تصدر رقميا مؤقتا في انتظار العودة للصدور ورقيا

<

العدد361 :

من  26ماي إىل 1يونيو 2020

عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي

جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

< املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

< مدير النشر :سعيد رحيم

الرأسمالية أو العبودية اجلديدة

كلمة العدد

حتمية الصراع وأوهام الدولة االجتماعية

يسارع العالم إلى اخل��روج املبكر من ح��االت احلجر الصحي
الذي فرض نفسه بسب جائحة كوفيد .-19كما يحاول التخلص
من القيود التي كبلت االقتصاد العاملي ،واخلروج بأقل ما ميكن
من اخلسائر احملققة في كل الواجهات...
لكن السؤال املطروح اليوم ،هو إلى أين سيتوجه العالم الذي
فقد ما تبقى من القيم وهيمنت فيه الرأسمالية بسياساتها
النيوليبرالية املدمرة؟ وما هي اخليارات املمكنة للدول التابعة؟
وضمنها مغرب التبعية واالستبداد؟

إنها بالتأكيد مرحلة مفتوحة إلع���ادة ترتيب اصطفافات
وعالئق في تقاطبات دولية وإقليمية موجهة إلى إعادة إنتاج نفس
العالقات التي سيدها النظام الرأسمالي بدعاوى إنقاذ اقتصادات
الدول واإلبحار بها إلى بر األمان ،ولو خلف ذلك ضحايا كضريبة
للخروج من األزمة في إطار ما تعتبره مسألة طبيعية ،أن تنتج
املنافسة وق��وان�ين السوق مخلفات سلبية ومظاهر اجتماعية
سيئة في الهامش .ليس هناك من احتمال آخ��ر غير أن تكون
اإلمبريالية األمريكية رأس الرمح في ف��رض واختيار القطب
الرأسمالي وتشكيلته الدولية مبا يتناسب مع سياسة إخضاع
كل الثروات الطبيعية من مواد خام وطاقات أحفورية (énergies
 )Fossilesوث����روات بشرية م��ره��ون��ة لالستغالل وال��ع��م��ل بأقل
التكاليف .ذلك ملواجهة كل الفرص التي قد تفتح أم��ام الصني
أو أي تكتل آخ��ر م��ن ش��أن��ه القطع م��ع ع��ال��م أح���ادي القطبية
اخلاضع لإلمبريالية األمريكية أو غيرها أو حتى احتمال بروز
قوة مناهضة لإلمبريالية.
كل أنظمة ال��دول التابعة ،تترقب ص��ف��ارات اإلن��ق��اذ ،تعرض
طلبات املساعدات وترهن كل إمكانياتها وثرواتها بل تعرض
حتى أنظمتها السيادية للسوق العاملي في بنيته املتحولة .غير
أن مجموع شعوب العالم قد خبرت في الوقت الراهن موقعها في
الصراع ضد السياسات الليبرالية وما تنتجه من هشاشة وتخريب
للمنظومات االقتصادية واالجتماعية.

إن املغرب الذي عمق من التبعية وما يستلزم ذلك من نظام
سياسي قائم على االستبداد وقمع مطامح الشعب في التحرر
والدميقراطية ،يقدم كل اإلشارات والضمانات املفتوحة لتسخير
كل م��ق��درات بالدنا لفائدة اقتصاد السوق ال��ذي أصبح عقيدة
ثابتة للنظام املخزني .يعرض النظام أيضا مشاريع قوانني من
ذات املخططات الطبقية ،وجيش متكامل من العامالت والعمال

من مختلف التجارب واخلبرات اجلديدة ،رهينة من دون سالح
أمام االستغالل واالضطاد الطبقيني.

أم��ام هذه الوضعية ،طلعت علينا عدة خيارات ون��داءات من
هذا اإلطار النقابي أو تلك املجموعات السياسية ،تبشر وتعرض
إمكانياتها حتت التصرف املطلق للنظام حتت شعار"التعاون
أو التوافق الطبقي" بديال عن الصراع الطبقي .ودول��ة الرعاية
االجتماعية بديال عن الدولة الوطنية الدميقراطية .هل من
حظوظ لقيام ال��دول��ة االجتماعية في بالدنا في ظل التبعية
للرأسمال العاملي وتوصيات مؤسساته التي خربت القطاعات
العمومية ،املهترئة أصال بفعل انتشار الفساد والريع وهيمنة
املافيا املخزنية على كل املشاريع التي تخدم السوق اخلارجي على
حساب االكتفاء الذاتي وحماية مصالح املواطنني ،ال العصف
بهم إلى الهامش كرعايا حتت رحمة دول��ة املخزن .تقوم الدولة
االجتماعية ،وفق ما ظهرت عليه في أوربا وخصوصا في أملانيا،
على تقدمي املساعدات والعون للفئات الضعيفة في املجتمع ،وعلى
الدولة حماية املواطنات واملواطنني من احتمال وقوعهم كضحايا
القتصاد السوق الرأسمالي ،وتسن لذلك التشريعات والقوانني ذات
الصلة في إطار ما يسمى ب "شبكة التأمينات االجتماعية".

إن من يريد للمغرب اخل�لاص من مخلفات اجلائحة ال بد
أن يكون على علم من أن ذلك رهني بالتخلص من املخزن ومن
التبعية وبناء أدوات الصراع الطبقي كواقع يخترق كل املجتمعات
بطبقاتها وتناقضاتها .فاألزمة البنيوية للنظام الرأسمالي وما
كشفته جائحة كوفيد -19ال ميكن حلها ،بل ليس لها خيار سوى
تصريف فاتورتها على حساب وعلى كاهل الشعوب وفي مقدمتها
الطبقات الشعبية عموما والطبقة العاملة على وجه التحديد.
ه���ذا م��ا س��ي��دف��ع اجل��م��اه��ي��ر امل��ف��ق��رة وامل���أزوم���ة وضعيتها مع
اجلائحة ،إلى رفض هذه السياسات والتوجه رأسا إلى فرض خيار
النضال الشعبي ضد السياسات القائمة لدولة املخزن ورفع شعار
التحرر والدميقراطية مبا ميكنها من تقرير مصيرها االقتصادي
والسياسي .فال خيار أمام الفاعلني السياسيني والنقابيني وفي
املنظمات املستقلة للمجتمع املدني سوى اللحاق بركب احلراكات
الشعبية ومتكني الطبقة العاملة من نقابة دميقراطية وموحدة.
وال بديل للمناضالت واملناضلني املاركسيني والدميقراطيني
س��وى الرفع من وثيرة امل��ب��ادرات املوحدة لبناء احل��زب املستقل
للطبقة العاملة.

< رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد :م الكبير قاشى

إن االنحطاط الرأسمالي في سعيه وراء
الربح لم يغرق إلى هذه األعماق الرهيبة من
الوحشية مبثل ما يحدث في هذا القرن ،ومما
يزيد الوضع قسوة هو أن البيروقراطيات
النقابية املركزية باسم "النقابة املواطنة"
امل��داف��ع��ة ع��ل��ى م��ص��ال��ح وط���ن املستثمرين
واالستثمار تخلت عن الدفاع على املصالح
املادية واملعنوية للعمال ونزعت الثقة لدى
العمال من القوة التي متثلها وحدة صفهم،

الوباء في خدمة النظام
هل للمغرب سياسة
فالحية سقوية؟
تزويج القاصرات باملغرب
شكل من أشكال العبودية
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النهج الدميقراطي بجهة الشرق يندد بإقصاء اجلهة اقتصاديا
وبالفساد واالضطهاد واالستغالل في تدبير أزمة كورونا ويطالب بضمان احترام كرامة وحقوق
املواطنني/آت ،ووقف انتهاك احلريات العامة

تعيش املنطقة الشرقية أوض��اع��ا اقتصادية واجتماعية
م���زري���ة ن��ت��ي��ج��ة م��واص��ل��ة ال���دول���ة ن��ه��ج س��ي��اس��ي��ة اإلقصاء
والتهميش االقتصادي للجهة منذ عقود ،في غياب تام ملبدأ
العدالة املجالية والتوزيع العادل للثروة واالستثمارات بني
اجل��ه��ات ،وازدادت ح��دة ه��ذا الوضع تأزما ه��ذه السنة منذ
إعالن حالة الطوارئ الصحية في مارس املاضي ،جراء تفشي
وب��اء كوفيد  ،19حيث تعيش املنطقة حتت وط��أة املقاربة
األمنية املخزنية ملجابهة الوباء ،بدل اعتماد مقاربات تضمن
كرامة املواطنني واملواطنات في العيش ،خاصة الفئات الهشة
من فقراء وكادحني وطبقة عاملة وفالحني.

وفي هذا السياق ،عرفت مناطق باجلهة الشرقية عددا من
االحتجاجات املتفرقة ببركان ووج��دة وبني تاجيت… ،على
خلفية تذمر ساكنة بعض املناطق واألحياء من الطريقة التي
تتم بها عملية تقدمي الدعم املقدم لألسر ،والتي يغلب عليها
طابع اإلق��ص��اء والزبونية والفساد وتغيب عنها الشفافية
في التصرف بالصناديق املخصصة لدعم الطبقات والفئات
املتضررة ،باملوازاة مع ذلك ،عرفت الفترة انتهاكا غير مسبوق
حلرية الرأي والتعبير في املجال الرقمي ،حيث شهدت أغلب
مدن اجلهة متابعات للعديد من املناضلني/آت واملواطنني/
آت بسبب تدوينات في شبكات التواصل االجتماعي أوبسبب
أنشطتهم النضالية ،ومنها:
 استمرار متابعة املناضل احلقوقي مصطفى منصور
بزايو بسبب دعمه الحتجاجات ساكنة مدينة زايو؛
احلكم اجلائر على الناشط احلراكي بالناظور عبد احلق
الداوي بست أشهر نافذة على خلفية تدوينة فايسبوكية؛

اع��ت��ق��ال ال��ن��اش��ط احل��راك��ي ي��ون��س احل��دوت��ي بالناظور
مناضل اجلمعية الوطنية حلاملي الشهادات على خلفية
تدوينة فيسبوكية ومتابعته في حالة سراح؛

النهج الدميقراطي مبراكش يستنكر
مظاهر الفساد في توزيع الدعم
وإهمال ظروف العمل

أص��������درت ال���ك���ت���اب���ة احمل���ل���ي���ة للنهج
ال��دمي��ق��راط��ي مب��راك��ش بيانا ،أك���دت فيه
عن تسجيلها جلملة من مظاهر الفساد
التي تكتنف عمليات االستفادة من الدعم
العيني في مجموعة من األحياء الشعبية،
حيث بلغ توزيع قفف املواد الغذائية إلى
حد املتاجرة فيها من طرف بعض أعوان
السلطة وسماسرة االنتخابات (احملاميد،
دوار إيزيكي ،دوار برادة ،عني ايطي ،سيدي
ام���ب���ارك…) .كما أدان���ت ف��ي نفس البيان
االصطفاف املفضوح للدولة إل��ى جانب
الباطرونا ضدا على الطبقة العاملة ،من
خالل التغاضي عن تفعيل األدوار الرقابية
وف��رض االل��ت��زام ب��اإلج��راءات االحترازية
الوقائية املتعلقة بتوفير شروط الصحة
والسالمة في أوس��اط العمل ،والتلكؤ في
إغالق الوحدات االنتاجية والتجارية غير
الضرورية ،كما حذرت من مغبة استغالل
حالة ال��ط��وارىء الصحية لتعميق تغول
ال��س��ل��ط��وي��ة وال��ع��ص��ف ب��ح��ق��وق اإلنسان
وتصفية احلسابات السياسية ،واإلجهاز
ع��ل��ى ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة مب��ق��ت��ض��ى حالة
الطوارئ ،خاصة غير التابعة منها لإلعالم
الرسمي.

اس��ت��دع��اء املناضل عمر الناجي بالناظور على خلفية
نشاطه احلقوقي ومتابعته في حالة سراح؛

استدعاء درك ميضار لألستاذة سهام املقريني بسبب
نضالها في التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد؛
استدعاء ومتابعة املناضل عبد الصادق بنعزوزي ببني
تيجيت بسبب مشاركته في احتجاجات سوء توزيع اإلعانات
املوجهة للفقراء باملدينة؛
استدعاء ومتابعة فتحي احلمياني ومحمد احلسايني
وم��ح��م��د ب��غ��ي��دة ب��ب��رك��ان ،ع��ل��ى خلفية أرائ��ه��م بخصوص
األوض���اع التي تعيشها امل��دي��ن��ة ،ويتابعون ف��ي حالة سراح
وحددت لهم جلسات احملاكمة خالل شهر يونيو؛
االع��ت��ق��ال التعسفي للطالب محمد امل��غ��اري مبيضار،
ومتابعته في حالة سراح؛

 احتجاز املواطن شاطر سفيان وإهانته مبديرية األمن
بالسعيدية مل��دة ث�لاث ساعات ،حسب تصريحاته ،واتهامه
بالنصرانية واستفزازه والتدخل في قناعاته الدينية بأسلوب
التفتيش في الضمائر.

كما شهدت الفترة اعتقاالت ومتابعات مكثفة ملواطنني
آخ��ري��ن بتهمة خ���رق ق��ان��ون ال���ط���وارئ ال��ص��ح��ي��ة (احلجر
الصحي) ،وك��ذا تواتر املمارسات التعسفية لرجال السلطة
واحلاطة من كرامة املواطنني/آت ،كاعتداء قائد على مواطن
بتندرارة وغيرها من املمارسات التسلطية ،مع تنامي عدد
من التعبيرات االحتجاجية للعديد من الفئات حول طريقة
توزيع اإلعانات ،وتوقف أداء األجور أو عدم أدائها في وقتها
أو عدم أدائها كاملة؛
إن الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي بالشرق ،إذ تعتبر أن
مبدأ حرية الرأي والتعبير والتمتع بكافة احلقوق واحلريات

في بالدنا هو مدخل أساسي لبناء نظام سياسي دميقراطي،
فإنها أمام هذا املنحى التصاعدي حملاولة إسكات األصوات
احل��رة املناضلة ضد الفساد والتسلط ،لثنيها عن املطالبة
باحلقوق املشروعة جلماهير الكادحني والعمال،تبلغ الرأي
العام ما يلي:
 .1إدانتها حلملة االعتقاالت واملتابعات في حق املناضلني
وامل��ن��اض�لات ع��ل��ى خلفية ح��ري��ة التعبير وال�����رأي ،وتدعو
السلطات إلى إيقاف كل املتابعات في حقهم؛

 .2تستنكر ال��ظ��روف التي مت فيها اعتقال عبد الصادق
بنعزوز ،الذيتم نقلهلمدينة بوعرفة للمثول أم��ام النيابة
العامة ،وتركه هناك بعد إط�لاق سراحه دون توفير وسيلة
نقل إلرجاعه ملدينة بني تاجيت؛
 .3تطالب بإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني والرأي
ببالدنا ومنهم رفيقنا ياسني فالت بخنيفرة وإيقاف املتابعات
في حق كافة املناضالت واملناضلني؛
 .4فتح حتقيق عاجل ونزيه في مظاهر الفساد التي شابت
تدبير السلطات لعمليات الدعم املقدم للمواطنني وللصناديق
احمللية ملواجهة كورونا إعماال ملبدأ املسؤولية واحملاسبة؛

 .5إسقاط مشروع القانون  ،20.22والكف عن استغالل
ظ��روف احلجر الصحي للتضييق على احلقوق واحلريات
وحتويلها الى حجر أمني وسياسي؛
 .6مطالبتها بضمان احل��ق في ش��روط احملاكمة العادلة
للمواطنني “املتهمني بخرق حالة احلجر الصحي” ورفض
كل أساليب الشطط ضدهم؛

 .7إدانتها ورفضها لكل أساليب التدخل في حرية العقيدة
للمواطنني ،أو احتقارهم وامتهان كرامتهم بسبب ذلك،
والدعوة إلى إسقاط كل القوانني املكبلة حلرية العقيدة.
الكتابة اجلهوية ـ الشرق الثالثاء  19ماي 2020

النهج الدميقرطي بشتوكة يتضامن مع العمال املطرودين وكادحي املنطقة
عبرت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بأشتوكة أيت باها عن
تضامنها مع كافة العمال والعامالت ضحايا االستغالل والتوقيف
عن العمل ورفض كل أشكال التمييز واحليف التي متارس ضدهم
بحرمانهم م��ن تعويضات ص��ن��دوق التضامن وتستنكر ظروف
تشغيلهم ونقلهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا .وسجلت
في بيان صادر عن اجتماعها يوم األربعاء  13ماي :2020

– استمرار معاناة شريحة كبيرة م��ن عمال وع��ام�لات شركة
روزافلور بأيت اعميرة املوقوفني/ات عن العمل مند ماي .2019

– مشاكل عامالت وعمال شركة صوبروفيل الفرنسية املوقوفات
واملوقوفني عن العمل مند  20مارس األخير ،بسبب جائحة كورونا
واحملرومني/ات من تعويضات صندوق التضامن بدعوى أن عمال
القطاع الفالحي غير معنيني بهذا التعويض مما يشكل حيفا
ومتييزا إضافيا ضد عمال القطاع الفالحي.
– مشكل ت��وق��ي��ف ع��ام�لات وع��م��ال محطة التلفيف لشركة
 SALADE TIMEبأيت أعميرة ورف��ض شركة الوساطةPLUS
 INTIREMEالتي تشغلهم التصريح بهم في  CNSSوبالتالي
حرمانهم من تعويضات صندوق التضامن ،مما عرضهم للتشرد
وفقدان مصدر قوتهم.
– مشكل التضييق على احلريات النقابية وطرد عمال نقابيني
بشركة  SAOASبانشادن مما دفعهم إلى االعتصام واالحتجاج
أمام الضيعة الفالحية في ظروف احلجر الصحي.

– مشاكل ضعف وان��ع��دام اإلج����راءات الوقائية واالحترازية
حلماية العمال والعامالت مبجموعة من الشركات س��واء أثناء
النقل من والى العمل أو أثناء العمل (عدم توفير الكمامات – وغياب
مالبس العمل – قلة مواد التعقيم…)
– مشاكل مجموعة من الفئات التي تضررت بشكل كبير بفعل
إج��راءات احلجر الصحي (الفراشة –احلرفيني والتجار الصغار
-عمال املخابز واملقاهي – عمال البناء…) وعدم توصل بعضهم

بتعويضات صندوق التضامن.

– استمرار معاناة احلرفيني والفراشة بالسوق املركزي ببيوكرى
الذين مت تفكيك وإخ�لاء املكان ال��ذي كانوا يستغلونه ملمارسة
أنشطتهم دون إيجاد بديل لهم مما عرض الكثير منهم للبطالة
وعدم االستقرار.

– مشاكل ومعاناة ساكنة املنطقة اجلبلية بأيت باها التي تتعرض
العتداءات من طرف الرعاة الرحل أمام أعني السلطات احمللية.
إضافة إلى مشكل العطش الذي تعاني منه ساكنة مجموعة من
دواوير جماعة تسكدلت بسبب سوء التدبير واحلسابات الضيقة
عالوة على توالي سنوات اجلفاف وشح التساقطات.
– اختالالت ومشاكل توزيع الدقيق املدعم ومعاناة الفالحني
الصغار والكسابة من آثار اجلفاف الذي تعاني منه املنطقة وغياب
الدعم واألعالف للماشية.

وطالبت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بإيجاد حل عاجل
لوضعية عامالت وعمال شركات :روزا فلور – صوبروفيل – PLUS
.…INTIREME – SAOASوحملت املسؤولية ف��ي ه��ذه امللفات
للسلطات احمللية ومندوبية التشغيل وللباطرونا االستغاللية،
ودعت العمال والعامالت إلى اليقظة واحلذر والتضامن وفضح كل
أشكال االستغالل واإلهمال في ظل ظروف احلجر الصحي الذي
تضحي فيه الطبقة العاملة بأرواحها مقابل اجلشع ومراكمة
األرباح من طرف الباطرونا االستغاللية.

وعبرت عن تضامنها مع احلرفيني والفراشة في السوق املركزي
ملدينة بيوكرى وطالبت بإيجاد حل عاجل يضمن لهم حقهم
في ممارسة انشتطهم التجارية بعيدا عن كل أساليب التخويف
واالبتزاز واالستغالل االنتخابوي.كما طالبت بإيجاد حل ملشاكل
الفالحني الصغار والكسابة الذين يعانون بسبب توالي سنوات
اجلفاف وغياب الدعم الكافي وعدم توفير األعالف للماشية والتي
وإن توفرت يتم توجيهها ألصحاب النفوذ وحرمان غيرهم.

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
الدار البيضاء

شبكة تقاطع للحقوق الشغلية تنبه للمخاطر
التي تهدد حياة وسالمة العاملني بشركة صومكا

نبهت شبكة تقاطع للحقوق الشغلية للمخاطر التي تهدد العاملني
بشركة "صومكا" جراء وباء كورونا وجاء في بالغ أولي للشبكة على اثر
االصابات املعلنة في صفوف العاملني بالشركة:

في الوقت الذي تلزم فيه الدولة عبر اجهزتها املختلفة باجلهات
والعماالت واألقاليم املواطنني على االلتزام باحلجر الصحي رغم التكاليف
املرهقة لهذا احلجرخاصة امام عدم استفادة شريحة واسعة من املواطنني
واملواطنات من الدعم بكل اصنافه وبالنظر ملستلزمات العيش الصعبة
خاصة برمضان مانعة اصحاب املهن البسيطة من باعة متجولني وفراشة
واصحاب "املوقف" وكذلك اصحاب الدكاكني واملقاهي من مزاولة مهنهم،
جندها تفتح املجال واسعا امام الشركات الكبرى خاصة العابرة للقارات في
استئناف عملها رغم عدم ملحاحية انتاجه في الوقت احلالي وهو ما ادى
ويؤدي الى االنتشار الواسع لوباء كورونا وسط العمال واسرهم وبالتالي
االنتقال بسرعة وسط االحياء الشعبية التي يسكنونها وهو ما اعلن عنه
اليوم بشركة صوماكا (لسيارات رونو) بالدار البيضاء من اصابة  32حالة
بهذا الوباء مع استمرار اجراء مزيد من االختبارات على باقي العمال.
وطالبت شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار البيضاء عن اجلمعية
املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي مبزيد من احلزم واليقظة في ما
يخص استئناف الشركات لعملها دون اتخاذ ما ينبغي من مستلزمات
احليطة واحلذر ،معبرة عن تضامنها مع هؤالء العمال والعامالت وعن
متمنياتها بالشفاء والسالمة للمصابني /ات لهم والسرهم.
21-5-2020

بومية

فرع اجلمعية ببومية يستنكر ممارسات
رجل سلطة اجتاه الساكنة

استنكر فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ببومية اقليم ميدلت،
اللجوء ألسلوب ”التصرفات التسلطية” الصادر عن قائد بومية ،معلنا
تضامنه مع كل “ضحاياه الذين تعرضوا لإلعتقال واإلهانة والكالم
ال��س��اق��ط ،خ��اص��ة بعض امل��ع��وزي��ن وال��ك��ادح�ين وال��ف�لاح�ين واحلرفيني
وأصحاب احملالت التجارية واملهنية”.

وج��اء ف��ي بيان اللفرع ،أن��ه توصل بعدة شكايات وطلبات مؤازرة
من طرف عدد كبير من مواطنني من بومية والنواحي ،يشتكون من
“الشطط والتسلط واإله��ان��ات التي يقترفها أو يتسبب فيها” قائد
بومية ،رغ��م أص���داره ف��ي مناسبات ع��دة لبيانات استنكارية تشجب
التصرفات غير املبررة لهذا املسؤول و”أساليبه البائدة حسب البيان،
في ترهيب املواطنني وإهانة كرامتهم ونهج أسلوب اإلنتقام واالنتقائية
في التعامل معهم وتعطيل مصاحلهم واعتقال بعضهم .”... ،وانتقدت
مكتب فرع اجلمعية ،متادي هذا املسؤول في سلوكاته التي تخلق جوا
من اإلحتقان والسخط الشعبي في هذه البلدة الهادئة واملهمشة ،وجعل
من مقر القيادة في بومية مرفقا لإلستجوابات البوليسية والتعسفات
املجانية وتخويف املواطنني ب��دل القيام بواجبه في التواصل معهم
واإلستجابة ملطالبهم وقضاء مصاحلهم وحل مشاكلهم املتفاقمة في
هذه الظروف الصعبة”.
كما ندد البيان “باالنتقائية والزبونية واحلزبوية الضيقة التي شابت
عملية توزيع اإلعانات والقفف الرمضانية في مركز بومية وضواحيه،
جراء عدم حتمل هذا القائد ملسؤوليته في هذه الظروف االستثنائية،
مما أدى إلى تعاظم التوظيف السياسي واإلنتخابي واإلنتهازي لهذه
املساعدات”.
وحمل مكتب فرع اجلمعية املسؤولية لعامل إقليم ميدلت في أي
احتقان أو تداعيات قد تنتج عن “السلوكيات الرعناء لهذا القائد”،
خاصة في ظل تردي األوضاع النفسية واالجتماعية واالقتصادية خالل
فترة احلجر الصحي جراء جائحة كورونا...

مراكش
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اجلمعية تندد بالتمييز ضد العمال املغاربة
وتطالب باحترام حقوقهم

عبر مكتب فرع املنارة مراكش للجمعية املغربية
حلقوق األنسان،في بيان صادر بتاريخ اجلمعة
 22م��اي  ،2020عن استنكاره الشديد للوضعية
املأزومة لعامالت وعمال شركة  ،Swissportحيث
منذ توقف الرحالت اجلوية في ظل وضعية حالة
الطوارئ الصحية ،بدأت معاناة العمالت والعمال،
مم��ا دفعهم ف��ي  20م��اي اجل���اري إل���ى تنظيم
وقفة إحتجاجية مبطار مراكش على غرار باقي
املطار خاصة مطار محمد اخلامس بالبيضاء،
للمطالبة مبستحقاتهم األجرية واملنحة السنوية
عن سنة  ،2019نظرا لتوقف املؤقت نشاط الشركة
بسبب ظ��روف ال��ط��وارئ الصحية ،وق��د تدخلت
السلطة احمللية ملنع الوقفة وإلغائها مببرر حالة
ال��ط��وارئ الصحية التي تفرضها جائحة كرونا،
وإع��ط��اء كذلك فرصة للمفاوضات ب�ين ممثلي
ال����ع����م����ال وإدارة
ال������ش������رك������ة حتت
إش���������راف ممثلي
احل���ك���وم���ة داخ���ل
ال��ل��ج��ن��ة الوطنية
ل���ف���ض منازعات
الشغل.
وأع����ل����ن مكتب
ف�������رع اجلمعية
أن���������ه ق�������د سبق
للمكتب النقابي
ومم����������ث����������ل ع����ن
الشركة والسلطة
وم�������ن�������دوب�������ي�������ة
ال����ت����ش����غ����ي����ل ،أن
إج�����ت�����م�����ع�����وا في
إط����������ار ال���ل���ج���ن���ة
اإلقليمية حل��ل م��ن��ازع��ات الشغل على مستوى
عمالة م��راك��ش ،ل��ك��ن تشبت الشركة بقراراتها
املتمثلة في اإلستغناء عن حوالي  60في املائة
من العاملني ،وتقليص الرواتب إلى النصف حتى
نهاية  ،2020وغيرها من الشروط املجحفة في
حق العمال ،دفع ممثلي العمال الى رفض العرض
الذي  ،ليتم رفع امللف إلى اللجنة الوطنية حلل
منازعات الشغل.
وسجل فرع املنارة مبراكش ،أن عامالت وعمال
شركة " سويسبور  Swissportفي مطارات العديد
من الدول ،ورغم توقفهم املؤقت عن العمل الزالوا
يتوصلون برواتبهم كاملة .كما يسجل أن الشركة
إستغلت اجلائحة لتتملص من كل إلتزاماتها
إجتاه العمال ،مبا فيها عدم إحترام عقود الشغل،
واإلجراءات التي إتخذتها الدولة إجتاه املقاوالت
والشركات فيما يخص تدبير التشغيل في املرحلة
احلالية ،وخ��اص��ة دع��م العمال امل��ص��رح بهم من
طرف املقاوالت لذى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
وبناءا عليه ،عبر مسؤولو الفرع عن تضامنهم
مع عامالت وعمال شركة " سويسبور" Swissport
مب��ط��ار م��راك��ش امل��ن��ارة ،م��ؤك��دي��ن على ضرورة
احترام حقوق كل الفئات من العمال ،العاملني

ب��ع��ق��ود دائ��م��ة او م���ح���دودة  ،وأي��ض��ا العاملني
مبوجب عقود الوكالة الوطنية الن��ع��اش الشغل
والكفاءات .ANAPEC

و استنكر ب��ي��ان ال��ف��رع أس��ال��ي��ب التمييز من
طرف إدارة الشركة إجت��اه العمال املغاربة وعدم
معاملتهم كمثيليهم في ال��دول األخ���رى ،علما
أنهم يؤدون نفس املهام واألشغال ،وساهموا في
ثنمية مقدرات الشركة وعائداتها املالية وتوسعها
وط���ال���ب ب��ص��رف ك���ل امل��س��ت��ح��ق��ات غ��ي��ر املسواة
للعامالت والعمال ،خاصة اجرة شهرين واملنحة
السنوية لسنة .2019
واض���اف ب��ي��ان ال��ف��رع" :نستنكر ك��ل احملاوالت
الرامية الى حتميل العمال االنعكاسات السلبية
لالزمة ،وندعو الى إجراء حوار جدي ثالثي يفضي

الى نتائج متوافق عليها بني ممثلي العمال وادارة
الشركة ،يراعي املطالب العادلة للشغيلة ،ووقف
وإبطال كل أشكال التسريح أو الطرد من العمل،
واعتماد مقاربة حتافظ على سريان عقود الشغل
وحتترم حقوق العمال وتستحضر تضحياتهم
وعطاءاتهم أيام الرخاء والظرفية احلالية....
ووض���ح ف��رع اجلمعية ك��ون ش��رك��ة "سويسبور
 "Swissportتعد من الشركات املتعددة االستيطان
املختصة في اخلدمات االرضية للمطارات على
الصعيد العاملي ،والتي يوجد مقرها اإلجتماعي
مبدينة زوريخ السويسرية .واحلائزة على صفقة
اخلدمات األرضية للمطارات من ط��رف املكتب
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ط��ارات منذ سنة  2012مل��دة سبع
سنوات قابلة للتجديد ،وتعمل الشركة باخلدمات
األرضية في  15مطارا موزعة في املغرب وتقدر
رحالتها ب  60.000رحلة جوية ذهابا وإيابا في
السنة أي مبعدل  8ماليني مسافر بحيث حتتكر
هاته الشركة أكثر من  % 25من حصة السوق ،
وتعمل مع العشرات من الشركات اجلوية العاملية.
ويعتبر مطار مراكش أكبر نقطة من حيث عدد
الرحالت باملغرب سواءا الدولية والداخلية كذلك،
وتشتغل ب��ه حصة األس��د م��ن مجموع عامالت
والعمال هذه الشركة.

قضايا عمالية وحقوقية
المحمدية

عامالت معمل "طوبكندي" حتتج
على عدم صرف أجورهن

قام مناضالت من النهج الدميراطي باحملمدية بزيارة تضامنية
لعشرات العامالت اللواتي نظمن وقفة احتجاجية أم��ام معمل
"طوبكندي "topcandyاملختص في إنتاج احللويات (بسيكوي،
كوفرية )biscuits,gaufrettes...وذالك يوم السبت 23ماي.2020
ويوجد املعمل بجماعة سيدي موسى املجدوب (ضواحي احملمدية).

فرغم احلرارة ،وشروط "احلجر الصحي" ،والصيام (ليلة العيد)
وال��ب��ع��د ع��ن امل��دي��ن��ة ،ف��إن ضحايا االس��ت��غ�لال ق��د نظمت الوقفة
احتجاجا عن ع��دم توصلها باجورها ،وع��ن ع��دم تصريحها من
طرف الباطرون لصندوق الضمان االجتماعي...

وتشتكي العامالت من عدم توصلهن بأجور هن رغم هزالتها
علما أنهن تشتغلن في ظروف صعبة :شروط اإلنتاج داخل املعمل،
خطر جائحة ك��ورون��ا ،انعكاسات ال��ص��وم على الصحة ف��ي تلك
الظروف،...
هكذا يعيش ضحايا االستغالل باحملمدية كمثيلتها عبر ربوع
املغرب عرضة لتحالف الباطرونا املفترسة املدعمة من طرف مختلف
أجهزة الدولة .في غياب التضامن الفعلي والفعال للنقابات ،وللقوى
السياسية املناضلة ،حيث الكل يتستر وراء "احلجر الصحي" ...؟
كل التضامن مع ضحايا البرجوازية الرأسمالية ،املدعمة من
طرف األجهزة املخزنية..
ع .ل( .فرع النهج الدميقراطي باحملمدية).

ووجد العمال/ات أنفسهم بال دخل ،حيث لم
يتوصلوا سوى بتسبيق جد ضئيل يتمثل في
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عائلة كيحل املشردة بدوار الصافي ضحية "كورونا".
أخبرتنا العائلة أن معيلها ،االبن األكبر ،العامل
ب��ش��رك��ة  SOMACAب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء ق��د أصيب
بجائحة كورونا وهو موجود منذ األربعاء  20ماي
باملعرض الدولي بالدار البيضاء.
ل��م ت��ت��وص��ل ال��ع��ائ��ل��ة ب��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��وص��ات التي
أجريت جلميع أفرادها(يوم اخلميس  21ماي ،ويوم
اجلمعة 22ماي).

و للتذكير ،فان أفراد العائلة (20حسب تصريح
الضحايا) مكدسون منذ شهور في "خزانة العزاء"
"امل��ه��داة" لهم من ط��رف اجلماعة (ب��دل التضامن
والدعم الفعلي) وذل��ك بعد
ت��ش��ري��ده��م ع��ل��ى اث���ر حكم
ق���ض���ائ���ي ل���ص���ال���ح صاحب
األراض�������ي ال��ف�لاح��ي��ة (في
األصل) والتي يريد صاحبها
حتويلها إل���ى ع��ق��ار لتشيد
مباني...

و لإلشارة فان "خيمة العزاء" ال تتوفر على ماء،
على مرحاض...
كل التضامن مع عائلة كيحل ضحية املضاربة
العقارية ،وضحية "كورونا".
و من جديد نطالب اجلهات املعنية بتوفير سكن
الئ��ق لألسرة امل��ش��ردة ،والتي س��ت��زداد معاناتها مع
إصابة معيلها .

ع��ل��ى ف��ق��ي��ر ،ع��ض��و ف����رع ال��ن��ه��ج الدميقراطي
باحملمدية.

الصور مأخوذة خالل زيارة سابقة.

األسرة تقطن براكة منذ
ع���ق���ود م��ض��ت ب���ات���ف���اق مع
صاحب األراض���ي الفالحية
(تقريب قوة العمل من مكان
العمل)...

عمال /ات شركة "يازاكي" عرضة لالستغالل
والتجويع والتسريح
ي��ت��ع��رض ع��م��ال وع��ام�لات ش��رك��ة "يازاكي"
اليابانية ل��ع��دوان على مكتسباتهم الشغيلة.
حيث ُح ِر َم العمال -ات من تعويضات الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،بعدما توقفت
ال��ش��رك��ة م��ن��ت��ص��ف ش��ه��ر م�����ارس امل���اض���ي عن
االنتاج بعد فرض حالة الطوارئ الصحية .وقد
عمدت الشركة في نهاية شهر أبريل ،2020إلي
رفضت جتديد عقود أزيد من  100من األجراء
واألج���ي���رات بعقود م��ح��ددة امل���دة ،ال��ت��ي كانوا
يشتعلون بها.
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انتشار اجلائحة في صفوفهم خصوصا مع
ظ��ه��ور ب���ؤر وب��ائ��ي��ة ف��ي ال��ع��دي��د م��ن الوحدات
الصناعية،

لالشارة" :يازاكي" شركة متعددة االستيطان
(يابانية األصل) متخصصة في صناعة أجزاء
السيارات ،تشغل ما يناهز  15ألف عامل بثالثة
ف��روع ف��ي طنجة ،القنيطرة ،مكناس ،قدمت
لالستثمار باملغرب لقربه من السوق األوروبية،
وتربطها عالقة جتارية مع شركة رونو نيسان.
استفادت "يازاكي" من مزايا مالية وضريبية...
ومزايا أخرى توفرها املنطقة الصناعية احلرة
(يد عاملة مؤهلة بأجور جد متدنية ،قوانني

عن "العمل غير املنتج"

احليسن لعنايت

عندما نقول بأن الرأسمال  +العمل تَنتج عنه فائض القيمة التي مصدرها
قوة العمل الزائدة الغير مؤدى عنها من طرف الرأسمال وأن فائض القيمة هذه
بدورها تشكل مصدر الربح الذي ينمي التراكم الرأسمالي ،فذلك لتبيان أن ما
ينتج ثروة البورجوازية ويوسعها هو العمل املأجور....
العمال امل��ض��رب��ون وح��ده��م م��ن ي��ع��رف أن ال��ق��وة العمومية عندما تتدخل
إلخالئهم من وحدة إنتاجية عند احتاللها أو االحتجاج أمامها ،ليس من باب
حسم شنأن وقع بني "قبيلة قوى التدخل األمنية" و"قبيلة العمال" ...فتدخل
قوى القمع ضد العمال هدفه هو الدفاع عن الرأسمال مبا ينمي فائض القيمة.

فالرأسمالي وح��ده يعرف أن وح��دة صناعية يجب أن تستعني مبهندسني
ومبدعني لتنمية وحتسني إنتاجها أو تدميرها وتفكيك قوى اإلنتاج بها ،مبا
يسمح بوضع وسائل وق��وى جديدة محلها ،مبا يحافظ على مستوى فائض
القيمة وزي��ادت��ه��ا ...وللرأسماليني عبرة في اندحار الصناعة التقليدية أمام
الصناعة املمكننة.
والطبقة البرجوازية هي وحدها من تعرف أن استمرارها يتطلب بالضرورة
بسط قبضتها على الدولة الناطقة باسمها ،والتي توفر لها ما هي في حاجة إليه
من مدارس وكليات ومعاهد عليا تسهر على تكوين منتجني مباشرين مؤهلني
ومهندسني وتقنيني ومبدعني ومثقفني ،يسهرون على الهيمنة اإليديولوجية،
في خدمة االستغالل ،وم��ن ترسانة أمنية وقضائية يوظف فيها مأجورون
يسهرون على ضمان استمرارية التراكم الرأسمالي.
من هنا يظهر أن مفهوم العمل غير املنتج في النظام الرأسمالي ال معنى له
باملطلق ،فهو من بقايا التعريفات املوروثة عن سميث وريكاردو الذين يعتبرون
بأن الدولة فوق الطبقات أو أداة للتوازن فيما بينها ...إنه مصطلح وضع لكي
يتمكن املاركسيون من التمييز بينه وبني العمل املنتج املباشر مبعنى العمل الذي
ينخرط مباشرة في دورة اإلنتاج الرأسمالية...

نصف املبلغ الشهري ،باإلضافة لـ  500درهم
(منحة عيد الفطر) و 750درهم (نصف منحة
عيد األض��ح��ى) مع اقتطاع  6أي��ام من رصيد
اإلجازة السنوية.
وقد دعي العمال/ات الستئناف العمل ،بعد
تشغيل بشكل جزئي لبعض وح��دات الشركة
�دء من  5مايو .مع ما يشكل ذلك من خطر
ب� ً

في خدمة رأس املال ،قمع العمل النقابي،)...

ه���ك���ذا وف�����ي غ���ي���اب ع���م���ل ن���ق���اب���ي مكافح
ومتضامن يوحد نضال العمال ضد االستغالل
وجشع الرأسمال الذي ال يهمه إال الربح السريع
على حساب صحة وسالمة وحياة العمال ،ال
مناص من بناء حزب الطبقة العاملة ملواجهة
جبروت الرأسمالية املتوحشة.

فالعمل املنتج املباشر هو الذي يعطيه املاركسيون أهمية ألن هدف املاركسية
هو تغيير العالم بالقضاء على الرأسمالية املستغلة لإلنسان ،سواء عبر العمل
املأجور املنتج املباشر أو العمل املأجور غير املباشر ...فسلسلة اإلنتاج الرأسمالية
ال ميكن توقيفها إال بسيطرة املنتجني املباشرين على وسائل اإلنتاج...

هذه السيطرة على وسائل اإلنتاج ليس فقط لتلبية مصالح املنتجني املباشرين
املندمجني في سلسلة اإلنتاج الرأسمالي بل كذلك مصالح كل املأجورين الذين
توظفهم ال��دول��ة ال��ب��رج��وازي��ة خلدمة ال��ت��راك��م ال��رأس��م��ال��ي ،وإال أصبحت دولة
املنتجني ال ميكن نعتها بدولة تخدم مصالح األغلبية الساحقة من الشعب
باستثناء البورجوازيني الذين يتشبثون بتوظيف وسائل اإلنتاج في االستغالل
الرأسمالي....

من تاريخ الحركة النقابية والعمالية

جتربة احلزب الشيوعي السوداني في احلركة النقابية
 - 6فترة الدميقراطية الثالثة " :" 1989 – 1985
قانون النقابات لسنة : 1987
-

مببادرة من الشيوعيني والنقابيني  ،متّ طرح ضرورة
إلغاء القوانني النقابية املايوية املقيدة للحريات  ،وتصفية
آثار مايو  ،وتلكات حكومة الصادق املهدي في ذلك  ،حتى
انتزع النقابيون قانون النقابات لسنة  ، 1987وهذا القانون
شارك فيه النقابيون  ،وكان مقبوال .فما هي سمات القانون؟
.
 كفل القانون حق االضراب  ،وسمح لالحتادات أن تكونمجلسا ع��ام��ا يجمعها ،وت��ك��ون ع��ام  1988املجلس العام
للنقابات .

 م��ن عيوب ال��ق��ان��ون أن��ه ج��زأ احت��اد املوظفني الواحدإلي ثالثة احتادات منفصلة للموظفني واملهنيني والفنيني
واملعلمني ،بجانب االحتاد العام لنقابات العمال.

 طالب مؤمتر احت��اد املوظفني واملهنيني في سبتمبر 1987بالغاء القوانني املقيدة للحريات النقابية ممثلة في
قانون النقابات لسنة  ، 1977وقانون عالقات العمل الفردية
لسنة  ،1981وقانون العالقات الصناعية لسنة  ، 1976وقانون
ضوابط اخلدمة املدنية لسنة .1983

 بعد االجراءات االقتصادية التي قررتها حكومة الصادقامل��ه��دي ب��زي��ادة أس��ع��ار السكر والسلع االستراتيجية ،رفع
املكتب التنفيذي الحتاد املوظفني واملهنيني مذكرة بتاريخ
 ، 1989 /1/ 7قدمت فيها البديل لزيادة السكر واالجراءات
االقتصادية ال��ذي ميكن تلخيصه في اآلت��ي :وقف احلرب
 ،االص�ل�اح الضريبي ،خفض مصروفات اجل��ه��از السيادي
والوزاري والتشريعي واحلكم االقليمي ،االبقاء علي مجانية
التعليم والعالج ،رفض التشريد واخلصخصة  ،إعادة تدريب
العمالة، ،رف��ض رف��ع الدعم  ،تقليص االي��ج��ارات  ،اصالح
اجلهاز الضريبي ،االص�لاح املصرفي  ،االص�لا اجلمركي،
استرداد املال املنهوب  ،التحكم في التجارة اخلارجية ،رفع
اإلنتاجية ودور العاملني ، ،تخفيض وتركيز األسعار ودعم
السكر والبترول ،واألدوي��ة وال��ذرة  ،تخفيض االيجارات في
السكن ،واملواصالت وتوفير اخلدمات االجتماعية ،احملافظة
علي أسعار السلع التموينية ، ،إعادة عالوة املعيشة للمحافظة
علي القوى الشرائية لألجور ومستوي معيشة العاملني  .الخ.
ق��اد املجلس ال��ع��ام اض��راب��ا عاما ض��د زي���ادة السكر
•
أجبر احلكومة علي التراجع .ومت اسقاط حكومة الوفاق
التي كانت تتكون من أح��زاب األم��ة بقيادة الصادق املهدي
واالحت���ادي الدميقراطي بقيادة محمد عثمان امليرغني،
واجلبهة القومية اإلسالمية بقيادة الترابي ،،ومت تكوين
حكومة الوحدة الوطنية الواسعة.

من سلبيات القانون  1987ايضا سلطات املسجل
•
الذي يتدخل في مراجعة اموال االحتادات والنقابات ،بدال
من اجلمعية العمومية ،وكذلك له احلق في إلغاء االنتخابات
التي جت��رى في أي احت��اد أو نقابة ،ه��ذا فضال أن احلياد
ش��رط أس��اس��ي ف��ي وظيفة املسجل ول��ذل��ك يجب أن يكون
املسجل أحد اعضاء الهيئة القضائية ،ويعني بقرار منها ،ال
من مجلس الوزراء.
 – 7فترة انقالب اإلسالمويني "يونيو  1989-أبريل ."2019

بعد االضراب العام ومحاصرة النظام بعد توقيع اتفاقية
السالم مع احلركة الشعبية ( اتفاقية امليرغنى – قرنق)
للحل السلمي ملشكلة اجلنوب ،قطع اإلسالمويون أو اجلبهة
القومية اإلسالمية بقيادة الترابي الطريق السلمي  ،وقاموا
ب��ان��ق�لاب  30ي��ون��ي��و ال���ذي ص���ادر احل��ري��ات الدميقراطية
والنقابية في انقالب فاشي دموى لم تشهد البالد له مثيال،
ومتّ حل األح��زاب والنقابات وإلغاء قانون  1987والبرملان
 ،ومصادرة حرية العمل النقابي  ،وتشريد اآلالف من من
النقابيني والعاملني  .كما صدر حكم باالعدام علي الدكتور
مامون محمد حسني ود .سيد محمد عبدالله  ،بعد اضراب
األط��ب��اء ،مم��ا وج��د استنكارا واس��ع��ا محليا وعامليا اجبر
احلكومة علي التراجع ،وأصبح االض��راب عقوبته االعدام
في القانون اجلنائي!!!في األيام األولي لالتقالب .

ص���در ق��ان��ون ال��ن��ق��اب��ات ل��س��ن��ة  ، 1992والالئحة
التفسيرية  ،والئحة تكوين النقابات العمال لسنة ، 1992
والئحة تكوين االحتادات املهنية لسنة . 1992

ك��ان��ت ت��ل��ك ال��ق��وان�ين األك��ث��ر ظ�لام��ي��ة ف��ي تاريخ
العمل النقابي ،وانتهاكا حلق التنظيم ومصادرة استقالل
ودميقراطية العمل النقابي  ،ومتّ إلغاء النقابة الفئوية ،
واستبدالها بنقابة املنشأة.
متّ تعريف العامل " أي شخص يقوم بأي عمل لقاء
أج��ر ،س��واء كان ذلك راتبا أو جعال أو اي مقابل" لتأسيس
نقابة واحدة في مواقع العمل تضم جميع العاملني .
متّ تعريف املنشأة " تضم أي موقع أو مواقع عمل
تضم مجموعة من العمال" ،وك��ان الهدف اضعاف العمل
النقابي وتشتيت شمله.

في املادة ( )4متّ استثناء فئات القضاة واملستشارين
القانونيني لديوان النائب العام وأعضاء السلك الديبلوماسي
والضباط اإلداريني من حق التنظيم النقابي.

حدد القانون عدد أعضاء النقابة بأن ال يقل أعضاء
النقابة عن "  "100عضوا  ،واال يقل عدد الهيئة الفرعية عن
 50عضوا.
متّ رب��ط أه��داف النقابات بالسلطة كما ج��اء في
حتقيق أهداف املشروع احلضاري للجبهة اإلسالمية.
وهو قانون يصادر حرية العمل النقابي  ،ويربط النقابات
بالدولة  ،ويتعارض مع مبادئ منظمة العمل الدولية.
قاوم احلزب والنقابيون والعاملون القانون حتى متّ
تعديله إلي قانون  ، 2001والذي لم يشترك في إع��داده كل
املنظمات النقابية  ،واحتفظ القانون بنقابة املنشأة الذي
وجد معارضة ومقاومة شديدة.

استمرت املقاومة ،وكانت احلصيلة قانون النقابات
لسنة  ، 2010الذي كفل حق االض��راب والكلية االنتخابية،
لكن القانون حد من حرية النشاط النقابي بارتكازه علي
نقابة املنشأة  ،والئحة الوزير  ،وبالسلطات الواسعة للمسجل.

واص���ل احل���زب م��ع النقابيني والعاملني النضال
م��ن أج���ل حت��س�ين اوض����اع ال��ع��ام��ل�ين وزي�����ادة احل���د األدن���ي
لألجور وتركيز األسعار  ،ودعم االضرابات الواسعة من اجل
ذلك  ،واملطالبة بإلغاء قانون نقابة املنشأة ،وانتزاع قانون
دميقراطي للنقابات ونقابة الفئة ،ودميقراطية واستقاللية
احلركة النقابية ،وواصل النضال النقابي مبختلف األشكال
حتى من داخل نقابة املنشأة ،تأسيس جتمع املهنيني ،وقيام
اوسع حتالف نقابي من أجل اسقاط عناصر املؤمتر الوطني
واالنتهازيني من النقابات  ،وقيام اوس��ع حتالف السقاط
النظام وقيام البديل الدميقراطي ،وثبت احلزب علي هذا
املوقف ورف��ض "الهبوط الناعم "ال��ذي يعيد إنتاج النظام
السابق مع تغييرات شكلية ،حتى انفجرت ث��ورة دميسبر
 ، 2018وح���دث ان��ق�لاب اللجنة األم��ن��ي��ة  ،ف��ي  11اب��ري��ل ،
ويواصل احلزب مع احلركة النقابية النضال من اجل إلغاء
نقابة املنشأة  ،والعودة لنقابة الفئة  ،وكخطوة  ،وحتى اجازة
القانون اجلديد ال��ذي رفعه مكتب النقابات املركزي  ،يتم
العودة لقانون  ، 1987وعقد اجلمعيات العمومية للنقابات
وسحب الثقة من عناصر فلول النظام الفاسد  ،وتكوين
ال��ل��ج��ان التمهيدية  ،وم��واص��ل��ة ال��ن��ض��ال م��ن أج��ل انتزاع
دميقراطية واستقاللية العمل النقابي  ،وكامل احلكم املدني
الدميقراطي.

خامتة :

ه��ك��ذا م���ن خ��ل�ال االس���ت���ع���راض ال��س��اب��ق مل���واق���ف نرى
أن احل���زب خ���اض ص��راع��ا م��ن أج���ل دمي��ق��راط��ي��ة احلركة
النقابيةواستقاللها ووح��دت��ه��ا ،وه���ذا ه��و س��ر ق��وة ومنعة
احلركة النقابية  ،واستمرار نضالها رغ��م القمع الوحشي
الذي تعرض له النقابيون السودانيون  ،وال سيما من النظام
االسالموي الدموي الفاسد.
ك��ان ذل��ك انطالقا من املفهوم ال��ذي رسخه احل��زب منذ
تاسيس احلركة النقابية ب��ض��رورة استقالل النقابات عن
ال��دول��ة ،وع��ن األح���زاب السياسية ،.ورف��ض تدخل السلطة
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في ش��ؤون النقابات أو حلها  ،باعتبار ذل��ك حق اجلمعية
العمومية  ،كما انتقد خطأ تكوين نقابات سرية  ،كما مارس
احلزب مبدأ النقد والنقد الذاتي باعتباره الضمان لتصحيح
األخطاء في العمل النقابي واجلماهيري.
عرف احلزب النقابة باعتبارها جبهة واسعة تضم العاملني
ّ
غض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الفكرية أو الدينية
أو العرقية ،بهدف الدفاع عن مصالح ومطالب عضويتها ،
ومتسك احل��زب بوحدة احلركة النقابية باعتبارها صمام
االمان لنجاح العمل النقابي.
وأخ��ي��را ك���ان للحركة ال��ن��ق��اب��ي��ة م��ن��ج��زات مهمة ميكن
تلخيصها في اآلتي:
 أدخ��ل��ت ال��وع��ي ف��ي ص��ف��وف ال��ع��ام��ل�ين ف��ي التمسكبحقوقهم ومطالبهم  ،وحققت لهم مكاسب كثيرة.

 لعبت دورا مهما في استقالل ال��س��ودان وث��ورة أكتوبر ،. 1964وانتفاضة أبريل  ، 1985وثورة ديسمبر . 2018

 الدفاع عن السيادة الوطنية مبقاومة املعونة األمريكيةالتي تشترط التدخل في الشؤون الداخلية.
 التصدى للعدوان الثالثي ع��ام  1956ال��ذي قامت بهفرنسا وبريطانيا واسرائيل علي مصر  ،وتطوع الشفيع
احمد الشيخ ورفاقه من احتاد العمال  ،ومخاطبة العمال
من قناة السويس.
 -استنكار مجزرة شهداء جودة . 1956

 املطالبة باحلريات الدميقراطية والنقابية  ،اضراباحلريات  ، 1952دعم طالب خور طقت باستنكار فصل 119
طالب  ،ودعم اضراب البوليس .1951

 م��ق��اوم��ة ع����دوان ي��ون��ي��و  1967ع��ل��ي م��ص��ر وس���وري���ا ،ومساهمة احت��اد العمال في قيام االحت���ادات العمالية في
افريقيا والعالم العربي  ،ودور احتاد العمال في احتاد العمال
العاملي  ،حيث كان الشفيع قياديا به.
 بعد ث��ورة أكتوبر  ، 1964تطور عمل النقابات واحتادالعمال  ،حيث أصبح العمل النقابي يقوم علي املعرفة والعلم
والتدريب ،وك��ون احت��اد العمال مبساعدة احل��زب الشيوعي
مكتب للدراسات النقابية  ،واصداركتيبات  ،ودراس��ات حول
قضايا العاملني  ،واحل��د األدن��ي لألجور واملعيشة  ،وحول
مشكلة السكن  ،والتدريب والتأهيل داخل وخارج السودان.

أهم املراجع :

 - 1الطيب حسن  :مذكرات عن احلركة العمالية" تأسيس هيئة شؤون
العمال" ،دار جامعة اخلرطوم 1989م.
 - 2مذكرات إبراهيم زكريا  ،مجلة الشيوعي 1950
 - 3أحمد حسن اجلاك :احلركة النقابية والتطور السياسي في السودان،
مجلة الثقافة الوطنية ،يناير 1988م.
 - 4حسن علي الساعوري وعبد الرحمن قسم السيد وجمال البناء :عمال
السودان والسياسة ،دار الفكر اخلرطوم .1986
 - 5تيم نبلوك  :صراع السلطة والثروة في السودان ،ترجمة الفاحت التجاني
ومحمد علي جادين ،دار جامعة اخلرطوم .1990
 - 6سعد الدين ف��وزي :احلركة العمالية في ال��س��ودان ،بني أع��وام 1946-
 1955اكسفورد .1957
 - 7عبد اخلالق محجوب :احلركة العمالية في السودان بني أعوام 1946-
 1955للدكتور سعد الدين فوزي ،مجلة الفجر اجلديد ،العدد الثاني أكتوبر
1957م.
 - 8عبد اخلالق محجوب  :حملات من تاريخ احلزب الشيوعي السوداني ،
دار الوسيلة .1987
 - 9علي محمد بشير موسي :تاريخ نقابة عمال السكة احلديد واحلركة
النقابية في السودان  ، -1961 1906 ،دار عزة 2006م.
 - 10علي خليفة مهدي  :ورقة لورشة مراعاة قوانني النقابات في السودان
حلقوق االنسان الوطنية والدولية ،بدون تاريخ.
 - 11ت��اج السر عثمان احل��اج  :خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة
السودانية(  ،)1956 1900-الشركة العاملية .2007
 - 12ثورة شعب ،اصدار احلزب الشيوعي السوداني  ،دار الفكر االشتراكي،
.1965
 - 13محمد سلمان :اليسار السوداني في عشرة أعوام ،مكتبة الفجر .1971
 - 14محمد السيد سالم :التطور التاريخي للحركة العمالية في السودان،
الصحافة .2002 /8/2
 - 15من الله عبد الوهاب  :احلركة النقابية  :قضايا السياسة واملجتمع ،
دار عزة 2007م.
 - 16دستور االحتاد العام لنقابات عمال السودان.1950 /11/ 15 ،
 - 17قانون نقابات العمل والعاملني  1948وتعديالته " قانون – 1960
"1987 – 1977 – 1966
 - 18اجلبهة النقابية  :نقد قانون النقابات لسنة  ،1987مارس 1988م.
 - 19محاضر هيئة شؤون العمال. 1948 – 1947 1946- :
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الوباء في خدمة النظام
ال شك أن جائحة كورونا وما تناسل حول نشأة الفيروس
وانتشاره السريع والواسع من نظريات ومرامي وأهداف
سياسية واقتصادية واجتماعية ،قد منح الدولة فرصة
ذهبية حملاولة استرجاع هيبتها املفقودة منذ انطالق
حركة  20فبراير املجيدة ،التي ساهمت في تعمق األزمة
البنيوية للنظام املخزني وع��رت عن تآكل كافة وسائطه
س��واء األح���زاب امللتفة حوله أو ال��ق��ي��ادات البيروقراطية
للنقابات أو ما يسمى باملجتمع املدني املشكل من العدد
الهائل م��ن اجلمعيات التي فرخها ومولها ف��ي إط��ار ما
سمي باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وهذه اجلمعيات
يستعمل النظام غالبيتها في أعمال بلطجية من أجل
مواجهة نضاالت احلركة ومختلف األشكال االحتجاجية
املطالبة بحقوقها املشروعة .ويرجع الفضل حلركة 20
فبراير في املساهمة الفعالة في تكسير جدار اخلوف لدى
اجلماهير الشعبية ،من خ�لال فتحها
الباب واسعا أمام احلركات االحتجاجية
ملختلف ال��ف��ئ��ات الشعبية (العامالت
والعمال ،املعطلون ،األساتذة املفروض
عليهم التعاقد ،الطلبة )...كما اندلعت
عدة حراكات في أهم املناطق املهمشة
واملقصية (الريف ،جرادة ،زاكورة ،وطاط
احل����اج )...بقيادة شباب ه��ذه املناطق
بشعارات رفع التهميش عن مناطقهم
ومنحها حقها ف��ي التنمية واحلرية
والعيش الكرمي.
ف���إذا ك���ان ال��ت��ص��دي ل��ل��وب��اء يتطلب
اتخاذ التدابير احلمائية واالحترازية
م���ن ق��ب��ي��ل احل���ج���ر ال��ص��ح��ي واملكوث
ف��ي امل��ن��ازل م��ع م��راع��اة ظ��روف العيش
ل��ل��ف��ق��راء وامل��ه��م��ش�ين وامل��ع��ط��ل�ين ،عبر
ت���زوي���ده���م ب��امل��س��ت��ل��زم��ات الغذائية
األس���اس���ي���ة واألدوي�������ة جل��ع��ل��ه��م يلتزمون
ب��ش��روط احل��ج��ر ف��ي إط���ار ال��ع��ي��ش الكرمي،
فإن املالحظ هو اعتماد الدولة على املقاربة
األمنية ،حيث جندت كافة أجهزتها القمعية
ل��ف��رض احل��ج��ر الصحي على اجلميع مبا
فيهم امل��ف��ق��رات وامل��ف��ق��رون ال��ذي��ن يعيشون
بعملهم اليومي الهش وال��ذي��ن فقدوا مورد
رزقهم بني عشية وضحاها دون أن تكون لهم
أي��ة إمكانية إلعالة أس��ره��م .فبدل ممارسة
املراقبة بغاية االلتزام بالتدابير احلمائية،
يتم استعمال اإلك��راه والقمع واالعتقاالت،
كما وظفت الدولة ترسانة إعالمها لتضخيم
ش��ع��ور الهلع واخل���وف واحل��اج��ة إل��ى تدخل
الدولة ومراقبة السلطة لتحركات وأنشطة
املواطنات واملواطنني.
وباحلديث عن الفئات املتضررة من هذه
اإلج�����راءات ،ت��أت��ي الطبقة العاملة ف��ي أول
ال��ق��ائ��م��ة ،ح��ي��ث أج��ب��ر ال��رأس��م��ال��ي��ون أرباب
املعامل املدعومني من طرف الدولة ،أجبروا
العامالت والعمال ف��ي العديد م��ن املنشآت
اإلنتاجية واملعامل على استمرار العمل بدون
توفير الشروط الوقائية الضرورية ،محملة
إياها تبعات أزمتها االقتصادية الناجتة عن
تفشي الوباء ،وهو ما جعل العامالت والعمال
يعيشون بني مطرقة اخل��وف من تعرضهم
للعدوى بسبب انتشار الوباء في أوساطهم
وسندان الطرد والقبول بشروط االستغالل

املجحفة .وقد أسفرت هذه الوضعية ،بالفعل عن إصابة
العديد من العامالت والعمال في معامل بطنجة والقنيطرة
والدار البيضاء وغيرها من املناطق الصناعية.
أم��ا ال��ك��ادح��ات وال��ك��ادح��ون ال��ذي��ن يشتغلون ف��ي مهن
ال��ه��ش��اش��ة ،وال��ذي��ن ي��ت��م التعبير عنهم باملشتغلني في
االقتصاد غير املهيكل ،فقد أطنب اإلع�لام الرسمي في
احلديث عن حتمل صندوق كورونا لدعمهم شريطة تقدمي
طلب إلى اللجنة املكلفة بذلك ،فيمكن القول إن هذه الفئة
العريضة قد ذاقت األمرين .فمن جهة هزالة املبالغ املعلن
عنها ،وم��ن جهة ثانية مت رب��ط إمكانية االس��ت��ف��ادة من
الدعم بتأشيرة أعوان السلطة وهو ما فتح الباب أمامهم
البتزاز املعنيني .وإلى حدود هذا التاريخ ،الزال العديد من
هؤالء الفقراء في انتظار دائم للتوصل بهذا الدعم.
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احلسني لهناوي
وال ي��زال املعتقلون يقبعون وراء القضبان بالرغم من
دع���وات الهيئات احلقوقية للمطالبة ب��إط�لاق سراحهم،
جتنبا إلصابتهم بالفيروس ،كما حدث بسجن ورزازات.
ويأتي على رأس القائمة املعتقلون السياسيون وباخلصوص
معتقلي حراك الريف الذين برهنت جائحة كورونا على
مدى مشروعية مطالبهم وضمنها مطلب بناء مستشفى
إقليمي للمنطقة تتوفر فيه كافة املعايير الدولية من أطر
ومستلزمات وجتهيزات ضرورية .وفي نفس الوقت ،تفنيد
ك��ل أط��روح��ات النظام وأذن��اب��ه السريني منهم والعلنيني
التي حاولت يائسة ض��رب مصداقية ق��ادة ح��راك الريف
وشيطنتهم .كما ب��اءت كل محاوالته الهادفة إلى تكسير
صمودهم البطولي ،رافضني مختلف دسائسه ومناوراته
املعهودة.

إن الدولة ستحاول استغالل
ما بعد كورونا الستمرار هيمنتها
على الشعب من خالل فرض التحكم
في الفضاء العام والشارع ،ومحاوالت منع
الحركات االحتجاجية والنضاالت السلمية
للجماهير الشعبية المكتوية بنار سياسات
النظام التي تخدم الرأسماليين وتفقر الشعب.
وستشكل هذه الظاهرة مناسبة مواتية من أجل تمرير
توجيهات صندوق النقد الدولي الرامية إلى المزيد من
التقشف واستكمال ما تبقى من برنامجه التفقيري المبني
على خوصصة ما تبقى من المرافق االجتماعية والزيادة في
األسعار وتصفية الوظيفة العمومية .لكن الشعب المغربي
الذي خبر سياسات النظام المرتبطة عضويا بمصالح
الرأسمال األجنبي ،بات يتوفر على وعي كامل بأسباب
تعاسته وتهميشه .فهذه الجماهير الشعبية
المهمشة ستخوض نضاالت مريرة متحدية القمع
والتضييق الذي سيمارسه النظام ضدها .هذه
النضاالت يقودها الشباب المغربي الذي
يأبى أن يتعرض للموت البطيء عبر
إخضاعه للبطالة وإجباره على الهجرة
إلى الدول األجنبية.

إن ال��ن��ظ��ام ي��س��ت��غ��ل ح��ال��ة اخل���وف
اجلماعي والهلع ال��ذي ينفخ فيه عبر
وسائل إعالمه ،بهدف تعطيل القوانني
وم����ح����اوالت مت��ري��ر ق������رارات مجحفة
تروم التحكم في املجتمع والشعب كما
جتلى ذل��ك في محاولة مترير مشروع
القانون  20-22الذي يهدف إلى املزيد
من التضييق على حرية التعبير لتطال
حتى التعليقات ف��ي شبكات التواصل
االجتماعي.
إن ال���دول���ة س��ت��ح��اول اس��ت��غ�لال ما
بعد ك��ورون��ا الس��ت��م��رار هيمنتها على
ال��ش��ع��ب م��ن خ�ل�ال ف���رض التحكم في
الفضاء العام والشارع ،ومحاوالت منع
احل���رك���ات االح��ت��ج��اج��ي��ة والنضاالت
السلمية للجماهير الشعبية املكتوية
ب���ن���ار س���ي���اس���ات ال���ن���ظ���ام ال���ت���ي تخدم
الرأسماليني وتفقر الشعب .وستشكل
هذه الظاهرة مناسبة مواتية من أجل مترير
توجيهات ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي الرامية إلى
امل��زي��د م��ن التقشف واستكمال م��ا تبقى من
برنامجه التفقيري املبني على خوصصة ما
تبقى م��ن امل��راف��ق االج��ت��م��اع��ي��ة وال���زي���ادة في
األس��ع��ار وتصفية ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��م��وم��ي��ة .لكن
ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي ال���ذي خ��ب��ر س��ي��اس��ات النظام
املرتبطة عضويا مبصالح الرأسمال األجنبي،
ب��ات يتوفر على وع��ي ك��ام��ل بأسباب تعاسته
وتهميشه .فهذه اجلماهير الشعبية املهمشة
س��ت��خ��وض ن��ض��االت م��ري��رة متحدية القمع
والتضييق الذي سيمارسه النظام ضدها .هذه
النضاالت يقودها الشباب املغربي الذي يأبى أن
يتعرض للموت البطيء عبر إخضاعه للبطالة
وإجباره على الهجرة إلى ال��دول األجنبية .إن
القوى الدميقراطية مطالبة ،أكثر من أي وقت
مضى إلى توحيد صفوفها وجت��اوز احلسابات
ال��ض��ي��ق��ة ل��ت��أط��ي��ر ال��ن��ض��االت ال��ش��ع��ب��ي��ة التي
ستعرفها هذه الفترة احلرجة من حياة شعبنا.
ألن ال سبيل النعتاق الشعب إال بالقطع مع
السياسات املبنية على االستدانة املستمرة من
مؤسسات التمويل االمبريالية وبناء اقتصاد
وطني يتمحور على ال��ذات من خالل إعطائه
األولوية القصوى للمتطلبات األساسية للشعب
وحترير االقتصاد من قبضة الشركات العابرة
ل��ل��ق��ارات ووك�لائ��ه��ا احمل��ل��ي�ين ال��ذي��ن يكدسون
األرباح ويهربونها إلى اخلارج.
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ملف العدد

الرأسمالية أو العبودية اجلديدة

تشري العديد من الدراسات إىل أنه بالرمغ من حظر العبودية يف شلكها القدمي
يف اكفة أرجاء العامل ،إال أهنا ما زالت من أمه املعضالت اليت تواجه اإلنسانية
من خالل اسمترارها بأسلوب جديد ُيمسى "العبودية العرصية" أي عدم قدرة
األفراد عىل مواجهة العوامل اليت تؤدي لتعرضهم لالستغالل مثل الهتديدات،
والعنف ،واإلك��راه ،واخل��داع ،واستغالل الطاقات اجلسدية .وألن الظروف اليت
تنتج العبودية الزال��ت مسمتر وأهن��ا مل متنع بعد بشلك رصحي يف القوانني
الرمسية ،تسمتر العبودية يف االستفحال بمناذجها اجلديدة إىل جانب اجلرمية
املنمظة يف ظل السياسات النيوليربالية السائدة .وال يقترص ذلك فقط عىل البلدان
التابعة ،واملناطق اليت تعاين من احلروب والزناعات ،بل تزداد أعداد الضحايا
حىت يف الدول الرأمسالية املتقدمة .وتنترش العبودية العرصية يف العديد من
القطاعات االقتصادية ،أبرزها ،تصنيع املالبس اجلاهزة ،والتعدين ،والزراعة،
وصيد األمساك ،وغسل السيارات ،ناهيك عن االستغالل اجلنيس وتزوجي األطفال
واالجتار يف البرش.
حفسب تقرير مشرتك أعدته لك من منمظة العمل الدولية ،ومؤسسة امليش
احلر" ،"Walk Free Foundationومنمظة اهلجرة الدولية ،خبصوص مؤرشات

ي��ع� ّ َ�رف االجت��ار بالبشر ومهن العبودية كونها جرمية
م��روع��ة ض��د اإلنسانية ،وعلى أنها جت��ارة البشر لغرض
السخرة أو االستعباد اجلنسي أو االستغالل اجلنسي
التجاري للمتاجر أو غيره .وتشكل النساء وكذا األطفال
في جميع أنحاء العالم نسبة أعلى من  30في املائة من
الضحايا املكتشفة ،مع اكتشاف عدد أكبر بكثير من الفتيات
مقارنة بالفتيان ،كما جاء في التقرير العاملي عن االجتار
باألشخاص لعام  2018الصادر عن مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية ( .)UNODCوفي سنة 2014
حقق العمل القسري وحده أرباح ًا تقدر بنحو
 150مليار دوالر سنوي ًا بحسب منظمة العمل
الدولية ،وفي عام  2012قدرت منظمة العمل
أن  21مليون ضحية محاصرون في العبودية
امل��ع��اص��رة .م��ن ه����ؤالء ،مت اس��ت��غ�لال 14.2
مليون أي حوالي  68٪للعمل ،و 4.5مليون
أي  22٪مت استغاللهم جنسيا ،و 2.2مليون
بنسبة  10٪مت استغاللهم في العمل القسري.

اجلنسيات خليرات بلدان اجلنوب واحل��روب والنزاعات
العرقية واإلثنية والقمع السياسي ....
النظام االقتصادي الرأسمالي :وضع النموذج الرأسمالي
لالقتصاد املوارد في أيدي القلة القليلة من الرأسماليني
وأص��دق��ائ��ه��م بحيث يتقاسمون ال��ع��ائ��دات بشكل غير
طبيعي وبالتالي يظهر املاليني ممن يعانون الفقر املدقع.
وق��د أج��ب��ر ذل��ك األش��خ��اص ،خصوص ًا م��ن "دول العالم
الثالث" ،على الهجرة إلى بلدان أخرى نحو الشمال والدول
الغربية بحث ًا عن "حياة أفضل".
قسوة األنظمة احلاكمة -الديكتاتوريات :وج��ود قادة

السمات الالإنسانية للبرالية والرأسمالية املتوحشة:
ه���روب الكثير م��ن ال��ن��اس م��ن أوط��ان��ه��م بحث ًا ع��ن وضع
أف��ض��ل نتيجة ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي جراء
استغالل ال��ث��روات األصلية من ط��رف الشركات متعددة

حسن عماري

األخ��ي��رة ،م��ا يدفع العديد م��ن الباحثني واحملللني إلى
ربطها بعوملة االقتصاد والتجارة وانفتاح احلدود وحترير
األسواق وتزايد أنشطة الشركات العمالقة عابرة القوميات،
مما كان له تأثير سيء على سهولة تخفي أنشطة اإلجرام
املنظم في املشروعات التجارية املشروعة .ورغ��م أن��ه ال
ت��وج��د إح���ص���اءات دق��ي��ق��ة ح���ول امل��وض��وع إال أن تقارير
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية تشير
إلى أنها أصبحت ثالث أكبر جتارة غير مشروعة في العالم
بعد تهريب السالح .وامللفت للنظر أنه كلما حدث تقدم
اإلنسان على الصعيد االقتصادي والتكنولوجي ،ازداد قلبه
بعدا عن اإلنسانية.
وكلما ازداد الفقر املدقع واالستغالل وتهريب
ونهب الثروات في املجتمعات ،ازدادت نسبة هذه
اجلرمية ضد اإلنسانية .وهنا البد أن تكون هناك
جهود دولية مجتمعة ملواجهة هذه الظاهرة التي
ب��دت أنها غريبة في ب��ادئ األم��ر ،لكن املشكلة أن
الظواهر اإلجرامية باتت بالغة التعقيد وال ميكنه
أن تسيطر عليها قواعد عامة ،ولذلك يجب أن
تتكاثف كل اجلهود للقضاء عليها.

اإلطار العام
حقيقة إن االجتار بالبشر هي واحدة من
أسرع اجلرائم املنظمة منو ًا في العالم ،فإن
عدد الضحايا أعلى من األرقام املذكورة .في
الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العاملي
ملكافحة االجت��ار بالبشر في  30متوز/يوليو من كل عام،
يستمر االجتار بهم في جذب انتباه وسائل اإلعالم العاملية
باعتبارها واحدة من اجلرائم املروعة .واألمر الواضح هو
أن العالم يتأثر باالجتار بالبشر ،سواء كبلد منشأ أو عبور
أو وجهة للضحايا .يواصل املتاجرون في جميع أنحاء
العالم استهداف النساء والفتيات ألغ��راض االستغالل
اجلنسي والعمل القسري وجتنيد االطفال في احلروب
والنزاعات الإلثنية والعرقية ويعزى السبب اجلذري لهذه
الظاهرة املروعة إلى:

من  26ماي إلى  1يونيو 2020

الرق لسنة  ،2018فإنه يوجد أكرث من  40مليون عبد باملفهوم العرصي (رمغ
حمدودية هذا املفهوم يف تغطية الظاهرة يف مشوليهتا) حول العامل ،معمظهم
من النساء واألطفال .وأشار نفس التقرير إىل أن  71%من العبيد مه من النساء
والفتيات ،حيث بلغ عدد املزتوجات باإلكراه  15,4مليون امرأة ،وعدد العاملني
قرسا  24.9مليون خشص .ويعترب  5أخشاص من أصل لك ألف خشص حول
العامل ،من حضايا العبودية العرصية ،خاصة مهنا "العمل القرسي" ،و"اإلجبار
عىل الزواج" .وتأيت إفريقيا يف املقدمة من حيث معدالت العبودية العرصية،
حيث تبلغ  7.6باأللف ،تلهيا منطقة آسيا واحمليط اهلادئ مبعدل  6.1باأللف ،مث
أوروبا وآسيا الوسىط بنسبة  3,9باأللف ،تلهيا الدول العربية بـ  3.3باأللف ،مث
األمريكتني المشالية واجلنوبية مبعدل  1.9باأللف.
يف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط حناول تسليط الضوء عىل مهن
العبودية احلديثة واجلرمية املنمظة يف خمتلف جتلياهتا وأسباهبا العميقة
خاصة ببالدنا ،واسترشاف آف��اق حماربهتا ومستلزمات حترير االنسان من
العبودية ومضان كرامته.

مهن العبودية  -جرمية االجتار بالبشر وآليات مكافحتها
تقدمي

العدد361 :

الواقع واملعطيات والقانون الدولي

متسلطني تدعمهم األنظمة االمبريالية الرأسمالية ال
يهتمون بشعوبهم؛ وأن األط��ف��ال والنساء والشباب هم
ضحايا هذه الوضعية حيث يضطرون للهجرة فتنشط
معها شبكات التهجير ويسقط العديد منهم في شبكات
دولية تتاجر بهم مبختلف الوسائل واألصناف.
ه��ذه ه��ي ال��ع��وام��ل الرئيسية ال��ت��ي ت���ؤدي إل��ى االجتار
بالبشر ،والتي يعرف العالم بأسره أن ذل��ك ممكن فقط
ب��دع��م م��ن ال��س��ل��ط��ات العليا ف��ي جميع أن��ح��اء العالم.
إنها حقيقة ال ميكن إنكارها وهي أن األطفال والنساء
والرجال ال ميكن إخضاعهم إال للمعاملة غير اإلنسانية
واالنتهاكات في حالة غياب نظام احلماية.
وق���د ك��ث��ر احل��دي��ث ف��ي اآلون����ة األخ���ي���رة ع��ن الهجرة
واالجت��ار بالبشر ،إال أن��ه اتسع بشكل كبير في السنوات

قانونيا يعد االجت��ار ب��األف��راد ظاهرة قدمية
َ
وجرم
جديدة
حظرتها املعايير الدولية .فقد ُمنع ُ
ال���رق ف��ي ات��ف��اق��ي��ة جنيف ع���ام  ،1926والسخرة
والعمل اإلج��ب��اري ف��ي اتفاقيتي منظمة العمل
الدولية رقمي  29لسنة  1930و 105لسنة  ،1975كما ُجرم
االجت��ار باألشخاص واستغالل دع��ارة الغير باالتفاقية
الصادرة عام  .1949وتفصل املادتان السادسة والسابعة من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية معايير كفالة احلق في العمل ،ومن أهمها أن
يكون باالختيار وبشروط عادلة مرضية.
تشير التقارير الدولية واألرق���ام الرسمية املعلنة من
الهيئات ال��دول��ي��ة ،إل��ى أن ه��ذه ال��ك��ارث��ة ق��د استشرت في
السنوات األخيرة ،حيث أعلنت منظمة اليونيسيف العاملية
للطفولة التابعة لألمم املتحدة في تقرير لها ،أنه مت بيع
 20مليون طفل خالل السنوات العشر األخيرة>>> ،

تابع يف ص 8

الملف

تتمة :مهن العبودية  -جرمية االجتار بالبشر وآليات مكافحتها
>>> وأن أكثر من مليون طفل وامرأة يتعرضون للبيع
والشراء كل عام خالل جتارة الرق املعاصرة واملتسارعة في
النمو .وأكدت املنظمة أن الدول الصناعية وحدها ،تستورد
سنويا خمسة ماليني طفل للتبني ومعظمهم يأتي من
دول إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا الالتينية ,كما تُ عتبر
أوروبا املتحضرة بغربها وشرقها سوقا رائجة لهذه التجارة.
ففي عام  1995كان حوالي  38%من األطفال املستوردين
إل��ى أمل��ان��ي��ا م��ن ش��رق وج��ن��وب ش��رق أوروب����ا وخ��اص��ة من
رومانيا وبولندا ودول االحت��اد السوفيتي السابق .وقد
أكد رئيس اللجنة الرومانية املختصة مبتابعة الظاهرة
اجل��دي��دة ،على أن��ه مت تسجيل نحو  2000حالة تبني
عاملية وأن هناك حوالي  22ألف طفل مت تبنيهم بطرق
البيع ،حيث ذكرت املنظمة اإلنسانية األملانية في تقريرها
السنوي عام  ،1997أن حاالت التبني القانونية ال تشكل
سوي  25%من حاالت التبني فقط.
ومن املعروف أن عدد النساء واألطفال املختطفني في
الصني بغرض التجارة واالستغالل ،ارتفع بنسبة 11.4%
عام 1999عما كان عليه في السنة التي قبلها ،حيث أكدت
ال��دراس��ات أن ال��ن��س��اء خطفن ليتم بيعهن ك��زوج��ات أو
لإليجار بهن ،كما اختطف األوالد للتسول أو لبيع الزهور.
وقد قدرت منظمة العمل الدولية في
آخ��ر تقرير لها أرب���اح استغالل النساء
واألطفال جنسيا بنحو  28مليار دوالر،
كما تقدر أرباح العمال اإلجبارية بنحو
 23مليار دوالر سنويا ،وتقدر املنظمة أن
 98%م��ن ضحايا االستغالل التجاري
اإلج����ب����اري ل��ل��ج��ن��س ه���م م���ن النساء
والفتيات .وإذا ما انتقلنا إلى املجتمع
العربي فسنجد أن ه��ذه امل��أس��اة تنتشر
ف��ي أغ��ل��ب ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث كشف
التقرير األمريكي الصادر في عام 2006
عن انتشار االجتار بالبشر في  139دولة
بينها  17دولة عربية.
ك���م���ا ت��ش��ي��ر ال���ت���ق���اري���ر أن الكيان
الصهيوني ومن خالل شركاته املنتشرة
في أغلب بلدان العالم ،له اليد الطولى
وال�������دور األس������اس ف���ي ه����ذه الظاهرة
املتفشية ،وأنه املغذي واملروج لها ،ملا لها من عوائد كبيرة
وضخمة على شركاته واقتصاده.
إن الرأسمالية منذ نشأتها وحتى اآلن ،هي معادية
لإلنسان وك��ل القيم واملقومات التي جتعل منه إنساناً.
فهي تضفي وتفرض عليه طابع السلعية مجردة إياه
من الروح والقيم بفضل األسس املادية التي تقوم عليها.
فمنذ البداية ،أغرق الطابع املادي السلعي الرأسمالية التي
لم تر في اإلنسان إال املنتج واملستهلك لألشياء املادية
(ول��ي��س م��ج��رد ال���غ���ذاء) .وال��رأس��م��ال��ي��ة ه��ي ال��ت��ي جعلت
اإلنسان مقوم ًا بهذا الطابع املادي الصرف .فال قيمة له
إال بدوره في عملية اإلنتاج واالستهالك والربح والتراكم
املادي الناجت عنها.
في ظل هذا املبدأ العام من الشيئية والسلعية الذي
يسري في كل جوانب احلياة في الغرب في البداية ،ثم
اآلن في جميع أنحاء العالم ،حتت مسمى العوملة والنظام
العاملي اجلديد ،يصبح االجتار بالبشر هو الوضع الطبيعي
واملنطقي والنتيجة احملتومة لهذا النظام ،وليس مجرد
انحراف ميكن أن يعالج من خالل اجللسات الرسمية التي
تنظمها بعض الزعامات.

املشرع املغربي
وباعتبار أن هذه الظاهرة في املغرب ارتبطت بالهجرة
والهجرة غير النظامية فقد أصبح بلد عبور واستقرار
للمهاجرين ،وك��ذا بلد تصدير "اليد العاملة للخليج".
تنامت ظ��اه��رة الشبكات اإلج��رام��ي��ة املنظمة والعابرة
للحدود ،والتي تستهدف الفئات الهشة :النساء واملطلقات
واألطفال واملهاجرين ،واملهاجرات غير النظاميات ،سواء
الهجرة إلى أوروب��ا ،أو الهجرة الداخلية أو نحو اخلليج.
وكان من الضروري املطالبة بتعزيز الترسانة القانونية.
وأمام دستور  2011واستجابة لالتفاقيات الدولية ،أصبح
ل��زام��ا على ال��دول��ة مالئمة ال��ق��وان�ين خ��اص��ة ،بعد رصد
العديد من الصور لالجتار بالبشر ،كاستغالل األطفال في
العمل املنزلي – التسول –الدعارة (في املدن السياحية)،
فتم تعديل بعض م���واد ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي ال��ص��ادر في
 26نوفمبر  1962بفعل القانون  14/27ال��ذي ص��در في
اجلريدة الرسمية  19سبتمبر  ،2016واملتعلق مبكافحة
االجتار بالبشر والذي نص على عقوبات مشددة.
فاملشرع املغربي وضع تعريفات في الفقرة األولى من
امل���ادة  448م��ن القانون اجلنائي ،وال��ت��ي تنص على أنه
"يقصد ب��االجت��ار بالبشر جتنيد شخص أو استدراجه

إن الرأسمالية منذ
نشأتها وحتى اآلن ،هي
معادية لإلنسان وكل القيم
والمقومات التي تجعل منه
إنسان ًا .فهي تضفي وتفرض عليه
طابع السلعية مجردة إياه من الروح
والقيم بفضل األسس المادية التي تقوم
عليها .فمنذ البداية ،أغرق الطابع المادي
السلعي الرأسمالية التي لم تر في اإلنسان
إال المنتج والمستهلك لألشياء المادية
(وليس مجرد الغذاء) .والرأسمالية هي
التي جعلت اإلنسان مقوم ًا بهذا
الطابع المادي الصرف .فال قيمة
له إال بدوره في عملية اإلنتاج
واالستهالك والربح والتراكم
المادي الناتج عنها.
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أو نقله أوتنقليه أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في
ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال
مختلف أش��ك��ال القسر أو االخ��ت��ط��اف أو االح��ت��ي��ال أو
اخل��داع أو إس��اءة استعمال السلطة أو الوظيفة والنفوذ
واستغالل الضعف أو احلاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو
تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة
شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل".
ومن خالل قانون  14/27في تعريفه لالجتار بالبشر
رغ��م أخ���ده م��ن ال��ب��روت��وك��ول االخ��ت��ي��اري وم��ن��ع االجتار
بالبشر وخ��اص��ة األط��ف��ال وال��ن��س��اء ،ف��إن��ه ق���ام بتعداد
األف��ع��ال واألغ����راض امل��ك��ون��ة ل��ه��ذه اجل��رمي��ة ،مم��ا جعل
التعريف يتسم بالعمومية وال��غ��م��وض وب��ال��ت��ال��ي ميس
بحقوق املتهمني وي��خ��رق م��ب��دأ قرينة ال��ب��راءة أحيانا
باإلضافة إلى غياب ضمانات حلماية املبلغني والضحايا.
وعند إع��داد مسودة قانون  14/27أك��دت احلكومة على
التشاور وإش���راك الفاعلني احلقوقيني واملختصني في
إع��داده ،لكن لألسف وكعادتها مت اعتماد نفس األسلوب
كما في السابق واعتماد الطرح األحادي اجلانب .فرغم
أن��ه تضمن معطيات تتعلق بجرائم تدخل ضمن صور
االجتار بالبشر:
استغالل دع���ارة الغير ف��ي إط��ار شبكات
منظمة
استغالل النساء في الدعارة
تسهيل دعارة القاصرين
استغاللهم في التسول
وف���ي ظ��ل غ��ي��اب تفاصيل وإحصائيات
م��دق��ق��ة وال��ص��م��ت امل��ري��ب ل��ل��دول��ة املغربية
ح����ول م���ع���ان���اة ال���ن���س���اء امل���غ���رب���ي���ات ب���دول
اخلليج وتركيا وح��ول عدد جرائم االجتار
بالبشر التي تسجل باملغرب ،فإن السلطات
القضائية ببالدنا تؤكد أنها فتحت أبحاثا
شملت  34حالة محتملة ل�لاجت��ار بالبشر
سنة  ،2017م��ق��ارن��ة م��ع  11ح��ال��ة سجلت
سنة  ،2016كما بلغت املتابعات تسع قضايا،
شملت  20متورطا وأربع إدانات مقارنة مع
أربع محاكمات و 3إدانات سنة  .2016وأكد
التقرير أن هناك  8قضايا تخص مهاجرين
من دول جنوب الصحراء لهم ارتباط بشبكات االجتار
بالبشر ،إضافة إلى  25صالون جتميل وتدليك بالدار
البيضاء ،إضافة إلى حالة صحافي .وخلص التقرير
إلى الوقوف على عدة نواقص همت التطبيق ،أهمها
ع���دم ت��وف��ي��ر احل��م��اي��ة وال���دع���م م��ن ط���رف احلكومة
لضحايا االجت��ار بالبشر ،ع��دم تفعيل إج��راء حتديد
هوية الضحايا خاصة املهاجرين غير النظاميني ،مما
يجعلهم أكثر عرضة لالجتار بالبشر .ومن هنا يتبني أن
قانون مكافحة االجتار بالبشر اهتم باجلانب الزجري
أكثر من حماية الضحايا.
وف���ي إط���ار ب��ع��ض آل��ي��ات احل���د م��ن ال��ظ��اه��رة فإن
ع��دة محاور تناولتها املنظمات احلقوقية واملجتمع
امل��دن��ي باملغرب ط��رح��ت بعض احل��ل��ول والتوصيات،
على مستوى تطوير التشريعات واآلليات املؤسساتية،
وتصميم برامج للتوعية ،ودور املجتمع املدني ،بهدف
احلد من الظاهرة ،ومن خالل رسم فلسفة تقوم من
جت��رمي االس��ت��غ�لال وحماية ال��دول��ة للضحايا وإقرار
البعد التشاركي في سن القوانني .
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املالبس اجلديدة للعبودية:حتوالت االضطهاد في العمل
إن العبودية ،وجتارة الرقيق ،ممارسات قدمية ومد ّ َونة
مأسستها الدول .ثم ،منذ نهاية القرن  ،18مع تطور عالم
إلغاء عقوبة اإلعدام ونضاالت العبيد أنفسهم ،مت تأطير
وأخيرا،
رسميا بالتدريج.
العبودية وتنظيمها ليتم إلغاؤها
ً
ً
موضوعا حلظر دولي وعقوبات جنائية
أصبحت العبودية
ً
داخ��ل��ي��ة ورف���ض أخ�لاق��ي ع��امل��ي إل���ى ح��د م���ا .وم���ع ذلك،
رغم إلغاء ال��رق في نسخته القدمية في كل مكان كشكل
من أشكال العمل املسموح به مبوجب القانون ،واختفاء
الوضع القانوني للعبد من التشريعات السارية ،فإن هذه
اإلج����راءات بعيدة ك��ل البعد ع��ن القضاء على العبودية
بالكامل .وإال كيف نفهم التكاثر املثير ألوصاف العبودية
وتنوعها" :العمل اجلبري" أو "اإللزامي" أو "العمل اجلبري
اجلديد" ،أو"القنانة" ،أو"أشكال التبعية املتطرفة" ،أو"الرق
املعاصر" أو"احل��دي��ث" ،أو"العبودية املجازية" ،أو"عبودية
غالبا باسم "العمل االستعبادي")،
ال��دي��ن" (يشار إليها
ً
أو"العمل غير احل��ر" ،استغالل بعض العمال املهاجرين،
عمالة األطفال" ،العبودية املنزلية" ،إلخ ...بخالف االنتشار
املتعدد األشكال ،على الرغم من إدراج هذه احملظورات في
املعاهدات الدولية ،تظهر صور رمزية جديدة ،والتي يبدو
�زءا منها يتخطى عمليات اإللغاء املختلفة .وكلما
أن ج� ً
أصبحت ه��ذه املمارسة مستحيلة ،تنشأ أشكال خادعة
أخرى من االستيالء على العمل.
في الواقع ،يلغي التشريع مثل هذا الوضع القانوني وما
شابهه وليس الظروف التي سمحت له بالوجود .ففي جميع
القارات ،ظهرت أشكال غير مسبوقة تاريخيا الستغالل
العمل .فعوملة االقتصاد اليوم يرافقها القهر .هل العمل
اجلبري واالجت���ار بالبشر يتعارضان مع العوملة ،كما
يدعي مكتب العمل ال��دول��ي  ،BITال��ذي فوجئ برؤية
الظاهرتان تستمران في سياق االقتصادات املنفتحة،
أم أنهما على العكس من ذلك ،مكونات أساسية للنظام
الليبرالي؟ هل يجب أن نرى فيهما ،مثلما يدعي ،BIT
نقصا ف��ي األس���واق (أس���واق العمل واألس���واق املالية)
ً
وعدم تناسق املعلومات (دون توضيح ما يعنيه خبراء
ال BITبذلك) ،أو ببساطة ،املمارسة العادية لقوانني
السوق الوحيدة التي جتيز التعايش بني أنظمة العمل
املختلفة؟
ميكن تلخيص السؤال األساسي الذي يطرحه إلغاء
العبودية في :كيف نتصور االنتقال من اإلكراه إلى العمل
احل��ر؟ كيف ُيتحكم في القوى العاملة مبجرد تأسيس
تعميم العمل احلر؟
حتى وق��ت قريب ،ك��ان الباحثون يحللون احلرية في
مجتمعات ما بعد العبودية على أنها عكس االستعباد.
ومع ذلك ،ال ميكن تعريف االنتقال من الرق إلى منط آخر
من اإلنتاج ،إلى سوق عمل حرة ،على أنه نهاية لإلكراه.
على العكس من ذلك ،يجب أن ينظر إليه على أنه نظام
للتحكم في العمل يجب حتليله في حد ذاته .إن األشكال
املختلطة وال��ق��ان��ون��ي��ة للقنانة (االس��ت��ي�لاء ،االرتباط
اإلجباري ،توظيف املهاجرين مبوجب عقد ،االستغالل
في الزراعة  )...املفروضة في أفريقيا الفرنسية إلى حد ما،
أو األشكال االستبدادية للعقد ،ميكن أن تصاحب االنتقال
وتؤدي إلى تفاقم التوترات بني الرأسمالية واحلرية.
ف��ي ف��رن��س��ا ،ت��زام��ن إل��غ��اء ع��ام  1848م��ع نشر البيان
الشيوعي وتطوير ماركس لنظرية االقتصاد السياسي التي
بنت حتليلاً ألشكال االنتقال :من العبودية إلى اإلقطاع،
وم��ن اإلق��ط��اع إل��ى الرأسمالية ،إل���خ ...ولكن للتفكير في
مفهوم امللكية في هذه الفترة من الثورة الصناعية ،وتشكيل
طبقة عاملة ووالدة االشتراكية ،سيتم التأكيد خالل جزء
من القرن التاسع عشر على أن العبد هو النموذج الذي
يسمح بالتفكير ف��ي وض��ع البروليتاريا احل��دي��ث��ة ،مثل
العمل املنسي اليوم ل Félicité de Lammenais : De
.)l'esclavage moderne (1839
"م��ا هو البروليتاري اليوم فيما يتعلق بالرأسمالية؟
هو أداة عمل ،مت حتريره مبوجب القانون املعاصر ،حر

صحيحا .صحيح أنه ليس
في نفسه قانونيا .وهذا ليس
ً
كاملمتلكات القابلة للبيع والشراء ملن يستخدمها ،لكن هذه
احلرية خيالية فقط […] .إن سالسل وقضبان العبودية
احلديثة هي اجلوع" .
إن طبيعة األشكال املعاصرة للعمالة غير احل��رة ،أي
أشكال عديدة من اخلضوع لسوق العمل املعولم (مرونة
السوق ،سياسات التقومي الهيكلي) ،بالكاد متت دراستها
 وليس فقط ألن هذه عمليات مرتبطة باقتصاد موازيوغير قانوني ومخفي .تظهر نسيمة موجود ودولوريس
بوريت أن وسائل اإلع�لام بتركيزها على االجت��ار بالبشر
جتعل من املمكن التعتيم على الوضع السياسي الذي يجعل
هذا االجتار ممكنً ا .باإلضافة إلى ذلك ،يصر املؤلفان على
جانب أساسي من العملية التي تعزز االجتار :إرادة الناس
ف��ي الهجرة إل��ى البلدان الغنية التي تغلق ح��دوده��ا في
وجههم .من املؤكد أن التعريفات الدولية تسمح بإمكانية
ه��ذا ال��ت��واف��ق ،ولكن دون حتليله؛ إنهم يقتصرون على
سجل اإليذاء وينكرون في النهاية إرادة "الضحايا" .فيما
يتعلق بالعمال الزراعيني املوسميني املغاربة ،يقترح آالن
أيضا أن النظام غير العادل لعقود ( OMIمكتب
موريس ً
الهجرة الدولية) هو نتيجة اجتماع لقاء املصالح ويذكر أن
هناك العديد من األمثلة املعادلة لهذه العبودية املجازية.
وم��ع ذل���ك ،ف��إن ه��ذه "ال��ع��ب��ودي��ة" ،ال��ت��ي تتوافق أك��ث��ر مع
االستخدامات الليبرالية الرسمية لعالقة األجور ،لها ميزة
على نظيرتها التاريخية في التطور حتت إغراء املوافقة.
يبقى استكشاف األسلحة غير امللموسة التي يتم من

خاللها احلصول على هذا اخلضوع مطروحا.
منذ الثمانينيات ،أدى االنتشار االستثنائي للمنظمات
غير احلكومية ودورها ،إلى جانب دور الدول ،في املؤمترات
الدولية إلى تغيير كبير في طريقة تناول األسئلة املتعلقة
بالرق .ستجد ه��ذه املنظمات غير احلكومية ،املدعومة
بقوة من قبل وسائل اإلع�لام ،في مجموعة العمل حول
�اء على جلنة األمم امل��ت��ح��دة حلقوق
ال���رق امل��ع��اص��ر ،ب��ن� ً
اإلن��س��ان ،وه��و منتدى غير رسمي يسمح لهم بالتأثير
على اعتماد معايير دولية جديدة ،خاصة وأن املجموعة
نفسها ال ميكن أن تؤدي إلى التحقيقات .بالطبع ،تسلط
املنظمات غير احلكومية الضوء على قصص رهيبة من
االستعباد واالس��ت��غ�لال ،ول��ك��ن ه���ؤالء "م��ق��اول��ي املعايير
اجل��دي��دة" ينخرطون ف��ي ن��وع م��ن التصعيد األخالقي
الذي يلعب على الشفقة الدولية واإلجماع العاطفي حول
املواجهة العاملية للرق .سعي ًا وراء التعاريف الفاضلة للرق
واالجتار بالبشر (يعتبر املعادل احلديث لتجارة الرقيق)،
يتمثل االجت��اه اآلن في تفسير املفهوم على أن��ه يشمل
جميع املظالم االجتماعية ويغطي مختلف انتهاكات
حقوق اإلن��س��ان .ف��ي ح�ين مييل التفكير التناظري إلى
اخللط أكثر منه إلى التوضيح .إذا كان من املمكن تصور
متديد مصطلح "العبودية احلديثة" ألغ��راض إعالمية
لوصم بعض األشكال املعاصرة من االستغالل املفرط،
وإعادة تدوير التمثالت القدمية في قراءة العالم املعاصر
والتعصب اللفظي جتاهه مييل املفهوم إلى جعلها تفقد كل
املعنى؛ استخدام "كما لو" واإلشارة إلى "ممارسات مماثلة
لـ" جتعل من املمكن جتاهل انعكاس نظري حقيقي :مثل
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رؤية الهيمنة االستعمارية كمجاز للعبودية ،إنهم يضيعون
أي إمكانية للتفكير في العبودية احلقيقية.
وبالتالي ،على مدى العقد املاضي ،حددت تعريفات الرق
أو االقتراحات املختلفة التي تهدف إل��ى توسيع املعنى،
من خالل اإلضافات املتتالية ،عن طريق إضافة األشكال
املعترف بها سابقً ا (القنانة ،وعبودية ال��دي��ن) ،الناجون
ال��دائ��م��ون ،يشملون اآلن مثال ،مم��ارس��ات متباينة مثل
الساللة ،وسفاح القربى ،والفصل العنصري (وه��و ليس
إيديولوجيا للتمييز العنصري فحسب ،بل نظام لإلكراه
في العمل) ،وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ،وأشكال
أحدث ولدت من عوملة االقتصاد مثل "كتالوج الزواج" عبر
اإلنترنت التي تعتبر التمديد "احلديث" للزواج القسري،
حيث املرشحات للزواج يتم عرضهن كسلع وليس كبشر،
واالجتار باألعضاء واألنسجة البشرية (كشكل جديد من
أشكال االستغالل) ،واستغالل عمالة األطفال ،إلخ.
نرى إذن ،كيف تتعايش أشكال دالالت شاملة واسعة
النطاق ،من أشكال العمل غير احلر ،وأحيانً ا سحيقة ،مع
مؤخرا في تعريف الرق ،والتي
املمارسات التي مت احتسابها
ً
غالبا ما ترتبط باالجتار بالبشر ،والترتيبات اجلديدة التي
ً
بدأت للتعبير عن نفسها مثل العمل غير املستقر والتي
ال ت��زال حدودها غير مفهومة بشكل جيد ولكن ميكننا
أن نرى بوضوح أنها لم تعد تخضع للتبعية الرأسمالية
التقليدية للتوظيف .واالرت��ب��اك ف��ي ذروت���ه ،كما يشير
مايك دوتريدج ،عندما تشير منظمتان دوليتان أحيانً ا إلى
ممارسة واحدة على أنها "عمل قسري" بالنسبة ل ()BIT
و"ال��ع��ب��ودي��ة احل��دي��ث��ة" بالنسبة ل ( .)UNمصطلحات
متطابقة أو محددة في سياق معني وأعيد تعريفها في
األوقات املعاصرة لتعني شيئً ا مختلفً ا .في نفس الوقت،
ما هو اإلجماع في أفريقيا ،حول املصطلحات امللفقة في
أوروب��ا وأمريكا الشمالية ،على ما يشكل أشكال متطرفة
من االستغالل ومم��ارس��ات عمل مقبولة إل��ى حد ما في
قطاعات االقتصاد التقليدي أو غير الرسمي؟
وفي هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن املنظمات الدولية
أيضا BIT
مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولكن ً
الذي يدين اليوم االجتار بعمل األطفال ،قد شجعوا ملدة
عقدين من خالل برامج لدعم هذا القطاع انفجارا غير
مباشر في العرض :انتشار األنشطة الصغيرة في اإلنتاج
أو التجارة أو اخلدمات التي تستهلك العمالة غير املؤهلة
والتي أصبحت اآلن غير مدفوعة األجر أكثر فأكثر (Botte
 .)2002: 143-144وهكذا ،يوضح فابيو فيتي فيما يتعلق
بكوت ديفوار إلى أي حد يعتبر تعلم احلرف اليدوية للقطاع
احلضري غير الرسمي ،أو "العمل من أجل ال شيء" ،آلية
ال تضاهى الستخراج عمالة زائ��دة تابعة ومجانية .كما
هو احلال في العمل املنزلي ( ،)Mathias Deshussesإنها
عالقة غير متكافئة للتبعية الشخصية ،تقول " ،Vitiتبعية
غبية" ،حيث يقترض أرباب العمل من لغة وأيديولوجية
القرابة من أجل إخفاء االستغالل .باإلضافة إلى ذلك،
في حالة اخلدمة املنزلية ،نرى كيف ميكن لعناصر التشابه
بني العبودية واملنزلية (احلبس واملراقبة اجلسدية والعنف
واالعتداء اجلنسي ،وما إلى ذلك) أن تظهر في سياقات
متاما (موجود وبوريت).
اجتماعية تاريخية مختلفة
ً

م��ن ال��واض��ح أن��ه ال ميكن م��ق��ارن��ة جميع املمارسات
التي حددتها املنظمات الدولية بالرق أو العبودية ،حتى
جدا من هيكلها .وفي هذا الصدد،
لو كانت أحيانً ا قريبة ً
نأسف لعدم اهتمام العلوم االجتماعية باغتنام مفهوم
"العبودية احلديثة" ،الذي اخترعه املكتب الدولي للعمل
في عام  ،1993من أجل تفكيكه والتساؤل عما إذا كان فئة
إيديولوجية بحتة تعكس ع��دم القدرة على التفكير في
أشكال جديدة من السيطرة على القوة العاملة وابتزاز
القوة العاملة خارج الفئات املعترف بها :املوظف احلر أو
التعاقدي ،أو العمل القسري ،أو القن أو الفاوانيا ،أو العبد
(>>> .)Bormans 1996
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هل للمغرب سياسة فالحية سقوية؟
سبق للمغرب أن اختار منذ االستقالل السياسي منوذجا
تنمويا يرتكز أساسا على للفالحة وسياسة السدود ورصد
لها أغلبية االستثمارات على حساب التصنيع وقطاعات
اجتماعية أخرى كالتربية والصحة .وال بد أن نشير إلى
أن املغرب لم يختر هذا النموذج بل استمر في اتباع نفس
السياسات التي سطرها االستعمار .سياسات طبقت في
كل املستعمرات .وكانت تهدف إلى تسخير هذه األخيرة
لتموين فرنسا املتروبول باملواد الغذائية خاصة اخلضروات
واحلوامض وكذلك امل��واد املعدنية اخلامة دون تصنيعها
محليا .ومخطط مليون هكتار وض��ع��ه االستعمار في
الثالثينات كما تبني ذلك العديد من الوثائق .وكان يروم
تقسيم امل��غ��رب إل��ى نافع حيث تتوفر األراض���ي اخلصبة
وامل��وارد املائية (س��واء التساقطات املرتفعة أو مياه الري)
وآخر غير نافع يضم املناطق اجلافة واألقل خصوبة .وكما
تعلمون ف��إن االستعمار ال يتم عبر االحتالل العسكري
فقط ولكن عبر االستيطان من ط��رف املعمرين وكذلك
السيطرة على دواليب االقتصاد .وب��دأ االستعمار تنفيذ
مشروع مليون هكتار من خالل بناء سد بني الويدان لسقي
سهل بني موسى بتادلة وسد الكنزرة لسقي منطقة الغرب
وسد قصبة تادلة لسقي سهل بني عمير بتادلة (الفقيه
بنصالح) وسد مشرع حمادي لسقي سهل تريفة .وفي هذه
املناطق السقوية باإلضافة إلى مناطق أخرى خصبة ذات
تساقطات مطرية مهمة استوطن غالبية املعمرين بعد نزع
األراض��ي من مالكيها األصليني .بعد االستقالل الشكلي
مت استبدال املعمرين األوروبيني مبالكني كبار مغاربة على
 % 70من املساحة املسترجعة  .و % 30فقط مت توزيعها
على صغار الفالحني في إطار إصالح زراعي حتت ضغط
احلركة الوطنية واألحداث السياسية التي عرفها املغرب في
بداية السبعينات.
سياسة سقي مليون هكتار كلفت الدولة استثمار أكثر
من  40مليار درهم مولت كلها عن طريق الديون اخلارجية.
ه��ذه السياسة ل��م تساهم ل�لأس��ف ف��ي ض��م��ان السيادة
الغذائية للمغرب وذلك لعدة أسباب من بينها:
 /1نسبة املساحة املسقية ضعيفة ال تتعدى  % 15من
املساحة امل��زروع��ة واس��ت��ف��اد منها فقط  % 13فقط من
الفالحني .ك��ان م��ن املمكن أن ترتفع ه��ذه النسبة ل��و مت
اعتماد الري التكميلي عوض الري العادي .مبعنى إشباع
جزء فقط من حاجيات املزروعات من املاء .بهذه الطريقة
سنحصل على م��ردود أمثل أي أعلى م��ردود بأقل تكلفة
من املاء .وهناك عدة أبحاث أجريت في املغرب على أنواع
مختلفة من املزروعات وعلى سنوات عديدة وأعطت نتائج
مهمة وبينت أهمية الري التكميلي .لألسف االنتقال من
البحث إلى التنمية مازال يطرح عدة إشكاليات في املغرب.
 /2إلى حدود منتصف الثمانينات كان على املسفيدين
من مياه السقي في الدوائر السقوية التي أنشأتها الدولة

تابع يف ص 9

>>> ب��اع��ت��راف اجل��م��ي��ع ،تخلى
 BITمنذ ذل��ك احل�ين عن معادلة "العمل اجل��ب��ري" التي
ت��س��اوي "ال��ع��ب��ودي��ة احل��دي��ث��ة" ل�لاح��ت��ف��اظ ف��ق��ط بعبارة
"العمل اجلبري" ،وبالتالي مت تعريفه ب "أي عمل أو خدمة
مفروضة م��ن ف��رد حت��ت تهديد أي عقوبة ل��م ي��ق� ِ ّ�دم لها
الشخص نفسه طواعية "  .2ويترتب على ه��ذه الصيغة
أنه ،على عكس العبودية ،ال ينطوي العمل القسري وفق ًا
للمجتمع الدولي على مفهوم امللكية .في اآلونة األخيرة،
أشار  BITإلى أنه إذا كانت الدولة فوق كل شيء ،وال سيما
الدولة االستعمارية التي كانت مذنبة بهذه املمارسة ،اليوم -
وبصرف النظر عن حالة ميامنار الصارخة  -فإن األفراد أو
الشركات في أغلب األحيان هي التي تستخدمها .مع ذلك،
فإن إدواردو فرانسا بايفا يدحض بشدة استخدام مصطلح
"العمل بالسخرة" (" )"trabalho escravoالذي مت حتديده
بـ "العبودية احلديثة" في البرازيل ،حيث توجد متثالت
أيديولوجية عميقة لعالقات ال��رق .إن إع��ادة تنشيط فئة
عفا عليها الزمن ،وهي العبودية ،حتت تصنيف "احلديثة"

بأموال عمومية احترام الدورة الزراعية .مبعني أن الفالح
في ه��ذه ال��دوائ��ر ك��ان ملزما بتخصيص نسبة من أرضه
ل��زراع��ات معينة كالزراعات السكرية والزيتية واألعالف
إل������خ ....وذل����ك للمساهمة ف��ي ت��أم�ين األم����ن والسيادة
الغذائيني .لألسف عند نهاية الثمانينات فرضت املؤسسات
املالية الدولية على بالدنا وعلى العديد من البلدان ذات
االقتصاد التبعي سياسة اللبرلة واخلوصصة وتخلي الدولة
عن جميع القطاعات املنتجة لفائدة الرأسمال اخلاص
الوطني أو األجنبي .وهكذا مت حترير الدورة الزراعية في
الدوائر السقوية ولم يعد الفالح ملزما بأي زراعة .نتيجة
لذلك مت التخلي عن زراعة الشمندر في العديد من الدوائر
مما أدى إلى إغالق  8معامل تكرير من أصل  13وما تبعه
من ضياع استثمارات عمومية باهضة لبناء تلك املعامل
من جهة ومن جهة أخرى حدوث مآسي اجتماعية بسبب

تسريح العاملني بتلك املصانع وضياع آالف فرص الشغل
غير املباشرة كاقتالع الشمندر ونقله إلخ...واألخطر من كل
هذا انخفاض نسبة تغطية حاجيات املغرب من السكر من
 % 64إلى  .% 20نفس الشيء بالنسبة للمزروعات الزيتية
والقطن حيث أصبحنا نستورد جل إن لم نقل كل حاجياتنا
من هذه املواد.
 /3ضعف م��ردود امل��زروع��ات في املناطق السقوية رغم
توفر املاء وغياب املعانات من اجلفاف .فعلى سبيل املثال
مردود احلبوب ملوسم  2015-2016الذي كان جافا لم يتعد
ف��ي املتوسط  9.4قنطار/هكتار على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى مناطق نفوذ املديريات اإلقليمية للفالحة
التي تضم فالحة بورية باألساس لم يتعد هذا املردود 6.8
قنطار/هكتار  .لكن املعضلة الكبرى هي في مناطق نفوذ
املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي حيث أغلبية االراضي
مسقية ورغم ذلك لم يتعد م��ردود احلبوب  17.8قنطار/
هكتار وهو مستوى ضعيف.
نفس الشيء بالنسبة للمزروعات األخرى التي ال ميكن
ممارستها دون سقي كالشمندر حيث ال يتعدى املردود 70
طن/هكتار .وهو م��ردود ضعيف لم يتغير كثيرا منذ 40
سنة حيث كان  55طن/هكتار
وحتويل العامل املستغل إلى عبد تقوض في نهاية املطاف
مكافحة العمل القسري غير القانوني .كما أن االستخدام
غ��ي��ر ال��س��ل��ي��م مل��ف��ه��وم ق���دمي ،واس��ت��ع��ادة ال��ع��ب��د كموضوع
تاريخي ،هو أمر سياسي بارز هنا :إنها مسألة صدمة للرأي
العام باستعارة ملا هو غير مقبول.
أح��د األس��ئ��ل��ة األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ت���دور ف��ي ت��ق��اري��ر BIT
هي ما إذا كان اإلكراه غير االقتصادي ،على سبيل املثال
أخذ شكل قيود مادية وااللتزام بتقدمي خدمات مدفوعة
األجر أو ناقصة األج��ر ،هو شرط ض��روري وكاف العتبار
العامل كعامل مقيد ،أو إذا كان يجب مراعاة عوامل اإلكراه
االقتصادي .ففي النصوص الدولية األخيرة ،الظروف التي
يتم مبوجبها وضع الفرد في العبودية ،والسيما طبيعة
ودرج��ة السيطرة التي مت��ارس على الشخص واستخدام
العنف ،اجلسدي أو النفسي ،وضعف الناس (ف��ي بعض
األحيان مقابل صاحب العمل كما هو احلال في "العبودية
املنزلية") ،فإن قيمة موافقتهم ،وجميع العناصر التي ال
تتوافق بالضرورة مع ممارسة حق امللكية ،ستكون حاسمة
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عبدالرحيم الهندوف
هذا الضعف في املردود مرده عدة أسباب .منها ضعف
تأطير الفالحني خاصة الصغار واملتوسطني الذين يعانون،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك ،م��ن ص��غ��ر م��س��اح��ة االستغالليات
وصعوبة الولوج إلى التمويل والدعم املقدم من طرف الدولة
واألمية وكذلك ضعف البحث وغياب منظومة االنتقال
من البحث إلى التنمية.
كخالصة ف��إن أغلبية حاجياتنا م��ن امل���واد الغذائية
األساسية كاحلبوب والسكر والزيت يتم استيرادها وهذا
يرهن السيادة الغذائية للمغرب.
وحتى على مستوى امليزان التجاري فإن معدل الواردات
من امل��واد الغذائية ما بني  2015و 2017بلغ  42,7مليار
درهم في حني أن معدل الصادرات الغذائية في نفس الفترة
بلغ  28,6مليار دره��م أي عجز يساوي  14,1مليار درهم
وبالتالي نسبة تغطية للواردات ال تتعدى .% 67
رغ��م أن الفالحة املسقية تساهم ب  % 45من القيمة
املضافة الفالحية وب  % 75من قيمة ال��ص��ادرات فهي ال
توفر إال حوالي  % 21.5من مجموع مناصب الشغل التي
يوفرها القطاع الفالحي .وبصفة عامة تبلغ نسبة النشاط
في املجال القروي  % 53.2من السكان البالغني سن الشغل
( % 77.9بالنسبة للرجال و 29.7بالنسبة للنساء) وهي
نسب ضعيفة .وج��زء كبير م��ن النشطاء خاصة النساء
يشتغلون كيد عاملة مساعدة من دون أجر وال أي تغطية
اجتماعية .أما العمال الزراعيون الذي ميكن أن يستفيدوا
قانونيا من التغطية الصحية ال يتم التصريح إال بنسبة
 % 10منهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
وجسب اإلحصائيات الرسمية تبلغ نسبة الفقر في
املجال القروي  % 9.5مقابل  % 1.6في املجال احلضري.
وبصفة عامة فإن أهم نشاط اقتصادي في األرياف هو
الفالحة إذ تشغل  %.74من الساكنة النشيطة القروية.
و % 35من مجموع السكان النشيطني  ،ورغم ذلك فإن هذا
القطاع ال يساهم إال بنسبة تتراوح ما ب�ين  11و% 15
من الناجت الداخلي اخلام .وكل هذه األرقام مؤشرات على
تخلف تطور الرأسمالية واإلقتصاد املغربي إذ لم تستطع
القطاعات األخرى أي الصناعة واخلدمات استقطاب مآت
اآلالف من اليد العاملة القروية الفائضة بسبب تخلف
الفالحة وضعف مردوديتها .إن الدول الرأسمالية في أوروبا
كانت تعرف أوضاعا مماثلة خالل القرن  19لكنها اليوم ال
يتعدى عدد سكانها في االرياف  20%ونسبة العاملني في
الزراعة تقدر ب 2إلى  % 3من مجموع السكان النشيطني،
والزراعة ال تساهم بأكثر من .2%من الناجت الداخلي اخلام.
إن النظام الرأسمالي التبعي باملغرب لم يستطع تطوير ال
الفالحة وال القطاعات األخرى ,فظل اقتصاده هشا نسبة
منوه ضعيفة تراوحت مابني  1.1و % 4.5خالل اخلمس
السنوات األخيرة حسب التساقطات املطرية.

في حتديد املمارسات التي تشكل العبودية:
"العامل املهاجر الذي صادر صاحب العمل جواز سفره،
وبيع الطفل من أجل الدعارة و"امرأة الراحة" التي ُأجبرت
على االستعباد اجلنسي [للجيش الياباني خالل احلرب
العاملية الثانية] تشترك في كل هذا ال��ذي فقدوه لصالح
فردا أو دولة ،وهو احلق في اختيار
طرف ثالث ،سواء كان ً
حياتهم والتحكم فيها" .
وبالتالي ،فإن التعريفات آخذة في التطور (Weissbrodt
��دءا م��ن حظر مم��ارس��ة حق
 )2000 ; Massias 2000؛ ب� ً
التملك على اآلخرين إلى حاالت مخالفة لكرامة اإلنسان
؛ مع مراعاة الوجوه اجلديدة للعبودية ،لرفعها إلى مرتبة
جرمية ضد اإلنسانية.
مقتطف من دراسة للباحثRoger Botte :
https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.5573
ترجمه بتصرف :لعربي بوحميدي

الدولية

العبودية في موريتانيا :أزمة استغالل منسية عربيا
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محمد عبد الوهاب ولد سيد املختار *
مكن القول بأن ظاهرة االسترقاق من ضمن الثقافات
التي كانت راس��خ��ة ف��ي عمق املجتمع املوريتاني ،ومتتد
جذورها قرونا قبل الدولة احلديثة ،ولقد أستمر هذا النمط
البدائي من االستغالل إلى يومنا هذا ،رغم ما يسببه من
صخب وإحراج للسلطات املوريتانية محليا ودوليا.
اسئلة كثيرة تطرح واالسئلة في هذا امللف ال تقل اهمية
عن االجوبة:
م��ا ال���ذي ي��ح��ول دون وض��ع ح��د ل��ه��ذا امل���رض اخلبيث
الذي بات يهدد وحدة ومتاسك املجتمع؟ .هل لدى النظام
فعال نية صادقة للقضاء التام على هذا السلوك املشني
واملخجل؟ .وما مدى فاعلية القوانني التي يصفها البعض
باملسكنات ومحاولة كسب مزيدا من الوقت أمام منظمات
حقوق اإلنسان وحركات حترير العبيد؟.
بالرغم م��ن وج��ود ح��االت عبودية ف��ي بعض املكونات
احمللية ك "البوالر" و"السوننكي" ،إال أنك حني تسأل عن
العبودية في موريتانيا أول ما يتبادر إلى الذهن تلك التي
م��ورس��ت ف��ي املجتمع احلساني ،ذل��ك أن أكبر مكون من
السكان يسمى ب "احلراطني" ،خضع للعبودية التقليدية
وأنواع من االستغالل.

حركة "احل��ر" وصوال إلى  2015في عهد اجلنرال محمد
ول��د عبد العزيز ،القانون ال��ذي صنف العبودية كجرمية
ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادم واملتضمن كذلك إنشاء
محاكم متخصصة لالسترقاق.
وما إن بدأت هذه احملاكم حتى انهالت عليها القضايا
وال��ش��ك��اوي م��ن هنا وه��ن��اك .مثال  -ال ح��ص��را -استهلت
محكمة مدينة كيفة ش��رق ال��ب�لاد ع��ام  2015قضاياها
بفضيحة مدوية بعد اكتشاف حالة عبودية تعود ألسرة
تتألف من  15فردا كانت متارس عليهم العبودية املباشرة،
ول��ق��د وص���ف م��ح��ام��ي القضية ال��ت��اب��ع ل"م��ن��ظ��م��ة جندة
العبيد" النائب البرملاني العيد ولد محمذن احلكم ساعتها
ب��اخل��ج��ول ،ل��ع��دم تناسبه م��ع ف��داح��ة اجل���رم بالرغم من
اعتباره مكسبا في هذا االجتاه.
صورة لالسرة املعبدة التقطت في مؤمتر صحفي لنجدة
العبيد :2015
لكن كل ه��ذه القوانني واحمل��اك��م ،ج��اءت بفعل ضغوط
وف��رض��ت على النظام دون أن تكون ل��ه أدن��ى نية صادقة
للقيام بها ،ذلك أنه يرفض اإلقرار بوجودها ويجيش لذلك
املثقفني املوالني واملنظمات التابعة له في احملافل الدولية

و"احل����راط��ي�ن" ه���م ال��ن��اط��ق�ين باللهجة
احلسانية القريبة من اللغة العربية وهم سود
ال��ب��ش��رة ،تختلف ال��رواي��ات التاريخية حول
أصولهم -وتتفق في نفس الوقت على أنهم
السكان األصليني.

وتعتبر حركة "احلر" هي أول تنظيم حقوقي سياسي
يظهر في موريتانيا مطالبا بتحرير العبيد وإنصافهم
تأسس ع��ام  1978على ي��د مجموعة م��ن أب��ن��اء العبيد،
استطاعوا بعامل الصدفة أن يتعلموا في مدارس املستعمر
الفرنسي ،ما عزز الطموح لديهم جتاه املشاركة في الدولة
على غرار أقرانهم من الفئات االجتماعية األخرى.
ورغم ما تعرضت له هذه احلركة من تنكيل ومضايقات
وصلت حد احلكم على بعض قياداتها باإلعدام عام 1981
من ط��رف نظام محمد خونا ول��د هيداله  -قبل أن يتم
اإلفراج عنهم وسط ضغوط  -إال أنها كانت الشرارة األولي
التي أسست ملسار نضالي حتررى طويل انتزع العديد من
املكتسبات متثلت في جملة من القوانني ،كان أولها ذلك
ال���ذي ص��در  1981بعد استنجاد العقيد محمد خونة
بفتوى أصدرتها له مجموعة من الفقهاء؛ تقضي بعدم
شرعية الرق في موريتانيا ،ليأتي القانون في صيغة (إلقاء
الرق مع التعويض لألسياد لقاء فقدانهم لعبيدهم) ،ثم
قانون  2007الذي كان نتيجة صفقة سياسية أبرمت في
عهد الرئيس املدني سيدي محمد ول��د الشيخ عبد الله
مع حزب التحالف الشعبي التقدمي احملسوب آنها على

النظام السياسي في موريتانيا هو انعكاس للتراتبية
االجتماعية التي نتجت عن القبيلة وعصور "السيبة"،
إذ هو نظام عسكري ميسك السلطة فيه جنراالت كلهم
ينتمون إلى فئة األسياد السابقني ويحافظون على الوالء
لها ويحمون مصاحلها ،ويعتبرون التحرر احلقيقي للعبيد
مبثابة ثورة على النظام االجتماعي وبالتالي انقالبا غير
مباشر على النظام السياسي برمته وإبرازا لقواعد جديدة
قد ال يكون لالستغاللني فيها أي دور.
لكن املناخ العام لم يعد في صالح استمرار مثل هذا
التصرف املشني خصوصا في ظل تزايد األطر التنظيمية
املناهضة لهذه ال��ظ��اه��رة ،فباإلضافة إل��ى حركة "احلر"
واملنظمة املنبثقة عنها (جن��دة العبيد) ،شهدت الساحة
املناهضة للرق تأسيس حركة تدعى "ايرا"  2009و"ميثاق
حلراطني"  2013جميعا ككيانات حقوقية
تندد بالعبودية وت��دع��وا إل��ى إن��ص��اف مكون
"حلراطني" وأصبحت تلقى دعما مجتمعيا
واسع النطاق يعززه حضور للقضية قوي في
محافل األمم املتحدة واملنظمات التابعة لها.
حركة "نستطيع" كإطار سياسي تقدمي
هي جزء من احلراك السياسي املناهض للرق
وأشكاله ،وطنيا تتموقع في الساحة احلقوقية
من خالل وجود قيادتها في معظم الكيانات
احلقوقية خصوصا ميثاق احلراطني ولديها
أنشطة دع��م خاصة باحلركة ملناهضة هذه
ال��ظ��اه��رة م��ن خ�ل�ال جل��ن��ة ح��ق��وق اإلنسان
داخل املكتب التنفيذي للحركة.

ولقد كان للمؤسسة الفقهية ال��دور األبرز
ف��ي ترسيخ ه��ذه ال��ظ��اه��رة بوصفها قانونا
إاله��ي��ا ال محيد ع��ن��ه ،ال��ش��يء ال���ذي ك��ان له
األثر التاريخي في تطويع العبيد وامتهانهم
ط��واع��ي��ة -ف���ي معظم احل����االت -وم���ن ذلك
هيمنة املأثور الذي ألبس لباسا دينيا "جنة
العبد حتت أق��دام سيده" وال��ذي يبشر العبد
املطيع باجلنة .فيما يتوعد العبد اآلب��ق أو
الثائر باخلسران في الدنيا واآلخرة.
وهذا ما جعل مشكل العبودية حلد اليوم
ف��ي م��وري��ت��ان��ي��ا مقترنا بالثقافة الشعبية
يصعب حتريكه ب���دون اإلط��اح��ة مبنظومة
كاملة.

لنفي "صفة النظام االس��ت��ع��ب��ادي" ال��ذي دأب��ت احلركات
احلقوقية على وصفه بها ،إال أن الواقع كثيرا ما خذله،
رغم أن هذا الرفض الضمني للظاهرة من طرف السلطات
احلاكمة يقف حجر عثر في وجه تطبيق هذه القوانني
إلى جانب انحياز القضاء للمنظومة اإلقطاعية والقبيلة
وبالتالي لألسياد.

يمكن القول أن
العبودية في موريتانيا
باتت تتجه إلى االنحسار،
وتتحول إلى مشكل آخر ربما
ال يقل خطورة عن العبودية
وهو مشكل لحراطين ،فبعد مضي
 60عاما على استقالل البالد ودخولها
في ما يعرف بالدولة الحديثة ال تزال
هذه المكونة تعيش في ظل إقصاء
ممنهج من الوظائف الحكومية ومن
الرتب السامية في الجيش ومن
الكثير من االمتيازات التي من
المفروض أن يحظى بها
المواطن العادى في
وطنه.

وتضع احل��رك��ة ف��ي أولوياتها ح��ل مشكل
ال����رق وت���دع���و إل���ى ح����وار اج��ت��م��اع��ي شامل
ح��ول مشكل العبودية ومخلفاتها وبالتالي
م��ص��احل��ة وط��ن��ي��ة ج����ادة ن��ح��و أم���ة موحدة
خالية من استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان.
كما أنها تعمل أيضا مع شركائها في املنطقة العربية
واملغاربية إل��ى حشد ال��دع��م الشعبي للقضية ،والضغط
على حكوماتهم لتضغط هي بدورها على النظام احمللي
م��ن أج��ل تسوية ه��ذا امللف بشكل يليق بحجم املشكل،
فإلى اآلن يالحظ غياب تام لتناول هذا املعضل في املنابر
العربية واملغاربية ،نظرا لضعف التنسيق وجتاهل اإلعالم
الناطق بالعربية لقضية احلراطني في موريتانيا.
ميكن القول أن العبودية في موريتانيا باتت تتجه إلى
االنحسار ،وتتحول إلى مشكل آخر رمبا ال يقل خطورة عن
العبودية وهو مشكل حلراطني ،فبعد مضي  60عاما على
استقالل البالد ودخولها في ما يعرف بالدولة احلديثة
ال ت��زال ه��ذه املكونة تعيش ف��ي ظ��ل إق��ص��اء ممنهج من
الوظائف احلكومية ومن الرتب السامية في اجليش ومن
الكثير من االمتيازات التي من املفروض أن يحظى بها
املواطن العادى في وطنه.
* األمني العام حلركة نستطيع

المرأة المناضلة
مقدمة

تزويج القاصرات باملغرب شكل من أشكال العبودية

انطالقا من االتفاقية اخلاصة بالرق التي تنص في الفقرة
الثانية من امل��ادة األول��ى على أن "جت��ارة الرقيق تشمل جميع
األفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي
عنه للغير ...وجميع األفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما،
بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي ،"...تشكل العبودية
أبشع مظاهر انتهاك حقوق اإلنسان وامتهان كرامته.
يعتبر تزويج القاصرات أحد أبرز مظاهر العبودية في عصرنا
احلالي ،ورغم جتاوز هذه الظاهرة في العديد من البلدان ،فإنها
ما تزال مستمرة باملغرب ،مما يعرض آالف القاصرات اللواتي
يتم تزويجهن قسرا ،إلى االحتجاز واالستغالل واحلرمان من
احلقوق األساسية.

ظاهرة تزويج القاصرات باملغرب

لقد شكلت ه��ذه ال��ظ��اه��رة م��ج��اال واس��ع��ا الش��ت��غ��ال احلركة
احلقوقية والنسائية وال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��م��وم��ا ،فخاضت عدة
نضاالت ومرافعات ملناهضتها ،مما اضطر معه املشرع املغربي
إلى تغيير مدونة األحوال الشخصية التي كانت متيز في أهلية
الزواج بني اجلنسني ( 18سنة للذكر و 15سنة لألنثى) وتعويضها
مبدونة األسرة التي تقر بجعل سن الزواج بالنسبة للجنسني في
 18سنة ،حيث ج��اء في امل��ادة " :19تكتمل أهلية ال���زواج بإمتام
الفتى والفتاة املتمتعني بقواهما العقلية ثماني عشرة سنة" ،غير
أن نفس املدونة فتحت باب االستثناء ،في "مغرب االستثناء"،
بجعل القاضي يتالعب مبصير الطفالت في املادة " 20لقاضي
األس��رة املكلف بالزواج أن ي��أذن ب��زواج الفتى أو الفتاة دون سن
األهلية" .ففتحت ه��ذه امل��ادة الباب لتزويج القاصرات وه��و ما
يفسر ارت��ف��اع نسبة ت��زوي��ج��ه��ن بشكل م��ه��ول .فحسب املوقع
الرسمي ل��وزارة العدل ،فإن عدد ح��االت طلبات زواج القاصرات
ع��رف ارتفاعا متواصال ،إذ ك��ان في ح��دود  18أل��ف سنة ،2004
ليصل إلى  33ألفا عام  ،2007وأكثر من  39ألفا في سنة ،2011
و 33ألف سنة  ،2013ثم  33ألف و 600سنة  .2018وميثل الوسط
القروي ضعف الوسط احلضري في نسبة تزويج القاصرات الالئي
ال يتجاوز سنهن في بعض احل��االت  14سنة .إن ه��ذه األرقام
مهولة وخطيرة ،في حق الطفولة ،مع العلم أن هذه األرقام تتعلق
فقط بإحصائيات طالبي الزواج عن طريق احملاكم دون احتساب
الزواج بالفاحتة أو بالعقدة غير اخلاضعني للقوانني اجلاري بها
العمل وبالتالي تغيب بشأنهما أرقام وإحصائيات دقيقة.

طبيعة تزويج القاصرات باملغرب

يقوم كثير من الناس بتزويج بناتهن القاصرات عبر املساطر
التالية:
مسطرة طلبات الزواج يتقدم بها أولياء أمور القاصرات املراد

تزويجهن لدى قاضي األسرة ،طبقا للمادة  20من مدونة األسرة
التي تسمح بتزويج القاصرات،
مسطرة ثبوت الزوجية التي تتم كما يلي:

 - 1في حالة تعرض القاصر لالغتصاب والذي قد ينتج عنه
حمل أو والدة ،فعوض محاسبة اجلاني على جرمية االغتصاب
تلجأ األسر إلى ثبوت الزوجية؛
 - 2الزواج بالفاحتة الذي غالبا ما تليه مسطرة ثبوت الزوجية
بعد وضع القاصر ملولود أو أكثر.
مسطرة التزويج بالعقدة :هذا النوع منتشر ،بشكل كبير ،في
بعض مناطق املغرب "غير النافع" ،وهو مبثابة زواج متعة غير
معلن ،يتم عبره تسليم العريس مبلغ ًا مالي ًا معين ًا لولي القاصر،
مقابل تزويجها له عبر تسجيل العقد على أنه اعتراف بدين،
يقر فيه الولي على أنه سيعيد مبلغ القرض بعد أن تبلغ القاصر
سن الرشد ،لكن األمر في الغالب ال يبلغ مداه حيث تتم إعادة
البنت إلى أهلها .وفي غالب احلاالت تعود حامالً أو رفقة أوالدها،
يتم هذا التزويج بواسطة عقود مبرمة بني أهل القاصر ورجال
مغاربة ،يعيشون ،في الغالب ،خارج الوطن أو خليجيني ،مقابل
احلصول على مبالغ مالية وذلك عبر شبكات لوسطاء ميلكون
أسماء لفتيات جاهزات للعرض في السوق فيما يشبه صفقة
جتارية تكون فيها الفتاة سلعة في هدر تام إلنسانيتها وفي خرق
بشع حلقوقها ،ويعتبر ه��ذا النوع من التزويج ،حتديدا ،الذي
يتم في إطار شبكات الدعارة والعمل القسري في البيوت ،شكال
واضحا من أشكال العبودية والتجارة املنظمة في البشر مع ما
ينتج عنه من تعريض القاصرات لالستغالل بشتى أشكاله.

بعض أسباب ونتائج تزويج القاصرات

مهما تعددت أسباب تزويج القاصرات ،تبقى الضحية هي
الفتاة القاصر ،وتفرض مقاربة هذه الظاهرة استحضار األسباب
والعوامل احلقيقية واملتعددة التي تربط بني مستوى الوعي من
جهة ،وب�ين الهشاشة ،الفقر ،اجلهل ،الهدر امل��درس��ي ،والضغط
االجتماعي من جهة أخرى ،واالستغالل الطبقي املزدوج للمرأة
بشكل ع��ام وللطفلة بشكل خ��اص .فظاهرة تزويج القاصرات
معمول بها ف��ي امل��غ��رب منذ ال��ق��دم ،إذ ال تتخذ ،فقط ،طابعا
اجتماعيا وجنسيا ،ب��ل طابعا اقتصاديا ف��ي أغلب احلاالت،
حيث غالبا ما تلجأ بعض األس��ر إلى تزويج بناتها الصغيرات
بسبب الفقر واحلاجة ،خاصة إذا كان الزوج ميسورا ،مستفيدة
من مبلغ املهر الذي غالبا ما يكون مرتفعا مقارنة مع وضعية
األسرة الهشة ،إذ تعتبر األسر أن تزويج الطفالت في سن مبكرة
وسيلة حلمايتهن ووقايتهن من الفقر واحلاجة وتوفير األمن
والبدائل ،لوضعهن امل��زري ،وص��ون ل"ش��رف" األس��رة واملجتمع،
كما تعتبرها وسيلة للمراقبة اجلنسية ،واالبتعاد عن العالقات
اجلنسية واحلمل خارج إطار الزواج ،ووسيلة من وسائل احملافظة
ّ

تظهر املعطيات الرسمية أن القاعدة عند القضاة هي القبول بتزويج الطفالت القاصرات (ما
بني 85.46%و ،)92.21%في حني أن االستثناء هو الرفض .وأن النشاط املهني للباحثني عن تزويج
األطفال ،ميثل العاطلني عن العمل منهم ميثلون أكثر من  .٪ 92وأن األعداد في تزايد .إنها ظاهرة
مرتبطة باإلقصاء والتهميش والفقر وبالسياسات املمنهجة املنتجة له.
إن الزواج ليس مجرد قدرة على ممارسة نشاط جنسي ميكن التحقق منه عن طريق اخلبرة
الطبية التي يعتمد عليها القضاة ،بل وقبل كل شيء مسؤولية ثقيلة يصعب ،بل من غير املنطقي
أن يعهد بها إلى طفل .لذا فإلغاء التشريعات التي تسمح بذلك أصبحت ضرورة ملحة كما أوصى
بذلك املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في رأيه حول املساواة في عام  ،2012وأكده في 18
يوليوز .2018
 تزويـج األطفال يهـم الفتيـات بدرجـة أولـى ،وبالتالـي فهـو مبثابـة متييـز ضـد الفتيـات وانتهـاكحلقـوق الطفـل.
 احلجــم احلقيقــي لتزويــج األطفال غيــر معــروف ،غيــر أن عــدد حــاالت تزويــج األطفاليظــل مرتفعـا للغايـة ويدعـو للقلـق.
ُ
تخلـص إلـى وجـود
 تزويـج الطفـالت يلحـق الضـرر بالفتـاة وباملجتمـع ،وليسـت هنـاك ّ أي دراسـةفائـدة مـا وراء تزويـج الفتيـات ،سـواء ذات طبيعـة اجتماعيـة أو اقتصاديـة أو فرديـة..
 زواج األطفال ليس حـال للمشـاكل االجتماعيـة ّ واالقتصاديـة ،بـل إنـه ،علـى العكـس مـن ذلـك،مصـدر مـن مصـادر الهشاشـة واسـتمرار مختلـف أشـكال التمييـز ضـد النسـاء واألطفال؛ إنـه مبثابـة
انتهـاك حلقـوق األطفال ،وعائـق أمـام تنميـة البـالد.
 لم متكن اآللية التي تنص عليها مدونة األس��رة من التقليص من عدد طلبات ال��زواج التيتشمل القاصرات.
 املغـرب ملتـزم ،فـي إطـار تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة ،بالقضـاء علـى جميـع املمارسـاتالضـارة ،مبـا فـي ذلـك تزويـج األطفال.
 -ال تتسم الترسانة القانونية بالتجانس وال تنسجم مع أحكام الدستور.
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على املمتلكات العائلية أو الزيادة فيها ،وإقامة عالقات قبلية
وعائلية .وتتحكم في هذا التزويج القسري العقلية الذكورية

وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��رج��ع��ي��ة واألوض�����اع االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
وال��س��ي��اس��ي��ة ،وه��و م��ا ي���ؤدي إل��ى اغ��ت��ص��اب وت��دم��ي��ر طفولتهن،
وكبح حقوقهن كطفالت وحتديد مصيرهن األسري املستقبلي
دون إرادتهن .وتترتب عنه آثار اجتماعية ونفسية خطيرة جدا
على القاصر ،إذ غالبا ما جتد الطفلة نفسها مصطدمة بواقع
ال تنتمي إليه وبعائلة ال عالقة لها بها ،وبأسرة غير قادرة على
املساهمة ف��ي تسييرها وت��دب��ي��ره��ا ،وف��ي أح��ض��ان رج��ل غريب
عنها ،بينما هي غير مستعدة وال ق��ادرة ال نفسيا وال جسديا
وال اجتماعيا ...على حتمل أعباء هذا التزويج التعسفي ،من
حمل ،وتربية أطفال ،وأعمال منزلية شاقة داخل وخارج املنزل،
واالعتناء بالزوج وأسرته ،إضافة إلى املشاكل املرتبطة مبمارسة
اجلنس في سن مبكرة ،مما يعرض حياة القاصرات إلى عبودية
بشعة (احلمل املبكر ،إجهاض تقليدي قد ي��ؤدي إل��ى وفاتهن،
عنف الزوج وعائلته ،وفيات الرضع بسبب غياب معرفة بالتربية،
التخلي عن الدراسة.)....

املطالب

فإذا كان السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة في املغرب
كغيره من بعض الدول الرأسمالية املتوحشة هو استعباد البشر،
وخ��اص��ة النساء ،مب��ا ف��ي ذل��ك الطفالت الصغيرات ،واملتاجرة
املنظمة فيهن ،في ظل غياب قانون مينع تزويج القاصرات بشكل
صريح .فإن حل هذا املشكل يرتبط ،جوهريا ،بتحرر املرأة الذي
ال ميكن أن يتم إال في ظل مجتمع اشتراكي متحرر ،ينمحي فيه
االستغالل الطبقي بجميع أشكاله.
في انتظار حتقيق هذا الهدف االستراتيجي ،فإنه مطروح
علينا النضال من أجل فرض املطالب اآلنية التالية:
س��ن ق��ان��ون م��دن��ي ع��ص��ري دمي��ق��راط��ي ل�لأح��وال الشخصية
يقر باملساواة التامة بني اجلنسني يكون متالئما مع االتفاقيات
الدولية املتعلقة باملرأة ويجرم تزويج القاصرات ألي سبب كان؛
منع استعباد القاصرات وسن عقوبات قاسية على كل األطراف
التي تساهم في ذلك؛
منع زواج الفاحتة وال��زواج بالعقدة وكل ما من شأنه متويه
القضاء من ثبوت الزوجية؛
حت��س�ين األوض�����اع االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة والسياسية
للنساء ،خاصة بالبوادي واملناطق النائية وفك العزلة والتهميش
عن املناطق اجلبلية؛
خلق تنمية بشرية حقيقية شاملة في جميع امليادين خاصة
منها توفير تعليم شعبي دميقراطي علماني مجاني للجميع،
وتوفير صحة إجنابية مجانية.

املجلس االقتصادي واالجتماعي
حسب آخر املعطيات الرسمية يورد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حتت عنوان أرقام
أن:
رئيسية ّ
أن معظم القاصرات
أي اإلناث املتزوجات ،لم تتجاوز أعمارهن  15سنة ،كما ّ
  % 1.7من "النساء"ْ ،َزويجهن ما بينْ َ ِس ّن  15و17سنة.
(حوالي  % 99من احلاالت) متّ ت
ّ
ْ
األم ّية 32 ،في املائة منهم إناث ،و  13.2في املائة
من
ي
رين
القاص
  23.8في املائة منعانونَ
ِ
َ
ُ
ّ
ذكور؛
رب األسرة؛
  53.3في املائة من الفتيات القاصراتألبناء ّ
ّ
متزوجات ْ
بنات ألرباب األسر؛
هن
  8.7في املائة من القاصراتٌ
املتزوجات ّ
ّ
إما بنات  ; % 81.2أو أخوات  % 6.1ألرباب األسر؛
هن
املطلقات
القاصرات
  87.3في املائة منّ ّ
هن بنات  % 60.8أو أخوات  % 5.9ألرباب األسر؛
  % 60,8من األرامل القاصرات ّيعش َن مع األقارب؛
منهن
هن ربات أسر% 14,3 ،
ْ
ّ
  % 9.2من األرامل القاصرات ّلديهن طفل واحد على األقلّ  ،في
املتزوجات % 32.1
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َ
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واالجتماعية
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تواجه خاصة ممارسات تزويج األطفال خارج التوثيق الشرعي.

الشباب

كورونا واملخزن وتعميق أزمة الشباب باملغرب
قبل اخل��وض في تبعات جائحة الكورونا على الشباب
امل��غ��رب��ي وك��ي��ف استغلت ال��دول��ة على غ���رار ك��ل األنظمة
املستبدة اجلائحة وجعلت منها فرصة من ذهب لتعميق
أزمة الشبيبة املغربية بشكل خاص والطبقة العاملة وعموم
ال��ك��ادح�ين واملسحوقني بشكل ع��ام وج��ب ب��داي��ة توضيح
قضية مفاهيمية أساسية ملقالنا وهي الشباب كمفهوم في
تصورنا ألنه سيساعدنا على توضيح فئة الشباب املتضررة
فعال والتي نتوجه لها من خالل هذا املقال .إن التحديد
املاركسي للشباب ينفي عن هذه الفئة صفة الطبقة كما
ينفي عنها صفة االن��س��ج��ام فالشباب فئة تخترق كل
الطبقات تختلف حاجياتها باختالف موقعها الطبقي
فالشباب البرجوازي تختلف حاجياته وعاداته كليا عن
الشباب العامل وال��ك��ادح مما يفند كليا الفهم الليبرالي
امل��ش��وه وال��س��ائ��د ل��ه��ذه الفئة وال���ذي ي���روج خلصوصيتها
املوحدة .كيف يستوي شباب اللمبروجيني وحياة الرفاه
بشباب املعامل واحلقول والعطالة ،أين هو االنسجام بني
شباب كل املستقبل مفتوح أمامه وشباب جميع األبواب
موصدة في وجهه ،من خالل هذا التحديد تتضح جليا
أزمة أي شريحة من الشباب تتعمق في املغرب مما يدفعنا
للتساؤل حول طبيعة هذه األزمة ،وكيف جعل املخزن من
جائحة كورونا فرصة لتعميقها؟ وما هو الدور امللقى على
عاتق الشباب ومنظماته للمساهمة في حل هذه الوضعية؟
لطاملا شكل الشباب تاريخيا احملرك الرئيسي للطبقة
ال��ع��ام��ل��ة وع��م��وم ال��ك��ادح�ين ف��ي ك��ل ال���ث���ورات والتحوالت
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي صنعتها ه���ذه الطبقة
وحلفائها املوضوعيني ،كما أنه مخزون أساسي لقوة العمل
وواجهة مهمة لالستقطاب بالنسبة للرأسمالية .وباملغرب
ميثل الشباب املخزون الدميغرافي األهم حيث نسبة الشباب
باملغرب تزيد عن  34في املائة من التركيبة السكانية بالبلد،
أي م��ا ي��ق��ارب  11مليون ش��اب وش��اب��ة (حسب مؤشرات
ط��رح��ه��ا وزي���ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة ح���ول متابعة مشروع
السياسة املندمجة للشباب  ،)2017الشريحة العظمى منها
عمال وكادحون ومعطلون وشبيبة تعليمية ،وهذه بعض
األرق���ام واملعطيات ال��ص��ادرة الرسمية ونحن نعلم جيدا
حجم التقليص والتسييس والتضليل الذي تخضع له هذه
األرق��ام الرسمية والغير رسمية .تشير املؤشرات الرسمية
إلى مغادرة  270ألف شاب/ة املدرسة سنويا ،ونسبة البطالة
تصل إلى ضعف املعدل الوطني لتصل  20في املائة ،فضال
عن أن  50في املائة من الذين يتوفرون على مناصب شغل،
لديهم وظ��ائ��ف ضعيفة وه��ش��ة وغ��ي��ر ق��ار (ن��ف��س املصدر
ال��س��اب��ق) .وف��ي م��ؤش��ر آخ��ر ف  30ف��ي امل��ائ��ة م��ن الشباب

ال شك أن العمال وعموم الكادحني في صراع بجهدهم
العضلي والفكري للبحت عن البقاء ووعيا بهذا الصراع
حتتم تاريخيا على اليسار الراديكالي التفكير في طرق
وآل��ي��ات االن��غ��راس وال���ذوب���ان م��ن داخ��ل��ه��م .التنظيم هو
الكفيل ال���ذي ميكنهم م��ن ال��ف��ه��م وال��ن��ق��اش وال����ذي من
خالله وعبرهم ميكنهم من أخذ القرار وحتديد األهداف.
طبعا ه��ذا ال يعني بالبت واملطلق أن جميع اخلطوات
ك���اإلض���راب واالح��ت��ج��اج��ات أو االن��ت��ف��اض��ات ،وج���ب أن
تخرج من مكتب مركزي أو بصيغة عسكرية ،لكون معظم
احل��رك��ات االحتجاجية ت��ك��ون عفوية ومرتبطة أساسا
بعدة عوامل ،كالرد على الصفعات االقتصادية ،أو عامة
مب��وض��وع��ي��ة ال��ص��راع الطبقي ال���ذي ي��ف��رز جميع أنواع
االحتقان ،بعد تراكمات االضطهاد وضعف النظام القائم
على امتصاصها ،وإطفائها أو التغذي عليها أيديولوجيا
لتوجيهها عبر دور األحزاب.
ول���ذل���ك ع��ب��ر ت���اري���خ ن���ض���االت ال��ش��ع��وب وم��ن��ذ الثورة
النيولتيكية كان التنظيم يستوجب أرضية توافقات لسبب
بسيط هو أهمية توحيد اجلماهير الكادحة حول فكرة

الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 24سنة هم ب��دون شغل
وال تعليم ،أي ما يقارب  4ماليني ش��اب/ة من أص��ل 11
مليون (تقرير املندوبية السامية للتخطيط  .)2017وهذا
الوضع في تراكم حيث ازداد إجمالي البطالة في املغرب
مبعدل  4.5في املائة خالل سنة  2018مقابل  0.8حجم
التشغيل في نفس السنة (دراسة أعدتها املندوبية السامية
للتخطيط بتاريخ  .)05/02/2018وحسب معطيات عرض
وزير الشباب والرياضة سنة  ،2017فإن  75في املائة من
الشباب ال يتوفرون على أية تغطية صحية ،بينما أن 20
في املائة معرضون الضطرابات نفسية وصحية وأن  82في
مائة ال ميارسون أي نشاط ترفيهي أو رياضي أو ثقافي.
وأف��اد استطالع يجفي املئة لضمان ج��ودة العيش وبيئة
عمل أفضل (استطالع قامت به بوابة التوظيف "روكريت"
أبريل  ،)2018أن هذه األرق��ام وغيرها من املؤشرات التي
ميكن ألي متتبع عادي لوضعية الشباب باملغرب أن يعي
حجم معاناة هذه الفئة ،على غرار باقي كل الكداح ،كما
أنها تدعونا إلى التساؤل من جديد حول وضعية الشباب
اليوم في ظل جائحة كورونا.
كغيره من الدول التبعية التي تنهج سياسات اقتصادية
واجتماعية الوطنية مفروضة من الدواليب الرأسمالية
واالم��ب��ري��ال��ي��ة ،س���ارع امل��غ��رب إل��ى ف��رض احل��ج��ر الصحي
ك��خ��ي��ار ال ب��دي��ل ل��ه ف��ي ظ��ل ان��ه��ي��ار امل��ن��ظ��وم��ة الصحية
وغياب أبسط إمكانيات مواجهة الفيروس ،إذا استثنينا
تضحيات ال��ط��واق��م الصحية والتمريضية ،إض��اف��ة إلى
حزمة من اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية والقانونية
دون سابق إنذار ،وال حتى أخبار لتهيئة املواطنني للوضع
اجلديد ،وعلى رأسها قانون الطوارئ الصحية ال��ذي كان
للشباب حصة األسد في تطبيقه وأول ضحاياه ،حيث متيز
باملقاربة القمعية األمنية التي ال خيار فيها أمام خارقي
احلجر ،سوى االعتقال ،فقد فاق عدد املعتقلني بسبب
خرق حالة الطوارئ الصحية أكثر من عدد املصابني بكورونا
ليصل عتبة ال  100ألف منذ  20مارس املاضي ،حيث يبلغ
معدل االعتقاالت اليومي إلى ما بني  2500و 4000معتقل
يوميا وأغلبهم شباب تتراوح أعمارهم بني  15و 34سنة
(امل��وق��ع اإلخ��ب��اري ح��دث ك��م ،مقال ك�لام جرائد  16ماي
 .)2020في مقابل عدد احل��االت التي شملتهم التحاليل
املخبرية لكشف فيروس ك��ورون��ا ،بلغ صباح األرب��ع��اء 13
ماي فقط  74208أشخاص ،أي أقل من عدد املعتقلني،
نهيك عن احلرمان الشبه كلي من برنامج الدعم (تضامن)
اخلاص باألسر على علته ،والعشوائية التي شابته ،وقلة
املستفيدين مقارنة بعدد املتضررين ،وحجم األضرار،

حول ضرورة التنظيم

تتبلور لتصبح حسب تعبير ماركس قوة مادية ،واستحالة
مواجهة تنظيم السلطة الرأسمالية بدون تنظيم مهيكل
ق��وي ق���ادر على تغيير م��وازي��ن ال��ق��وى لصالح املنتجني
احلقيقيني للثروة .وهنا يتضح الرهان ألن تنظيم مئات
وماليني العمال والكادحني يفرض ضرورة التمثيلية ،ومن
هنا كذلك يتم النضال ض��د مستنقعات البيروقراطية
واالنتهازية التي متثلها غالبا األحزاب الرجعية واملعادية
ملصالح اجلماهير .ومن ثمة فالنضال من داخل التنظيم
يهدف في بعده الطبقي للتحرر واحلرية التي تتمثل في
ق��درة العمال والكادحني في فهم ال��ث��روة التي ينتجونها
وحتقيق اإلنتاج من كل حسب طاقته لكل حسب عمله.
فهل ميكن حتقيق ذلك التنظيم وما هي بنيته وهيكله؟

ت��س��اؤل ق��د ينم ع��ن جهل للتاريخ وللجدل والصراع
ال��ط��ب��ق��ي ،ب��ح��ي��ث ال مي��ك��ن ال��ب��ح��ت ع��ن ش��ك��ل التنظيم
مبنطق مثالي ألنه وببساطة هو نتاج للممارسة والصراع،
وأح���د األش��ك��ال ك���ان وال ي���زال يتمثل ف��ي ال��ل��ج��ان ،ألن
تطور الصراع والنضال يجعل من املستحيل لكل العمال
والكادحني احلضور في املجالس التنظيمية ،فاللجان هي

13

العدد361 :
من  26ماي إلى  1يونيو 2020

اشرف ميمون
حيث لم يصل عدد املستفيدين سوى  5ماليني ( 4ماليني
و  700مائة ألف) بني من يتوفرون على بطاقة راميد ومن
بدونها و 716أل��ف شحص من املصرح بهم ل��دى صندوق
الضمان االجتماعي (املوقع اإلخبار العمق مقال صدر يوم
 7ماي  .)2020ورغم أن الغير مصرح بهم يفوق  60في املائة
من املستخدمني وأغلب الشباب الغير مشكل ألسرة والغير
مصرح ب��ه ل��دى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
متروكون للجوع ،لم تفصح الدولة نهائيا عن عدد الشباب
املستفيد والذي تظهر بعض األخبار ،على شبكة التواصل
االجتماعي ،إقصاءهم بشكل كبير ،خصوصا املعطلني،
رغ��م توفر بعضهم على بطاقة رام��ي��د ،ل��ت��زداد الوضعية
املالية للشباب تعقيدا .ه��ذا ناهيك عن تفضيل األرباح
على األرواح ،وت���رك الشباب العامل ي��واج��ه خطر املوت
بالفيروس داخ��ل املعامل والضيعات دون حماية ،وخير
دليل على ذلك ،األرقام املهولة من اإلصابات التي تسجلها
املدن الصناعية منوذج الدار البيضاء – طنجة – القنيطرة
وغيرهم ...لقد استثنت الدولة الطبقة العاملة ،التي يوجد
الشباب في مقدمتها من اإلجراءات االحترازية ،متنصلة
من مسؤولياتها ومن حتملها تكلفة اجلائحة ،ومن أجل
مغازلة وحماية الباطرونا .كما ال ننسى معاناة الشبيبة
التعليمية التي وجدت نفسها بني ليلة وضحاها أمام قرار
إيقاف ال��دروس احلضورية واعتماد ال��دروس عن بعد ،في
غياب أي تكوين لألساتذة والتالميذ والطالب ،في كيفية
التعامل مع املنهجية اجل��دي��دة ،ودون توفير اإلمكانات
اللوجستيكية واملالية لهذه العملية ،ليزداد عبء مالي آخر
على العبء ال��ذي تركته اجلائحة ،ويتم إقصاء شريحة
عريضة من مواكبة ال��دروس عن بعد خصوصا بالبوادي
والقرى .
مم��ا ال ش��ك فيه أن اس��ت��غ�لال ال��دول��ة جلائحة كرونا
ف��ي تقوية قبضتها على اجلماهير العاملة والكادحة،
وفي مقدمتها الشباب الذي نال حصة األسد من القمع
والتهميش واإلق��ص��اء واالس��ت��ب��داد ،يفرض على الشبيبة
املغربية اليوم أكثر من ذي قبل أن تكتسب املشروع التحرري
الدميقراطي ذي األفق االشتراكي ،وذلك مير عبر توحيد
نضاالتها في كل اجلبهات ،وتنظيم نفسها عبر بناء أدوات
ال��دف��اع ال��ذات��ي ،وف��رز قيادة شبابية ق��ادرة على املساهمة
في بناء ح��زب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،وربطه
بالنضال العام ضد االستبداد والفساد ومن أجل الكرامة
واحلرية والعدالة االجتماعية.
في 24/05/2020

ب .احلسني
جسد تنفيذي لقرار األغلبية الذي ساهمت في صياغته
والتفكير فيه مع إمكانية طرد ألي ممثل وفي أي وقت
معني ،مع استحالة حتول اللجان التمثيلية إلى املنطق
التمثيلي األب��دي أو استقاللية في ال��ق��رار ،لكونها تعبر
فقط وجتسد قرار األغلبية .أهمية اللجان كانت وال تزال
مثاال عن شكل من أشكال التنظيم بغض النظر عن ما
إذا كنا نتحدث عن ال��ث��ورة أو اإلص�لاح ال��ل��ذان يختلفان
م��ن حيث ال��ش��روط الذاتية وامل��وض��وع��ي��ة ،كمثال جتربة
اللجان العمالية وحتولها للمجالس الثورية بروسيا أو
اللجان اإلصالحية قبل ثورة روزا لكسمبورغ املعروفة ب
سبرتاكوس التي أدت إلى سقوط الرايخ بأملانية .فيعلمنا
التاريخ أن جميع الطبقات ليس فقط املسحوقة بل حتى
البورجوازية التي استطاعت قبل ال��ث��ورة الفرنسية بناء
مجالس ومحاكم غير قانونية كإعالن لنهاية احلكم امللكي
املطلق ،نفس الشيء تستطيعه الطبقات املسحوقة في قوة
خلق عدة أشكال تنظيمية واألمثلة كثيرة وال حصر لها
في طاحونة الصراح الطبقي.

الثقافية

قصيدة النثر واإليقاع
قال الشاعر حسان بن ثابت:
ناء
عر َأ َ
قائ ُل ُه **** ِإ َّن ِ
نت ِ
َت َغ َّن في ُك ِ ّل ِش ٍ
الغ َ
ضمار
عر ِم
ِل َهذا ِ
ُ
الش َ
واض ��ح أن ال�ش�ع��ر وامل��وس �ي �ق��ى يتقاطعان،
فيلتقيان في االنتظام أو االطراد (التتابع)،
ال��ذي هو حلمة اإليقاع وس��داه؛ هذا اإليقاع
خارجي (البحر ،القافية،
ثنائي:
املتميز بأنه
ّ
ّ
وداخلي (التكرار ،اجلناس ،املدات
�روي،)..
ال� ّ
ّ
ال� �ص ��وت� �ي ��ة )..ي �س �ت��وي ف ��ي ذل� ��ك اإلن� �س ��ان
(نبضات ال�ق�ل��ب) ،والطبيعة (تعاقب الليل
والنهار ،حركات األمواج..)...
وقد ُأث��ر عن صناجة العرب :األعشى أنه
ك ��ان ي�ن�ش��د ش �ع��ره م�ص�ح��وب��ا ب �ن �ق��رات توقع
على املزهر (آلة العود) ،وهي ظاهرة ما تزال
مم�ت��دة ف��ي ال��ق��راءات ال�ش�ع��ري��ة ،إل��ى يومنا
ه��ذا ،وحسبنا متثيال م� َ�ؤ َّل��ف ((األغاني)..
ال ��ذي ك�ت�ب��ه أب ��و ال �ف��رج األص �ف �ه��ان� ّ�ي مؤكدا
عالقة الشعر باملوسيقى .ولم يفت الدراسات
ال �ن �ق��دي��ة مب�ن�ح�ن�ي��ات�ه��ا ك �ل �ه��ا ،الكالسيكية
واحلديثة ،الغربية والعربية أن تتأمل تلك
احلميمية ب�ين امل��وس�ي�ق��ى وال �ق��ري��ض ،تأمال
موغال في الدهشة واملتعة حتى قال بعضهم،
إن��ه إذا ك��ان الرسم شعرا صامتا ،ف��إن الشعر
رسم منطوق ،مبعنى أن اخلصيصة اإلصاتية
(ال�س�م�ع�ي��ة) ه��ي م��ا ي�خ�ل��ق ف� ��رادة الفنني..
لذلك يبدو لي أن ما ُيدعى "موسيقى صامتة
غير دقيق.
" ُ
ومب� ��ا أن األم� ��ر ك ��ذل ��ك ،ف��إن �ن��ي سأالمس
إي �ق��اع �ي��ة ق �ص �ي��دة ال �ن �ث��ر ،ذات الليبرالية
اإليقاعية الصارخة ،علما بأن التمرد على
اخلليلي ليس وليد العصر احلديث؛
العروض
ّ
فنحن نذكر صيحة الشاعر أب��ي العتاهية:
((أن ��ا أك�ب��ر م��ن ال� �ع ��روض ،)).وأن ه��ذا العلم
ن�ف�س��ه أج� ��از ل�ل�ش��اع��ر م��ا ل��م ي �ج��زه لسواه،
فدوننا هذه اجلوازات (الزحافات ،العلل،)...
والضرائر..
ـ في ماهية قصيدة النثر :أعتقد أن ُهوية
قصيدة النثر لم تتحد إال بعد ظهور مجلة
((ش��ع��ر)) اللبنانية ( )1957ال �ت��ي أسسها
ي��وس��ف اخل� ��ال ،وأن �س��ي احل� ��اج ،وغيرهما..
لذلك سأقتصر على نص أجتزئه من مقدمة
ديوان أنسي احلاج "لن" (املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر .ط .1982 .02:بيروت.
ص ،).15:ي �ق��ول (( :إن قصيدة النثر (ق.
ن) مت�ث��ل وج �ه��ا م��ن وج ��وه ال �ث��ورة الشعرية
التي شهدها ه��ذا القرن( ،)20وفيها ُيكتب
النثر بلغة شعرية ،ول�غ��اي��ات ش�ع��ري��ة ..فهو
ي�خ�ل��و م��ن االط�� ��راد وال �ت �ح �ل �ي��ل ال� ��ذي مييز
ال�ن�ث��ر ،وي�خ�ل��و م��ن ال �س��رد وال��وص��ف اللذين
مييزان القصة والرواية ،ويخلو من املباشرة
التي متيز اخلطابة وأشباهها من فنون نثر
اجلماهير ،))..وك��أن قصيدة النثر مكتفية
ف��ي ح�ص��ن م�ن�ي��ع ،ال يسمح ب��أن ت�ه��ب عليها
ري��اح أجناس أدبية أخ��رى ..فالشاعر احلاج
"متطرف" ،في الرأي السابق ،ولعله "مهووس"
باالختالف.
يالحظ إبراهيم خليل أن قصيدة النثر
م�ت�ع��ددة ال�ت�م�ظ�ه��رات ،م�ن�ه��ا :ق�ص�ي��دة النثر
الغنائية ،وقصيدة النثر احلكائية وقصيدة
ال �ن �ث��ر ال� �ع���ادي���ة( ..م� �ق ��ال ��ه :أم� �ج ��د ناصر،
وقصيدة النثر ،اخلروج من سلطة النظم إلى
سلطة النص .مجلة ن��زوى .العدد .17يناير
 .1999ص).231 :
واحلقيقة أن قصيدة النثر ليست معصومة
ضد مالمح الوصف والسرد ،كما يجلّي ذلك
قول أمجد ناصر:

فيفا تغادر منزلها في الصباح
يفاجئها الياسمني
ورائحة الشاي
وعمال مصنع (باتا)
وإذ نلتقي عند موقف باصات(ماركا)
تسائلني وهي تبحث فب جيب سترتها
ِ
نلتقي هذا املساء؟
وتدس بجيبي طائرة من ورق:
إنني في النقابة.
إن األف� �ع ��ال ل �ت��ؤش��ر م ��ؤش ��رات دال� ��ة على
ح��دث /أح��داث ،واحل��دث مقوم من مقومات
السرد ،....ويفهم من مقدمة احلاج نفسها أن
األدبي يقتضي جملة خصائص
هذا اجلنس
ّ
منها:
ـ اإليجاز.
ـ الدفقات الشعرية اخلاطفة
ـ الشفافية
ـ التوهج واإلشراق
ـ الالقصدية (الالمقابل)..
مما جتيب عن
وهي تثير من األسئلة ،أكثر ّ
اس�ت�ف�س��ارات خصومها ال�ت��ي وص�ل��ت إل��ى حد
"إدانة" قصيدة النثر..
صحيح أن االقتصاد محمود إال إن كانت
العمودي،
الدريئة  la cibleهي دولة الشعر
ّ
وص �ح �ي��ح أي �ض��ا أن ��ه م��ا م��ن ق �ص �ي��دة ن �ث� ٍ�ر إال
محققة اإليجاز .وتبدو خصيصة الشفافية
نسبية "هي األخ��رى"؛ إذ تتوهج ،وتأفل في
القصيدتني ..ورمب��ا كانت جلية في قصائد
تقليدية أكثر منها في قصائد نثرية..
ـ قصيدة النثر واإلي�ق��اع :يتصور أكثر من
عربي ،فطحل أن ال��وزن والقافية غير
ناقد
ّ
م�ش�ت� َ�رط نْ�ْي� ف��ي ال�ش�ع��ر ( ميخائيل نعيمة،
ج��اب��ر ع�ص�ف��ور ،ك�م��ال أب� ��ودي� ��ب ،.)....وكان
ك �م��ال أب ��ودي ��ب ق��د اق��ت��رح ب��دي�لا إيقاعيا
عما وصفه اخلليل وأرخ به موسيقى
ينزاح ّ
ال�ش�ع��ر ال �ع��رب� ّ�ي ال �ك�لاس �ي �ك� ّ�ي .ي �ق��ول كمال:
(( إن اإلي �ق��اع ف��ي قصيدة النثر ال يستند
إل��ى عالقات التراتب بني نواتني إيقاعيتني
متعارضتني وال إلى تكرارهما على مسافات
منتظمة تختلف ،وي���ؤدي اختالفهما إلى
ت �ك��وي��ن ب �ح��ر أو آخ � � ��ر( ))..ق �ص �ي��دة النثر
وجماليات اخل��روج واالنقطاع .مجلة نزوى،
العدد نفسه .ص .21 :بتصرف).
تتأسس هذه القصيدة املشاكسة من ثمة
على تنامي اإليقاع بفضل نوى غير محددة
تركيبها ال�ص��وت� ُّ�ي؛ فهي
العالقات م��ن حيث
ُ
اعتباطية الورود  -في تصور كمال -هكذا ال
وصاحب ديوان احلماسة ،الذي حدد
ينسجم
َ
العربي :شدة اقتضاء
من أسس عمود الشعر
ّ
القوافي
"
�اء:
ل
�
ع
�
�
ل
ا
�و
�
ب
ال�ق��اف�ي��ة (م ��ا س �م��اه أ
َ
َ
الذلل ،).ولذيذ الوزن ..بل إن نقادا محدثني
م� �ي ��زوا ال �ب �ح��ور َوف� ��ق األغ� � ��راض الشعرية،
وامل��واق��ف النفسية ،ول�ك��ن دون أن يحققوا
إج �م��اع��ا ي��ذك��ر ل �ت �ظ��ل م �ح��اوالت �ه��م مجرد
(شكري
اجتهادات رفضها محدثون آخ��رون
ّ
عياد ،عبد الله الطيب ،إبراهيم أنيس،)....
وال بد للشاعر من أن يتمرس ويهذب أذنه
املوسيقية مبا ميلكه من ح��س ،استنادا إلى
�ري) ،الس�ي�م��ا أن
ال ��ذاك ��رة (احمل��ف��وظ ال �ش �ع� ّ
الذائقة العربية اشترطت في الشاعر الفحل
أن يكون راوية شاعر آخر يتتبعه كما يتتبع
الرحل مساقط الغيث ،على الرغم من الرأي
الذاهب إلى أن (كل شيء عند العرب بديهة
وارجت��ال( )..اجلاحظ) ،حتى ال أزج بقلمي
ف��ي بعث قضية ((ال�ط�ب��ع/ال�ص�ن�ع��ة)) ..وما
أثارته من خصومات نقدية حارة ،حادة..
ك��م��ال أب� ��و دي� ��ب ن��اق��د م �س �ت �ف��ز ،باملعنى

نور الدين موعابيد
املوجب ،يقول (( :ما أقوله هو -ببساطة قد
تبدو صادمة  -هو أن قصيدة النثر ال إيقاع
لها س��وى اإلي �ق��اع ال�ن��اب��ع م��ن النبر وتركيب
الصوتي ،وأبعاد النظم الداللية ،أي من
اللغة
ّ
املكونات ذاتها التي متنح النثر بكل أشكاله
وتشكيالته إيقاعا ما( ،))..نفسه .الصفحة
نفسها ،).ولذلك اعتبر قصيدة النثر ثورية
طاملا أنها تخترق حدود "الشعرية العربية"،
وتكسرها ،فتتمرد على تكراراتها وتوازياتها
ونبراتها ،متأبية على املقاييس برمتها ،هي
نزقة( ،متسيبة) ،مشاغبة ،وغير مصوغة
حسب بحر مستعمل ،أو مهمل..
الفردي ،املتعني،
((ولكل نص منها إيقاعه
ّ
واد م �ت �غ �ي��ر( ))..نفسه.
واإلي� �ق ��اع ه�ن��ا ف��ي ٍ
اخلليلي فهو
الصفحة نفسها ،).أما اإليقاع
ّ
مستقر ..يستشهد بقصائد نثرية منها:
الرحبي:
ـ سيف
ّ
بني ليلة وضحاها
اكتشفت أنني ما زلت أمشي
ألهث على رجلني غارقتني في النوم
ال بريق مدينة يلوح
وال سراب استراحه.
عباس بيضون:أحبك
اليقظة تنتصر باكرا
وجتدنا معلقني
إنها أخيرا حتف الوحدة
أحبك
إنهم أوالدنا من الريح.
ـ محمد املاغوط:
أظنها من الوطن
هذه السحابة املقبلة كعينني مسيحيتني
أظنها من دمشق
هذه الطفلة املقرونة احلواجب
هذه العيون األكثر صفاء.
ويكاد جابر عصفور يجاري كماال منبها
إلى أن من قصائد النثر الغث ،املتهافت ،الذي
لم يتمثل خصوصيات هذه التجربة ،ومنها
ال�س�م�ين ،كما ل��دى محمد امل��اغ��وط صاحب
ال �ن��ص األخ� �ي ��ر ،امل �ن �ت��زع ت��وق �ي��ره ،وتعزيره
((ألن الشعر ليس مجرد وزن وقافية ،الشعر
أكبر م��ن ذل��ك ،ففيه القيم اجلمالية ..في
الشعري
درج ��ة ال�ك�ث��اف��ة ال�ل�غ��وي��ة ،واحل ��س
ّ
بالكلمات ،وليس في الوزن والقافية ،ألنهما
خارجي قد يوجد أو ال يوجد ،وعلى
إيقاع
ّ
ه��ذا األس���اس فقصيدة ال�ن�ث��ر ح��ق مشروع،
ألي مبدع( ))..في حواره
وكتاباتها حق مباح ّ
م��ع مجلة "أدب ون�ق��د" .ال�ع��دد  .376فبراير
م � ��ارس .2019 .ص .56 :ب �ت �ص��رف .أج ��رى
احلوار محمود قنديل( ،).موضوع احلوار" :
التنوير رهان املستقبل".)..
ال ب ��د م ��ن إب� � ��داء م�لاح �ظ �ت�ين سريعتني
أوالهما أن الشاعر السعيد هو من أل��ف بني
وقلب
السباعي
العمودي،
قلب الشعر
ّ
ِ
القلبني ِ
ّ
قصيدة النثر .واألخرى هي أن الشكل وحده
ال يخلق ثورية القصيدة؛ إذ من النصوص
ال �ع �م��ودي��ة م ��ا ه ��و أك �ث��ر ت �ق��دم �ي��ة م �ن��ه في
قصائد نثرية ..مبعنى أنه ميكن أن يتعايش
"األمنوذجان" في حضن الشاعر الواحد..
أما الرأي عندي فهو أن القصيدة اخلالدة،
املخلدة هي تلك التي متتح من رموش الشعوب
وأظافرها ،الشعوب املنافحة ،املستميتة في
املكابرة والنضال ضد االستبداد ،واالضطهاد
حيثما وجدا .يقول درويش:
كل قلوب الناس جنسيتي
فلتسقطوا عني جواز السفر
وحني ُسئل الشاعر مالك حداد عن ُهويته،
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الثقافة و التغيير

في داللة األسامي
عبد اللطيف صردي
اشمأز كثير من رواد التواصل االجتماعي وساكنة
مدينة مت��ارة املتاخمة للبحر وللعاصمة .اطالق
اس��م��اء املتطرفني دينيا وه��م م��ن دع��اة الكراهية
على شوارع هذه املدينة .وقدخلق استياء وتقززا
الن اسماء هؤالء احملتفى بهم التربطهم بالوطن
اية رابطة فما هم حرروا اوطانا اوكانوا مخترعني
او علماءبحثوا في الرياضيات كاخلوارزمي مثال
او علماء اكتشفوا لقاحات كباستور او مشاهير
الرياضة كالعربي بن مبارك .اوشهداء ومناضلي
افريقيا كباتريس لو مومبا او مانديال او جمال
عبدالناصر.او فرحات حشاد او طوماس سانكارا او
لويزة حانون او صاحب كتاب معذبو االرض فرانتز
فانون ونضاله في الثورة اجلزائرية ...
ولالسماء داللتها وادك��ر ان العرب كانت تختار
أجمل االسماء لبناتها تعبيرا عن اجلمال واحلب
بينما تختار اسماء الدكور من القوة والصالبة حتى
تخيف أع��داءه��ا كفيصل وتعني السيف وحيدر
وتعني األسد كرمز للقوة .
وحتضرني واقعة ملا ازال��ت سلطة حماس بغزة
اسم الشهيد غسان كنفاني من بوابة مدرسة .وكان
يهابه الكيان الصهيوني كمثقف واعتباره وحده
كتيبة متشي .
واالكيد ان هذه اجلماعات املنتخبة وذات الطيف
االسالمي من وراء تداول ما حدث في متارة.ولكن
الغريب والطريف ان متنع في كثير من اجلماعات
األس���م���اء األم���ازي���غ���ي���ة ل��ل��م��وال��ي��د .وك������ان املكون
األم��ازي��غ��ي الي��دخ��ل ف��ي صلب هويتنا وان االمة
املغربية تشكلت عبر ع��ص��ور مبكونات امازيغية
وعربية واسالمية وافريقية وانصهرت في مواجهة
أي وارد استعماري.وانها عاشت متسامحة بدينها
الشعبي بعيدا عن الطائفية والتعصب.والدمار .
وقد سمح املشرع استبدال االسماء التي حتمل
ع��ي��ب��ا و اس��ت��ب��دال��ه��ا مب��ا ه��و اج��م��ل.وي�لاح��ظ ان
األل��ق��اب ال��ت��ي ي��ري��د ب��ه��ا تنقيص م��ن أشخاص
والصاق عيب بحاملهاوهذا امر مدموم ومنهى عنه
جنده في بيئات متخلفة في هوامش البؤس حني
تريف املدينة .واملقرف ايضا ان تكون هذه االلقاب
حتى في انديتنا الكروية
وق��د ب��ات للجماهير الشعبية بحسها العفوي
كراهية لكل امارات الفنت.االمارة بالسوء.وانها تروم
حتقيق جنتها على االرض في عيش كرمي وكرامة.
أجاب:
"وطني هو اإلنسان"..
ال �ب �ع��د ال �ك��ون� ّ�ي ،إذن ،ه��و م �ع �ي��ار امل �ع��اي �ي��ر ،ومقياس
العربي نيرودا أو لوركا ،أو
املقاييس ،وإال كيف ُيطرب
َّ
السياب،
أراجون ،أو ماياكوفسكي ،أو حمزاتوف ،..ويمُ تع
ُ
اجلواهري ،أو درويش ،أو سميح القاسم ،أو
االلعبي ،أو
أو
ّ
ّ
َ
املستشرق؟! ،مؤكد أنه ما من أحد من
الغربي
الشابي...
َّ
ّ
هؤالء يقتنص اإليقاع ،اإليقاع وحده ،وال من أولئك.
ولو كان الشعر مشروطا في ُهويته وكينونته بالوزن
وال�ق��اف�ي��ة ،ف�ل�م��اذا ال يعتبر "ال�ش�ع��ر" امل�ن�ظ��وم ("شعر"
املتون) شعرا ،على الرغم من توفره عليهما ،إذن ؟؟!!.
تلكم كانت خطرات أردت بها مللمة شعث أفكار قدمية،
مساءلة مفاهيم
جديدة (مستجدة) في آن علّني أعيد
َ
نقدية "نفيسة"..
أبريل كورونا .2020
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العدد361 :
من  26ماي إلى  1يونيو 2020

نستضيف يف هذا العدد الذي يتضمن ملفا حول العبودية يف القرن  ،21الرفيق م الكبري قاىش
مناضل الهنج الدميقرايط ،نقايب وحقويق ،حناوره حول عالقة العمل بالعبودية ومظاهر
العبودية يف القرن  21والسبل الكفيلة بالقضاء عىل أشاكل العبودية واالستغالل
 1االستغالل االقتصادي من قبل اآلليات املحلية والوطنية
والدولية هو بعد أساسي من أبعاد العبودية على مر القرون ،اليوم
يف زمن النيوليربالية املعوملة أين تتجلى العالقة بني االستغالل
الرأسمالي للعمال والكادحني ،والعبودية ،تشريعا وممارسة ؟
تشكل الطبقة العاملة غالبية سكان العالم وهي عصب
ع��م��ل��ي��ة اإلن���ت���اج ،ع��ل��ي��ه��ا ت��ع��ت��م��د ح��ي��اة امل��ج��ت��م��ع وأرب����اح
الرأسماليني ،ومبا أن الدافع وراء النشاط االقتصادي هو
حتقيق األرباح حلفنة من الناس وليس تلبية االحتياجات
األساسية للبشر ،فقد حتولت ه��ذه الطبقة املجبرة على
تأجير نفسها واحمل��روم��ة من ملكية وسائل االن��ت��اج التي
تستعملها ،إل���ى م��ج��رد ع��ت��ال�ين ألش���رس ن��ظ��ام استغالل
عرفته البشرية عبر تاريخها وهو الرأسمالية ،والتي ببالئها
احلسن في فرم اللحوم لم تترك للبشرية من خيار آخر بني
املزيد من الهمجية أو ضرورة هدم بناء االستغالل برمته،
وهو إجماال بناء منخور من أساسه .
إما بيع قوة العمل أو املوت جوعا ،شعار كان إلى حني ميثل
زهرة عمر رأسمالية طيبة اقتضى تطورها ضرورة استبدال
الشعار السابق بشعار أكثر جتاوبا مع طورها اجلديد وهو
الكدح والشقاء مع التضور جوعا ،فتدمير الطبقة العاملة
وتهديد احلياة برمتها أصبح يسير متوازيا مع مراكمة
الثروة ،لم يعد العمال وحدهم من يبصر بشاعة الرأسمالية،
لقد ظهرت للبشرية جمعاء مالمح العدو الذي يترك في
كل خطوة يخطوها كل أل��وان اخل��راب :طفل دون العاشرة
ميوت كل سبع ثوان في العالم بسبب اجلوع وشخص يفقد
بصره كل أرب��ع دقائق بسبب سوء التغذية في عالم تكفي
موارده إلطعام  12مليار شخص.
لقد حولت الرأسمالية العالم إلى سوق بضائع ال حرية
فيه إال للرساميل ،حتيا فيه كمشة من البشر حياة الرفاه
والرخاء الذي تدفع ثمنه األغلبية الساحقة ،مشكلة جزر
نعيم وسط أه��وال اجلحيم ،وكلما تراكم الربح في الكفة
األولى تضاعف البؤس في الكفة األخرى وتآكلت احلقوق
واحل��ري��ات وت��ص��اع��دت ب��ش��دة وت��ي��رة التشريعات املعادية
للطبقة العاملة وم��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة ،ف��ال��رأس��م��ال يعيش
ويقتات عليها وال ميكنه إطالقا إضافة عامل واحد ملشروع
من خمسني عامال .
 2أين تتجلى مظاهر العبودية الرأسمالية ببالدنا ،وما هي
مجاالتها ومميزاتها؟
إن الرأسمالي ال يستثمر من أج��ل إشباع االحتياجات
اإلنسانية أو إسعاد أحد ،فهو ال يكترث بالبشر ،فال واجبات
اجتماعية تقيده؛ وفوق ذلك فهو مدلل ومتطلب من أجل
البقاء واالس��ت��ق��رار ،يشترط اإلع��ف��اء م��ن أداء الضرائب
ملدد مهمة ومتكينه من القروض وتخفيض نسب فوائدها
وإطالق العنان لشراهته ومتكينه من كل االمتيازات والدعم
الالمحدود ،وإص��دار التشريعات احمل��ررة لسوق الشغل ،أي
املجهزة على كل املكاسب التي انتزعتها نضاالت العمال
واالنحدار بهم إلى شروط أشبه بالعبودية ،واملثال الصارخ
هو شركات املناولة التي تتفنن في تنمية أرباحها بشكل
فاحش على حساب آدمية العمال الذين توفرهم للمقاولة
األصلية ،فهي جتتهد في انتقاء يد عاملة دفعتها شروطها
االجتماعية لعمل أي شيء من أجل دفع اجل��وع ،فتنتقي
فيها ذوي املستويات التعليمية املتدنية جدا واألكثر طواعية
ول��دون��ة ،فتسحقها بطريقة أك��ث��ر بشاعة :أج���ور أضحت
فضيحة على ك��ل ل��س��ان ،فأحيانا ال ت��ت��ج��اوز  700درهم
للشهر في احلراسة والتنظيف ،مبلغ ال ميكن أن يضمن
لها حتى احلياة التي تتمتع بها احليوانات؛ بقشيش ال
يرتقي ملرتبة احلد األدنى لألجور فباألحرى األجر املعيشي

ال���ذي يسمح ل�لأس��رة بالعيش ب��ك��رام��ة وي��وف��ر لها الغذاء
الكافي واملأوى واملوارد والطاقة والرعاية الصحية والتعليم
واالتصاالت والترفيه ،من غير االضطرار إلى االستدانة أو
االعتماد على دعم مالي من أفراد األسرة اآلخرين .نشير
بهذا اخلصوص لنموذج شركات النظافة مبؤسسات التعليم
بأكادميية بني م�لال حيث يضطر العمال م��رارا وتكرارا
خلوض معارك نضالية من أجل حتصيل أجور توقفت منذ
ستة شهور في بعض املديريات التعليمية ،زيادة على ظروف
عمل تنتفي فيها كل شروط السالمة والوقاية واحلماية من
األخطار ،محرومني من العطل والرخص السنوية والضمان
االجتماعي ،فهي تستهلك حتى االستنزاف أو التدمير
التام ،وبعد ذلك تترك لتصارع مصيرها احملتوم...
إن هذا النهب اجلشع لقوة العمل والشروط الالإنسانية
التي يتم فيها ،وطريقة التشغيل املعتمدة في "عقود" املقاولة
من باطن تذكرنا بأهوال جت��ارة العبيد في إفريقيا ،وهي
مشابهة متاما ملا يحصل راهنا في مواسم الهجرة حلقول
الفراولة باسبانيا؛ ففي كل موسم فالحي يساق آالف الشباب
والشابات إلسبانيا ،حيث يعرض النخاس البضاعة أمام
جلن الباطرونا الفالحية اإلسبانية ليتيسر عليها معاينتها
وفحص أج��زاء من أجسامها ،فيأمر "النخاس" املرشحني
للهجرة بالقيام ببعض احلركات إظهارا للياقة قبل إقصاء
من تقدم به السن أو الزمه عيب...
ه���ؤالء امل��ن��ت��ق��ون اع��ت��ب��ارا ل��ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ع��م��ل الشاق
يكدسون في معسكرات معزولة ملحقة بضيعات
املضني
ٌ
الفراولة ،هذه الفاكهة احلمراء احملشوة بالعنف والقسوة
زي��ادة على االستغالل اجلنسي البشع للعامالت ،اللواتي
يدفعهن اجلوع والتهديد بالطرد والوعيد بعدم االستقدام
مجددا لضيعات العار إلى لزوم الصمت ،حفاظا على كسرة
خبز قست شروط احلصول عليها أكثر من الصوان ،ورغم
تفجير الصحافة األملانية ملختلف صور االستغالل اجلنسي
مبا فيه شهادات الضحايا واملعلومات الطبية املعززة لها
والتي أكدت كون معدل اإلجهاض في احملافظة املعنية هي
األعلى منذ عشرين سنة ،وأن  90في املائة من العمليات
تعود لعامالت الفراولة ،إال أن وزارة الشغل املغربية أصرت،
بعد زي���ارة مشتركة لعني امل��ك��ان ،على أن ظ���روف العمل
سليمة وال وج��ود ملا يثبت "االدع����اءات" السابقة ،سمتها
"ادعاءات" وأصرت على ذلك رغم تهاطل شهادات الضحايا
بالصوت والصورة ،وحدها القنوات التي متول مبال املغاربة
لم تستفزها املشاهد وال أسواق النخاسة ،ولرمبا اعتبرت
رفض تلبية النزوات اجلنسية للمالك واملشرفني عمال من
أعمال التمرد املوجبة لفسخ العقود...
وضع شبيه من حيث بشاعته لعامالت ضيعات الورود،
تلك ال��ورود التي تشعرنا بالبهجة املسقية بالبؤس؛ وكذا
عامالت الصناعة الغذائية والزراعة املستنزفة للثروة املائية
باملغرب ،هؤالء اللواتي ينقلن للكدح في ناقالت البضائع
والبهائم ،وه��و وض��ع شبيه في عمومياته لرفيقاتهن في
قطاع النسيج ،هذا القطاع النسائي بامتياز وال��ذي يعرف
فيه وقت االنطالق إلى العمل فقط ،أما وقت العودة فعلمه
ع��ن��د ال��ب��اط��رون ،س��اع��ات ع��م��ل إض��اف��ي��ة ي��ج��دن ب��ه��ا على
الرأسمال الذي ال يكف عن البكاء والنداء :هل من مزيد؟
وحني يتأخر العامل في الصباح املوالي عن االلتحاق ولو
بنصف ساعة فسيكون محظوظا إن مت توبيخه مع االكتفاء
باقتطاع ضعف مدة التأخر من أجرته ،فاملرجح هو إرجاعه
ملنزله في انتظار اليوم املوالي ،علما أن التغيب ملدة أربعة أيام
خطأ جسيم مبرر للفصل حسب املادة  39من مدونة الشغل،
فال ينبغي أن يؤخره أي هم عن نداء الرأسمال حني يصيح
"حيا على الشقاء" .توليد األرب��اح أهم من كل االلتزامات
ولو كانت حاجات األوالد ،وما حاجة العامل ل�لأوالد ،من
منظور عصابة الرأسمال ،ما دام��وا يفوتون عليها فرص

نهب أكبر قدر ممكن من
طاقة العبد املأجور ،أما
مقتضيات امل��ادة  162بشأن جتهيز غرف خاصة لإلرضاع
داخل املقاولة وإمكانية استعمالها روضا ألطفال العامالت
فهو مجرد بند لرثاء نظام بال أخالق ،وشهادة على إفالس
ال��وع��ي األخ�لاق��ي ال��ب��ورج��وازي متاما كما أفلس سياسيا
واقتصاديا ،إف�لاس يجهد نظام العبودية نفسه لتأبيده
بتشتيت جسم اإلنتاج االجتماعي ل "رئيس املجموعة"
و"رئ��ي��س الفرقة" و"امل��راق��ب" و"امل��راق��ب ال��ع��ام" و ...أسماء
أخرى لتشظية وحدة العمال ومتتني الشروخ والتناقضات
داخل الطبقة الواحدة ورشوة البعض ملراقبة البعض اآلخر
بزيادات ميكروسكوبية ،كما كان جتار الرقيق يرشون الرؤساء
احملليني لتمكينهم من اصطياد أشقائهم...
أما بشأن احلديث عن قطاع التعدين ،فهو حديث عمن
ال يستفيد من استخراج ثروات األرض إال أمراض القلب
والشرايني والتنفس والغبار ...وفي هذا الصدد وحتديدا
مبنجم ب���وازار للكوبالت اضطر العمال خل��وض نضاالت
ملدة ست سنوات للزيادة فيما يخصص لهم من الصابون؛
في أنفاق امل��وت املعتمة التي تغيب فيها التهوية واإلنارة
تضيع حيوات وتطمر ،وتتكرر حاالت االحتجاز باالنهيارات
ألن مراقبة م��دى استيفاء املقاولة لشروط الشغل مجرد
سطر ضمن في مدونة بال أنياب ،فباألحرى التوفر على
طبيب شغل طيلة ساعات الشغل بالنسبة للمؤسسات التي
تشغل ما ال يقل عن خمسني أجير وتلك التي تعرض
العمال ملخاطر األم��راض املهنية كما هي مقتضيات املادة
 304من مدونة الشغل ،وعلى أي فإن "األكثر ربحا ألرباب
قطاع التعدين هو أن يعمل العبيد حتى املوت وحتى إن كان
املوت في سن مبكرة فذلك أفضل من أن يعيشوا إلى سن
الشيخوخة والعجز ،متاما كما كان منطق أصحاب املزارع
الكبيرة في جزر الهند الغربية في عالقتهم بالعبيد؛ وبذلك
فإن حال عبيد القرن الواحد والعشرين كحال رفاقهم منذ
أربعة قرون ،فكل ما يعرفونه عن املشغل هو اسمه ،أما باقي
البيانات واملعلومات فال حاجة لهم بها ،بل قد يكون التطفل
عليها مغامرة مكلفة ،حتى تواريخ أداء األج��ور والنظام
الداخلي للمؤسسة وبيانات الضمان االجتماعي والهيئة
املؤمنة ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية وبطاقة الشغل
وهلم ج��را فهم محرومون م��ن معرفتها ،أم��ا تسريحهم
فيدشن مب��ج��رد ظ��ه��ور أع���راض بعض األم����راض املهنية
عليهم ليتدبروا أم��ور تطبيبهم بأنفسهم ،أم��ا جروحهم
فهي ال تعد حوادث شغل ،فالرجال ال يتوجعون مهما غارت
اجلروح...

3

هل من مقاومة لهذا الوضع البئيس وكيف تتم؟

إن االنحطاط الرأسمالي في سعيه وراء الربح لم يغرق
إلى هذه األعماق الرهيبة من الوحشية مبثل ما يحدث في
هذا القرن ،ومما يزيد الوضع قسوة هو أن البيروقراطيات
النقابية املركزية باسم "النقابة املواطنة" املدافعة على
مصالح وطن املستثمرين واالستثمار تخلت عن الدفاع على
املصالح املادية واملعنوية للعمال ونزعت الثقة لدى العمال
من القوة التي متثلها وحدة صفهم ،فهي ال تدعم التضامن
العمالي وال تتحرك ميدانيا م��ن أج��ل تدعيم التالحم
العمالي ونبذ التشرذم ،حتركاتها محسوبة بامليلمتر من
أجل مكاسب تافهة أحيانا ،وهي ال تكون جادة إال إذا تعلق
األمر بإفشال إضرابات بعضها البعض؛ ومع ذلك فإن اجتاه
ظروف االستغالل الطبقي نحو األسوأ لن يسعف الرأسمال
في استمرار توحشه لألبد وال بيروقراطيته الطفيلية من
حراسة مصالح النخاسني مهما طال األمد.
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األخيرة
منظمات من منطقة شمال افريقيا والشرق األوسط تدعو إللغاء املديونية واسقاط اتفاقيات التبادل احلر

ملواجهة تفشي جائحة كورونا وعواقبها اجلسيمة:
ضرورة إحداث قطيعة مع أدوات الهيمنة االمبريالية على شعوبنا :املديونية واتفاقيات “التبادل احلر”
أصدرت مجموعة من احلركات الشعبية املناضلة مبنطقة شمال
أفريقيا والشرق األوسط/املنطقة العربية نداء يوم  21ماي احلالي،
احلر  .وذلك من
تطالبت فيه بإلغاء الديون وإسقاط إتفاقيات التبادل
ّ
أجل مواجهة التداعيات اإلجتماعية املنتظرة على شعوب املنطقة
جراء إنتشار جائحة كورونا .وطالبت “بوقف أحادي وسيادي خلالص
الديون العمومية” وإلغاء سداد القروض الصغرى اخلاصة بالفئات
الشعبية ،وصغار املنتجني والفالحني .وكذلك بإلغاء إتفاقيات التبادل
احلر ،مبا فيها ما يعرف بإتفاقية “األليكا” بنسبة لتونس واملغرب.
ّ

كما دعى أصحاب املبادرة إلى تشكيل جلنة شعبية واسعة للتدقيق
في مديونية دول املنطقة ،والعمل على ” عقد منتدى بعد إنتهاء
اجلائحة لتعميق النقاش وتبادل اخلبرات من أجل توسيع النضال
ضد املديونية واإلتفاقيات” .مؤكدين على ضرورة إحداث قطيعة مع
أدوات الهيمنة االمبريالية على شعوب املنطقة :املديونية واتفاقيات
“التبادل احلر”
ومما جاء في نداء املنظمات أيضا:

تعاني شعوب منطقة شمال افريقيا وال��ش��رق األوسط/املنطقة
العربية محنة كبيرة في ظل األزمة الصحية العاملية التي نتجت عن
جائحة فيروس كورونا .هذه األخيرة كشفت عمق الدمار الذي سببته
املهيمنة ضمان حتقيق
الرأسمالية للبشر والطبيعة .وحتاول الطبقات
ِ
األرب���اح للمقاوالت وامل��ص��ارف الكبرى على حساب الطبقة العاملة
(مبفهومها ال��واس��ع) وصغار املنتجني .ويوجد ه��ؤالء في الصفوف
األم��ام��ي��ة لتحريك عجلة اإلن��ت��اج مخاطرين بحياتهم ف��ي أبشع
ش��روط االستغالل .وتزيد ض��رورات احلجر الصحي من معاناتهم
في ظل قطاع صحي عمومي دمرته السياسات النيوليبرالية .وحيث
تتحمل النساء بشكل خاص أعباء هذه الوضعية االستثنائية سواء
بـأماكن العمل أو بــاملنازل.

وتضيف املنظمات واحل��رك��ات وشبكات النضال املمثلة ملختلف
الشرائح الكادحة من عامالت ،عمال ،نساء ،شباب ،قوميات وأقليات
مضطهدة ،في بيانها أنه تراكمت طيلة أزيد من أربعني سنة جتارب
النضال الشعبي ضد سياسات االستعمار اجلديد والتبعية والتبادل
غير املتكافئ التي فرضت علينا من قبل مراكز القرار االمبريالية،
وب��ت��واط��ؤ احل��ك��وم��ات واألن��ظ��م��ة السياسية القائمة ببلداننا .وقد
انفجرت على شكل سيرورة ثورية عارمة بدأ طورها األول مع الثورة
في تونس؛ مصر؛ اليمن؛ ليبيا وسوريا (نهاية  2010-بداية ،)2011
وطورها الثاني مع الثورة في السودان؛ اجلزائر؛ لبنان والعراق (نهاية
 – 2018بداية  ،)2019إذ عبرت اجلماهير في الشوارع وامليادين عن
إرادتها باالنعتاق من الظلم واالستبداد ،وطالبت باحلرية والعدالة
االجتماعية.

لتحقيقه .وعن رفضها استغالل جائحة كورونا لترسيخ الثورة املضادة
والقضاء على تطلعاتنا الدميقراطية ،ورف��ض استمرار اخليارات
النيوليبرالية التقشفية التي تعمم الفقر والبطالة وترسي إطارا عاما
من الالمساواة االجتماعية .أكثر من أي وقت مضى ،وبصورة ملحة
جدا ،تطرح علينا ضرورة تكثيف التعاون والتفكير اجلماعي لوضع
أسس مجتمع احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية الذي طالبت به
الشعوب في الشوارع وامليادين مبختلف بلدان منطقتنا.

كما دعت للتعبئة من أجل إلغاء الديون العمومية بصفتها " نظام
نهب لثرواتنا وإخضاع شعوبنا للنظام اإلمبريالي العاملي .فخدمات
الدين متتص سنويا أضعاف امليزانيات االجتماعية ببلداننا ،فيما
يتضاءل بصورة كبيرة جدا االنفاق الصحي العمومي عن املستويات
الدنيا التي حددتها املنظمة العاملية للصحة .فال بد من وقف تسديد
الديون العمومية لتوفير السيولة املالية الضرورية ملواجهة تفشي وباء
سيعمقها.
كورونا والتصدي لألزمة االجتماعية واالقتصادية التي
ّ
كما وجب وقف جميع أشكال خصخصة اخلدمات العمومية ،ومنح
األولوية لتطوير قطاع صحي عمومي ،وتطوير أنظمة رعاية صحية
وطبية مجانية وجيدة".
وأكد النداء على أن إلغاء الديون العمومية سيؤدي حتما الى ضرورة
القطيعة مع البنك العاملي وصندوق النقد الدولي .فقد ساندت هاتان
املؤسستان األنظمة الديكتاتورية في منطقتنا ،واصطفتا الى جانب
القوى االمبريالية الكبرى والدولة الصهيونية في فلسطني املحُ ت َلّة
لكبح السيرورة الثورية ،وواصلتا تعميق املديونية وتكييف اقتصاداتنا
خلدمة الشركات متعددة اجلنسيات وكبار املضاربني املاليني عامليا.
فانعتاق شعوبنا م��ن نير االس��ت��ب��داد ل��ن يكتمل دون إح���داث هذه
القطيعة مع مراكز القرار االمبريالي"...
ووقع على البيان عدة منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وحركات
اجتماعية من مختلف بلدان املنطقة املغاربية والعربية

كما عبرت ع��ن تشبثها مبطالب ه��ذه ال��س��ي��رورة الثورية وسعيها

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة تدين إمعان بعض األنظمة في التطبيع

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ،إمعان بعض األنظمة
باخلصوص لنظامي اإلم��ارات وقطر ،في التطبيع مع
اخلليجية ،ملمحة
ً
�دو اإلسرائيلي .حيث سارعت اإلم ��ارات إلرس��ال ط��ائ��رات خاصة إلى
ال�ع� ّ
امل�غ��رب ،قبل نحو أسبوعني ،لـ"تخليص" اإلسرائيليني العالقني هناك،
مجانية
فيما أعلنت اخلطوط اجلوية القطرية عن منحها تذاكر طيران
ّ
للطواقم الطبية اإلسرائيلية "تكرمي ًا جلهودها في محاربة اجلائحة"،
ً
مساوية بينها وبني الطواقم الطبية األخرى التي لعبت دورا في مواجهة
اجلائحة.
"إن محاولة استغالل اجلائحة لتبرير هذا
وآكدت الالجنة في بيان لها ّ
اإلمعان في التطبيع الرسمي بني بعض األنظمة اخلليجية االستبدادية
مع النظام اإلسرائيلي ال تنطلي ال على الشعوب الشقيقة التي حتكمها
هذه األنظمة وال على شعبنا الفلسطيني ،فالشعوب العربية بغالبيتها
العدو بأي عذر" .معتبرة أنه ال يمُ كنن النظر
الساحقة ترفض التطبيع مع
ّ
إل��ى ه��ذا التفاقم في التطبيع ،ال��ذي يصل حد اخليانة لقضية العرب
السرية والعلنية،
لعقود من العالقات التطبيعية
كتتويج
املركزية ،إال
ٍ
ّ
ٍ
والتي شملت العالقات االقتصادية والعسكرية والتجارية والرياضية
والسياسية .كما ال ميكن فهم هذا التطبيع الفالت من عقاله مبعزل عن
التطبيع الرسمي الفلسطيني ،وأس��وأ أشكاله ما يسمى بـ #التنسيق_
�دو و"جلنة التواصل مع املجتمع اإلسرائيلي" ،وكالهما
األم�ن��ي" مع ال�ع� ّ
يخالف قرارات منظمة التحرير الفلسطينية ،املمثل الشرعي والوحيد
لشعبنا.
واش��ار البيان إل��ى أن��ه على الرغم من الطلب اإلم��ارات��ي باحلفاظ على
ال�س� ّ�ري��ة ال�ت��ام��ة ،ك�م��ن يعلم أن��ه ي�ق��وم ب�ج��رمي��ة ف��ي ال �س��ر ،ف�ض��ح مقطع

مسرب من أحد اإلسرائيليني الذين مت نقلهم في هذه الرحالت
فيديو
ّ
امل�س�ت��ور .وح�ت��ى عند محاولته اخل ��روج م��ن "ال��ورط��ة امل�س� ّ�رب��ة" بإرسال
محاولة لتلميع التطبيع السابق،
مساعدات طبية للفلسطينيني ،في
ٍ
ٍ
ّ
احململة باملساعدات
"احتاد"،
لشركة
تابعة
إماراتية
جتارية
طائرة
حطت
ّ
إلى الفلسطينيني ،في مطار اللد "بن غوريون" ،في رحلة تطبيعية تعد
سابقة خطيرة .إن من يريد أن يقدم أي عون لشعبنا ،عليه وقف التطبيع
العدو ،ال استغالل هذا الدعم للتغطية على خيانته لشعبه وألمته.
مع
ّ

أن شعبنا الذي ما زال صامد ًا في أرضه بعد أكثر
وأعلنت جلنة املقاطعة ّ
من  72عام ًا من التهجير والعنصرية ،ويقاوم القمع ّ
بكل السبل املمكنة،
تصر على
أنظمة استبدادية
مساعدات تأتيه عبر تطبيع
أي
ٍ
ٍ
بغنى عن ّ
ّ
ً
وتبدد ثرواتها في
والنار
باحلديد
شعوبها
وحتكم
املستمر
نضاله
طعن
ّ
ّ
حروبها اإلجرامية في اليمن وغيره.
كما نبه بيان جلنة املقاطعة أن التطبيع اجل��وي مع العدو الصهيوني
األول م��ن ن��وع��ه ،ب��ل ك��ان ال�ن�ظ��ام ال �س �ع��ودي االس �ت �ب��دادي سباق ًا
ل�ي��س ّ
إليه ،عندما فتح مجاله اجلوي أمام الطائرات املسافرة بني الهند ودولة
تصدت
االح �ت�لال للمرور عبره قبل ع��ام�ين ،ول��ن يكون األخ �ي��ر ،إال إذا
ّ
الشعوب العربية الشقيقة لهذه األنظمة.
ودعت اللجنة الشعوب الشقيقة في اخلليج بإدانة هذا التطبيع الوقح،
وتصعيد الضغط الشعبي ض� ّ�ده حيثما أمكن .فعلى الرغم من التغيرات
اجليوسياسية ،متضي ح��رك��ة املقاطعة ( )BDSف��ي حتقيق امل��زي��د من
النجاحات واالنتصارات حول العالم لعزل النظام اإلسرائيلي ،وفي فضح
والتصدي له بدعم شركائها وحلفائها في
التطبيع الرسمي وغير الرسمي
ّ
الوطن العربي.
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من وحي األحداث

قضايا خاطئة عن االشتراكية
التيتي الحبيب
ساهمت األحزاب االشتراكية التي قطعت صالتها
مع الطبقة العاملة في ترويج أفكار مغلوطة عن
االشتراكية كما صاغتها احلركة الشيوعية .ومن
بني هذه األفكار قضيتان حتتالن في املدة األخيرة
صدارة النقاش واخلطابات.
األولى
تلك التي يدعي حاملوها النضال من أجل عدالة
التوزيع أو التوزيع العادل للثروة .إنه شعار مضلل،
ألن أصحابه يوهمون الطبقة العاملة والكادحني
بإمكانية حتقيق التوزيع العادل للثروة في ظل دولة
الكتلة الطبقية السائدة .أي في ظل استمرار تركيز
ملكية وسائل اإلنتاج في يد كمشة من البرجوازيني
وم�لاك األراض��ي الكبار .فكيف سيتحقق التوزيع
العادل للثروة بينما ميلكها أصحاب وسائل اإلنتاج
وه���م حفنة م��ن االح��ت��ك��اري�ين حتميهم دولتهم
القائمة؟
الثانية
تلك ال��ت��ي ي��دع��وا أصحابها إل��ى حت��ول الدولة
القائمة إل��ى دول��ة اجتماعية .ه��ذه ال��دع��وة توهم
الطبقة العاملة وعموم الكادحني بأن جهاز الدولة
محايد ويقف على نفس املسافة من الطبقات.
ولذلك يكفي الضغط عليه حتى تتغير طبيعته
وي��ص��ب��ح دول����ة اج��ت��م��اع��ي��ة ت��خ��دم ال��ق��ط��اع العام
واملجتمع وتنمي مصالح ع��م��وم الشعب وتأخذ
م��ن األغنياء وت���وزع ثروتهم على عموم الشعب.
إن ه��ذا وه��م وخ��داع ألن الدولة القائمة هي دولة
وجهاز سلطة الكتلة الطبقية السائدة .هذه الدولة
تسهر على تنمية مصالح السادة وتضغط وتقمع
األغلبية املنتجة للثروة.
م���ن ي��دع��ي أن ه����ذه اخل���ط���اب���ات مت��ث��ل الفكر
االشتراكي فهو مخادع ومراوغ.
لن يتحقق التوزيع العادل للثروة بدون استحواذ
املنتجني املباشرين على ملكية وس��ائ��ل اإلنتاج
وحتويلها إل��ى ملكية جماعية .ومل��ا يتحقق ذلك
تفتح طريق التوزيع العادل للثروة وهو طريق طويل
وش���اق يتحقق مل��ا تنتفي الطبقات االجتماعية
ومعها االستغالل الطبقي.
أم����ا ع���ن ال����دول����ة االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ه��ي بدورها
ل���ن ت��ت��ح��ق��ق إال ب��إس��ق��اط ال���دول���ة االستغاللية
االستبدادية ،جهاز سلطة الكتلة الطبقية السائدة،
وتعويضها بدولة السلطة الوطنية الدميقراطية
الشعبية ،التي متثل أغلبية الشعب وتفتح طريق
االش��ت��راك��ي��ة .وف��ي خضم ه��ذه ال��س��ي��رورة تناضل
الطبقة العاملة من أجل انتزاع املطالب واملكتسبات
املتعلقة باخلدمات االجتماعية اجليدة واملجانية
وه��ذا نضال يتطلب النفس الطويل والكثير من
التضحيات ،وكل مكسب حتققه اجلماهير يسمح
برفع وعيها ،وفي ذات الوقت يضعف العدو الطبقي،
في انتظار توفر الشروط لالنقضاض عليه ،عكس
ما يدعوا له أصحاب الدولة االجتماعية القوية
والتي يعتبرونها ممثل الوطن والوطنية.

