .ويف اليوم املوالي ،أصدر مستشفى ووهان
تقريرا حول ظهور مرض تنفسي غير معروف السبب ،نشر للعموم

كما مت إجراء االختبارات املعملية على جميع احلاالت املشتبه فيها
التي مت حتديدها من خالل اكتشاف احلــاالت النشطة واملراجعة
بأثر رجعي .مت استبعاد مسببات األمراض التنفسية األخرى مثل
اإلنفلونزا وأنفلونزا الطيور والفيروسات الغدانية واستبعد فيروس
متالزمة الشرق األوسط التنفسية التنفسية ( )MERS-CoVكسبب.
وقد أسفر التحقيق الوبائي والتحليل املختبري األولي للحاالت
املذكورة أعاله عن كونها مصابة بااللتهاب الرئوي الفيروسي .ولم

تتمكن إلى حدود  31ديسمبر من اكتشاف نوع الفيروس املسبب .

املرض وعدد املصابني وعن نتائج التحاليل املخبرية ولم يكن األمر

سرا من أسرار الدولة .

وقد اعلنت اللجنة الطبية بووهان عن اكتشاف فيروس جديد
وصفته ب "فيروس االلتهاب الرئوي الغير محدد Unexplained
.Viral Pneumonia
التعرف على الفيروس املسبب :
عزل الفيروس املسبب للمرض يوم  7يناير  ،2020ومت التعرف
على كونه ينتمي إلى عائلة فيروسات كورونا ،ونشر الفريق الطبي
املعلومات املرتبط بأألعراض السريرية للمرض (أعــراض متواترة
مثل احلمى والتعب  ،مصحوبة بالسعال اجلاف  ،وضيق التنفس أكثر
املرضى عالمات حيوية مستقرة بشكل عام عند القبول) به وأشار
وفاة واحدة إلى حدود  11يناير (امرأة تبلغ  60سنة) واصدر املستشفى

على موقعه الرسمي بيانات وتصريحات خبراء يف املوضوع.

مت االنتهاء من اختبار احلمض النووي للفيروس يف الساعات
األولى من يوم  10يناير  ،2020واصدرت اللجنة الطبية بيانا تصرح
فيه أنه فيروس كورونا مستجد ،وقد سجلت اصابة  41شخص توفيت
منهم اصابة واحدة ،ومتاثل اثنني للشفاء وغادرا املستشفى بينما

ظلت االصابات االخرى مستقرة .

خطة العمل الصحية :
نبهت الــصــن منذ نهاية ديسمبر إلــى خــطــورة الــوبــاء (لهم

على موقعه الرسمي وأبلغ به مكتب املنظمة العاملية للصحة بالصني.
كان فريق االختبار يحاول التعرف على الفيروس عن طريق

للتشخيص والعالج تتضمن :تعميم االختبارات والكشف املبكر،

وقد اعتقد بعضهم أن االعراض تشير إلى مرض متالزمة االلتهاب
الرئوي احلاد  .SARSمن بني هؤالء اخلبراء هو الدكتور لي وينلياجن
الذي نشر لزمالئه ،يف مجموعة على قنوات التواصل االجتماعي
الصينية ،أنه يعتقد أن الفيروس املسبب للمرض هو SARS-CoV

والتشخيص املبكر لإلصابا  ،والعزل املبكر  ،والعالج املبكر  ،وتركيز
اخلــبــراء واملـــوارد للعالج الكامل ،باالضافة إلــى إجــراء حتقيقات
وبائية متعمقة وضمنان تواصل إعالمي مستمر للتوعية واالخبار
بخصوص تطور الوباء (عممت توجيها للسكان بتجنب األماكن
العامة املغلقة وغير املتداولة واألماكن املزدحمة  ،وارتداء األقنعة
إذا لزم األمر .واالتصال باملؤسسات الطبية يف حالة ظهور اعراض من

(احد فيروسات كورونا الذي ظهر بأسيا سنة  2003ويتنقل عبر

احلمى وأعراض عدوى اجلهاز التنفسي  ،وخاصة احلمى املستمرة).

من احليوانات إلى االنسان) .وقد جاءت نتيجة جميع االختبارات

بعد ذلك ببضع ايام ستعلم اللجنة الطبية ان أمكانية العدوى

احليوانات) ودعاهم للحذر (كان يعتقد انذاك ان سارس ينتقل فقط
الفيروسية سلبية يف الوقت الــذي استفرت فيه مراكز مكافحة
االمراض املعدية وتشكلت فرق البحث الوبائي حتاول التعرف على

العالية والقدرة على التعامل مع األزمات الصحية وتدابير الدولة
(تعميم االستشفاء وتوجيه عمل شركات التصدير نحو توفير اللوازم
الطبية واحلمائية الالزمة جلميع املواطنني ،الدعم االجتماعي،

والتواصل املستمر والتوعية الشاملة).

كورونا التاجي ( )SARS-CoVاملسبب ملرض  ،SARSكما استبعدت

جتربة جائحة كورونا  SARSمنذ سنة  )2003ووضعت خطة عمل

اجراء اختبارات خاصة بالعديد من السالسل الفيروسية املعروفة،

الوباء إلى جائحة عاملية لم يعطى اسم الفيروس املسبب لها حتى

أغلق سوق السمك ومت تنفيذ اجــراءات التطهير يف منطقته.

خضع لها املرضى من أجل تشخيص املرض ،صدر إول تقرير يفيد

االقليمي لووهان وحــددت بــؤرة العدوى يف يف سوق السمك الذي

بعد ذلك تضاعفت الفحوصات وازداد عدد احلــاالت ،وحتول

وقد متكنت الصني من احتوائه بسبب نظامها الصحي ذي اجلهوزية

إلى انه ال توجد معطيات تشير إلى انتقال عبر البشر .وسجلت حالة

ديسمبر  .2019ويف نفس الوقت ،جمعت هذه احلاالت يف املستشفى

للمرضى من أجل متابعة حاالتهم .

البالغات واإلجراءات األولى :

عدة مؤسسات صحية مبدينة ووهان منذ األسبوع الثاني من شهر

بوجود أعراض متشابهة لترشح الرئوي غير معروف السبب يوم 27

إلى حدود  16يناير سجلت  41حالة مع متاثل  12حالة للشفاء،

 11فبراير  2020عندما سمته منظمة الصحة العاملية .COVID-19

شيوعا يف املرضى يف املستشفيات .كان لدى الغالبية العظمى من
ً

ديسمبر .2019وبعد أسبوعني من الفحوصات واالختبارات التي

غسان كومية

طبيعة املرض والفيروس املسبب له وأعطيت أوامر بإجبارية ارتداء

ظل مستشفى ووهان االقليمي يصدر بيانات شبه يومية عن هذا

ويعتبر هــذا املقال محاولة أولــى لتسليط الضوء على كيفية

من  5إلى  11ماي 2020

للمصابني (اقارب ،اصدقاء ،اطر طبية) بالعزل الصحي ملدة  14يوم.

املستجد على أســاس انه مشكل صيني واستغلته لنشر الكراهية
والعنصرية ضد الصني ســواء كنظام اقتصادي او ثقافة أو شعب.
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العدد 358 :

من االنسان لالنسان واردة ،وشددت على ضرورة أن يقوم املخالطون

كورونا :صناعة أم تطور طبيعي
نشرت مجلة  Natureالعلمية دراســة تستبعد كونه صناعي
وتــطــرح فرضيتني ،ســواء ان نتج عــن تطور طبيعي للفيروس يف
بيئته احليوانية االصلية ثم انتقل لالنسان ،أو انه تطور داخل
االنسان بشكل طبيعي من فيروس كورونا اخر .كما صرح العديد من
املتخصصني بأن الفيروس قد تطوربشكل طبيعي ووقع أكثر من 27
متخصص من مناطق العالم رسالة تضامن مع األطباء وعمال الصحة
يف الصني وتثمني جلهودهم يف مقاومة الوباء .وقد نفت الرسالة أي
متاطل بخصوص املرض إذ ابتدأت ب :
"نحن علماء الصحة العمومية الذين تابعوا عن كثب ظهور مرض
فيروس كورونا اجلديد ( )COVID-19لعام  2019ونشعر بقلق عميق
إزاء تأثيره على الصحة العاملية والرفاهية .لقد شاهدنا أن العلماء ،
واملتخصصني يف الصحة العمومية ،واملهنيني الطبيني يف الصني  ،على
وجه اخلصوص ،قدعملوا بجد وفعالية لتحديد العامل ا ُملسبب لهذا
التفشي بسرعة  ،ووضع تدابير مهمة للحد من تأثيره  ،ومشاركة
نتائجهم بشفافية مع املجتمع الصحي العاملي .هذا اجلهد كان رائعا".
وأكدو على انهم يوقعون على هذا البيان تضامنا مع جميع العلماء
واملهنيني الصحيني يف الصني الذين يواصلون إنقاذ األرواح وحماية
الصحة العاملية خــال التحدي املتمثل يف تفشي .COVID-19
واعتبروا نفسهم يف نفس املستوى من الصراع الذي يتقدمه زمالؤهم

الصينيني .

كما أكدوا على أن الصني قد وفرت كافة البيانات منذ األسابيع
األولى لألزمة عكس ما تروج له وسائل االعالم الغربية .كما أكدوا
على أن املشاركة السريعة واملفتوحة والشفافة للبيانات حول هذا
التفشي قد مكنت من التعرف املبكر عليه وعــزل جينومه توفير
وسائل اختبار الكشف عنه باالضافة إلى سن تدابير مكنت وتفادي

ماليني اخلسائر التي كانت ستقع لو تأخر األمر .

وقد نفت الرسالة أي أصل مختبري للوباء وأكدت على أن هذا
الفيروس التاجي نشأ يف احلياة البرية كما هو احلال مع العديد من
مسببات األمراض الناشئة وعلى أن وهذا مدعوم ً
أيضا برسالة من
رؤساء األكادمييات الوطنية األمريكية للعلوم والهندسة والطب.
واختتمو رسالتهم ب " نريد أن تعلموا  ،خبراء العلوم والصحة يف

.

الصني  ،أننا نقف معكم يف معركتكم ضد هذا الفيروس "
وقعت هذه الرسالة من طرف  27عالم من علماء الصحة العمومية
من  9بلدان ومن ضمنهم ومن بينهم جيرميي فارار  ،مدير صندوق
ويلكوم ترست يف اململكة املتحدة  ،وجيم هيوز  ،املدير السابق للمركز
الوطني لألمراض املعدية يف الواليات املتحدة األمريكية  ،وريتا
كولويل  ،الرئيسة السابقة ملؤسسة العلوم الوطنية األمريكية وقادة

آخرين يف أبحاث األمراض املعدية.
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املرأة املناضلة

العدد 358 :

من  5إلى  11ماي 2020

معاناة النساء يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد
إذا كــانــت الــنــســاء الــعــامــات والــعــاطــات عــن العمل
والكادحات الفقيرات تواجهن أســوأ األوضــاع املعيشية
والــبــؤس االقتصادي والقهر املضاعف يف ظل األنظمة
الــرأســمــالــيــة وسياساتها النيو ليبرالية بشكل عــام،
وتعانني يف ظل الدول التابعة إضافة إلى ذلك من غياب أو
تدني احلماية االجتماعية والنقص على مستوى التمتع
باحلقوق األساسية يف العمل ومــن القيود التقليدية
االجتماعية املختلفة ،فكيف هي أوضاعهن اليوم يف
بالدنا يف ظل جائحة فيروس كورونا املستجد ؟ وكيف
يتكيفن مع األوضاع الصعبة املستجدة ؟ وما التغييرات
التي أتت بها اجلائحة على حياتهن ؟ وما سبل مواجهة
األوضاع اجلديدة ؟
اجلائحة وخطورتها على البشرية :
حلت اجلائحة يف أغلب بقاع العالم ،ففضحت األزمة
العميقة التي تعيشها الرأسمالية وكشفت عن وجهها
البشع وأنانيتها التي بلغت بها حد تفضيل االستزادة يف
األرباح على حساب األرواح .فال قيمة لإلنسان عندها،
وقــود ا
وال أهمية لــه يف حــد ذات ــه ،بــل يجب أن يــكــون
ً
ووسيلة وأداة خلدمة مصاحلها ولو على حساب حياته،
وإذا ما عجز عن القيام بوظيفته ومواصلة دوره معها
تضحي بــه .فضحت اجلــائــحــة أيــضــا قبح هــذا النظام
وقو ضت العديد
املتوحش ونسفت العديد من املسلَّمات،
ّ
من األفكار واملفاهيم حول قيمه ومبادئه التي تقوم على
ترسيخ منظومة ربحية تخدم مصالح قلة من األثرياء
على حساب قوة عمل مليارات الفقراء يف العالم

• مــن يعملن عــن بعد مــن داخــل احلــجــر الصحي يف
شروط غير مناسبة مع احلرص على متابعة الدراسة مع
أبنائها يف ظل ما سمي بالتعليم عن بعد وإثقال كاهل
األسر مبتطلبات إجناحه

.

• ومنهن من فقدت مورد رزقها نهائيا وبالتالي أصبحت
عاجزة عن تغطية نفقات أسرتها وتوفير الضروريات لها
خصوصا بالنسبة لألسر التي تعيلها نساء ،كالبائعات
املتجوالت والفراشات واملياومات املسحوقات ،وعامالت
املقاهي واحلمامات العمومية

.

• ومــع كثرة اإلصــابــات وإعــطــاء األولــويــة للمصابني
بــالــوبــاء قــلــت اخلــدمــات املــوجــهــة لــلــمــرضــى الــعــاديــن
املصابني باألمراض املزمنة واحلوامل

.

• ارتــفــاع مــعــدالت الــعــنــف األســـري يف غــيــاب طــرق
احلماية منه .بسبب زيادة حدة التوترات داخل األسرة

حـياة بـعـنـو

• العامالت يف املعامل اللواتي ميثلن حطب الرأسمالية
الــذي يضمن اســتــمــرار اإلنــتــاج ،رغــم عــدم ضــرورتــه يف
بعض احلاالت ،ليحافظ على مصاحلها؛ وهو األمر الذي
كــان مــن نتائجه أن أصبحت بعض املعامل بــؤرا لنشر
الوباء بسبب :انعدام التدابير الوقائية داخل املعامل
(اخلياطة مــثــا) ،عــدم احــتــرام التدابير واالج ــراءات
االحــتــرازيــة وشــروط الصحة والسالمة املهنية يف ظل
الوباء بالنسبة للمعامل الضرورية يف معركة مواجهة
الوباء (وضــع القفازات ،ارتــداء الكمامات التباعد بني
الــعــامــات ،تقليص ســاعــات الــعــمــل ،الــعــمــل بــاألفــواج،
مراعاة السالمة الصحية يف وسائل النقل)...؛ فهؤالء
العامالت واجهن الوباء يف شروط مجحفة طاملا حذرن
مــن قساوتها قبل ظهور الــوبــاء ،فما بالك الــيــوم وهن
واقعات حتت أنياب الفقر وكــورونــا وجشع الرأسمالية
ا ملميت

.

.

ويف بالدنا سرعت اجلائحة بالوعي بخطر الرأسمالية
وأدت إلى تعميق الصراع الطبقي حيث بينت فشل توجه
الــدولــة نحو اخلوصصة وضــرب مختلف اخلــدمــات من
صحة وتعليم وسكن منذ انتهاجها لسياسة التقومي
الهيكلي يف الثمانينيات من القرن املاضي

.

وضعية النساء يف زمن اجلائحة :
تتحمل الــنــســاء مــســؤولــيــة  75يف املــئــة مــن العمل
املــنــزلــي وأعــمــال الــرعــايــة غــيــر مــدفــوعــة األج ــر حــول
العالم ،وذلك وفقً ا لبيانات هيئة األمم املتحدة للمرأة
( .)UN WOMENلذا حتتاج قدرتهن على التكيف مع
األوضــاع الصعبة املستجدة يف زمــن الــكــوارث واألزمــات
املجتمعية إلى الكثير من القوة ،خصوصا وقد وجدن
أنفسهن فجأة أمام مزيد من األعباء اإلضافية يف ضوء
اإلجــراءات االحترازية والوقائية ملواجهة الوباء التي
اتخذتها احلكومات

.

ويف بــادنــا ومــن ضــمــن اإلجــــراءات الــتــي انتهجتها
الدولة للتقليل من حدة انتشار الوباء حالة الطوارئ
الصحية واحلــجــر الصحي أي التقليل مــن احلــركــة يف
الــشــوارع وأماكن العمل ،وهــو حظر جزئي للتجول .إن
العزل املنزلي وباقي تدابير التباعد االجتماعي تهدف
إلى احلد من انتشار الفيروس يف ظل غياب لقاح للوقاية
منه

.

إن النساء امللزمات بتطبيق احلجر قسرا بسبب توقف
العمل أو حلماية أنفسهن ،والرتباط هذا األخير بإغالق
احلضانات ومؤسسات التعليم األولــي وامل ــدارس بشكل
عام؛ حيث أجبرن على البقاء يف البيت للعناية باألسرة،
وباملسنني والقيام بالعمل غير املــدفــوع األجــر،وجــدن
أنفسهن يف مواجهة معاناة متعددة األوجه :
• فمنهن من توجب عليها التضحية بعملها بعد إغالق
رياض األطفال واملدارس لتجنيبهم البقاء بدون حراسة
وحماية يف املنازل بعد احلجر

.

مما يزيد من مخاطر سوء املعاملة .بحيث يصبح املنزل
مكانا غير آمن لبعض النساء واألمر الذي يقتضي تفعيل
أكبر لألطر القانونية املعنية بحماية النساء من العنف

.

• تهديد صحة السجناء بشكل عــام والنساء منهن
بشكل خاص على إثر تفشي الوباء وحتول بعض السجون
إلى بؤر للمرض .وحتولت من مكان للتأهيل واإلصالح إلى
مقار لإلصابة اجلماعية .خصوصا إذا علمنا أن السجن
يحتوي على نساء مسنات وأخــرى حاضنات ألطفالهن
(دون سنتني)

.

لــكــن إجــــراء احلــجــري املــنــزلــي لــم يــكــن عــامــا ألنــه
يستثني العديد من النساء العامالت يف مختلف املهن
احليوية والــضــروريــة ملواجهة الفيروس والــعــامــات يف
وحــدات إنتاجية أو خدماتية استمرت يف العمل فقط
استجابة جلشع الرأسماليني وهوسهم بــاألربــاح؛ لقد
وجدن أنفسهن يف مواجهة مباشرة مع الوباء ومع فظاعة
االستغالل الرأسمالي؛ ونذكر منهن على سبيل املثال ال
احلصر :
• العامالت يف القطاع الصحي من طبيبات وممرضات
وعامالت النظافة ،واجهن املوت يف غياب شروط احلماية
والوقاية خصوصا يف بداية اإلعالن عن حاالت اإلصابة
األولى وقلة التجهيزات وغياب التجربة يف التعامل مع
هكذا وباء

.

• الــعــامــات يف اخلــدمــات الــعــمــومــيــة أو الــقــطــاعــات
الضرورية يف املعركة ضد الفيروس

.

• العامالت الزراعيات يف وحــدات اإلنتاج الفالحية
واملــنــحــدرات غالبا مــن الــبــوادي أو مــن مــدن غير املــدن
التي يعملن بها ويواجهن اسوأ االوضاع املعيشية والبؤس
االقتصادي والظلم املضاعف واالستغالل وعدم املساواة
يف األجور وغياب شروط الصحة والسالمة ،إضافة إلى
محنة التنقل من وإلى أمكنة العمل والتي تعتبر من بني
أكثر املشاكل التي تعاني منها هؤالء العامالت قبل ظهور
الوباء وتعمقت مع احلجر الصحي وقلة وسائل النقل
وضرورة االلتزام بتدابير السالمة

.

سبل املواجهة :
هذه بعض املالمح عن أوضــاع النساء يف زمن الوباء،
لنقول بصوت عال أن قضية النساء ليست مفصولة عن
الطبقات املقهورة من عمال وفالحني وفقراء وكادحني،
كما ال فصل للطبقي عن السياسي واالجتماعي عند
تناول هذا املوضوع

.

إن التصدي لهذه األوضــاع اليوم يتطلب من النساء
االرتــقــاء مبقاومتهن يف مؤسسات احلياة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية وتقويض الهيكل
ال ــذي يــقــف عليه الــظــلــم املــســتــهــدف لــكــافــة الطبقات
الكادحة واملقهورة ،ظلم النظام الطبقي .وهذا لن يحدث
سوى بالنضال من أجل إيجاد نظام يهدف إلى اإلشباع ال
الربح ،من أجل القضاء على فائض القيمة واالستغالل
وحترير االنسان بشكل عام ،أي من أجل االشتراكية

.

13

الشباب

الطبقة العاملة املغربية يف مواجهة الوباء التاجي واإلستغالل
حسب احصائيات رسمية فإن  2مليون عامل ومئة واثنني
وتسعون يشتغلون اآلن يف املغرب بالرغم من تفشي وباء
كورونا يف القطاع اخلــاص ،فأين تتواجد الطبقة العاملة؟
وماهي ظروفها عملها؟
العمال/ات الصناعيون..الدافع األكبر للثمن ببالدنا منذ
بدء اجلائحة..

إن هاته الفئة هي أقــل الفئات التي عرفت توقفا عن
العمل بالرغم من ظــروف احلجر الصحي ،إذ لم تستطع/
ترغب املصانع وكذا الدولة أن تفرض تقليص عدد العمال/ات
وتأمن لهم أجر للعيش الكرمي سواء كانوا مصرحني يف صندوق
الضمان االجتماعي او ال ،وذلــك بالرغم من تقلص نسبة
صناعة السيارات والنسيج وإللكترونيك ،إال أن املئات من
العمال والعامالت الزالوا يباشرون عملهم باملراكز واالحياء
الصناعية مع حتول العديد من هاته املناطق الصناعية الى
بؤر وبائية؛ (املنطقة احلرة ومنطقة املجد العوامة ومنطقة
مغوغة) بطنجة حيث مت تسجيل حاالت وبائية كثيرة بهاته
املناطق( .مصنع النسيج ومصنع القمرون أيضا) .الشيء الذي
دفع عمال مصنع للنسيج أن يحتجوا امام هذا الوضع املتفاقم
أمام مقر والية طنجة بالرغم من الوضع الوبائي باملدينة
وبالبالد ،ألداء مستحقاتهم الكاملة ،بعد طردهم من عملهم
بشكل مفاجئ ،لتتدخل عناصر من القوات املساعدة من
اجل تفريقهم وذلك ما ورد بجريدة اليوم  24وموثق بالصور
والفيديو

كما ان نفس الوضعية التي يعيشها عمال الصيد البحري،
جعلتهم يحتجون ويف ظل احلجر الصحي التي تعرفها بالدنا،
مبدينة آسفي يوم االثنني  13أمام ملحقة “ ”la marineوذلك
تنديدا بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي من طرف أرباب القوارب التي يشتغلون بها

.

و بالرغم من الدور األساسي واملهم لهذه الفئة من العمال/
ات ،فإنهم ال ميلكون اي حماية وقائية يف ظل استمرار عملهم،
وال حلماية اجتماعية إذ ان جلهم ليسوا مسجلني براميد أو
بصندوق الضمان اإلجتماعي ،وبالتالي معظمهم لن يتمكنوا
من احلصول على تعويضات ،خاصة أن العديد من الضيعات
العمالية قاموا بتسريح نصف أو ازيد من النصف من اليد
العاملة بعد بدء هذه اجلائحة

.

.

العمال/ات الزراعيني والفالحني/ات الفقراء وعمال/ات
املوانئ..
تعد الفالحة إحــدى القطاعات األساسية الضرورية
الستمرار العيش العادي للساكنة ،إذ يضحي العمال/ات
الزراعيون يف هذا القطاع عبر استمرار عملهم ،رغم تفشي
وباء كورونا ،وهذا ما اتبثته دراسات رسمية بينت بأن القطاع
األقل (بعد قطاع اخلدمات) الذي ميكن ان يساهم يف تراجع
النمو ،هو القطاع الفالحي ،خاصة مع استمرار العديد من
البلدان األوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا باستيراد املواد
الفالحية من املغرب وخاصة اخلضر والفواكه واحلوامض،
بسبب نقص اليد العاملة املوسمية يف الضيعات الفالحية
لديها

.

هذا يف ظل الشروط التي يعمل بها العمال/ات الزراعيني
وكذلك عمال الصيد البحري ،خاصة يف ظل انعدام شروط
السالمة الوقائية يف الضيعات الفالحية واملوانئ حيث تضم
املئات من الشغيلة .وظهر ذلك جليا من خالل احتجاجات
البحارة باملغرب مؤخرا ،بعد إعالن بحارة الصيد يف أعالي
البحار العصيان على قرار التوجه إلى إسبانيا لتفريغ حمولة
البواخر ،تفاديا إلصابتهم بفيروس كورونا وبث عدد منهم
شريط فيديو ،يتحدثون فيه عن تخوفهم من التوجه إلى
إسبانيا ،رغــم تعليمات املشرف على الباخرة ،وقالوا إنهم
يخوضون عصيانا ضد أوامــره ،لتشبثهم مبوقفهم ،بسبب
احلالة الوبائية املتفاقمة

.

من  5إلى  11ماي 2020

آدم الروبي

املركز التجاري "برج فاس" مبدينة فاس كما نقلت العدوى
لعائالتهم وجيرانهم باألحياء التي يقطنون بها والتي أغلبها
شعبية .وصــل عددهم إلــى  150إصابة مؤكدة يف صفوف
العاملني بهذا املركز حسب جريدة "اليوم "24

.

أمــا عمال النظافة غير املعترف بهم الذين ال تتجاوز
أجرتهم ألفا وخمسمائة درهــم والــذيــن كذلك سجلت يف
صفوفهم إصابات بالوباء (عاملتي نظافة بالدار البيضاء).
فيما فقد او توقف جل عمال القطاع السياحي واملطاعم
عن عملهم مع توقف معظم أنشطة املطاعم والفنادق .حيث
أنه بالنسبة لشهر مــارس ،الذي عرف تسجيل أولى حاالت
اإلصابة بـ"كوفيد "-19يف املغرب ،صرحت  78يف املائة من
الشركات السياحية املشاركة يف الدراسة بلجوئها إلى خفض
مناصب الشغل ،وكشفت ثلثاها أنها تضررت من انخفاض رقم
املعامالت بالقطاع السياحي فيما توقع منوه فيما بعد

.

ويف نفس سياق الضرر الذي حلق بعمال القطاع غير املهيكل
فقد تعرض العديد من بائعي اخلضر والفواكه واللحوم
واألسماك باألسواق األسبوعية إلتالف سلعهم أو مصادرتها
أو هــدم وإتــاف معداتهم التجارية و توقيف نشاطهم من
طرف السلطات ،وقد أفرز ذلك احتجاجات للعمال بالسوق
األسبوعي بورنازيل بحي املسيرة مبقاطعة مــوالي رشيد
بالدار البيضاء ،يوم اليوم الثالثاء  21أبريل 2020
تسريح العمال يف ظل كورونا:

.

كــذلــك مناطق صناعية بجهات أخـــرى مثل املنطقة
الصناعية عني السبع بــالــدار البيضاء التي شاهد جميع
املغاربة الفيديو الــذي يوثق حلظات الهلع الــذي عاشته
العامالت يف الشركة املتخصصة يف امل ــواد واألجــهــزة شبه
الطبية التي حتولت إلى بؤرة وصلت خاللها عدد اإلصابات
إلــى  72حالة مؤكدة إلــى حــدود يــوم اخلميس  16أبريل
 .2020وقــد كانت هاته اللحظات من الهلع والــصــراخ التي
عاشته العامالت تبني رغبتهم يف اإلسراع بإجراء الفحوصات
املخبرية عليهن ،وهو الشيء الذي لم يتم إال بعد اكتشاف
احلالة األولى ،خاصة أن احلالة األولى هي من قامت بتوزيع
الكمامات على العامالت حسب تصريح وزير الشغل واإلدماج
املهني( أوردته جريدة هيسبريس) .كما احتج عمال بأحد
الشركات بالدار البيضاء بعدما مت اقصاؤهم من االستفادة من
الدعم جراء توقفهم عن العمل بسبب فيروس كورونا ،وكذلك
احتجاج عامالت بشركة اخرى باحلي الصناعي موالي رشيد
بعدما لم يتم دفع اجورهم يف الوقت احملدد ،كما احتج عمال
شركة ريشبوند على عدم استفادتهم من صندوق الضمان
االجتماعي

العدد 358 :

عمال البناء واملناجم  ..تسريحات باجلملة بدون تعويض
عرف تراجع قطاعات كالهندسة والتجهيزات الصناعية
وإنعاش العقار والترفيه وكذا عمال قطاع املعادن ،تسريحات
وتوقيفات هائلة يف عدد الطبقة العاملة ،مع عدم متتيعهم
بأي تعويضات حيال ذلك خاصة وأن معظمهم غير مصرح به
بصندوق الضمان االجتماعي

.

القطاعات اخلدماتية  /السياحية
الزالت العديد من القطاعات اخلدماتية تستمر يف عملها،
ولو أن البعض من هاته القطاعات ليست ضرورية بالنسبة
الستمرار احلياة الطبيعية للمواطن املغربي ،بحيث مثال
عمال مراكز النداء الزال العديد منهم يشتغلون ولو أن جلهم
مرتبطون مبشاريع تقدم خدمات ببلدان أوروبية وخاصة
فرنسا ،والزال الــعــمــال/ات املغاربة بهاته املــراكــز يزاولون
عملهم كل يوم ،خاصة ان هاته املراكز تضم أعــدادا ضخمة
من العمال والعامالت .مع أن بإمكان الرأسمالية إذا ما أرادت أن
توفر إمكانية العمل عن بعد بهذه املراكز ،إال أنها تعرقل هذا
األمر مبررة ذلك بأنها جتد صعوبات قانونية وتقنية متعلقة
بحماية معطيات الزبناء ذات الطابع الشخصي ،الشيء
الــذي يتناقض مع واقــع أنها سمحت فعال لبعض موظفيها
وخاصة اإلداريني بالعمل عن بعد فيما ظل غالبية العمال/
ات العاديني ( )TAيستأنفون عملهم املباشر .مما دفع العديد
من العمال/ات بأحد مراكز النداء املعروفة باملغرب والعالم
باطالق حملة عبر موقع التواصل االجتماعي فايسبوك
يطالبون فيها الشركة بوقف انشطتها ،وقــد دفعت هذه
االحتجاجات باحلكومة املغربية حسب مصدر حكومي أورده
جريدة هسبريس" :أن االشتغال بشروط صحية مطلوب
لضمان استمرار مراكز النداء ،وغير ذلك يعني اإلغالق" ،.كما
صرح وزير الشغل واإلدماج املهني ،يف مجلس النواب األسبوع
املاضي ،أن احلكومة قررت إغالق عشر مقاوالت خالل أسبوع
واحد لكونها لم حتترم شروط السالمة ،مشيرا إلى أنه "رغم
حيويتها وضرورة اشتغالها فإن صحة األجراء مهمة بالنسبة
لنا" ..فهل يا ترى  10شركات التي مت قفلها هم فقط الشركات
التي ال تطبق شروط السالمة الوقائية باملغرب؟
كما مت تسجيل بــؤرة وبائية بهذا القطاع ويخص األمر

.

فقد العديد من العمال والعامالت خالل هذه اجلائحة
مصدر رزقهم ،حيث بلغ العمال الــذي مت توقيفهم (فقط
املسجلني بصندوق الضمان اإلجتماعي)؛ 808آالف و199
عامل من القطاع اخلاص ،من أصل  2.6مليون عامل بنسبة
 31باملئة .وجــاء ذلــك يف كلمة ألقاها وزيــر الشغل املغربي
محمد أمكراز اإلثنني  20أبريل  ،2020خالل تقدمي “مشروع
قانون بسن تدابير استثنائية لصالح املشغلني املنخرطني
يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،والعاملني لديهم
املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات كورونا” ،وفقا ملا أوردته
وكالة األناضول

.

كــان ميكن للمغرب أن يتفادى احلصيلة الوبائية التي
تتجاوز اليوم  4االف مصاب باصابة مؤكدة بفيروس كوفيد
 19املستجد ،و حصيلة الوفيات التي اقتربت من  7مئة وفاة،
خاصة أنه كان سباقا مقارنة مع دول أخرى باملنطقة العربية
واملغاربية ،بتطبيق إجــراءات احلجر الصحي ،لو أنه وازى
تنزيل ذلك بالسهر على تطبيق شروط السالمة الوقائية
التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية باملقاوالت ،والضيعات
الفالحية

.

الشيء الذي لم يتم والذي يؤكده عدد البؤر الصناعية
املسلجة بالقطاعات الصناعية إلى اآلن والتي دفعت بشكل
ملموس ثمن كــورونــا ،أمــا جل القطاعات األخــرى فهي لم
تستفد الى االن من التحاليل املخبرية للتأكد من عدم وجود
اصابات مؤكدة بها .وقــد زاد الطني بلة إجبار العديد من
الشركات عمالها باستئناف عملهم وذلك خالل قرب انتهاء
الفترة االولــى من الطوارئ التي كانت مقررة يوم  20أبريل
 ،2020وذلــك يف غياب دفع مستحقاتهم ،و عدم التصريح
بجل العمال يف الضمان االجتماعي خصوصا يف ظل املعاناة
التي اصبحت تعيشها فئة الطبقة العاملة الصناعية يف أوضاع
تفشي الوباء ،ليخوض العديد من العمال مبصانع بآكادير
وقفات احتجاجية خاصة بعد تأكيد إصابات يف معامل قريبة
وعدم خضوعهم للتحليالت املخبرية وعدم تلقيهم لألجور

.

أظهرت لنا جائحة كورونا اخلطر والتهديد اجللي الذي
يعترض حياة املاليني من العمال/ات عبر العالم ،وحجم
املخاطرة التي تتعامل بها الرأسمالية مع ذلك من أجل جني
أقصى قدر ممكن من األربــاح حتى يف أحلك الظروف التي
جتتازها البشرية اليوم أمام هذا الوباء الذي فتك بحياة
أزيد من مئتي ألف مواطن/ة ،و أصاب أزيد من  3ماليني نسمة.
وذلــك دون حتى توفير شــروط السالمة الوقائية لهؤالء
العمال/ات الذي لم يستثن حتى شركات إمبريالية كبرى مثل
شركة أمازون العاملية التي نظم عمالها إضرابات بنيويورك
وشيكاغو وإيطاليا

.
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الثقافية
أبو نزار

بحتمية االنتصار ،وغيرهم.
اإلجنليزي أن الشاعر John keats
يذكر تاريخ األدب
ّ
اعترف يوما بأن ((املــوت هو مكافأة احلياة الكبرى،)).
قيسي فيقول يف
ومن ثمة حول األلم إلى لذة ..أما جليل
ّ
مسرحيته ((جيفارا عاد ،افتحوا األبواب ،)).على لسان
شخصية جيفارا - (( :تعرفون جيدا أنني لم أكن أكثر من
جندي مخلص ،أمني يف جيش االشتراكية ،اتهمت باملغامرة
ّ
ثورتي يف بوليفيا أخفقت ..قبل أن أودعكم،
ملجرد أن
َ
أقــول :للنصر آباء كثيرون ،أما الهزمية فطفل لقيط،).
(مجلة مواقف .العدد نفسه .ص .42 :بتصرف).

مول الكسوة الزرقا

نور الدين حيطان

كيف تخاف وانت مقهور

يتفطح فالبرملان

خيي العامل

بسمية اجليعان

مول الكسوة الزرقا

خيي العامل

العاود البركي

وقتاش السورا يريب

مول الساروت

والشمس تغيب

قايد السفينة

تطلع شمس جديدة

النار كدات

حاملة معها حر املقهور

الطريق وضاحت

وقتاش يرتاح

السفاح يبقى سفاح

البد من الكفاح

واللي يحرف دميا يحرف

نبلغو املقصود

يلحس اليدين

وكرمتنا تعود

ٌ
أيقونة
مدينتي
جرادة  ،أبو الثالثة
ٌ
أيقونة
مدينتي
السماء
مما خلف
أسطورةٌ ّ
ْ
نزلت من غيبها
ْ
كَالْ
أنبياء
ْ
مدينتي بها
ٌ
جميل
فحم
ٌ
وبها
أكبر ال
فقراء ..
ْ

((عيد ،بأية حال عدت يا عيد؟))

نور الدين موعابيد

وفــاء لتاريخ الطبقة العاملة ،وهــي حتيي عيدها يف احلجر
عساني أقــول ســوى بعض ما راكمته األدبيات
"الصحي" ،مــاذا
َ
ّ
االشتراكي ،وتنشئة العمال
الفن
بخصوص
اللينينية،
ـ
املاركسية
ّ
اجلمالية..
االشتراكي وليد املجتمع ،إال أنــه ال يحقق مواصفاته
الفن
ّ
اخلاصة من مثل الــروعــة ،والسمو ،والــرقــي ..مبعزل عن جتلي
السياسي ،هذا الصراع
البروليتاريا ،وانخراطها يف حومة الصراع
ّ
الذي تأجج ضد الطبقة البورجوازية ،حيث تتولد لدى الشغيلة
الطبقي ـ حاجات جمالية غير تلك السائدة ((تظهر
ـ بعد وعيها
ّ
جمالي جديد من العالم،))..
وموقف
جديدة،
جمالية
احتياجات
ّ
اللينيني.
املاركسي
اجلمال
علم
أسس
معه.
ومن
(أوفسيانيكوف
ّ
ّ
الفارابي .بيروت .1981 .ص.203 :
ترجمة جالل املاشطة .دار
ّ
بتصرف.).

االشتراكي؟
والسؤال امللحاح هو ما هي َخصوصية ـ ات ـ الفن
ّ

اجلمالي
الشيوعي ،ومبوقف الفنانني،
يحتفي هذا الفن باملثال
ّ
ّ
مــن احلــيــاة  ،ومــن الــعــالــم ..ويــتــجــاوز مفهوم البطل املــوظــف يف
اجلمعية ،أو من
الواقعية النقدية ،فيحوله من الفردية ،إلى
ْ
"البرجعاجية" ،إلى الشعبية..
االشتراكي
وبدل التعالي واالنعزال (االعتزال) يلتزم املبدع
ّ
متثيل طليعة اجلماهير املكافحة ،املناضلة ضد العسف والزيف،
الفكري ،واحلذلقة
ومن ثمة فاعليته وإيجابيته بعيدا عن الترف
ّ
والفذلكة ..لذلك هو سعيد إذ يلتحم بالشغيلة ،ألن مبدأ التحزب
الشيوعي ((يشترط انعكاسا فنيا للنضاالت الثورية التي تخوضها
ّ
جماهير الشغيلة ،ولبناء االشتراكية والشيوعية ،وإظهار خيرة
ممثلي الطبقة العاملة وسائر الشغيلة( ،))..نفسه.ص ).207:
يعتصم فننا بخصيصة أخرى ،اعتصاما ما له مزيد ،فال يهادن
مقوم نضال اجلماهير الكادحة ..وال يني
وال
َ
يساوم ،هي الشعبيةّ ،
االشتراكي يفضح تناقضات احلياة االجتماعية الفعلية،
الفن
ّ
التي هي إفراز الرأسمالية ـ فما بالك بالليبرالية املتوحشة ؟!ـ مبا
أن أوجب واجباته التنوير والتثوير..
إنه ال يتبرأ قيد أمنلة من تربية األحاسيس واألذواق اإلستتيقية
البديلة ،فال هو ناسخ ،وال هو ماسخ ،وإمنا هو ناقد ،ناقض كما
توضح التنشئة اجلمالية التي يدعو إليها ،مؤمنا بصياغة وعي
جمالي غير مسبوق ،يتصادى وبقية مناحي التربية الشيوعية،
ّ
النسقي ،الشامل ،حتى
ألن االرتقاء والروعة مرتهنان بالتطور
ّ
ميسي الفرد قيمة جمالية بالنسبة إلى البشر واملجتمع( .نفسه.
َ
ص .217 :بتصرف).
الثوري
ومن قصائد محمود درويش ،التي مثلت انغماس الشعر
ّ
يف مختلف الطبقات الكادحة ،قصيدة (عن األمنيات) اجتزئ
منها قوله:
ال تقل لي :
اجلزائر
ليتني بائع خبز يف
ْ
ثائر!
ألغني مع
َ
ْ
ال تقل لي:

مواش يف اليمن
راعي
ليتني
ٍ
َ

ألغني النتفاضات الزمن
َ

وأغنياء تافهون ..
ٌ

ال تقل لي:

ّمت
مدينتي عل ْ

صغير
ليتني أعمل يف أسوان حماال
ْ
للصخور
ألغني
َ
ْ

كل الديانات

من  5إلى  11ماي 2020

الثقافة و التغيري

"يف السعادة والسياسة"
ُيــعــرف مــن أبــجــديــات تــاريــخ الــفــكــر ،وأدبــيــات تاريخ
مفاهيم
املؤسسات أن فالسفة اليونان القدامى تقصوا
َ
من قبيل :املعرفة ،احلكمة ،احلــق ،اخلير اجلــمــال ..وال
أحــد جــادل ،أو يجادل يف كــون احملصلة لــدى املفكرين،
وإن اختلفوا أو تناقضوا ،هي حتقيق السعادة ســواء أيف
ِ
السيطرة على الطبيعة ابتغاء تسخير ثرواتها لصالح
اإلنسان (السعادة الدنيوية) ،أم فيما وراء هذه الطبيعة
العلوية).
(السعادة ُ
فهي عند أفالطون فضائل النفس وخالئقها ،وبخاصة:
الشجاعة ،العفة ،الــعــدالــة ..مبعنى أنها َوفــق صاحب
اجلــمــهــوريــة "غــايــة الــغــايــات" أو مــا يخلق الشخصية
الراضية ،املرتاحة..
أما أرسطو ،فقد ب ّأرها يف :الصحة النفسية ،والثروة
املتمكن منها ،وكفاية تدبيرها ،باإلضافة إلــى تفعيل
غايات حياتية وحتقيق حاجات عملية.
ومــن املسلمات أن ما يقود إلــى تيسير إجنــاز ذلــك كله
سالمة القدرات العقلية .وال تتحقق السعادة دومنا رصيد
األرسطي
من حب الناس ..ما يثير – فعال  -يف التصور
ّ
سياسي) هو أنه
(أرسطو الذي عرف اإلنسان بأنه حيوان
ّ
ممتد امتدادا زمكانيا؛ إذ ال يختلف عن متثالت املعاصرين.
وألي أن يصوغ هذا التساؤل(( :هل ميكن أن يكون الساسة
ّ
سعداء؟)) .يعترف أحد هؤالء بأنه بئيس ،منبوذ ،مكروه
َ
ومستكره ال يؤمن جانبه -إال نــادرا -ألن السياسة حقل
ألغام ،ألم يقولوا عنها :إنها فن الكذب" ،والرياء والتضليل
ومشتقات هذه "القيم" السالبة ،وما أكثرها حني تكون تلك
السياسة ال وطنية ،ال دميقراطية ،ال شعبية ؟! .واضح أن
املعترف ،قد صادرت
السياسة التي ميارسها ذلك املشتكي،
ِ
إنسانيته ،وأفقدته معنى أن يكون حرا ..واحلقيقة ألنه ال
البشري ،جميعه يف سلة
يجوز أن نضع بيض هذا النشاط
ّ
واحــدة .يقول "فلهام رايــش" (رايــخ) ،يف بيان سيكسبول
(( :"1936إن أكثرية سكان العالم ،تعيش يف ظل النظام
وإشباع حاجات وهميا ..وتهدف
الرأسمالي بؤسا حقيقيا،
َ
ّ
ُّ
ّ
الوهمي
اإلشباع
محل
ل
ح
ي
اقتصاد
حتقيق
إلى
االشتراكية
ِ
ُ
ّ
اإلشباع الشامل احلياةَ احلقيقية ،إن
احلقيقي،
والبؤس
َ
ّ
شعارها هو :ضمان السعادة احلياتية على األرض( ،)).ال
ثورة ،بدون ثورة جنسية .مجلة مواقف .العدد  .12السنة
الثانية .تشرين ،كانون األول .1970 .ص .111بتصرف.).
األدبــي الــذي يسعف جتليات السعادة،
ولعل اجلنس
ّ
الروائي بامتياز،
اجلنس
هو
الشخصيات،
لدى
ومتظهراتها
ّ
الزمكاني
الفضاء
يف
املتحركة
الشخصيات
تلك
بناء
السيما
ّ
بعالئقها ،وظائفها وعواملها ،وعواملها..
أمثل لهذا الذي أزعمه مبا أورده جنيب محفوظ روايته:
"بداية ونهاية"( .دار طباعة مصر .القاهرة .ص).37
ـي بعد أن اضطرته
يعاني حسني الــظــلـ َـم االجــتــمــاعـ َّ
صعوبات العيش إلى أن يتخلى عن مواصلة دراسته ((ومع
ذلك نــراه يقرن آالمــه بــآالم أسرته ،وآالم الناس ويفهم
االجتماعي)) ( ،عاطف فضول
جانب مشكلته اخلاصة،
ّ
اجتماعي.
"قصص جنيب محفوظ الواقعية" .تفسير
ّ
مجلة مواقف ،العدد نفسه .ص .ص).120/ 119 :
يقول حسني" :لست فردا ،ولكنني أمة مظلومة ،وهذا
يولّد ّ
يف روح املقاومة ويعزيني بنوع من السعادة ال أدري
كيف أسميه "..إن سعادة هذا "البطل" يغذيها التفاؤل
وتثريها الفاعلية ،على الرغم من محاولته التوفيق بني
الدين واالشتراكية "وأسعده األمل يف إمكان حتقيق خياله
واإلميان بها
حبها
َ
دون االعتداء على العقائد التي ُأ ِ
شر َب َّ
منذ طفولته(".ص).38
أحمد شوكت تسعده مبادئ احلزب
أما يف الثالثية فإن
َ
الشيوعي ومتتعه ،عكس أخيه عبد املنعم شوكت املنضم
ّ
إلــى حــركــة اإلخـــوان املسلمني ،بينما لــم ينحز إليهما
أخوهما كمال ،سوى أنه يف النهاية يؤمن بالثورة الدائمة..
(عاطف فضيل نفسه .ص .120 :بتصرف).
العربي شخص سعادته يف امليادين،
والظاهر أن "الربيع
َّ
وقد حتولت سعادة احملتجني -أحيانا -إلى التخلص من
((البوعزيزي)) ،ألنه كان يعي
الذات بإحراقها كما فعل
ّ
وقع ذلك يف تأجيج احلركات االجتماعية داخــل تونس
وخارجها ،وقبله استشهد الفلسطينيون باآلالف ،إميانا

العدد 358 :

وأحزاب اليسار ..
كل النقابات
َ

(األص ــل  :اجلــزائـ ِـر...ثــائـ ٍـر...الــيــمـ ِـن ...الــزمـ ِـن...صــغــيــرا....
للصخور ).
ِ

من ُ
السحار وولّى القد ْر
حيث جاء ُّ

اجلامع يف هذه السطور الشعرية هو االستغالل الذي يكتوي
دافع،
طبقي
بصخد ناره املياوم ،والراعي والعامل ،وهو استغالل
ٌ
ّ
يحرك هــؤالء نحو النضال الــذي وحــده يعيد إليهم كرامتهم
اإلنسانية املهضومة ،مبا أوتوا من إرادة وإصرار على التحرر ،دومنا
انتظاريةِ ،أو تواكلية ..فالثورات الشعبية ثورات داخلية أساسا،
اخلارجي من ِق َبل دول أخرى رفيقة ،تأبى
وإن كانت ال تعدم الدعم
ّ
االضطهاد والقمع ،ومشتقاتهما..

عادتْ مدينتي
شم طي َبها برملانٌ أو وزير أو
ما ّ
رئيس
ْ
وعن
جاهلونَ ْ
إذن جاهلونَ ْ
ح ِّبها
وناكبون
ناكبونَ
ْ
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العدد 358 :

من  5إلى  11ماي 2020

يف هذا العدد تستضيف جريدة النهج الدميقراطي املناضل النقابي منير بالهاض الذي
يحدثتنا عن وضعية الطبقة العاملةيف قطاع املوانئ وقطاع النقل اجلوي وظروف اشتغالها
ومعاناتها وعن أهمية العمل النقابي املنظم .

 1هل لك ان تضعنا يف صورة اهم التغيرات التي شهدها قطاع املوانئ وقطاع
النقل اجلوي يف السنوات االخيرة؟
يعتبر قطاعي النقل البحري واجلوي من القطاعات اخلدماتية الهامة
بالنظر الى دورهما املركزي يف التجارة العاملية ويف تنقل األفراد عبر العالم.
وإذا كان للنقل البحري تاريخ عريق مرتبط بتطور احلضارة اإلنسانية ،فإن
قطاع الطيران التجاري حديث نسبيا حيث يرجع لبدايات القرن العشرين.
إال أن تغيرات هامة تدريجية طرأت على القطاعني ابتداء من الثلث األخير
من القرن  20مع بروز العوملة يف شكلها الليبيرالي املتوحش ،حيث مت دفع
الــدول لتبني سياسات اخلصخصة والتخلي التدريجي عن السياسات
احلمائية لصالح االساطيل واالستثمارات الوطنية وذلك عبر فرض قواعد
جديدة للمالحة والتجارة العاملية .كما عملت الرأسمالية العاملية املتخصصة
يف النقل اجلوي والبحري على تركيز أنشطتها عموديا عبر عمليات اندماج
متتالية ،وافقيا عبر توسيع مجاالت احتكارها لتشمل اخلدمات املرتبطة
به ،وكذا استخدام املالذات الضريبية ذات القوانني املخففة ،يف مجاالت
التشغيل وقواعد األمان والسالمة ،لتسجيل بواخرها ،مما مكنها من خفض
أثمنة النقل وخلق منافسة قاتلة لالستثمارات والشركات الوطنية أجهزت
على سيادة الدول يف مجال النقل البري والبحري وخصوصا الدول النامية

.

هل ميكننا القول ان هذين القطاعني يوجدان يف مستوى ما ينتظر املغرب
2
من حتديات

؟

يشكل النقل البحري بالنسبة للمغرب عماد التجارة مع اخلارج حيث
يتم تبادل حوالي  98%من حجم البضائع بواسطته ،كما يساهم يف نقل
املسافرين وعملية عبور الهاجرين املغاربة وعبور احلافالت من وإلى جنوب
أوروبا ولو بشكل أقل أهمية من نقل البضائع .وعرف هذا القطاع منذ بداية
حتريره سنة  2006تراجعا كبيرا يف عدد البواخر التي حتمل العلم املغربي
وإعالن العديد من الشركات املغربية إفالسها ( يتوفر املغرب حاليا فقط
على حوالي  14باخرة أغلبها مخصصة لنقل املسافرين والنقل الداخلي،
مقابل حوالي  70باخرة ترفع العلم املغربي يف الستينيات والسبعينات من
القرن املاضي) ،حيث باستثناء نقل املسافرين والنقل الداخلي يعرف النقل
الدولي للبضائع عبر احلاويات ونقل املــواد الصلبة باجلملة والنقل عبر
البواخر الصهريجية سيطرة للشركات األجنبية وتركيزا يف يد بضع منها
وكذا غيابا للبواخر التي حتمل العلم املغربي مما يرهن املصالح الوطنية
لذى السوق احلرة خصوصا بالنسبة الستيراد احملروقات (النفط ومشتقاته
والفحم احلجري) واحلبوب والقطاني ،وبالنسبة لتصدير الفوسفاط
ومشتقاته (احلمض الفسفوري واألسمدة) واملنتجات الفالحية ،وجميعها
سلع استراتيجية بالنسبة لألمن الغذائي واملصالح االقتصادية للمغرب
ولسيادته عموما

.

وإذا كان املغرب يستفيد اليوم من انخفاض أثمنة النقل البحري عامليا
بسبب وفــرة العرض فــإن النموذج النيوليبرالي املفرط املعتمد يوحي
بحدوث أزمات وانهيار عاملي للقطاع سيدفع اجلميع ثمنه وخصوصا الدول
النامية والفقيرة .من جهة أخــرى ،فباالعتماد املوقع اجلغرايف املتميز
للمغرب على طريق ممر التجارة العاملية بالبحر ألبيض املتوسط وقربه
من دول إفريقيا الغربية ،يخطط صناع القرار باملغرب الى التموضع كمنصة
للتوزيع باملنطقة عبر إنشاء موانئ جتارية واستثمارات ضخمة خصوصا
بالشمال ،إال أن املنافسة القوية يف املنطقة أظهرت صعوبة التموقع داخل
االقتصادي العاملي

.

أما بالنسبة للنقل اجلوي يف املغرب ،فهو مرتبط أساسا بالقطاع السياحي
حيث أريد له أن يكون قاطرة لتطوير املغرب كوجهة سياحية عاملية .ويظهر
هذا جليا بعد إحلاق مديرية الطيران املدني بالوازرة املكلفة بالسياحة
بعدما كانت جزءا من الوزارة املكلفة بالنقل .ويساهم النقل اجلوي بشكل
أقل أهمية من حيث رقم املعامالت يف تنشيط النقل الداخلي للمسافرين
ونقل املهاجرين املغاربة ونقل بعض البضائع ذات القيمة املادية الكبيرة أو
سريعة التلف ...قد عرف القطاع إطالق عملية حترير منذ سنة 2001
عبر ابرام املغرب مجموعة من االتفاقيات الثنائية مع دول ومجموعات
أخرى ،إال أن املالحظ ،وعلى عكس النقل البحري ،أنه حافظ عموما على
نوع من التوازن بني هدف فتح األجــواء املغربية لتنمية السياحة وبني
احلفاظ على االستثمارات واألساطيل الوطنية .فبالرغم من العجز الذي
تسجله اخلطوط امللكية املغربية ،وهي شركة مملوكة للدولة ،ومن تراكم
ديونها ،فإنها حتظى بدعم من املال العام ملواجهة تبعات املنافسة العاملية

القوية ولتغطية اختالالت التسيير وبعض االختيارات الفاشلة يف تطوير
أنشطتها ...كما كانت حتظى إلى عهد قريب باحتكار تام للنقل الداخلي
بني املدن .ويرجع البعض هذه احلماية املتميزة لألسطول اجلوي املدني
مقارنة بأسطول النقل البحري الــذي بعتبر يف القانون الدولي واحمللي
قطعا تابعة للسيادة الوطنية ،إلى رمزية الطائرات يف تسويق صورة الدولة
العظيمة بغض النظر عن الواقع املتردي وعن الكلفة الباهظة التي تتحملها
ميزانيتها

للوجهات وللخسائر ،وعلى اعتماد خطط لوجيستيكية وجتارية مبتكرة،
وكذا على توسيع دائرة اشتغالها لتشمل خدمات لوجيستيكية وجتارية
أخرى لتغطية كلفة تسيير وصيانة األسطول املرتفعة .ولكنها تعتمد كذاك
وبشكل كبير ،ملوازنة كلفة األجور ،على استقدام اليد العاملة الرخيصة من
بعض الدول وعلى استنزاف أطقمها بفرض العمل لساعات طويلة ،وعلى
االستغالل املجحف للعمال يف اخلدمات املرافقة للنشاط األصلي وهضم
حقوقهم

وعموما تلعب اخلطوط امللكية املغربية دورا يف ربــط املغرب ببعض
الوجهات ذات املــردوديــة الربحية الضعيفة التي ال تغطيها الشركات
الدولية ،ممكنة املغرب من احلفاظ على انفتاحه على العالم ومن االستمرار
يف محاوالت تطوير دوره كمنصة جوية جهوية يف إطــار انفتاحه على
إفريقيا كاختيار جيواقتصادي يبدو أنه لم يحقق بعد وعوده بتحقيق رفاه
الشعوب ومن بينها الشعب املغربي...

وقد متكنت تلك الشركات عموما ،باستثناء بعض الشركات الوطنية
وحتت ضغط وصمود النقابات العمالية ،من بلترة مهن الطيران التي كانت
تعتبر من املهن الهندسية املرموقة

.

وخالصة القول إن مستقبل النقل البحري واجلوي ومعهما القطاعات
واخلدمات املرتبطة بهما واملصالح اليسادية للمغرب ،غير مضمون ،كونه
خاضع لتطورات السوق وحتكم اإلمبريالية والشركات الكبرى وتواطئ
املنظمات الدولية املختصة ،ولكنه كذلك ضحية انخراط إرادي متهور
للدولة يف حترير اخلدمات دون التوفر على استراتيجية محكمة للحفاظ
على املصالح الوطنية مدفوعة إلى ذلك بالوعود الليبيرالية الزائفة
وباملصلحة اخلاصة للبرجوازية الطفيلية التي تفتقد على السواء للروح
الوطنية ولروح املغامرة التي يتطلبها النموذج النيوليبرالي .ودون التوفر
على رؤية مبدعة لتحويل تهديدات العوملة االقتصادية الى فرص لصالح
الشعوب املستضعفة باستغالل تناقضاتها وتوسيع التحالفات والتعاون مع
دول احمليط التي جتمعنا به املصلحة واملستقبل املشتركني ،فإن املستقبل
ال يبشر باخلير

.

 3تـعــانــي الطبقة الـعــامـلــة يف جميع الـقـطــاعــات مــن الـهـشــاشــة وم ــن تــردي
اوضاعها االجتماعية فما هي اهم مميزات هذه الطبقة العاملة يف القطاعني واهم
املشاكل

؟

أمام األزمة ويف ظل منطق التنافسية الذي يفرضه السوق احلر ،فإن
الشركات تبحث عن سبل تقليص الكلفة خصوصا عبر استهداف املكتسبات
املادية للطبقة العاملة وشروط الشغل.
فبالنسبة للنقل البحري فإن الشركات عبر العالم تعمد الى نقل علم
بواخرها إلى املالذات الضريبية التي تعتمد قوانني شغل مجحفة يف حق
الطبقة العاملة من حيث استقرار العمل واألجور والتعويضات والتغطية
االجتماعية ...كما تعمل على توسيع دائرة اشتغالها لتشمل خدمات أخرى
مرتبطة بالنقل البحري وبالتجارة مستغلة يف ذلك القوانني املتساهلة
لبعض دول اجلنوب وقوة عملها الرخيصة ملوازنة كلفة األجــور ،ولتجاوز
الكلفة التي يفرضها التقليد النقابي املتميز عند الضباط والبحارة باعتبار
إمكانيات التنظيم والتثقيف العمالي الذي تتيحه ظروف العمل على منت
البواخر.
يف املغرب ،وبالرغم من فقدان الكثير من مناصب الشغل املباشرة بسبب
تفكك األسطول البحري الوطني فإن الدولة والشركات املغربية واألجنبية
الناشطة يف املجال تضع عينها على املفاوضات اجلماعية ذات الشروط
اإليجابية نسبيا بالنسبة للضباط والبحارة والتي مت انتزاعها عبر نضاالت
بطولية سنة  ،1959حيث تتطلع ملراجعتها ومالئمتها مع قانون الشغل الذي
مت اعتماده يف فترة الحقة عنها ويف شروط عاملية ووطنية مختلفة .كما
تتطلع للتراجع عن مكتسب مغربة الطاقم حتت غطاء حتديث الترسانة
القانونية وذلك لفتح املجال الستقدام طواقم أقل أجرا من دول أخرى.
مثال مغربي آخر هو عمال املوانئ الذين خاضوا بدورهم نضاالت قوية
لفرض اتفاقية جماعية حتفظ حقهم يف العيش الكرمي وحتسن شروط
عملهم ،ثم نضاالت أخرى لفرض تنفيذ االتفاقات مع احلكومة ،وأخيرا
نضاالت بطولية سنة  2011لوقف املخطط احلكومي لتسريحهم حيث
كان الهدف هو إطالق التنافسية بني الشركات يف مجال حتميل البضائع
بهدف تخفيض الكلفة على حساب املكتسبات املادية واالجتماعية للطبقة
العاملة

.

أما بالنسبة للنقل اجلوي املدني ،فإن استراتيجيات الشركات العاملية
لتقليص الكلفة تعتمد عموما على االندماج فيما بينها لتغطية أوسع

.

.

شركة اخلطوط امللكية املغربية لم حتد بدورها عن املمارسات حيث
متكنت رغم مقاومة شرسة للربابنة من فرض تشغيل ربابنة من جنسيات
أخــرى ،ثم تشغيل املضيفات من دول إفريقيا جنوب الصحراء بدعوى
االنفتاح على املجال اإلستراتيجي لتطوير الطيران املدني املغربي .والواقع
أنها إجراءات معروفة إلضعاف التنظيم النقابي يف مرحلة أولى يف أفق خلق
تنافس بني قوى العمل من مختلف مناطق العالم لتقليص كلفة األجور.
ودائما يف محاولة لتقليص وموازنة الكلفة ،أنشأت شركة اخلطوط امللكية
املغربية شركة تابعة لها متخصصة يف اخلدمات األرضية باملطارات وأوكلت
لشركة مناولة مهمة توظيف وتدبير العمال والعامالت ،وهي ممارسة
أصبحت معروفة بارتباطها بتقليص كلفة األجور ولكن أيضا بخلق الهشاشة
وهضم احلقوق الشغيلة واالستغالل املفرط للشغيلة

.

نالحظ أن وضعية عمال قطاعي النقل البحري واجلــوي يف املغرب ال
تختلف كثيرا عن التوجه العام للرأسمالية الليبيرالية عبر العالم من حيث
فقدان مناصب الشغل ومتدد الهشاشة واستنزاف اليد العاملة والتملص من
واجبات املشغل من تطبيق قانون العمل على علته ،وعمل الباطرونا والدولة
بشكل دؤوب لتعديله وتعديل األنظمة اخلاصة لبعض الفئات العمالية
يف أفق إفراغها من املكتسبات التاريخية ،ومراجعة االتفاقيات اجلماعية
والتراجع على املكتسبات التي انتزعها العمال يف ظل توازنات سابقة،
وجميعها إجــراءات تتخذ حتت شعار حتديث القوانني وخدمة تنافسية
االستثمارات الوطنية وخلق مناخ أعمال مناسب االستثمارات األجنبية

.

العمل النقابي املنظم واملناضل يعاني بدوره من التضييق والتكبيل وحتى
4
املنع املقنع .فكيف تبدو وضعيته يف القطاعني وما هي اهم القضايا املستعجلة التي
على النقابيني االنكباب عليها

؟

العالقة بني قوة العمل من جهة وبني الباطرونا والدول التي تتبنى املنهج
النيو ليبرالي من جهة أخرى هي عالقة صراع دائم .وهي تاريخ من املقاومة
والنضاالت البطولية ،واملغرب ال يحيد عن هذه القاعدة

.

ولعل أحدث مثال عن هذا الواقع هو ما تعرض إليه سنة  2019عمال
اخلدمات األرضية مبطار محمد اخلامس بالدار البيضاء من انتهاكات
طالت حقوقهم الشغلية إثر مطالبتهم بتنفيذ االتفاقات املبرمة وبتحسني
األجور وشروط العمل وضمان استمرار العمل إثر تغيير شركات املناولة...
حيث تعرض املسؤولون النقابيون ،التابعون للمكتب املوحد لعمال وعامالت
اخلدمات األرضية مبطار محمد اخلامس املنضوي حتت لــواء االحتــاد
املغربي للشغل ،للطرد التعسفي من طرف شركة "رام هاندلينغ" التابعة
للخطوط امللكية املغربية ليصل األمر الى تشريد أكثر من  200من العمال
والعامالت .السلطات ساهمت بدورها يف محاوالت كسر النضاالت البطولية
لهذه الفئة عبر املنع الغير القانوني من ولوج املطار واعتقال ومتابعة العديد
من املناضلني وصوال إلى اإلقدام على تعويض املضربني عن العمل يف خرق
سافر للقانون ولاللتزامات الدولة

.

ورغم التوجه العام نحو املزيد من اإلجهاز على مكتسبات الطبقات العاملة
يف القطاعني ،فإن الوعي العمالي والـتأطير النقابيني يلعبان دورا محوريا يف
تأخير مخططات الباطرونا والتوجه النيوليبيرلي للدولة .ويبقى العمل
على تعزيز وعي عمال وعامالت القطاعني بأهمية العمل النقابي املكافح
وتقوية التنظيم النقابي وتوسيع التضامن العمالي بني مختلف القطاعات
والوحدة النضالية بني النقابات املناضلة والكفاح املشترك مع باقي القوى
الداعمة للطبقة العاملة هو صمام األمــان يف وجه التراجعات ،والكفيل
بتغيير توازن القوى لصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحني

.
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األخرية

ما يستدعي املقاطعة فعال
مهما تكن حدة اخلــاف بني مكونات
التحالف احلكومي ،الذي أدى إلى تسريب
مشروع القانون السالب للحرية،)22.20( ،
حلسابات انتخابوية ،فإنه ،يف واقع األمر،
يعكس رغبة التحالف الطبقي احلاكم يف
اإلجهاز على ما تبقى من هامش احلرية
للطبقات املكافحة من الشعب املغربي،
على رأسها الطبقة العاملة

.

وبــغــض الــنــظــر عــن اجلـــدل العقيم
حــول اجلهة التي سـ ّـربــت املــشــروع ،فإن
مبررات إعــداده وصياغته ،قبل عرضه
على البرملان ،توحي بأننا أمــام حكومة
بدون مؤهالت .تتحايل على لغة القانون
لتمرير قرارات مناقضة للمحافظة على
املصلحة العامة

.

يدعي واضعو مشروع هذا القانون أن

ال ــدس ــت ــور) ...ف ــإن املــشــروع احلكومي
الطبقي يعبر عن انحيازه الواضح إلى
حماية مصالح اللوبيات االقتصادية
والــتــجــاريــة ،خــصــوصــا منها القابضة
على القرار السياسي أو ا ُملتماهية معه،
وتــرجــيــح كفة هــذه الــلــوبــيــات يف حال
تــعــارض مصاحلها ،لسبب مــن األسباب
مع مصالح الشعب ،وليس احملافظة على
املصلحة العامة

.

طبعا ،يستطيع الكثيرون من متتبعي
الشأن العام أن يستنتجوا ،من خالل هذا
املشروع ،سعي التحالف الطبقي احلاكم
إلى تنزيل وتفعيل تصوره ملا بعد كورونا
فيروس ،تصور يقوم على انتهاز ظروف
احلجر الصحي إلحكام السيطرة على
الشعب وعلى الطبقة العاملة ومعهما
القوى احلية يف البالد

.
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من وحي األحداث
سعيد رحيم

الشبكات العنكبوتية أو بكل بساطه عبر
اللجوء إلى مدونة النشر والصحافة ،على
عالّ تها ،أو إلى اجلهات املؤهلة قانونا لهذا
الغرض ،مبا فيها القضاء.
إن ما يهدد األمن واالستقرار ..فعليا،
ويستدعي املقاطعة هو استشراء الفساد
السياسي واالقتصادي يف املجتمع وثقافة
الريع واالمتيازات غير املشروعة وغياب
العدالة االجتماعية..
إن ما يهدد أمن واستقرار البلد بشكل
خطير جدا ليس خبرا أو تدوينة كاذبة،
ميكن التحقق منها ودحضها أخالقيا
ومهنيا ،بل اخلطر يف عدم جترمي االجتار
يف الــديــن ويف قيام أح ــزاب على أســاس
ديني أو عرقي وعــدم جتــرمي الدعوات
التكفيرية

.

الدولة ونظامها السياسي
تهيئ ملا بعد كورونا
التيتي الحبيب
اذا كان الدخول الى احلجر الصحي سهال نسبيا
ألنه اقتضى إصدار قوانني قمعية وكثير من الركل
والصفع وهدر كرامة اإلنسان ،فإن اخلروج من احلجر
الصحي سيكون صعبا خلطورة ما تريد الدولة
فرضه كواقع جديد .تتأتى هذه الصعوبة من رغبة
الدولة اإلبقاء على القبضة األمنية التي أجنزتها يف

فترة احلجر .

ما هي الدواعي لهذا التشبث بقوانني الطوارئ

الصحية؟ لعل أهــم الــدواعــي لذلك هي املستوى

الغير مسبوق من األزمة االقتصادية واالجتماعية.
لقد أغلقت عشرات اآلالف من الشركات املتوسطة
والصغيرة والصغرى أبوابها وسرحت مئات اآلالف
من العمال .واملنتظر هو أن تستمر هذه الوضعية
لوقت غير معروف ،وحتى اذا ما أستأنفت بعض هذه
الشركات ،أنشطتها فإنها ستفعل ذلك على قاعدة
تنظيم جديد وتدبير خطير يتأسس على التخلص
من العديد من مناصب الشغل ودمج بعض األشغال
مع بعضها مببرر النجاعة وإدخال تعديالت تقنية
على أنشطة الوحدات االنتاجية.ستتفاقم وضعية
الهشاشة بشكل مـــزدوج أوال عــن طــريــق إغــاق
وحدات االنتاج او إعادة تنظيم سلسلة االنتاج ثانيا
عن طريق ازدياد العاطلني عن الشغل بفعل تردي
األوضاع يف البوادي وبفعل إفالس كل احلرف واملهن

البسيطة واندحار القطاع الغير مهيكل.

هكذا ستكون اجلماهير الكادحة وعلى رأسها
الطبقة العاملة  ،أمام وضعية الفقر واجلوع وانعدام
األمل يف املستقبل .ومن الطبيعي أن تتصاعد حمى
الــرفــض واالحــتــجــاج على هــذا الــوضــع اخلطير.
ومبــا أن الدولة تــدرك أن اخلــروج من هــذه األزمــة
العقوبات احلبسية واملالية ،التي ستطال
منتقدي ســلــع استهالكية أو الــدعــوة
إلــي مقاطعتها ،عبر مــواقــع التواصل
االجتماعي ،تستمد مبرراتها من حرص
احلكومة على التصدي للخبر الزائف
باعتباره "يشكل تهديدا خطيرا على
األمن والنظام العام أو من شأنه املساس
بتوابث اململكة ،"...حسبما ورد يف املادة 8
من مسودة ذات املشروع

.

ومــن دون احلاجة إلــى اجتهاد كبير
لــفــهــم الــعــمــق الــطــبــقــي لــهــذا املــشــروع
وحتايله على االتفاقات الدولية ،فيما
يتعلق بتصنيف اجلرائم االلكترونية،
والسعي إلى سن قوانني تراجعية ،حتى
عن مكتسبات دستور  ،2011يف املادة 19
واملادة  25منه ،والتعارض مع اختصاصات
مجلس املنافسة (يف املادة  166من نفس

وهو ما يتيح للنظام الطبقي املسيطر
فــرصــة الــتــراجــع عــن كــل املكتسبات،
التي فرضتها ،عبر عقود مــن الــزمــان،
حــســاســيــات سياسية وت ــي ــارات فاعلة
ميدانيا ،يف مجالي التنظيم الدميقراطي
وحرية التعبير عن الرأي..
غير أن إجراء كهذا ،يف ظل ما تراكمه
أزمة كورونا ،حاليا ،من إشكاليات سياسية
واقتصادية واجتماعية ..ال ميكن إال
أن يضيف بؤرا جديدة من التوتر ولغما
جديدا يف طريق التنمية والدميقراطية،
التي لم تستقر على حال يف املغرب ،بعد

.

ويف مقابل ذلك ،فإن ما يشكل تهديدا
حقيقيا لألمن واالستقرار سواء يف املغرب
أو يف غيره ،ليس اخلبر الــزائــف ،الذي
ميكن الكشف عنه عبر استخدام مقاييس
مهنية أو اعتماد مرجعيات تقليدية أو

ويــشــكــل خــطــرا كــبــيــرا عــلــى األمــن
واالستقرار؛ عجز املشرع عن سن قانون
يــجــرمي اإلثـــراء غير املــشــروع وتهريب
األمــــوال لــلــخــارج عــن جتـــرمي التهرب
الضريبي والــفــســاد واســتــغــال النفوذ
واالحــتــكــار ..واستبعاد الضريبة على
الــثــروة ...وغيرها مــن املــمــارســات التي
تتعارض مــع شــعــارات "بــنــاء دولــة احلق
والقانون"

.

ليست هذه مزايدة على أحد بقدر ما
هي إشارة إلى العناوين الكبرى املعروضة
علينا كــمــغــاربــة ،مــن زمـــان .ممــارســات
تستدعي املقاطعة والدعوة ملقاطعتها
والتحالف ضدها .أو على األقل مقاطعة
األساليب املــؤديــة إلــى إع ــادة إنتاجها،
حماية ملستقبل أمن واستقرار وسالمة
البلد املغرب

.

الغير مسبوقة غير ممكنة وألنــهــا عــاجــزة عن
تلبية املطالب العاجلة ولو يف حدودها الدنيا فإنها
ستستعمل آلتها القمعية الزجرية واالستمرار يف
حالة الطوارئ الصحية بطرق ملتوية لعل مشروع
قانون  22-20ميثل أحد النماذج الصارخة يف تكميم
االفــواه واستعادة قانون " كل ما من شانه " الذي
فرض التخلي عنه نتيجة تضحيات جسام ،وها هي
الدولة حتاول استرجاعه حتت مسمى جديد ويف

هذه الظروف االستثنائية.

ومــن غريب الصدف أننا نسمع بعض األصــوات
تطالب بالدولة االجتماعية ،وهي أصوات ستوظفها
نفس هــذه الــدولــة لتبيعها الــوهــم ،وهــم خدمة
القطاعات االجتماعية مقابل التزام اصحاب هذه
الدعوات مبساعدة النظام على استتباب السلم
االجتماعي أي غض الطرف على تطبيق قانون 20-

 22بعد تشذيبه .

