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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

.  العدد : 362 
 من  2  إلى  8  يونيو  2020

   . رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

للغاية  خطيرة  واجتماعية  اقتصادية  وضعية  يف  املغرب  يوجد 
الشعوب  تاريخ  يف  الوقت  نفس  يف  يقعان  قلما  عاملني  ترابط  بفعل 
وهما: حلول جائحة كوفيد 19 واجلفاف. توقفت اآللة االقتصادية 
بشكل غير مسبوق، وتعطلت معها جل مرافق الشغل سواء يف القطاع 
للمهنيني  االنتاج  مرافق  جميع  أغلقت  كما  املهيكل،  غير  او  املنظم 
الصحي سهال  الدخول للحجر  الشعبية. كان  واحلرفيني واخلدمات 
وفجائيا حيث مت استعمال قانون الطوارئ وتسيير دوريات الشرطة 
واالجهزة القمعية وكثير من العنف املادي واملعنوي؛ لكن اخلروج منه 
االنتاج  عجلة  حتريك  اجل  من  للدولة  طاقة  وفوق  صعبا  سيكون 

والدورة االقتصادية .

بفعل كورونا واجلفاف تعرت حقيقة البنية االقتصادية وما نتج 
اكتشف  اسبوعني  اقل من  اجتماعية، ففي ظرف  عنها من عالقات 
املغاربة هول اخلصاص وحجم الفقر. لقد وجدت الدولة نفسها امام 
مدقع،  فقر  حالة  يف  واملواطنني  املواطنات  من  مليون   20 يناهز  ما 
الى فقر مزمن، الى خصاص او حافة الفقر. لم يعد الكالم عن فشل 
اختياراتها  وانهيار  دولــة  فشل  الى  تعداه  بل  كــاف،  تنموي  منــوذج 
لنموذج  للتسويق  املنصبة  بنموسى  جلنة  جعل  مما  االستراتيجية 

الوهم ان تعلق اشغالها العادية ويظهر عليها االرتباك.

كيف اخلروج من احلجر الصحي؟ على ما يبدو ليس للدولة خطة 
بان  مقتنعة  انها  وامللحة.  العاجلة  االنتظارات  عن  باإلجابة  كفيلة 
اجلماهير  إقناع  تستطيع  لن  احزابها  وتركيبة  احلالية  احلكومة 
من  نوعا  نرى  السبب،  ولهذا  اخلــالص؛  ببرنامج  املفقرة  او  الفقيرة 
التضارب يف اخلطاب الرسمي حول املخرج السياسي. ان اهم شروط 
املخرج السياسي املتوخى هو حتقيق سلم اجتماعي وإبقاء الغالبية 
حتمل  قبول  على  الناس  وإجبار  موعودة،  حللول  املترقب  وضع  يف 
انعكاسات االزمة حتت مبررات مصلحة الوطن وإنقاذ سفينة املغرب. 
فما هو السبيل لتحقيق السلم االجتماعي؟ لن يكون يف واقع احلال 
كشفه  على  التركيز  علينا  يجب  ما  وهذا  السياسي.  احلل  عبر  إال 
ال  ببالدنا.  الصراع  أطراف  تقدمها  التي  االجوبة  عناصر  وحتديد 
امر  وهذا  ــراف،  االط هذه  تفاصيل  يف  التحليل  اغــراق  علينا  يجب 

أجوبة  حددنا  قد  نكون  ان  بعد  لكن  الحقا،  فيه  ننخرط  أن  ميكن 
الطرفني االساسيني يف الصراع  والذين نحصرهما يف :

حكومتها  اغلبية  واحــزب  السياسية  اجهزتها  بكل  الــدولــة   -
ومعارضتها البرملانية. 

رأسها  وعلى  اجلماهير  أوســع  ملصالح  املنحازة  املناضلة  القوى   -
مصالح الطبقة العاملة.

فالدولة ال زالت لم تقدم خطتها وهي جتس نبض الشارع وحتاول 
صناعة رأي عام يقبل خطاب اخلروج من االزمة، ولهذا نسمع ونرى 
عملية تسويق مشاريع حكومة وحدة وطنية، او حكومة منبثقة عن 
اخلطابات  هذه  وجميع  جديدة؛  سياسية  بقيادة   2021 انتخابات 
تسوق لضرورة السلم االجتماعي على خلفية وحدة وطنية تنخرط 
فيها االحزاب والنقابات. إلخراج هذه املشاريع تطلق الدولة الكثير 
التلهية واالفتتان االعالمي  اثارة مواضيع  الدخان عبر  من احجبة 
وما يصاحبه من مؤثرات قانونية وإخراج فرجوي بغرض ربح الوقت 

وإعطاء فرصة فرض االمر الواقع.

من  املخرج  ان  ترى  بدورها  فهي  املناضلة،  للقوى  بالنسبة  أما 
الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا لن يكون إال سياسيا باعتبار ان 
ان  برمته.  االجتماعي  وللمشروع  لالقتصاد  تكثيف  هي  السياسية 
االزمة البنيوية لنمط انتاج الرأسمالية التبعية ببالدنا قد وصلت 
مواطن  مليون   20 من  اكثر  معها  بات  التعفن  من  عالية  درجة  الى 
او  االمــراض  بآفات  او  جوعا  باملوت  حياتهم  يف  مهددين  ومواطنة 
العيش  اسباب  يوفر  ال  وطن  جحيم  من  هربا  البحار  جلة  يف  غرقا 
الكرمي ألبنائه. إن هذه االزمة لن جتد حلها إال بتحويلها الى فرصة 
للثروة  املباشرين  املنتجني  يضع  جديد  انتاج  منط  الى  االنتقال 
فرض  يستوجب  النقلة  هذه  حتقيق  والسلطة.  القيادة  مركز  يف 
برنامج مطالب تنتزع فيه االغلبية املفقرة احلق يف الصحة اجليدة 
واملجانية واحلق يف التعليم العمومي اجليد واملجاني ويف العمل القار 
وهي مطالب تنتزع وتقوى صف اجلماهير وتوفر ميزان القوة املتقدم 
ضد دولة فاشلة استبدادية حتمي مصالح كمشة من االستغالليني 

من برجوازيني احتكاريني وكبار مالك االراضي املعمرين اجلدد. 

حتى ال نضيع البوصلة

13نساء ضد االمربيالية واالستغالل

10

فصيل طلبة اليسار 
التقدمي ينجز دراسة حول 

التعليم عن بعد

حسن لمغبرضيف العدد : 

ألن منع حرية العمل النقابي وحرية 
النقابية  املكاتب  وتأسيس  االنتماء 
إال  هــو  مــا  الصناعية  املناطق  ــل  داخ

مزيد من نكريس العبودية

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

املطالب املستعجلة  للنهج 
الدميقراطي زمن جائحة كورونا

كلمة العدد

تصدر رقميا مؤقتا يف انتظار العودة للصدور ورقيا

املناطق احلرة ... استباحة االستغالل 
وحجر احلقوق واحلريات 
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اقتصادية  ومازال، يف خسائر  الذي تسبب،  وباء كورونا  ان 
بشكل  بلدنا  مستوى  وعلى  عام  بشكل  العالم  عبر  وبشرية، 
الدميقراطي،  النهج  ومناضلي  مناضالت  نحن  يضعنا  خاص، 
املغربي  للشعب  العادلة  القضايا  عن  ومدافعني  كمدافعات 
ــام  ــني، ام ــادح ــك ــوم ال ــم ــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة وع وعــلــى راسـ
ما  بقدر  الوباء  تفشي  يطول  ما  وبقدر  كبيرة؛  حتديات 

التحديات.  تكبر 

اقــتــراحــات،  ــدمي  ــق وت طــرح  ــو  ه الــتــحــديــات  هــذه  وأول 
ــراءات  واإلج التدابير  حول  شعبنا،  لطموحات  تستجيب 
الدولة  على  يجب  التي  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
لهذا  اخلطيرة  للتبعات  التصدي  اجل  من  اتخاذها  املغربية 

الوباء.

يدع  ال  بشكل  كشفت،  اجلــائــحــة  هـــذه   تــداعــيــات   ان  
يف  سواء  الرأسمالي  النظام  منوذج  فشل  على  للشك،  مجاال 
ازماته  مخاطر  وابرز  كاملغرب،  التابعة،  البلدان  يف  او  املركز 
هذه  ان  والصحية.  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
ضحاياها  اغلب  ويكون  الشعوب  ثمنها  تؤدي  التي  املخاطر 
ــادام  م ستستمر  الــكــادحــني  وعــمــوم  العاملة  الطبقة  مــن 
تستنهض  لم  وما  البشرية  مصير  يف  املتحكم  هو  الرأسمال 
اشتراكي  مجتمع  بناء  اجــل  من  الكامنة  قوتها  الشعوب 

االهتمام. مركز  فيه  االنسان  ويكون  العدالة  تسوده 

املتعلقة  االجـــراءات  كل  ان  يــرى  الدميقراطي  النهج  ان 
ميكن  ال  اآلن  حد  الــى  اتخاذها  مت  التي  الصحي  باحلجر 
املطالب  االعتبار  بعني  االخذ  دون  وفعالة  ناجعة  تكون  ان 

: التالية 

الشعب  مكونات  بني  والتطوع  والتـآزر  التضامن  روح  بعث   •  
الــقــرارات  باتخاذ  ــفــراد  واالن التعنيف  نبذ  عبر  املغربي 
تسيير  يف  املخزني  التبعي  الرأسمالي  املنطق  عن  والتخلي 
التي  املتوحشة  الليبرالية  مع  النهائي  والقطع  البالد  شؤون 
استهانت  ان  بعد  االزمة  احتواء  يف  الذريع  فشلها  عن  أبانت 
عام  ســارس  وبــاء  منذ  أطلقوها  التي   العلماء  بتحذيرات 

.2003

جائحة  بتدبير  اخلــاص  الصندوق  منسوب  من  الرفع   •
: عبر   19 كوفيد  كورونا 

الثروة على  للضريبة  الفوري  اإلقرار   •

اإلرث على  التصاعدية  الضريبة  إقرار   •

املضرة  واألنشطة  املضاربات  أربــاح  على  ضريبة  إقــرار   •
لبيئة  با

الضريبية االعفاءات  حذف   •

الضرورية غير  للنفقات  الفوري  التوقيف   •

التسلح  ومــيــزانــيــة  اخلــصــوصــيــة  احلــســابــات  حتــويــل   •
ق و للصند

الستعمال  بالتوجه  املديونية  يف  الشعب  ــراق  اغ بــدل 
الدولي  البنك  ببرامج  بلدنا  ارتباط  وتعميق  السيولة  خط 

الدولي النقد  وصندوق 

عبر  وذلك  شفاف  بشكل  الصندوق  تدبير  مهمة:  مالحظة 
بواسطة  الشعب  على  وعرضها  دوري  بشكل  حساباته  نشر 

البصري السمعي 

ميزانية  ووضـــع  احلــالــيــة  بامليزانية  العمل  توقيف    •

كورونا  زمن  يف  للشعب  األساسية  احلاجيات  تلبي  استثنائية 
رأسها،  وعلى  العمومية  اخلدمات  ميزانيات  من  الرفع  مع 

والتعليم. الصحة  قطاعي  فوري،  وبشكل 

على  او  كليا  اخلــارجــيــة  الــديــون  ســداد  عــن  الــتــوقــف   •
يف  النظر  وإعــادة  العام   هذا  استحقاقها  مواعيد  يف  األقل 
سياسة  العادلة ويف  وغير  املجحفة  احلر  التبادل  اتفاقيات 

االجنبي. الرأسمال  خدمة  يف  كونها  الدرهم  تقومي 

: عبر  مير  الوطني  االقتصاد  حماية   •

الطبقة  مكتسبات  على  واحلفاظ  الشغل  مناصب  حماية   •
املشغل  على  يجب  حيث  الشغل  عقود  فسخ  وعدم  العاملة 
يف  اجلزئي،  او  الكلي  املؤقت  االغالق  مدة  طيلة  يستمر  ان 
مادية  وفوائد  وتعويضات  أجور  من  اجراؤه  يستحقه  ما  أداء 

الصحي. احلجر  تاريخ  قبل  يتقاضونها  كانوا  اوعينية 

لعائالت  الضرورية  االحتياجات  وتوفير  االعانة  تعميم   •
والعامالت  والعاملني  املؤقتني  والعمال  الفقراء  الفالحني 
الوطني  اإلنعاش  وعمال  ولعامالت  املهيكل  غير  القطاع  يف 

من  اإلعانة  من  االستفادة  لضمان  سهلة  وسائل  باستعمال 
متنقلة. قوافل  تنظيم  بينها 

• استفادة كل العاملني والعامالت املوقوفني عن العمل قبل 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  واملصرحني  اجلائحة  بداية 
شرط  ألنه  فبراير  شهر  يف  التصريح  شرط  دون  االجتماعي 
عدد  ان  فيه  جاء  املالية  وزارة  تصريح  أن  علما  واقعي.  غير 
810000 أي اقل من ربع املصرح  املستفيدين من اإلعانة بلغ 

االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  يف  بهم 

الصغيرة  للشركات  الدعم  تقدمي  يف  األولوية  اعطاء   •
تصب  بتدابير  الشركات  لكبار  املخصصة  املساعدات  وربط 

والهشة. الضعيفة  الفئات  مصلحة  يف 

اليها  نبهت  والتي  محتملة،  غذائية  أزمة  ملواجهة  التأهب   •
السياسة  يف  النظر  إعــادة  عبر  العاملية  االغذية  منظمة 
املواد  يف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  يف  فشلت  التي  الفالحية 
حد  ووضــع  والسكر(،  الزيت  )احلبوب،  لشعبنا  األساسية 
التنمية  صندوق  إعانات  توجيه  عبر  الغذائية  للتبعية 
تزويد  على  القادرة  العائلية  الفالحة  لتشجيع  الفالحية 
ماليني  صرف  بدل  الفالحية  الغذائية  باملنتوجات  األسواق 
يف  املستثمرين  وكبار  الفالحية  الشركات  على  الــدراهــم 

للخارج. أساسا  منتوجاتهم  يوجهون  الذين  الفالحة 

يعانون  الذين  الكادحني  للفالحني  املباشرة  االعــانــة   •
جائحة  تبعات  من  املعاناة  مع  تزامن  يف  اجلفاف  كارثة  من 
منتوجهم  لتسويق  صحيا  مراقبة  أســواق  فتح  مع  كورونا، 

املواشي. ألعالف  املجاني  التوزيع  الى  باإلضافة 

• االهتمام بشكل جدي بالعالم القروي، الذي عاش خالل 
والتعليم  الصحة  مجال  يف  والتهميش  اإلقصاء  سنوات  عدة 
الوباء،  مع  اجلفاف  فيه  يتزامن  والذي  التحتية  والبنيات 
باألجهزة  وإمدادها  االستشفاء  فضاءات  تهييئ  يف  واإلسراع 

كورونا. جائحة  ملواجهة  الضرورية  واألدوية  واملعدات 

احلــامــلــني  أو  املــصــابــني  ــن  ع الــكــشــف  حتــالــيــل  تعميم   •
حلصر  وسيلة  أجنــع  باعتباره  نطاق  أوســع  على  للفيروس 
الوباء  محاصرة  من  أســرع  بشكل  والتمكن  ــاالت  احل كافة 

. انتشاره  ومنع 

وتوفير  بعد  عن  التعليم  خلدمة  الولوج  مجانية  توفير   •
مبا  بعد  عن  الــدروس  ملتابعة  الضرورية  واألجهزة  األدوات 
العالم  يف  وخاصة  الفرص  وتكافؤ  االنصاف  مبدأي  يضمن 

القروي.

الهشاشة  تكرس  والتي  املجحفة  القوانني  جميع  سحب   •
والتوظيف  اخلوصصة  قوانني  رأسها  وعلى  الفقر  وتعمم 

احملروقات. وتأميم  بالعقدة 

املستعجلة  املطالب  هذه  يقدم  إذ  الدميقراطي  النهج  إن 
املغربي،  الشعب  من  واسعة  شريحة  معاناة  من  للتخفيف 
النضال  تستوجب  والتدابير  اإلجــراءات  هذه  كل  أن  يؤكد 
السياسيني  واملعتقلني  الرأي  معتقلي  سراح  إطالق  اجل  من 
حتقيق  أجــل  مــن  دميــقــراطــي  وطــنــي  برنامج  بــنــاء  أفــق  يف 
مقومات  وبناء  متحرر  وطني  اقتصاد  لبناء  حقيقي  تغيير 

جديد.  دميقراطي  مجتمع 

القوى  توحيد  يفرض  املطالب  هذه  أجل  من  النضال  إن 
جبهة  وتــشــكــيــل  االجــتــمــاعــيــة  اجلــبــهــة  بــعــمــل  والـــرقـــي 
دميــقــراطــيــة وجــبــهــة مــيــدانــيــة وخـــوض مــعــارك مــوحــدة 
الفساد  ومواجهة  حقيقية  مكاسب  انتزاع  اجل  من  وقوية 
أن  النقابية  احلركة  على  يفرض  كما  املخزني،  واالستبداد 
الدفاع  أجل  من  عملها  وتنسق  الباطرونا  غطرسة  تواجه 
النضالية  املعارك  وخوض  العاملة  الطبقة  مصالح  عن  بحزم 

املشروعة. ملطالبها  االستجابة  لفرض  الضرورية 

املطالب املستعجلة للنهج الدميقراطي
يف زمن جائحة كورونا
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

الوطنية  للنقابة  اسفي  فــرع  مكتب  بعث 
لــلــكــونــفــدرالــيــة  الــتــابــع  لــعــمــال الــفــوســفــاط 
الــدميــقــراطــيــة لــلــشــغــل بــرســالــة إلـــى مــديــر 
 21 يف  ــة  ــؤرخ م بــآســفــي   الــكــيــمــاوي  ــب  ــرك امل
الــتــي  ــة  ــأســوي امل ــاع  ــ األوض حـــول   2020 مـــاي 
النقل  بــشــركــة  املــنــاولــة  عــمــال  منها  يــعــانــي 

املفوض  "سوتريج"  لوكالة  التابعة  "منافيت" 
ملدونة  وخرق  ترهيب  من  املتعاونني  نقل   لها 
انــتــقــامــيــة يف  ــات  ــوط ــغ الــشــغــل وممـــارســـة ض
والتشريد  الــطــرد  ــة  درج إلــى  وصــلــت  العمل 
النفسي  الوضع  أجج  مما  اليومي،   والتهديد 
ــني وأســـرهـــم،  ــق ــائ ــس واالجــتــمــاعــي لـــدى ال
حد  لوضع  الــفــوري  بالتدخل  فيها  وطالبه 
السائق  كرامة  على  حفاظا  املمارسات  لهذه 

املشروعة. وحقوقه 

فوسفاط  أسفي  ت  د  "س  صفحة  وحسب 

قامت  "منافيت"  املناولة  شركة  فــان  أسفي" 
أخرهم  كــان  السائقني  مــن  مجموعة  بــطــرد 
ال   2020 ــاي  م  18 بــتــاريــخ  طـــرده  مت  ســائــقــا 
العطلة  يف  بحقه  طــالــب  ــه  ألن ــوى  س لــشــيء 

ية. لسنو ا

باملركب  املــنــاولــة  شــركــات  عــمــال  ويــعــانــي 
كما  قاسية  عمل  ــروف  ظ بآسفي  الكيماوي 
حقوقهم  من  الكثير  من  احلرمان  من  يعانون 
حوادث  أثناء  حقوقهم  ضياع  ومن  القانونية 
طرف  من  بها  التصريح  يتم  ال  حيث  الشغل 
ــة املــشــغــلــة كــمــا حـــدث ألحـــد عــمــال  ــرك ــش ال
 2020 ابــريــل   13 فبتاريخ  م".  ج  "د  شــركــة 
يف  تسببت  شغل  حلادثة  العامل  هذا  تعرض 
يكتف  ــم  ول يــديــه.  إلحـــدى  خــطــيــرة  حـــروق 
بل  الشغل  بحادثة  التصريح  بعدم  املشغل 
سبب  وقد  منه.  للتخلص  العامل  بطرد  قام 
كبيرة  ونــفــســيــة  جــســديــة  مــعــانــاة  ذلـــك  ــه  ل
أبناء  وثالثة  زوجة  من  ألسرة  رب  وانه  خاصة 
املــركــب  إدارة  وتــبــقــى  الــوحــيــد.  معيلهم  هــو 
أمام  األيــدي  مكتوفة  للفوسفاط  الكيماوي 
العمال  حلــقــوق  اخلــطــيــرة  االنــتــهــاكــات  ــذه  ه
املناولة  شركات  طرف  من  التحمالت  ولدفتر 
املــآســي  يف  مــشــاركــة  يجعلها  ممــا  والــوســاطــة 

العمال. هؤالء  لها  يتعرض  التي  الكثيرة 

املركب الكياموي بآسفي
آسفي 

لالحتاد  التابع  اجلهوي  االحتاد  بعث 
الى  بــرســالــة  بــتــطــوان  للشغل  املــغــربــي 
احلليب  لتعاونية  اإلداري  املجلس  رئيس 
ماي   22 يف  مؤرخة  بتطوان   " كولينور   "

عمال  احتجاج  عــن  فيها  يعبر   2020

من  املنتهجة  السياسة  على  التعاونية 
واجتــاه  اجتاههم  التعاونية  إدارة  طــرف 
اخلناق  تشديد  عبر  النقابيني  ممثليهم 
تعسفية،  بــقــرارات  واستفزازهم  عليهم 
بعض  عن  اخلطير  التراجع  إلــى  إضافة 
العيد  سلفة  مــثــل  املكتسبة  ــوق  ــق احل

التفاوض  وعــدم  املطلبي  امللف  وجتاهل 
بالتدخل  فيها  ويطالب  نقطه.   على 
لوضع حد لهذه الوضعية حماية حلقوق 

العمال ولكرامتهم .

قامت  الــتــعــاونــيــة  إدارة  أن  ــر  ــذك وي
بتنقيل مجموعة من عمال التعاونية إلى 
طنجة انتقاما منهم مباشرة بعد خوضهم 
إلضراب واعتصام أمام الشركة احتجاجا 
الشهرية  بأجورهم  توصلهم  عــدم  على 
اعتبروه  ما  وهــو  العمال.  لباقي  خالفا 

سياسة انتقامية جتويعية يف حقهم .

عامل تعاونية الحليب " كولينور"
تطوان

العمال/ وتسريح  طرد  يكفها  لم 
واالعــفــاء  أجــورهــم  أداء  ــدم   وع ات 
ــادة مــن  ــ ــف ــ ــت ــ ــب واالس ــرائـ ــضـ الـ مـــن 
الوحدات  وحتويل  كورونا،  صندوق 
مرض  لتفشي  بــؤر  إلــى  اإلنــتــاجــيــة 
على  األربـــاح  مفضلة   ،-19 كوفيد
وأرواح  ــة  ــ ــالم ــ وس صـــحـــة  ــاب  ــسـ حـ
ــاف  ــن ــئ ــت ــرض اس ــ ــال/ات، وفـ ــ ــم ــ ــع ــ ل ا
لــتــي  ا املـــآســـي  ــا، رغـــم كـــل  ــه ــاط ــش ن
ــر  ــي ــوف ت تــســبــبــت فـــيـــهـــا وبـــــــدون 
العمال/ حلماية  الالزمة  الشروط 
وترخيص  تواطؤ  من  مستفيدة  ات، 
إلــى  نــتــقــلــت  ا بــل  املــخــزنــي،  لــنــظــام  ا
عــلــى  هــجــومــهــا  يف  أعــلــى  ــوى  ــت ــس م
التقدم  خــالل  من  العاملة  الطبقة 
االقتصادية  اليقظة  للجنة  مبقترح 
تهدد  خــطــيــرة  مقتضيات  يتضمن 
الــطــبــقــة  تــبــقــى مــن مــكــتــســبــات  مــا 
البطالة  إجــراء  بينها  من  العاملة، 

ابـــتـــداء مــن  ــة  ــن ــدة س ــ مل اجلــزئــيــة 
األجــر  تخفيض  مــع   2020 يــولــيــوز 
كحد  درهم   3000 يتعدى  لن  الذي 
منه    50% ــة  ــدول ال تـــؤدي  أقــصــى 
حسب  لألجير  فــيــؤدي  املشغل  أما  .
تهديد  يعني  ما  وهو  العمل.  ساعات 
عليها  واحلكم  العاملة  الطبقة  أجور 
على  زد  والبؤس  الفقر  من  باملزيد 
من  للتخلص  الوضع  استغالل  ذلــك 
املقاولة. أزمة  بذريعة  منها  اآلالف 

لــنــقــابــات.  ا ملعب  يف  اآلن  الــكــرة 
ــا يف  ــه ــت ــي ــول ــئ ــس ــل م ــم ــح ــت ــت ــل س ــ ه
وتتخذ  العاملة  الطبقة  عن  الدفاع 
ذلــك؟  يف  جــريــئــة  عملية  خــطــوات 
ــات  ــان ــي ــب ل ا ــدار  ــإصـ بـ ســتــكــتــفــي  أم 
كعادتها  التنديدية  والتصريحات 
فريسة  لــعــامــلــة  ا الــطــبــقــة  ــرك  ــت وت

املتوحش؟ للرأسمال 

الباطرونا تشدد هجومها عىل الطبقة العاملة

كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفع 
بطنجة  "رونــو"  مبصنع  العمال/ات  صفوف  يف 
الشركة  إلدارة  بالغ  حسب  مؤكدة  حاالت   8 إلى 
من  ألكــثــر  املخبرية  التحليالت  إجـــراء  بعد 
استأنف  املصنع  أن  إلى  نشير  عامل/ة.   1200

نــشــاطــه بــتــرخــيــص مــن الــســلــطــات اجلــهــويــة، 
حتول  رغــم  الصناعية،  الــوحــدات  مــن  كغيره 
أن  ــى  إل نشير  كــمــا  وبــائــيــة.  ــؤر  ب ــى  إل بعضها 
ــو"  ــا" الــتــابــع ملــجــمــوعــة "رونـ ــاك ــوم مــصــنــع "ص

32عامل  إصابة بــدوره  سجل  البيضاء  بالدار 
معايير  باحترام  ادعاءاتها  رغم  بالفيروس˛ 

الصحية. الطوارئ 

املخزنية  الــســلــطــات  أن  ــى  إل أيــضــا  ونــشــيــر 
مهندسني  بــاســتــقــدام  لــلــمــجــمــوعــة  ــت  ــص رخ
يف  املــغــرب  إلــى  للدخول  ورومــانــيــني  فرنسيني 
املغاربة  مــن  املــئــات  فيه  مـــازال  الــذي  الــوقــت 
الــقــرار  ســؤال  يــطــرح  ممــا  ــارج.  اخلـ يف  عالقني 

للدولة؟ السيادي 

مصنع "رونو" للسيارات بطنجة
طنجة
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اجتماعها  يف  احمللية  الكتابة  اجتمعت 
انتشار  ظل  يف  للوضع  تقييمها  وبعد  الــدوري 
البيان  اصــدرت  باملدينة  كورونا  فيروس  وباء 

التالي :
بها  ميــر  الــتــي  الصحية  ــة  األزمـ إســتــمــرار 
غير  أزمــة  كوفيد19-.  فيروس  جــراء  العالم 
عنها  ترتب  وقد  اإلنسانية  تاريخ  يف  مسبوقة 
تفاقم آلثار األزمة املالية التي مير بها النظام 
الى  باحلكومات  دفــع  مما  العاملي  الرأسمالي 
وللباطرونا  للشركات  الدعم  أشكال  تقدمي كل 
صيانة  قبيل  من  مفضوحة  كاذبة  مبــبــررات 
والتضامن  والوحدة  الوطنية  االقتصاديات 
املقابل متت التضحية بالشعوب  الوطنيني. يف 
الطبقة  مقدمتهم  ويف  الشعبية  وبالطبقات 
العاملة وعموم الكادحني فتم تقدميهم قربانا 
الباطرونا  ألربــاح  وصونا  اجلائحة  ملواجهة 
والشركات العمالقة كما هو احلال على املستوى 

الوطني واجلهوي واحمللي .حيث يسجل الفرع
ال  ظـــروف  يف  الــعــمــال  تشغيل  إســتــمــرار   -
ادنى  الباطرونا  فها  حتترم  ال  والتي  صحية 
القطاع  حــول  مما  والسالمة  الصحة  شــروط 
الفيروس  الى بؤرة إلنتشار  باملدينة  الصناعي 
بداخل  احلاالت  من  مجموعة  سجلت  ان  بعد 
مواقع اإلنتاج ) ديلفي ابتيف للكابالج .وشركة 
اعالن  بعد  خاصة  و  و....(  رونو  وشركة  ليير 
من  جزء  عودة  عن  الشركات  وارباب  السلطات 
سؤال  يطرح  مما  عملهم  استئناف  الى  العمال 
ــراءات  اجـ هــي  ــا  وم العمال  بــاقــي  مصير  عــن 

التعويض التي سيتفيدون منها.
 1 طنجة  بسجن  الوبائية  احلالة  ارتفاع   -
الذي عرف وفاة نزيلني ومحاولة انتحار نزيلني 
وضعية  عــن  نتساءل  يجعلنا  ممــا   ، اخــريــن 

السجناء واملصابني منهم وظروف عالجهم

واملغرب  امــانــور.  عمال  معاناة  استمرار   -
الكبير .

احتجاج عمال كولينور احملولني من تطوان 
لعدم توصلهم باجورهم .

بسبب  املــواطــنــني  احــتــجــاجــات  ــر  ــوات ت  -
دعم  ــار  اطـ يف  املــقــدم  الــدعــم  مــن  اقصائهم 
الغير  بالقطاع  العاملني  صندوق كورونا خاصة 
ساكنته  يعاني  الذي  القروي  وبالعالم  املهيكل 

من اجلفاف ايضا .
ونذرتها  الغدائية  املـــواد  اســعــار  ارتــفــاع   -
يف  بالزيادة  واملضاربني  بالسماسرة  يدفع  مما 

األسعار .
بناء على ماسبق يعلن الفرع ما يلي

إحتجاجات  مــع  الــالمــشــروط  تضامنه   -
عمال شركتي أمانور واملغرب الكبير ومناشدته 
كل القوى التقدمية لتبني مطالبهم والتضامن 

معهم .
- تضامنه و مساندته  املطلقة  والالمشروطة 
مع االطار الصحي واملناضل النقابي السيد علي 
حموت يف حقه يف التعبير عن رايه و االحتجاج 
الــدســتــورواملــواثــيــق  يضمنه  الـــذي  السلمي 

الدولية حلقوق االنسان .
واملــدونــني  الصحافيني  كــل  مــع  تضامنه   -
ــل ضــحــايــا خـــروقـــات الــنــظــام  املــعــتــقــلــني وكـ
تكميم  وســيــاســة  والــتــعــبــيــر  ــراي  ــ ال حلــريــة 
املناضالت  له  يتعرض  الذي  والتشهير  األفواه 

واملناضلون عبر األقالم املأجورة .
- يهنئ املعتقلني السياسيني وعائالتهم على 
احلرية  عانقوا  الذين  الريف  حــراك  خلفية 
،ويجدد  اعتقالهم  مــدة  اكــمــال  بعد  مــؤخــرا 
مطلبه بإطالق سراح كافة املعتقلني السياسني 

وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.

النهج الدميقراطي فرع طنجة يعرب عن تضامنه  
املطلق مع إحتجاجات عامل رشكتي أمانور واملغرب 

سرفيس"  "تــاركــيــت  شــركــة  قــامــت 
اإلقليمية  املــديــريــة  مــع  املــتــعــاقــدة 
باشتوكة  الوطنية  التربية  لــوزارة 
للنظافة  مبــهــام  لــلــقــيــام  بــاهــا  ايـــت 
واحلراسة بإلزام العمال/ات إذا أرادوا 
إشهاد  كتابة  العمال  عقود  جتديد 
الراحة  من  باالستفادة  فيه  يقرون 
توصلوا  /هــن  وبــأنــهــم  األســبــوعــيــة 
بالعطلة  اخلــاص  درهــم   1200 مببلغ 
مببلغ  توصلوا  وأنهم/هن  السنوية، 
3 سنوات ويقدر  العقدة ومدتها  نهاية 
لم  الــذي  الــوقــت  يف  درهــم  ب2400 
احلقوق  هذه  من  فيه  يستفيدوا/ن 
مطالبتهم/ الــى  باإلضافة  إطــالقــا. 

جتديد  حتى  االستقالة  بتقدمي  هن 
اليوم  يف  ساعة   12 والعمل  العقدة 

ثمانية. بدل 

للعمال  املناولة  شركات  استغالل  إن 
وهي  حدود.  أية  له  ليس  والعامالت 
ــؤ  ــواط ت بــســبــب  ــك  ــ ذل يف  تــتــمــادى 
مفتشيات  مـــن  املــســئــولــة  اجلـــهـــات 
واإلقليمية  احمللية  والسلطات  الشغل 
معها  املتعاقدة  واملؤسسات  واجلهوية 
النقابي  التنظيم  غــيــاب  وبــســبــب 
عــدم  أو  املــنــع  بــســبــب  وســطــهــم/هــن 
مما  الفئة  بــهــذه  النقابات  اكــتــراث 

وبؤسها.   معاناتها  من  يزيد 

ــات األكــثــر  ــئ ــف ــاء مــن ال ــن ــب ال ــال  ــم ع
مــا  غــالــبــا  إذ  ــة.  ــاشـ ــشـ وهـ اســـتـــغـــالال 
صعبة  ظــروف  يف  كمياومني˛  يشتغلون 
ــط وســائــل  ــس وخــطــيــرة تــفــتــقــر إلـــى اب
يشتغلون  ومعظمهم  والصحة.  السالمة 
يف  بــهــم  الــتــصــريــح  دون  زهــيــدة  بــأجــور 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  الغالب 
التغطية  من  يحرمهم  مما  االجتماعي 
ــة واحلــــق يف  ــي ــح ــص ــة وال ــي ــاع ــم ــت االج
يف  يــســتــمــرون  يجعلهم  ــا  مم الــتــقــاعــد 

الوفاة. أو  العجز  حتى  العمل 

املــتــوحــشــة  ــا  ــرون ــاط ــب ال تــكــتــفــي  وال 
تتجاوز  بــل  الــعــمــال  هــؤالء  باستغالل 
ــل أصــنــاف  ــيــهــم كـ ــك لـــتـــمـــارس عــل ــ ذل
ــس بــالــكــرامــة. وعــنــدمــا  االهـــانـــات واملـ

ــط حــقــوقــهــم يــكــون  ــس ــأب ــون ب ــب ــال ــط ي
ــذي  الـ الــقــمــع  أو  ــرد  ــطـ الـ ــم  ــره ــي ــص م
ــدي،  ــس ـــى االعـــتـــداء اجل ــل إل ــص قـــد ي
ــوان  ــ الـــبـــنـــاء رض ــدث لــعــامــل  ــ كــمــا ح
شركة  مبــشــروع  يعمل  ــذي  ال الــغــداســي 
للضرب  تــعــرض  ــذي  ال و  لــيــس"  "بــطــون 
جروح  يف  له  تسبب  والــذي  والتعنيف، 
من  والعنق،  الرأس  مستوى  على  خطيرة 
طرف  مــن  مسخرين  "بلطجية"  طــرف 
شركة  مع  املتعاقدة  "توهاميس"  شركة 
باملشروع،  مهمة  إلجنــاز  ليس"  "بطون 
أصــدره  الــذي  التضامني  البيان  حسب 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع 
للحقوق  تــقــاطــع  وشــبــكــة  بــالــبــرنــوصــي 

الضحية. مع  الشغلية 

عامل البناء أكرث الفئات املترضرة معاناة عامل النظافة 

املغربية  للجمعية  احمللي  الفرع  طالب 
املــركــز  إدارة  ــش  ــراك مب اإلنـــســـان  ــوق  ــق حل
وزارة  ومــنــدوبــيــة  اجلــامــعــي  اإلستشفائي 
األوضاع  هذه  لتجاوز  خطة  بوضع  الصحة 
ــاع بـــإشـــراك األطــر  ــط ــق ــي يــعــيــشــهــا ال ــت ال
واللجن  اإلجتماعيني  والفاعليني  الصحية 
ما  تـــدارك  تستهدف  املختصة،  العلمية 
وتشغيل  املرضى،  لعالج  ملفات  من  تراكم 
طاقاتها.  بكل  االستشفائية  املــرافــق  كــل 
الطوارئ  حاالت  تستحضر  خطة  وضع  مع 
مــســتــقــبــال، دون  مــعــهــا  الــتــعــامــل  وكــيــفــيــة 
للخدمات  والولوج  الصحة  يف  للحق  تعطيل 

والعالج. االعتيادية  الطبية 
ــرات  ــبــيــان، لــإســراع بــفــتــح مم ــا ال ودعـ
اإلنتباه  ــرورة  ض مع  املــرضــى،  جلميع  آمنة 
تتطلب  التي  إو  واملميتة،  املزمنة  لآلمراض 
ــة الــطــبــيــة الــدائــمــة  ــب ــراق ــت امل ــا حت ــع وض

ت. ملستعجال ا و
كل  وتــوجــيــه  الــصــحــي،  الــعــرض  توسيع 
ــارات لــبــنــاء مــســتــشــفــى جــهــوي  ــم ــث ــت اإلس
طفيل  إبــن  مستشفى  إعـــادة  أو  مبــراكــش، 
املركز  توسيع  مع  الوظيفة،  بهذه  ليقوم 
طاقته  من  والرفع  اجلامعي  اإلستشفائي 

بية. ستيعا إل ا
هيكلة  بإعادة  احلقوقية  الهيئة  وطالبت 
زهر  ــن  إب كمستشفى  املستشفيات  بعض 
ــراض  األم ومستشفى  األنــطــاكــي،  والشيخ 
وجتهيزها  بالسعادة  والنفسية  العقلية 
الطبية  واملــعــدات  واألجــهــزة  اآللــيــات  بكل 
الطبي  للعمل  الضروريات  وكل  والبيوطبية 
األطر  من  ومتكينها  بخدماتها،  واإلرتقاء 
املؤسسات  هذه  أن  علما  الكافية،  الصحية 
واألنطاكي  زهــر  كإبن  بعضها  تقادم  رغــم 
من  باملرضى  التكفل  يف  أساسيا  دورا  لعبت 

.covid 19 الفيروس  حاملي 
الفحوصات  مركز  بفتح  لإسراع  ودعــوا 
التجهيزات  واستثمار  طفيل  إبن  مبستشفى 

األطــر  عــدد  مــن  والــرفــع  بها،  توصل  التي 
تراكم  يف  النظر  من  تتمكن  حتى  الطبية 

املرضى. ملفات 
اجلناح  بتشغيل  احلقوقي  البيان  وطالب 
مبستشفى  طوابق   04 من  واملشكل  املغلق 
وتلبية  الصحي  الضعط  ملواجهة  طفيل،  إبن 

العالج. يف  املرضى  حاجيات 
بحجم  مستشفى  لــبــنــاء  دعــا  وبينما 
تــامــنــصــورت  مبــديــنــة  إقــلــيــمــي  مستشفى 
طالبت  ــش،  ــراك م مــديــنــة  عــن  للتخفيف 
الــهــيــئــة احلــقــوقــيــة املــنــدوبــيــة اجلــهــويــة 
من  ــع  ــرف ــل ل ــل  ــدخ ــت ــال ب ــة  ــح ــص ال ــوزارة  ــ ــ ل
على  اإلقــلــيــمــيــة  املــســتــشــفــيــات  جــاهــزيــة 
باملستلزمات  جتهيزها  عبر  اجلهة،  مستوى 
شبه  هو  ملا  حد  ووضــع  واآللــيــات،  واملعدات 
وبعض  سكانير  آلليات  مثال  تعطل  من  سائد 
جتهيزات  وأيضا  باألشعة،  الكشف  آليات 
األطر  قلة  على  ناهيك  املختبرات،  ومــواد 
اإلخــصــائــيــة وغــيــاب قــاعــات لــلــجــراحــة 

جيدة. طبية  ومعايير  مبواصفات 
آليات  لتقوية  احلقوقي  البيان  ــا  ودع
تشغيل  عبر  السريع،  والتدخل  الوقاية 
اللوجستكية،  اإلمكانيات  كافة  وتقوية 
األطـــر  مـــن  ومتــكــنــهــا   SAMU كــمــصــلــحــة 

الضرورية. الالزمة  الكافية 
بتوفير  احلقوقية  الهيئة  طالبت  كما 
الصحية  لألطر  محفزة  سليمة  عمل  شروط 
وكــافــة شــغــيــلــة املــســتــشــفــيــات، مــع إيــالء 
بإعتبارها  الصحية  لألطر  بالغ  إهتمام 
مبا  بالقطاع،  لإقالع  األساسية  الركيزة 
الداخليني. واألطباء  املقيمني  األطباء  فيها 
يف  للمرضى  العالج  سبل  لتوفير  ودعت 
فئات  جميع  ومتكني  جيدة  صحية  شروط 
متييز  دون  لــلــعــالج  ــوج  ــول ال ــن  م املــجــتــمــع 
أو  املؤمنة  غير  سواء  الهشة  الفئات  ومتتيع 
يف  اإلنساني  حقها  من  راميد  بطاقة  حاملي 

املجانية. الصحية  اخلدمات 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان فرع مراكش يطالب 
باإلهتامم بالقطاع الصحي للمدينة  
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بعد  عن  العمالي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية  اجتمعت 
يوم السبت 30 ماي 2020   وبعد تدارسها للنقط املدرجة يف 

جدول األعمال تعلن للرأي العام مايلي:

جراء  العالم  بها  مير  التي  الصحية  األزمــة  إستمرار   .
فيروس كوفيد19-، وما قد يترتب عنها من أزمات اقتصادية 
وانعكاسها على النظام الرأسمالي العاملي مما يدفع باحلكومات 
مببررات  وللباطرونا  للشركات  الدعم  أشكال  كل  تقدمي  الى 
والوحدة  االقتصادالوطني  دعم  قبيل  من  مفضوحة  كاذبة 
بالشعوب  التضحية  تتم  باملقابل  الوطنيني.  والتضامن 
وعموم  العاملة  الطبقة  مقدمتهم  ويف  الشعبية  وبالطبقات 
الكادحني و تقدميهم كقرابني ملواجهة اجلائحة وصونا ألرباح 

الباطرونا والشركات.

بقطاع  للخطر  والــعــامــالت   العاملني  حــيــاة  تعريض   .
الــســيــارات وشــركــات الــكــابــالج  وعــمــال وعــامــالت األســـواق 
بها  ايت  باشتوكا  الفالحية  الضيعات  من  املمتازة ومبجموعة 
وبشركات الصيد البحري بكل من آكادير )والعيون والداخلة( 
الشركات   من  مجموعة   جلــأت  حيث  الغربية  بالصحراء 
وآكادير  آسفي  من  بحارة  بتنقيل   ، السلطات  ومبساعدة 
على  خوفا  بعملهم  اإللتحاق  رفضوا  بحارة  عمال  لتعويض 
حياتهم من خطر جائحة كورونا ،لعدم توفير شروط الصحة 
نقلهم  وسائل  ،ويف  العمل  اماكن  يف  االمان  ومسافة  والسالمة 
العمل املوصى بها  من طرف  منظمة الصحة  من وإلى مقرات 

العاملية .

وجه  يف  ابوابها  املوبؤة   الشركات   من   مجموعة  فتح   .
العمال والعامالت وفرض عودتهم حتت التهديدوالضغط.

. فشل السياسة املتبعة من طرف املخزن يف معاجلة ملف 
الكادحني والكادحات ،يف القطاعات الغير مهيكلة و ما تعرضوا 
اخالء  اثناء  القمعية  القوات  طرف   من  وبطش   إهانة  من  له 
السويقات )فراشة،عمال املوقف.......(مبختلف ربوع الوطن  

وعدم متكينهم من بديل يوفر لهم لقمة العيش .

وألجل كل ماسبق تطالب السكرتارية الوطنية  مبا يلي:

والعمال  للعامالت  حماية  بتوفير  للدولة  مطالبتنا   -  1

املوقوفني عن العمل ،وتعويضهم عما حلقهم من اضرار  جراء 
من  اخلروج  فور  عملهم  إلى  عودتهم  وفرض   ، له  تعرضوا  ما 
احلجر الصحي ، ويف ظروف حتترم الشروط املنصوص عليها  

حلفض صحتهم وسالمتهم .

2 - مطالبتنا مبحاسبة ارباب الوحدات اإلنتاجية املسؤولني 
عن انتشار الوباء نتيجة عدم توفير شروط الصحة والسالمة 
املوصى بها داخل وحداتهم  ،مع اعتبار مرضهم حادثة شغل  
وتعويضهم عن الضرر الالحق بهم ومنح دوي احلقوق معاشات 

وتعويضا توفر لهم لقمة عيشهم الكرمي . 

املس  الى  ادى  والــذي  املخزني  القمعي  للتغول  إدانتنا   -  3

القانون  بسحب  املواطنني،واملطالبة  وحقوق  وسالمة  بحرية 
املشوؤم 22.20 الرامي الى تكميم األفواه .

4 - ادانتنا ألي مس بارواح وحقوق العمال، واملطالبة بسن 

ضريبة على الثروة، وبإدخال تغييرات جذرية على امليزانية 

اخلدمات  وتقوية  الشعبية  الفئات  انقاد  اجتــاه  يف  لتصب 
االجتماعية .

مسؤوليتها  بتحمل  النقابية  للمركزيات  مطالبتنا   -  5

وعدم  والباطرونا  الــدولــة  ملخططات  وتصدي  التاريخية 

االذعان ملطالب هذه االخيرة القاضي مبراجعة مدونة الشغل 
الضمان اإلجتماعي  الشغل ومفتشية  ،كما نطالب مفتشيات 
رغم   القانون  إحترام  فــرض  على  والسهر  مبهامها  ،القيام 

عالته  ومحاسبة الشركات التي تخرق القانون وحترم العمال 
للضمان  الوطني  الصندوق  لذى  بهم  التصريح  من  والعامالت 

اإلجتماعي .

ضحايا  الصغار  الفالحني  بإنصاف  الدولة  مطالبتنا   -  6

الوباء واجلفاف معا ، وعدم الكيل مبكيالني يف تدبير اوضاعهم 
املاساوية والكارثية .

عمال  مع  والالمشروط  املبدئي  تضامننا  عن  نعبر    -  7

يف  صوبروفيل  وعــمــال  ــور  ــل روزاف عمال  و  امــانــور  وعــامــالت 
،وكل  والعمال  العامالت  لكل  ،ودعوتنا  النضالية  معركتهم 
غطرسة   ملواجهة  الصف  رص  الــى  والــكــادحــات   الكادحني 

لباطرونا.

وكافة  التقدميةوالدميقراطية  اإلطارات  كافة  ندعو   -  8

الى  العالم  وعبر  وطنيا،  واحلرائر  األحرار  وكافة  املاركسيني 
رص الصف ملواجهة ما ستسفر عنه ازمة كرونا ،والتي ستحاول 
اإلمبريالية املتوحشة  تصريفها على حساب حقوق الطبقة 

العاملة وعموم الكادحني .

9 - حتيي عاليا تضحيات االطر الصحية وعمال النظافة 

قدموا  ،الذين  الزراعيني  العمال  وكــذا  والعمال  والعامالت 
ارواحهم وضحوا من اجل احلفاظ على سالمة صحتنا ونظافة 

حينا  ووفروا املواد الغدائية لكل ربوع الوطن.

القطاع العاميل للنهج الدميقراطي يدين أي مس بأرواح وحقوق العامل

فشل السياسة 
المتبعة من طرف 

المخزن في معالجة ملف 
الكادحين والكادحات ،في 

القطاعات الغير مهيكلة وما 
تعرضوا له من إهانة وبطش  

من طرف  القوات القمعية اثناء 
اخالء السويقات )فراشة،عمال 

الموقف.......(بمختلف ربوع 
الوطن  وعدم تمكينهم 

من بديل يوفر لهم لقمة 
العيش
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السياسية

املخزني،  التبعية  لنظام  العدوانية  السياسات  ظل  يف 
شامل  وتدهور  خانقة  بأزمة  ببالدنا  العامة  األوضاع  تتسم 

املستويات. كافة  على 

تبعي  املغربي  االقتصاد  وألن  االقتصادي،  املستوى  على 
السياحة  على  أساسا،  يعتمد،  ولكونه  االمبريالية،  للدوائر 
والفالحية  الصناعية  الوحدات  وبعض  والنسيج  واخلدمات 
الصيد  السيارات،  تركيب  املــعــادن،  )الفوسفاط،  القليلة 
ركــود  وضعية  يف  احلــافــة،  على  يــوجــد  فــإنــه  الــبــحــري..( 
النمو لم  أزمات خانقة متجددة، فنسبة  مستمر، ويعاني من 
 2,2% تتجاوز  أال  مرشحة  وهي   ،2019 سنة   2,9% تتجاوز 
للتخطيط  السامية  املندوبية  رئيس  )تصريح   ،2020 سنة 

)الرتبة  متدني  جد  الفردي  والدخل   .)2020 مارس   11 يف 
واألعــمــال  االقــتــصــاد  منتدى  تصنيف  حسب  عامليا   122
2018(، بسبب احتكار الثروة الوطنية  باألمم املتحدة لسنة 
نهب  ظل  ويف  اجلشعني  البورجوازيني  من  حفنة  طرف  من 
والعجز  الضرائب،  أداء  من  والتهرب  العام  ــال  امل وتهريب 
مليار   21,72 بلغ  إذ  مستمر  تصاعد  يف  املغربي  التجاري 
للمغرب عند  الدين اخلارجي  وبلغ حجم   ،2019 دوالر سنة 
339,8 مليار درهم حسب تقرير إحصائي لوزارة   ،2019 متم 
املالية )؟؟؟؟(، يف حني سجل الدين الداخلي 558,3 مليار 
 .2019 أبريل  نهاية  عند  دوالر(  مليار   59 )حوالي  درهــم 
املغربي  االقتصاد  أن  نستنتج  األرقام  لهذه  متأنية  وبقراءة 
املنهار  يعتمد باألساس على االقتراض، )داخليا وخارجيا( 
يف  البالد  أغرق  الذي  املخزني  للنظام  األسهل  الطريق  وهو 
حساب  على  فاتورتها  املغربي  الشعب  يؤدي  التي  املديونية 
القار ومختلف  والشغل  التعليم والصحة  والسكن  حقوقه يف 
كمثال،  أخــذنــا،  ما  وإذا  األخـــرى،  االجتماعية  اخلــدمــات 
لقطاع  حقيقية  كارثة  على  سنقف  فإننا  الشغل،  وضعية 
ونكارون،  عدميون  بأننا  أحد  علينا  يزايد  ال  ولكي  الشغل، 
حول  صادمة  رسمية  وأرقاما  معطيات  هنا،  نعتمد،  فإننا 
السامية  للمندوبية  رسمي  بحث  كشف  حيث  الشغل،  قطاع 
عميقة  أزمــة  عن  بــاألرقــام   )2019 )فبراير  للتخطيط، 
أي   ،%  41,7 نسبة  يتجاوز  لم  الشغل  فمعدل  القطاع،  يف 
دائرة  خارج  يوجدون  النشطني  السكان  نصف  من  أكثر  أن 
بني  من  مــواطــن)ة(  ألــف  و970  مليون   13 أن  ذلــك  الشغل، 
سنة،   15 أعمارهم  تتجاوز  ممن  شخص  مليون   25 من  أزيد 
ولوج  من  متكنوا  الذين  أما  الشغل،  سوق  خــارج  يوجدون  

سوق الشغل، فإن مليونا و679 ألف منهم يشتغلون دون أجر، 
ما يعادل مشتغال واحدا من بني ستة يقوم بشغل غير مؤدى 
يف   39,3% على  أجر  دون  املشتغلني/ات   نسب  وتتوزع  عنه، 
صفوف النساء و%45,5 يف صفوف الشباب أقل من 25 سنة 
و%11,2 لدى البالغني 45 سنة فما فوق، و21,2 % بالنسبة 
الشهادات،  حلاملي  بالنسبة  و9,9  شهادة  بدون  لألشخاص 
إلى  يضاف  صورهما،   أقبح  يف  والعبودية  السخرة  نظام  إنه 
الشغل  سوق  غادروا  العمل  سن  يف  شخصا  أن 273000  ذلك 
عملهم  فقدوا   900000 وحوالي  كورونا،  جائحة  قبل  مؤقتا 
آالف  و107  مليون  جميعا  إليهم  يضاف  اجلائحة،   خــالل 
املشكوك  الرسمية  اإلحصائيات  حسب  املعطلني  من  شخص 

من  الساحقة  األغلبية  أن  العلم  مع  صحتها،  يف  واملطعون 
احلد  حتى  يتلقون  ال  اخلاص  القطاع  يف  خاصة،  املشتغلني، 
والفالحي  األدنى لألجر الصناعي )2694.17 درهم/الشهر( 
تطبيقه،  ــرض  ف على  الـــذي،  درهم/الشهر(   1903.72(

املصاريف  لتغطية  وبــاألحــرى  الرمق  لسد  حتى  يكفي  ال 
الدراسة،  اقتناء،  أو  استئجارا  )السكن  املتعددة  اليومية 

الكساء...(. والكهرباء،  املاء  التطبيب، 

جماهير  افتقار  املتردي،  العام  الوضع  من  يفاقم  ومما 
احلماية  صــنــاديــق  يسمى  ــا  مم ــادة  ــف ــت االس ــى   إلـ شعبنا 
والتالعب  التدبير  الفساد وسوء  التي ينخرها  االجتماعية، 
باألموال الطائلة املوجودة بها، وعلى سبيل املثال فالصندوق 
املعروف  البطالة  ومحاربة  التجهيز  نفقات  لتمويل  املخصص 
 12 حوالي  يبلغ  سنويا،  فائضا  يسجل  الوطني  باإلنعاش 
لدعم  منه  كبير  جــزء  تخصيص  ميكن  كــان  سنتم،  مليار 
وللعامالت  للمعطلني  مالي  دعم  وتخصيص  الهشة  الفئات  
خاص   فائض  تسجيل  مت  كما  شغلهم،  فقدوا  الذين  والعمال 
لم  سنتم،  مليار   200 بلغ   املركزية   الصيدلية  حساب   يف 
خدمات  لتوفير  املثال،  سبيل  على  درهــم،  أي  منه  يوظف 
املراكز  حاجيات  لتلبية  الصيدلية  باملواد  الكلي  تصفية 
الرعاية  ومؤسسات  واإلقليمية  اجلهوية  االستشفائية 
الصحية األساسية. ويف نفس الوقت  فإن الفائض يف حساب 
يف  مليار     700 جتاوز  االجتماعي  التماسك  دعم  صندوق 
للخزينة  اخلصوصية  احلسابات  يف  الفائض  تتجاوز  حني 
مليار.  1000 مبلغ  التحتية   البنيات  تعزيز  مبجال  املتعلقة 

خصوصية  ألمور  املرصودة  احلسابات  عدد  يصل  وعموما 

 10 مبلغ    2019 سنة  نفقاتها،  نــاهــزت  حسابا،   12 ــى  إل
مراقبني  جلنة  طرف  من  حتقيق  موضوع  هي  درهم  ماليير 
أن  العلم   مع  كبرى،  اختالالت  تشوبها  للمالية؟؟؟؟؟حيث 
فائضها   أن  يؤكد  ما  مليارا،   24 فاقت  لها  املرصودة  املــوارد 
14 مليارا كان ميكن استعماله لدعم اجلماهير املعوزة  يناهز 
من  أزيد  صرف  كيفية  يف  بالتدقيق  اللجنة  ستقوم  "كما   ،
املباشرة لألرامل يف  52 مليار سنتم لتمويل برنامج املساعدة 

قدماء  لفائدة  سنتم  ماليير  ستة  إلى  إضافة  هشة،  وضعية 
عن  يقل  معاشا  يتقاضون  والذين  املعوزين  اإلدارة  موظفي 
صندوق  ويعرف  دخل.  أي  من  يستفيدون  ال  أو  درهم   500

التماسك العديد من االختالالت، إذ يتوفر على فائض مهم، 
لكن نسبة قليلة من الفئات املستهدفة هي التي تستفيد من 
للفئات  االجتماعية  للحماية  املخصصة  اآللية  هذه  دعم 
مليار  ألــف  من  أزيــد  إلــى  حاليا،  الفائض،  وصــل  إذ  الهشة، 
)د  سنتم"  مليار   262 تتجاوز  لم  النفقات  أن  حني  يف  سنتم، 

اإلنسان(. حلقوق  املغربية  اجلمعية  رئيس  غالي  عزيز 

)الوضع  الثالث  املكونات  هذه  على  بالوقوف  االكتفاء  إن 
احلماية  ووضــعــيــة  االجــتــمــاعــيــة  واحلــالــة  ــادي  ــص ــت االق
اخلانقة  األزمة  خطورة  لتشخيص  وحتليلها  االجتماعية( 
زادت اجلائحة  والتي  العام ببالدنا  للوضع  الفظيع  والتدهور 
يف تفاقمها، يجعلنا نستنتج أن هذا الوضع املأزوم ليس قدرا 
أسسه  يف  تفسيره  يجد  وإمنا  السماء،  من  شعبنا  على  منزال 

: التالية  املادية 

ونظامه  السائد  الطبقي  للتكتل  املعادية  السياسات   •
املخزني. السياسي 

لضرورة  إدراكــهــا  وعــدم  ــذري،  اجل اليسار  قــوى  تشتت   •
حقيقية،  حتالفات  أرضية  على  والتوحد  للتكتل  احلاجة 
أدنى  حد  برنامج  قاعدة  وعلى  وإستراتيجية،  مرحلية 
لتغييره. فيه  والفعل  املتردي  الوضع  هذا  ملناهضة  مشترك 

النقابية  املركزية  على  املقيتة  البيروقراطيات  هيمنة   •
حلوب  بقرة  إلى  وحتويلها  الكفاحي  طابعها  من  وإفراغها 
البيروقراطية  لهذه  واألنــانــيــة  الضيقة  املصالح  خلدمة 
عمل  وضعف  خدمتها  عوض  العاملة  للطبقة  واستخدامها 

املركزيات. اليسار يف هذه 

الطبقة  وضمنها  الكادحة،  الشعبية  اجلماهير  افتقار   •
املنظمة واملسؤولة، لقيادة  الذاتي  الدفاع  أدوات  إلى  العاملة، 

نضاالتها. وجتذير  وتقوية  وتطوير  وتنظيم 

حزبها  إلى  الكادحني/ات  وعموم  العاملة  الطبقة  افتقار   •
الوضع  هذا  قلب  تستطيع  وحده  به  الذي  املستقل  السياسي 
مجتمع  وبناء  املخزني  التبعية  نظام  وهدم  عقب  على  رأسا 
بديل يف ظل دولة وطنية دميقراطية شعبية يف أفق الدولة 
تخليص  تستطيع  من  وحدها  التي  املنشودة  االشتراكية 
شعبنا من ظلم وطغيان وتسلط هذا النظام الرجعي املتحكم 

امبرياليا. فيه 

أي  من  أكثر  تدعو،  أصبحت  احلاجة  فإن  سبق،  ما  لكل 
وخصوصا  التقدميني/ات،  املناضلني/ات  عموم  سابق،  وقت 
املاركسيني/ات منهم، لتضافر اجلهود وتقوية العزم وتصليب 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مهمة  يف  لإسراع  اإلرادة 
بالفعل،  كنا،  إذا  ومستعجلة،  آنية  كمهمة  الكادحني/ات 
جماهير  لكل  يتسع  عادل  دميقراطي  مجتمع  لبناء  نطمح 

واملساواة. والعدالة  والكرامة  للحرية  التواقة  شعبنا 

الوضع السيايس الراهن ومهامنا النضالية املستعجلة
عبد السالم العسال
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املناطق الحرة باملغرب: تكريس النظام التبعي وتركيز املصالح الرأساملية عىل حساب الشعب املغريب 
يف تقرير مصريه يف التنمية والرثوة

تسمى  كانت  كما  للتصدير  احلــرة  املناطق  إقامة  املغرب  عرف 
اول  وهي  بطنجة   1961 سنة  أي  الشكلي  االستقالل  بعد  مباشرة 

منطقة حرة بالقارة االفريقية.

اعتبارها  منطلق  من  احلــرة  املناطق  بدراسة  االهتمام  ويأتي 
الوطنية  باملجاالت  العاملية  الرأسمالية  للمصالح  متقدما  امتدادا 
من  االستعمار،  من  جديدة  أشكال  إلرساء  حديثا  املستقلة  للدول 
املركز  دول  لفائدة  الطرفية  الدولة  يف  التبعية  عالقات  بناء  خالل 
إلفراغ  وذلــك  الدولي،  العمل  سلم  يف  العاملية  القسمة  أســاس  على 
يف  خصوصا  فعلي،  حترري  محتوى  أي  من  الوطنية  االستقالالت 
كبيرا  استقطابا  العالم  شهد  حيث  االستقالالت  بعد  ما  مراحل 
وأيضا  الرأسمالي،  والغربي  االشتراكي  الشرقي  املعسكرين  بني 
وفك  االنحياز  عدم  كتلة  مبادئ  خالل  من  الثالثية  اخليارات  ظهور 

االرتباط.

األذرع  هذه  كون  من  كذلك  احلرة  املناطق  موضوع  أهمية  تأتي 
أداة  تشكل  الوطنية  املجاالت  يف  املتوحشة  للرأسمالية  املتقدمة 
للهجوم على الطبقة العاملة من أجل تفكيك مكتسباتها التاريخية، 
والتي راكمتها عبر نضاالت وتضحيات كبيرة، وذلك بإدماج الطبقة 
وهو  العاملي  التنافس  إلى  لتتحول  الرأسمالية  تناقضات  يف  العاملة 
شروط  قبول  إلى  لدفعها  أحوالها  وتهشيش  إضعافها  عوامل  أحد 

عمل أكثر سوءا باستمرار.

انطالقا مما سبق سنحاول تناول موضوع املناطق احلرة يف بلدنا 
يف محورين كبيرين هما :

للمناطق  املؤسسة  القانونية  واملرجعيات  التاريخية  السياقات   •
احلرة وحترير التبادل واالستثمار ضمن النظام التبعي :

للرأسمال  الالوطنية  املــجــاالت  هي   : املاركسي  التعريف  يف   •
من  لتوها  اخلارجة  للشعوب  الوطنية  املجاالت  حساب  على  العاملي 
جديدة  بطرق  االستعمار  انتشار  إلعادة  وذلك  املباشر،  االستعمار 
بعد  اجلديدة  الرأسمالية  املصالح  وتوسيع  وتركيز  احلفاظ  بهدف 
من  أجــزاء  انتقاص  يعني  وهذا  الثانية،  العاملية  احلرب  مخرجات 
السيادات الوطنية على السلطة السياسية وعلى الثروات واملقدرات 
والتعاون  األجنبي  االستثمار  تشجيع  غطاء  حتت  االقتصادية 
الوطني  االقتصادي  القرار  حساب  وعلى  الدولي،  واملتعدد  الثنائي 
تأسيسا على عالقات التبادل والنمو غير املتكافئني، وهذا ما يفسر 
فاقدة  إما  هي  مبكرا  احلــرة  املناطق  بها  تأسست  التي  الــدول  كون 
سنغافورة  ومنها  االقتصادية،  قوتها  رغم  اليوم  السياسي  لقرارها 
وكوريا اجلنوبية وتايوان وإما فاقدة لقرارها السياسي واالقتصادي 
الصني  نستثني  ان  وميكن  واألردن،  ومصر  وتونس  كاملغرب  الوطني 
الشعبية والتي لم تسمح باملناطق احلرة إال يف وقت متأخر منذ 1979 

أي بعد أن استكملت كل مهام التحرر الوطني والبناء االشتراكي.

بعد  باملغرب:  للتصدير  احلرة  للمناطق  املؤسسة  التشريعات   •
األول  اخلماسي  املخطط  يف  املتمثل  الوطني  بالبرنامج  اإلطاحة 
حلكومة عبد اهلل إبراهيم، وبعد حسم السلطة من طرف التحالف 
أي  من  املخطط  هذا  إفــراغ  مت  فقد  التشكل،  قيد  السائد  الوطني 
محتوى حترري لالقتصاد الوطني بدأ التشريع للنظام االقتصادي 
 1961 منذ  للتصدير  احلرة  املناطق  بإقامة  يتعلق  ما  منه  التبعي 
املؤسسة  التشريعات  بإفريقيا وميكن تقسيم  بطنجة كأول منطقة 

واملؤطرة إلى مرحلتني :

 1961 دجنبر   30 بتاريخ   1-61-426 رقم  ظهير  اول  صــدور   •

املنشور باجلريدة الرسمية عدد 2567 بتاريخ 5 يناير 1962.

الرسمية  باجلريدة  ونشره   2-61-709 رقم  تطبيقي  مرسوم   •
أعاله.

باجلريدة   1965 يناير   11 بتاريخ   2-65-023 رقم  املرسوم   •
الرسمية عدد 2732 بتاريخ 10 مارس 1965.

وتغطي هذه التشريعات مرحلة تأسيس وتكريس النظام التبعي :

فصول   9 من  يتكون  الديباجة  إلى  باإلضافة   19-94 قانون   •
والتبادل  احلرة  للمناطق  مؤطر  جديد  قانون  اهم  وهو  مادة  و44 

واالستثمار احلر يف مرحلة الهجوم النيولبرالي املتوحش. 

• مرسوم 511-96-2 الصادر يف 10 نونبر 1997 املنشئ للمنطقة 
احلرة اجلديدة بطنجة مساحتها 345 هكتار؛ 

• مرسوم 512-96-2 الصادر يف 10 نونبر 1997 املنشئ للمنطقة 
احلرة بالناظور. 

 Tanger املرسوم 99-98-2 الصادر يف 4 فبراير 1998 منح شركة •
الوكالة  تشاركه  مساهم  رأسمالها  املنطقة  إدارة  امتياز   free zone
اخلاصة طنجة املتوسط والتجاري وفابنك والبنك املغربي للتجارة 
اخلارجية ثم إسما أنفيس وإرما الوطنية والصندوق الوطني املهني 

املغربي للتقاعد.

• مرسوم 642-02-2 بتاريخ 5 دجنبر 2002 باجلريدة الرسمية 
طنجة  محور  لتنمية  حرة  تصدير  مناطق  بإحداث  يتعلق   5062

البحر املتوسط .

مساحتها  تبلغ   2002 شتنبر   12 بتاريخ   2-02-644 مرسوم    •
550 كلم مربع من أراضي الدولة معفية من الضرائب . 

اخلاصة  للمنطقة  املديرة  للشركة  احملدث   2-09-94 مرسوم   •
للتنمية املينائية والتصديرية والسياحية كما يعرفها املرسوم.

واملــبــادالت  احلــرة  للمناطق  املنشئة  التاريخية  احملـــددات   •
واالستثمار احلر :

مرحلة  وهــي  كبرى  مرحل  ثــالث  إلــى  الــشــروط  هــذه  تنقسم 
التأسيس للنظام التبعي ومرحلة تكريس وتوطيد التبعية ومرحلة 

االندماج الكلي لالقتصاد املغربي :

التبعي  االقتصاد  إرساء  مرحلة  وهي  الستينات  بداية  مرحلة   •
إلنشاء  العمومية  الوطنية  والثروات  املقدرات  بتكريس  ومتيزت 
النظام  ومقومات  التبعية  لعالقات  والتمويلية  التحتية  البنيات 

املكون  السائد  الطبقي  التحالف  لفائدة  السلطة  التبعي بعد حسم 
املغربية،  والبرجوازية  الكومبرادور  وطبقة  اجلديد  االقطاع  من 
موقع  من  تبعي  اقتصاد  خلق  على  املرحلة  هذه  يف  التركيز  مت  وقد 
الضعف على سلم القسمة العاملية للعمل، واستهدف قطاع الفالحة 
للتمويل،  كمؤسسة  الفالحي  القرض  تأسيس  إلى  السدود  بناء  من 
معاجلة  مركبات  وبعض  واالستهالكية  التحويلية  الصناعات  ثم 
سلطة  خارج  للثروة  املنتجة  القطاعات  على  واإلبقاء  الفوسفاط، 
واملعادن  للفوسفاط  الشريف  كاملكتب  العامة  واملالية  احلكومة 
واجليش  اإلدارة  وكبار  األوليغارشيا   طرف  من  لالغتناء  والطاقة 
مفاوضات  عن  ترتبت  التي  االستعمارية  القوى  مستحقات  ولتأدية 

إكس-لي-بان.

• مرحلة تكريس وتوطيد النظام التبعي، من أبرز مظاهره بداية 
والعالقات  الريع  من  املنتفعني  وشبكات  االقتصادي  املخزن  تشكل 
الزبونية واالحتكار، والذين اغتنوا عبر اإلثراء غير املشروع املؤسس 
عبر  وأيضا  والعقار،  والصيد  التجارة  يف  واملاذونيات  االمتيازات  على 
األمــوال  وتهريب  والــديــون  االستثمار  بصفقات  املرتبط  الفساد 
سيعمل  الــذي  املغربة  قانون  من  القوى  هذه  واستفادت  والذهب، 
والتي  أصال  واملمغربة  والصغيرة  املتوسطة  املقاوالت  تقويض  على 
لفائدة  واملتوسطني  الصغار  الرأسماليني  من  لألجانب  مملوكة  كانت 
الشركات املتعددة اجلنسيات والرأسمال العاملي الكبير وبدرجة أقل 

لالوليغارشيا احمللية واملخزن االقتصادي.

الهيكلي  التقومي  سياسة  منذ  واملتسارع  الكلي  االندماج  مرحلة   •
1983 الذي ترافق مع النيولبرالية يف عهد تاتشر وريغان إلى حدود 
النيولبرالية  يف  التام  االندماج  بدأ  وهنا   1989 برلني  جدار  سقوط 
املتوحشة املعوملة وسيتم التأهيل التشريعي واملؤسساتي واالقتصادي 
اخلدمات  خوصصة  وبعدها  االستراتيجية  القطاعات  خلوصصة 
العمومية كالتعليم والصحة والنقل، ومرة أخرى يتم جتنيد املقدرات 
الوطنية ملزيد من الهيمنة الرأسمالية على بالدنا، من خالل البرامج 
فائق  والقطار  املتوسط  طنجة  ميناء  كبناء  املهيكلة  واالستثمارات 
السرعة وحترير األجواء وعقد اتفاقيات التبادل احلر التي وصلت 

56 اتفاقية من موقع ضف.

العاملة بدون حسيب وال  التي تعتبر مناطق االستعمار اجلديد حيث تستغل الطبقة  يتناول ملف العدد موضوع املناطق احلرة باملغرب، هذه املناطق 
رقيب؛ ويبني اين يتم تعطيل القوانني اجلاري بها العمل يف املغرب على عالتها وكيف يتم اطالق يد الرأسمال االجنبي وتنفذ جميع رغباته واخلضوع 

المالءاته. انها مناطق حرة للرأسمال ومناطق عبودية الطبقة العاملة.
من خالل محاور هذا امللف نسعى إلماطة اللثام عن واقع عبودية القرن الواحد والعشرين وفضح خطاب التبعية وتسخير سواعد عامالت وعمال املغرب 

لتنمية ارباح الشركات املتعددة االستيطان؛ انها مناطق مينع فيها العمل النقابي وهي محروسة مثل الثكنات العسكرية. 

محمد شوبيا 

املناطق احلرة ... استباحة االستغالل  وحجر  احلقوق  واحلريات 

يتبع يف الصفحة  14 
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طنجة زمن كورونا: تحالف مريب ضد صحة وسالمة الطبقة العاملة

ثاني  طنجة  مدينة  أصبحت  الزمن،  من  عقدين  خــالل 
كثافة  إلى  ذلك  يرجع  البيضاء.  الــدار  بعد  اقتصادي  قطب 
عدة  انتشار  الى  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  بها  العاملة  اليد 
يف  استراتيجية  العدد(  صفحة ضيف  )انظر  مناطق صناعية 
املتعددة  والشركات  املقاوالت  فيها  حتتل  واخلدمات،  التصنيع 

اجلنسيات مركز الصدارة.
  تشهد املناطق الصناعية تشغيل واستغالل عشرات اآلالف 
أية  تتحدى  هزيلة  بأجور  املؤهلة  املغربية  العاملة  اليد  من 
منافسة دولية. يف نفس الوقت تستفيد من تسهيالت لتشييد 
على  الضريبية  كاإلعفاءات  ضخمة  امتيازات  ومن  مصانعها 
صانعي  والعمال  العامالت  جبني  عــرق  من  املستقاة  ــاح  األرب

ثرواتها وثروات بالدنا. 
املجهود  يف  مساهمة  أية  وال  مقابل  دون  من  طائلة  أربــاح 
ما  ــذا  ه جنــتــازهــا.  التي  الصحية  األزمـــة  ــت  وق يف  الوطني 
املركزة من خالل رصد تعاطي  املقالة  سنحاول تبيانه يف هذه 
بعض هذه الشركات مع جائحة كرونا ببالدنا، وبصفة خاصة 
املخزني  النظام  وأيضا من خالل مؤازرة  والعمال،  العامالت  مع 

جلشعها. 
املغربية  الطفيلية  البورجوازية  اإلمبريالي،  الرأسمال 
الطبقة  ضد  املخزي  التحالف  املخزنية:  والسلطة  العميلة 

العاملة .
ندرج  بطنجة،  العاملة  طبقتنا  ألوضــاع  تتبعنا  خالل  من 
بعض األمثلة النموذجية التي تبني بامللموس استرخاص أرواح 
وسياسة  اإلمبريالية  الشركات  طرف  من  والعمال  العامالت 

الدولة املغربية الطبقية التابعة ألوامرها: 
- مجموعة رونو مبا يزيد عن 10000 عامل واصلت اإلنتاج 
إلى غاية أواسط شهر مارس ببالدنا، يف حني أن فروعها سواء 
يف بلدها األصلي فرنسا أو غيرها من الدول )رومانيا، صربيا، 
إيطاليا( أغلقت أبواب مصانعها مبكرا كإجراء للحد من تفشي 
الوباء يف صفوف العامالت والعمال واملستخدمني. إذا كان إغالق 
فروع هذه الشركة خارج املغرب قد صاحبه االحتفاظ النسبي 
والعمال، فإن األمر مخالف ببالدنا. فخالل  العامالت  بحقوق 
وباخلصوص  أجورهم  على  اإلجهاز  مت  االضطراري،  التوقف 
على مكتسباتهم الهزيلة كاحلرمان من الشهر 13 أو من العطلة 
املخزني  النظام  تهور  املتواضعة...إن  املنح  بعض  ومن  السنوية 
منذ  العمل  مبواصلة  اجلائحة  عز  يف  الشركة  لهذه  بالسماح 
24 أبريل قد عرض العمال إلى خطر العدوى. هذا ما تأكد من 
خالل عدد احلاالت املصابة )8 حلد اآلن(، حيث أصبحت هذه 
القلعة البروليتارية إحدى البؤر الصناعية اخلطيرة بطنجة. 
السياسي  النظام  تفريط  يشخص  طنجة  رونو  منوذج  إن 
الرأسمال  خــدمــة  يف  الوطني  اقتصادنا  بسيادة  ببالدنا 
حكمه  فرنسا  قضاء  فيه  أصدر  الذي  الوقت  ففي  األجنبي. 
جند  ببلده،  الكبيرة  املصانع  إحدى  يف  العمل  استئناف  مبنع 
اإلنتاج     البيضاء وطنجة( تواصل  فروع هذه املجموعة )الدار 
قمة  إنه  املخزنية،  الدولة  مبباركة  à plein régimeببالدنا 

االستهتار بصحة وسالمة عمال وطننا.
العاملي  الرأسمالي  لألخطبوط  التابعة  أمــانــور  شركة   -
جبروت  أمــام  املغربية  الدولة  لعجز  آخــر  منــوذج  "فيوليا": 
الدولة  هزم  واحد  "معمر"  استطاع  لقد  األجنبي.  الرأسمال 

وسلطاتها احمللية قبل الوباء ويف خضمه.
 130 إلى  وصلت  التي  للعمال  البطولية  املعركة  فباستثناء 
يوم من االضراب واالعتصام املفتوح مبقرات العمل للدفاع عن 
احمللية  السلطة  فإن  النقابية،  وحريتهم  املكتسبة  حقوقهم 
من  عدد  توقيع  يف  طرفا  كونها  رغم  بغيابها،  المعة  بطنجة 
تشجيعا  ذاته  حد  يف  يعتبر  مما  العمال،  لصالح  االتفاقيات 
وملواصلة  العام  املدير  طرف  من  وعائالتهم  العمال  لتشريد 
مدخول  أي  من  حرمانهم  غاية  إلى  وصل  العمال،  من  انتقامه 

يذكر بالرغم من تفشي اجلائحة.

الشركات  كليا  فيه  تتحكم  للكابالج:  الصناعي  القطاع   -
واألمريكية  اليابانية  منها  خصوصا  اجلنسية،  املتعددة 
 - )فورد  ومبشاريعها  السيارات  بصناعة  وثيق  بشكل  وترتبط 
الندروفر - بوجو - رونو..(. يشغل هذا القطاع عشرات اآلالف 
من العامالت والعمال باملغرب. جلها واصلت العمل يف ظل تفشي 
استغل  املؤقت  التوقف  إلى  اضطر  الذي  منها  القليل  الوباء. 
باإلجهاز  والعمال  للعامالت  ثمنها  لتحميل  الصحية  األزمة 
على أجورهم أو على بعض املكتسبات الهزيلة.  كمثال على ذلك، 
الصناعية  باملنطقة  "يازاكي"  اليابانية  الشركة  منوذج  نسرد 
احلرة. إضافة إلى حرمان العمال من أجورهن وأجورهم, جلأت 
إلى استخدام بعض األساليب امللتوية للتملص من مسؤوليتها 

أجراءها  تاركة  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  إزاء 
من دون دخل ملدة ما يقرب من الشهر ونصف. 

األكثر  الصناعية  القطاعات  من  يعد  النسيج:  قطاع   -
باملدينة  العاملة  اليد  تشغيل  يف  عدديا  وأكبرها  تواجدا 
مبثابة  املعامل  هذه  كانت  النساء.  من  الساحقة  وغالبيتها 
األولى.  والعائلية  الصناعية  البؤر  منها  انطلقت  التي  الشرارة 
يرجع تبوءها لصدارة البؤر املنتشرة إلى االستغالل املتوحش 
الدنيا  احلــدود  فيها  تنعدم  قاسية  عمل  شــروط  يف  للعمال 

لشروط الوقاية والسالمة.
- مراكز النداء طنجة: تشّغل عددا ال يستهان به من اليد 
العاملة الشبابية. جميعها تابعة للشركات املتعددة اجلنسيات 
عملها  واصلت  اخلدمات.  وبيع  والتأمني  القروض  يف  املختصة 
من دون انقطاع ولو مؤقتا يف ظل الوباء. فإذا كانت هذه املراكز 
اعتمدت  قد  وفرنسا  ببلجيكا  وحتديدا  األصلية  بلدانها  يف 
ملستخدماتها  بالنسبة  )التليترافاي(  بعد"  عــن  "العمل 
العامالت  على  فرضت  وبالدنا  مدينتنا  ففي  ومستخدميها، 
احلضور   - بالطرد  التهديد  بواسطة  أحيانا   - بها  والعاملني 

اإللزامي رغم انتفاء الشروط الضرورية. 
والعمال  العامالت  لوضعية  التشخيص  هذا  من  نستنتج 

ببالدنا بعض النقط األساسية :
اللواتي  وهم  وهن  والعمال  العامالت  هم  األول  املتضرر   )1

يؤدون الثمن بسبب اجلائحة.
املفترسة  شركاتها  واستهتار  ببالدنا  اإلمبريالية  تغّول   )2

برزق وأرواح الطبقة العاملة املغربية. 
الرأسمالية  الــدوائــر  لهذه  املخزني  النظام  تبعيته   )3
سيادته  وطننا  أفقدت  لقراراتها،  وانصياعه  واالمبريالية 
حماية  على  عاجزة  الدولة  حيث  واالجتماعية،  االقتصادية 

شعبنا. 

احلالية،  الصحية  ــة  األزم تدبير  يف  املصداقية  عــدم   )4
العمل  مبواصلة  للمقاوالت  للدولة  الرسمي  فالترخيص 
للمستشفى  التحتية  البنيات  هشاشة  ظــل  يف  ــاج،  ــت واإلن
مغامرة  لوحده  يعد  الصحية  األطقم  يف  واخلصاص  العمومي 
بصحة وحياة عشرات العامالت والعمال. خير دليل على ذلك 
 - بالعمل  الترخيص  تاريخ  ماي   27 منذ   - وتصاعد  تصادف 
إلى  الكابالج  وبقطاع  رونو  يف  الوباء  بعدوى  اإلصابات  عدد 

مستويات غير مسبوقة. 
العاملة،  الطبقة  وعزلة  معاناة  من  زاد  النقابي  الفراغ   )5
ونضال  تأطير  من  متكن  واضحة  مطالب  غياب  إلى  فإضافة 
املستوى  على  سواء  العصيبة  الظرفية  هذه  يف  حولها  العمال 

النقابية  احلركة  متيزت  الوطني،  الصعيد  على  أو  احمللي 
يف  للدولة  مزعوم  وطني"  "إجــمــاع  وراء  بعضها  باصطفاف 
ب"توافق  للمطالبة  منها  آخــر  صنف  ولهاث  الوبا،  محاربة 

طبقي" مع السلطة املخزنية االستبدادية.
ظل  يف  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  صــوت  خفوت   )6
اللحمة  توطيد  والعمل  تقويتها  يستدعي  مما  اجلائحة، 

والوحدة بني كل مكوناتها خصوصا على صعيد فروعها. 
خالصة مركزية:

الطبقة  منه  تعاني  الذي  املتوحش  واالستغالل  القهر  ان 
يد  عــلــى  طنجة  مدينتنا  ضمنها  ومـــن  بــبــالدنــا  الــعــامــلــة 
والبورجوازية  اإلمبريالية  الرأسمالية  الشركات  حتالف 
الطيعة،  أداتهم  املخزنية  والدولة  الطفيلية  الكومبرادورية 
تكثيف  املغربية  الطبقة  وأنصار  الغيورين  كل  على  يطرح 
بأماكن  والعمال  العامالت  وسط  االنغراس  من  للمزيد  اجلهود 
عملهم. هذه اجلهود ال بد ان تصب بقوة يف تقوية ودمقرطة 
وغير  املباشر  النضال  أشكال  وابــداع  وتنويع  النقابي  العمل 
العامالت  صفوف  يف  والطبقي  السياسي  الوعي  لنشر  املباشر 
الرأسمالي  النظام  مواجهة  يف  مصيرهم  بوحدة  والعمال 

وبضرورة جتاوزه..
املاركسيني  كــل  على  ــى  األولـ بــالــدرجــة  مــطــروحــة  مــهــام 
االشتراكي  البديل  تأسيس  خالل  من  املغاربة  والشيوعيني 

احلقيقي واملالئم لبالدنا القادر على جمع شملهم وتكتلهم.
والتعبئة  اإلســراع  دون  من  إجنازها  ميكن  ال  املهام  هذه  ان 
القصوى لبناء حزب الطبقة العاملة املنشود الضامن لوحدتها 
اجلذري  التغيير  إلجنــاز  والسياسي،  الطبقي  والستقاللها 
أنقاضه  على  وبناء  املخزنية  الدولة  إسقاط  ومهام  ببالدنا 

نظام وطني دميقراطي شعبي بأفق اشتراكي..

عزيز حمودان
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الهشاشة و الحظر العميل للعمل النقايب
عوينات أناسمميزات العمل يف املنطقة الحرة األطلسية

مضاعفة  عــلــى  املستمر  وبحثها  الــرأســمــالــيــة  جــشــع 
متعددة  الشركات  رأســهــا  وعلى  دومــا،  يدفعها  ــاح،  األربـ
هي  والتي  رخيصة،  عمالة  عن  البحث  إلــى  اجلنسيات، 

عام. بشكل  اإلنتاج  كلفة  لتخفيض  الوحيدة  وسيلتها 
عبر  املتوحشة  الليبيرالية  الــعــوملــة  أمــنــت  أن  وبــعــد 
البنك  مثل  العالم،  دول  يف  والتحكم  الهيمنة  مؤسسات 
األســواق  جميع  فتح  العاملية،  التجارة  ومنظمة  الدولي 
األمــوال،  و  السلع  حركة  أمام  اجلمركية  احلواجز  وإذابــة 
االستيطان  املتعددة  الشركات  هذه  استغالل  عملية  تكثفت 

الرأسمالي. احمليط  دول  يف  الرخيصة  العاملة  لليد 
بإفريقيا: حرة  منطقة  أكبر 

 1962 سنة  املغرب  يف  تأت  بالضبط،  السياق  هذا  يف        
اإلستيطان  عمليات  لتتلوها  بطنجة  حــرة  منطقة  أول 
كذبا،  الواعدة  النيولبرالية،  بشعارات  املغلفة  اجلديد 
األجنبية.  االستثمارات  تشجيع  عبر  الشغل  سوق  بإنعاش 
لعل  متعددة،  حــرة  مناطق  الــوطــن  ــوع  رب عبر  فتأسست 
اوالد  مبنطقة  ــرة  احل املنطقة  هــي  أكبرها  و  بــل  أهمها، 
ــرة  ــواز الــقــنــيــطــرة املــســمــاة "املــنــطــقــة احل ــأح بــورحــمــة ب
انطلقت  والتي  إفريقيا  يف  األكبر  هي  و   .  AFZ األطلسية" 
عدد  ليفوق   2013 و   2012 سنتي  خالل  شركات  بخمسة 
يف  يشتغل  وأغلبها  مؤسسة،  العشرين   2019 سنة  شركاتها 
تفوق  بنسبة   cablage السيارات  أســالك  صناعة  قطاع 
باقي  تفوق  العمال  و  العامالت  من  أعــدادا  وتشغل   50%
كصناعة  املنطقة  بنفس  املتواجدة  ــرى  األخ القطاعات 
الــســيــارات الــتــي حتــتــل املــرتــبــة الــثــانــيــة مــن حــيــث عــدد 

وغيرها. املؤسسات 
رخيصة: عاملة  يد 

تنتجه  أفــضــل،  ورمبـــا  ــودة  اجلـ بنفس  املــنــتــوج،  نفس 
2586 درهما ما يعادل  دوالر يف  املغربي ب  والعامل  العاملة 
اليابانيتني   YAZAKI ولشركة   Sews MFZ لشركة  الشهر 

دوالر.  1934 يفوق  شهري  بأجر  الياباني  العامل  ينتجه 
مثل  الــشــركــات  هـــذه  جلـــوء  ــاب  ــب أس أهـــم  ــن  م إن         
و  األمريكيتني   Delphi و   Lear و  األوروبية    FUJIKURA

إلى  اليابانيتني.   YAZAKI و    Sews و  األملانية    Kroschu
يف  لــألجــور  ــى  األدن احلــد  تدني  هــو  ــرة،  احل املنطقة  هــذه 
احلرة  املنطقة  إغــراءات  إلى  طبعا  ينضاف  الذي  و  املغرب 

غيرها. و  جمركية  وإعفاءات  تسهيالت  من  ذاتها  حد  يف 
: املقنع  واالستقرار  الهشاشة 

يف  العمل  على  الشغلية  الهشاشة  مظاهر  كــل  تطغى 
املدة  محدودة  العقد  استعمال  خصوصا  و  الكابالج،  شركات 
األمن  يف  الباطن  من  للمناولة  صغيرة  شركات  واعتماد 
يف  العاملني  نسبة  يجعل  ما  النقل.  و  املطاعم  و  والنظافة 

املتواجدون  و  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  الشركات   هذه 
القارين  والعمال  العامالت  أعــداد  يفوق  هشة،  بوضعية 

: التوصيف  هذا  وراء  سببني  وهناك  مقنعا.  استقرارا 
ملستوى  الكبير  للضعف  نظرا  أنه  وهو  األول  السبب   •
سنة  بعد  العمال  من  التخلص  كلفة  والذييجعل  األجــور 
من  لشركات  بالنسبة  جــدا  ضعيفة  العمل  من  سنتني  أو 
طرد  يف  تتوانى  ال  يجعلها  الذكر.  السالفة  الشركات  قبيل 
يتكرر  الذي  األمر  هو  و  العمال.  من  كبيرة  أعداد  تسريح  و 

باستمرار.

بشكل  تعمد  الشركات  هــذه  أن  هو  الثاني،  والسبب   •
ملدد  منهم،  القارين  حتى  العمال،  توقيف  إلــى  مستمر 
توقف  بحجة  الــشــهــري  أجــرهــم  نصف  مقابل  متفاوتة 
يف  العمال  كل  يجعل  ما  هو  و  للمنتوج.  املفترضة  السوق 

للعمل.  املفاجئ  التوقف  من  مستمر  توجس 
: محرم  النقابي  العمل 

أتعبه  عامل  أو  عاملة  كل  الكابالج،  شركات  معظم  يف        
التي  القاسية  العمل  ظروف  أو  الكابران  أو  الشاف  ضغط 
قساوة  اليوم  يف  ساعة   12 ملدة  العمل  على  اإلجبار  يزيدها 
حتول  التي  و  املستمرة  اليومية  العمليات  روتني  قساوة  على 
معها.  يتعاملون  التي  اآلالت  مثل  آالت  إلى  العامل  و  العاملة 
على  أحمرا  أو  أسودا  شريطا  يضع  أن  إال  عليه  أو  عليها  فما 
يف  االنخراط  و  االجتماع  أو  االحتجاج  على  دليال  ذراعه 
املــوارد  إدارة  مواجهة  يف  نفسها  جتد  أو  ليجد  نقابة  أية 
ــي مــعــادلــة لــيــســت صــاحلــة يف  الــبــشــريــة يف احملــكــمــة. ه
للعمال  اجلماعية  االحتجاجات  فبعض  احلــاالت،  جميع 
و  "ديلفي"  شركتي  يف  حــدث  ما  مثل  أكلها  من  جــزءا  آتــت 
عفوية  احتجاجات  لكنها  األخيرة.  السنوات  يف  "يازاكي" 
منذ  شركات  عدة  يف  تكرر  الذي  و  األكيد  لكن  منظمة.  غير 
على  حصل  نقابي  مكتب  أي  هو  و  اليوم  إلى  املنطقة  إنشاء 
فمجرد  محالة.  ال  الشارع  يف  نفسه  يجد  ما  نقابة  تزكية 
حرام  احلرة  املنطقة  سياج  داخل  النقابي  العمل  يف  التفكير 

الدولة. من  تدخل  أي  غياب  يف  عمليا  ومحظور  قطعا 

السبب  و
ن  أ الثاني، هو 

الشركات  هذه 
بشكل مستمر  تعمد 

ل  العما إلى توقيف 
ين منهم، لمدد  ر القا حتى 

بل نصف  وتة مقا متفا
ي  الشهر أجرهم 

ق  السو بحجة توقف 
المفترضة 

للمنتوج
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الدولية

  الذكرى 75 لهزمية النازية                                                                                          
عيد النرص: انتصار السوفييت وسقوط الحداثة الغربية

غسان كومية

العاملي  الصعيد  على  للسالم  احملــبــة  الشعوب  احــيــت 
الثانية.  العاملي  احلرب  وانتهاء  النازية  لهزمية   75 الذكرى 
انتجته  شمولي  نظام  أخطر  أسقطت  التي  الهزمية  هذه 
سلطة  وبناء  العمالية  الــثــورة  زحــف  لوقف  الرأسمالية 
اجليش  لعب  وقــد  السوفياتي.  ــاد  االحت يف  البروليتاريا 
الهزمية  وتــلــك  االنــتــصــار  ــذا  ه يف  حــاســمــا  دورا  االحــمــر 
انبرت  السنة  هــذه  املانيا.  يف  وسلطتها  للنازية  النكراء 
النازية  ان  كذبا  لتدعي  املرتزقة  املأجورة  االقــالم  بعض 
لم  السوفيات  وان  واألمريكي  األوروبي  الدور  بفعل  سقطت 
النفوذ  معه  واقتسموا  لهتلر  شركاء  كانوا  بل  دور  اي  يلعبوا 
امام  اليوم  انفضحوا  األكــاذيــب  هــذه  اصحاب  واملنطقة. 
االوروبي  لالحتاد  عمالتهم  وظهرت  للسالم  احملبة  الشعوب 
ــرم  ــنــازيــة والــشــيــوعــيــة وج ــون جتـــرمي ال ــان ــن ق ــذي س الـ
حرب  إذا  هي  شمولية.  أنظمة  باعتبارها  رموزها  تــداول 
يريدون  وهــم  وخصومه  األمــس  ــداء  أع مع  ايديولوجية 
الثورية  وقواها  العاملة  للطبقة  املتجدد  النهوض  وقف 
ضد  النضال  يف  مواقعها  وتستعيد  وهجها  تسترجع  التي 

والرجعية. االمبريالية 

غسان  الرفيق  اجنزها  التي  الــدراســة  هــذه  هنا  ننشر 
ذلكم  معطيات  على  الــقــراء  لنعرف  حلقات  على  كومية 
النازية  بــهــزم   1945 سنة  حتقق  ــذي  ال احلــاســم  النصر 

الثانية. العاملية  احلرب  وانتهاء 

2020 الذكرى اخلامسة والسبعون  8 ماي/ أيار  حتل يوم 
بيد  برلني  سقوط  بعد   )VE Day( األوروبــي  النصر  ليوم 
يف  سنحاول   .1945 سنة  بأوروبا  النازية  وهزمية  احللفاء 
ساهمت  التي  التاريخية  احملطات  بعض  استعادة  املقال  هذا 
الهمجية  على  والوقوف  اليوم،  العالم  خريطة  تشكل  يف 
العظمى  القوى  وتعامل  الغربية،  احلداثة  أنتجتها  التي 
من  البشرية  إنقاذ  يف  السوفيتي  ــاد  االحت ودور  آنــذاك، 
ذلك؛  سبيل  يف  قدمها  التي  والتضحيات  النازية  أنياب 
األحمر  للجيش  اإلستراتيجي  الــدور  إلى  سنتطرق  كما 
على  الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  اليابان،  استسالم  يف 
يف  استمراريته  وأشكال  الفاشي  للمشروع  الفكرية  اجلذور 
السياسات  وتطبيق  املتطرف  اليمني  صعود  مع  اليوم،  عاملنا 
الرأسمالي  االقــتــصــاد  وأزمـــة  املتوحشة  النيوليبرالية 

كورونا.  جائحة  بسبب  املتفاقمة  العاملي 

الغربي  للدعم  وإخفاء  وهمية  بطوالت   : النصر  عيد 
ية ز للنا

املاضية  ــام  األيـ ــالل  خ الغربية  اإلعـــالم  وســائــل  بثت 
 VE( النصر  يوم  بخصوص  اإلخبارية  البرامج  من  العديد 
الثالث  الرايخ  هزمية  ذكــرى  يف  عامليا  يخلد  الــذي   )Day

ألفرد جودل،  وتوقيع معاهدة االستسالم األملاني من طرف 
احللفاء. دول  وممثلي  األملاني،  احلرب  أركان  هيئة  رئيس 

الدول  من  العديد  يف  السنة  هذه  النصر  يوم  خلد  وقد 
قبيل زيارة  من  سنة،  كل  تتكرر  رسمية  بأنشطة  الغربية 
التذكاري  للنصب  شتاينماير  فــرانــك  األملــانــي  الرئيس 

ــع الــرئــيــس األمــريــكــي  ــة بــبــرلــني، ووضـ ــازي ــن لــضــحــايــا ال
التذكاري  النصب  على  الزهور  من  إكليال  ترامب  دونالد 
الوزراء  رئيس  وإيقاد  بواشنطن،  الثانية  العاملية  للحرب 
وستمنيستر  بكنيسة  شمعة  جونسون  بوريس  البريطاني 
خطب  من  مقتطفات  إذاعة  مع  صمت،  بدقائق  مصحوبة 
الوكاالت  من  وعــدد  سي  بي  البي  على  تشرشل  ونستون 
بوضع  النصر  يوم  روسيا  خلدت  ببريطانيا. وقد  االخبارية 
بالكرملني  احلــمــراء  الساحة  يف  الــزهــور  من  إكليال  بوتن 

الروسية. اجلوية  للقوات  واستعراض 

هذه  دور  هو  التقارير  هــذه  معظم  تذكره  ال  ما  أن  إال 
السياسي  والدعم  احلرب،  انطالق  يف  نفسها  الغربية  الدول 

اتفاق  إلى  تشير  قلما  إذ  لهتلر،  قدمته  الذي  والتكنولوجي 
وفرنسا  بريطانيا  خالله  قدمت  الذي   1938 سنة  ميونخ 
قبل  ذهب  من  طبق  على  لهتلر  تشيكوسلوفاكيا  حليفتهما 
كشفت  ملا  إشارة  فيها  جتد  ال  كما  احلرب؛  اندالع  من  سنة 
والتي  سنة،   70 بعد  نشرت  التي  السرية  الوثائق  عنه 
بإقامة  ستالني  عرض  وبريطانيا  فرنسا  رفض  إلى  تشير 
أسابيع   ،1939 سنة  غشت  شهر  بداية  النازية  ضد  حتالف 
قد  كان  الذي  التحالف  وهو  بولندا؛  على  هتلر  هجوم  قبل 

النازية  على  والقضاء  هتلر  على  جبهتني  فتح  إلى  يؤدي 
العرض  وفرنسا  تشرشل  رفــض  ــك،  ذل عــوض  مهدها.  يف 
ضد  الــقــارة  شرقي  جبهة  فتح  من  هتلر  ومكنا  صمت،  يف 
ترقبوا  الــذي  الشيوعي"  "السرطان  املشترك  عدوهما 

الغزو. بعد  أشهر  بضعة  سقوطه 

إشــارة  أي  الوثائقية  الــبــرامــج  معظم  يف  جتــد  ال  كما 
النازية  للجيوش  الساحقة  الهزمية  يف  تسبب  مــن  إلــى 
الذي  األحمر  اجليش  دور  يذكر  قلما  إذ  احلــرب،  وإنهاء 
نــازي،  عسكري  فيلق   200 من  أكثر  لوحده  ودحــر  واجــه 
احللفاء  ــة  دول وبــاقــي  وأمريكا  بريطانيا  واجــهــت  بينما 
تاريخ  مــدى  على  عسكرية  فيالق   10 مــن  أقــل  مجتمعة 
متجيدا                                                                                                                                            ــد   جنـ ــل،  ــاب ــق ــامل وب ــثــانــيــة.  ال الــعــاملــيــة  احلـــرب 
الذي  الوقت  يف  وهمية،  وأمريكية  بريطانية  لبطوالت   
االنتصار،  توثق  التي  الصور  حذف  على  الفيسبوك  يعمل 
األحمر  اجلــيــش  جلــنــدي  الشهيرة  الــصــورة  ضمنها  ومــن 
معلنا  البوندستاغ  على  السوفيتي  االحتاد  راية  رفع  الذي 

النازية.   على  األخير  االنتصار 

تغص  الوثائقية  واألفالم  التغطيات  هذه  كل  أن  ورغم 
بصور تشرشل وروزفلت يف املنتجعات السياحية، والتداريب 
التقطت  التي  التذكارية  اللقطات  وبعض  االستعراضية 
من  دولة  كل  حصيلة  على  سريعة  نظرة  أن  إال  املعارك،  بعد 
ومن  االنتصار،  ثمن  دفع  من  بامللموس  تبني  احلرب  خسائر 
حرر العالم من براثن الرايخ الثالث. وعلى اجلبهة األخرى، 

يتبع يف الصفحة  12 

كما ال تجد في 
امج  البر معظم 

رة  ي إشا أ الوثائقية 
إلى من تسبب في 

الساحقة  يمة  الهز
وإنهاء  ية  ز النا للجيوش 
ر  و يذكر د الحرب، إذ قلما 

ي  الذ األحمر  الجيش 
ودحر لوحده  اجه  و
أكثر من 200 فيلق 

ي ز ي نا عسكر
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التدابير االحترازية  املغربية مجموعة من  الدولة  اتخذت 
هذه  بني  ومــن  كوفيد19،   - كــورونــا  فيروس  تفشي  إثــر  على 
بعد  عن  التعليم  واعتماد  احلضوري  التعليم  توقيف  التدابير 
الصدد، وبعد مرور تقريبا ما يناهز مدة  بديال عنه، ويف هذا 
أثار  وما  التعليم،  يف  اآللية  لهذه  الدولة  اعتماد  من  شهرين 
الفاعلني  أغلب  طرف  من  جناعته  حــول   نقاش  من  املوضوع 
الذراع  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل  بادر  التعليم؛  حقل  يف 
التعليم  حول  دراسة  إجناز  إلى  الدميقراطي   للنهج  الطالبي 

التي هي عبارة عن استمارة موجه الستقاء وجهة  و  عن بعد؛ 
نظر الطالب/ات، شملت أكثر من 1500 طالب وطالبة موزعني 
ذات  منها  باملغرب،  العالي  التعليم  مؤسسات  مختلف  على 
)كلية  احملــدود  االستقطاب  ذات  ومنها  املفتوح  االستقطاب 
الوطنية  املدرسة  التحضيرية،  لألقسام  العليا  املدرسة  الطب، 
املفتوح(،  االستقطاب  ذات  وكليات  والتسيير..  للتجارة 
بني  املــشــارك/ة  تضع  مغلقة  أسئلة  على  الدراسة  واعتمدت 
للمشارك/ة  تعطي  مفتوحة  وأسئلة  مــحــدودة  اخــتــيــارات 
فرصة لوضع تصوره/ها ومقترحاته/ها واإلدالء بدلوه/ها يف 

املوضوع. 

بداية أشارت الدراسة إلى املراجع والقوانني املضمنة لعملية 
اعتماد  وراء  من  املضمرة  األهــداف  موضحة  بعد  عن  التعليم 
الوطني  امليثاق  مع  البداية  وكانت  التعليم،  من  االسلوب  هذا 
اإلطار  فقانون  االستراتيجية  الرؤية  ثم  والتكوين  للتربية 
التنزيل  وميثل  يقر  الذي  البكالوريوس  نظام  وأخيرا   51.17
على  الدراسة  ركــزت  ثم  التعليم.  من  األسلوب  لهذا  الفعلي 
أسئلة  يف  إياها  مترجمة  بعد  عن  بالتعليم  املرتبطة  القضايا 

دقيقة وموجهة تعالج هذا املوضوع.

لم  الطلبة/ات  من  كبيرا  عــددا  أن  الــدراســة  أظهرت  كما 
تاريخ  من  املمتدة  الفترة  يف  نهائية  بصفة  التعليم  يتلقوا/ين 
الدراسة،  هــذه  توزيع  حــدود  إلــى  احلضورية  ــدروس  ال وقــف 
ويتعلق األمر بأكثر من ثلث الطلبة وذلك إما بسبب أوضاعهم 
االجتماعية واالقتصادية، أو بسبب انتمائهم ملناطق نائية ال 
للشرب  صالح  ماء  من  الضرورية  احلاجيات  على  حتى  تتوفر 
وكهرباء وتغطية االتصال وغيرها من احلاجيات، فيما أوضحت 
الفئة املتبقية التي تتلقى التعليم عن بعد والتي تقدر تقريبا 
هذا  طريق  عن  دروسها  متابعة  يف  مشاكل  تعاني  أنها  بالثلثني 
األسلوب، وتعددت أسباب ذلك بني ما يتعلق  بعدم توفرها على 
املعدات والوسائط التي تخول لها متابعة دراستها عن بعد وما 
يتعلق  بصبيب األنترنيت وضعفه، وأحيانا أخرى يتعلق األمر 
بغياب التفاعلية بني األستاذ/ة والطالب/ة مما يجعل من مهمة 
وتعكس  مستحيال،  نقل  لم  إن  صعبا  أمرا  واالستيعاب  الفهم 

املعطيات التالية نتائج بعض االختالالت الواردة اعاله : 

بعد  عن  درس  أي  من  يستفيدوا  لم  الذين  الطلبة  ميثل   •
ذات  اجلامعات  يف  بالطلبة  األمــر  ويتعلق    36.4  % حوالي 

االستقطاب املفتوح ؛ 

حوالي  احملــدود  االستقطاب  ذات  اجلامعات  طلبة  ميثل   •
%28.1   من الذين لم يتلقون اي تعليم عن بعد؛

%26.5 من الطلبة/ات الذين يتابعون/ن  •  عبرت حوالي   

التعليم عن بعد أنهم/ن لم يحققوا/ن بصفة نهائية أي تقدم 
يف مواكبة الدروس؛

أن نسبة تقدمهم/ن يف  %66.4   منهم/ن  • صرحت حوالي 
مواكبة الدروس ال تتجاوز %50؛   

• يصبح عدد الراضني عن الدراسة عن بعد أقل من % 7,2 
والذين صرحوا بأنهم حققوا أكثر من %50 يف مواكبة دروسهم. 

الوحدات  بعدد  األمر  يتعلق  عندما  سوءا  الوضع  ويــزداد 

املستوفاة هذه الدورة حيث أن األغلبية الساحقة من الطلبة/
الطلبة/ات  ــدد  ع أن  حيث  ــا،  ــه دروس كــامــل  تستوف  لــم  ات 
يدل  وهذا   ،17  % يتجاوزوا/ن  لم  لدروسهم/ن  املستوفني/ات 
ليس  وحدات  يف  سيستجوبون/ن  الطالب/ات  اغلبية  أن  على 

لهم/ن دراية إطالقا بها ولم يتلقوا/ن فيها تعليما نهائيا.

يعاني  من  الطالب/ة  فقط  ليس  أنه  أيضا  الدراسة  وتسجل 
من هذا االسلوب من التعليم، وإمنا أيضا حتى األستاذ/ة ينال 
من  األسلوب  أو  الطريقة  هذه  وأن  خصوصا  الكفاية  فيه  ما 
والباحثني/ات  األساتذة/ات  من  األطر  فيه  يتلّق  لم  التعليم 
أو األسلوب، وهذا  الطريقة  لهم/ن مواكبة هذه  تكوينا يخول 
ما تبينه الدراسة؛ بحيث أن أغلبية األساتذة/ات منذ توقيف 
التعليم احلضوري لم يروا/ن فيها طالبهم/هن وطالباتهم/هن 
واكتفوا/ين بإرسال  بعض الدروس التي كانت موجودة مسبقا 
بحوالي  الفئة  هذه  وتقدر  لهم،  بعد  عن  التعليم  اعتماد  قبل 
يعتمدون/ن  الذين  األساتذة/ات  من   10% تتجاوز  وال   ،70%

األقسام االفتراضية.

اعتماد  يخلفها  التي  املعاناة  حجم  النتائج  هذه  إذن  تبني 
)األستاذ/ة  الطرفني  لكال  بالنسبة  التعليم  من  األسلوب  هذا 
والطالب/ة(، ناهيك عما خلفه وما يخلفه احلجر الصحي من 

مشاكل نفسية يف أوساط هذه الفئة.

ويف األخير خلصت الدراسة إلى:

• أن جزءا مهما من الطلبة/ات املغاربة البالغ تعدادهم/هن 
بعد  عن  التعليم  من  يستفيدوا/ن  لم  طالب/ة  املليون  قرابة 

خالل تعليق الدراسة حضوريا.

وكان  متجانسا  يكن  لم  بعد  عن  التعليم  عملية  تنزيل  أن   •
متفاوتا حتى داخل نفس املؤسسة .

مناسبة  اجهزة  على  يتوفرون/ن  ال  عموما  الطلبة/ات  أن   •
ملتابعة التعليم عن بعد؛

احــدى  تعتبر  االنترنيت  بشبكة  االتــصــال  مشاكل  أن   •
التحديات األساسية التي يوجهها الطلبة/ات.

• أن التعليم عن بعد بشكل عام يضرب مبدأ تكافؤ الفرص 
ويوسع الفوارق املجالية.

• أن التعليم عن بعد يقزم من دور األستاذ/ة حيت ان ثلثي 
على  تساعد  ال  مكتوبة  دروس  شكل  على  كانت  املنشورة  املواد 

استيعاب املعارف.

عن  للتعليم  سلبيا  كان  عام  بشكل  الطلبة/ات  تقييم  أن   •
بعد، حيث ان تقييمهم/هن جلودة الدروس كان متدنيا، ونفس 
الشيء ينطبق على منهجية الدروس والبيداغوجيا املستعملة، 

كما ان مستوى استيعابهم/هن للمعارف كان ضعيفا.

وبناء على هذه الدراسة أعلن فصيل طلبة اليسار التقدمي 
عن مجموعة من املواقف يف ندوة صحفية نظمها عن بعد يوم 

الثالثاء 26 ماي 2020، هي كالتالي :

• أن أزمة كورونا أكدت على أهمية القطاع العمومي خصوصا 
الصحة والتعليم .

التعليم  أرباب  عنها  عبر  التي  االنتهازية  للمواقف  إدانته   •
اخلصوصي أثناء هذه األزمة.

بعد  عن  التعليم  يكون  ان  االشكال  من  شكل  بأي  رفضه   •
بديال للتعليم احلضوري.

تلقاها  التي  ــدروس  ال يف  الطلبة/ات  امتحان  معارضته   •
بعضهم/هن بعد تعليق التعليم احلضوري.

• مطالبته الدولة بتحمل مسؤوليتها بتوفير اجهزة مناسبة 
للطلبة باإلضافة لولوج مجاني لألنترنت.

دراسة تكشف عن اختالالت التعليم عن بعد
النوري سفيان

ا  ا كبير ن عدد أ
الطلبة/ من 

ا/ يتلقو ات لم 
بصفة  التعليم  ين 
الفترة  نهائية في 

وقف  يخ  ر الممتدة من تا
ية إلى  ر الحضو وس  ر الد

اسة،  ر الد يع هذه  ز ود تو حد
بأكثر من  األمر  يتعلق  و
وذلك إما  الطلبة  ثلث 

وضاعهم  أ بسبب 
االجتماعية 

ية االقتصاد و
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قضايا نطرية وفكرية

املتعلقة بإعالن االحتاد  الهادي، توضح املعطيات  يف احمليط 
السوفياتي احلرب على اليابان كيف اضطرت هذه األخيرة 
قرارهم  بطوكيو  الستة  القادة  اتخاذ  رغم  لالستسالم، 
 26 ل  األمريكي  اجليش  تدمير  بعد  القتال  باستمرار 
قتلت  التي  التقليدية  باألسلحة  أغلبها  يابانية،  مدينة 
معا.                                                                                               الذريتني  القنبلتني  فعلته  ما  أضعاف  اليابانيني  من 
واألهــداف  السياسية  األسباب  السوفيتي:  االحتــاد  غزو 
 1941 سنة  منذ  السوفيتي  االحتاد  شكل  االستراتيجية 
سياسية  أســبــاب  لــعــدة  ــنــازي  ال للغزو  الرئيسي  الــهــدف 
الشديد  الكره  إلى  فباإلضافة  وإيديولوجية؛  وتاريخية 
سقوط  يف  دورهم  للشيوعيني بسبب  هتلر  يكنه  كان  الذي 
لألمة  "إضــعــافــا  الــنــازيــة  اعتبرته  ومــا  أملانيا  يف  امللكية 
قصوى  أهمية  أولى  األولى،  العاملية  احلرب  بعد  األملانية" 
القومي  الوطن  تشييد  أجل  من  السوفييت  جمهوريات  لغزو 
املشروع  لبناء  وفالحية  طاقية  موارد  وتوفير  اآلري  للعرق 
هتلر  يكن  لم  البداية،  ومنذ  العالم.  سيحكم  الذي  النازي 
التقليدي،  باملفهوم  السوفيتي  االحتاد  استعمار  يف  يفكر 
جماعية  وإبادة  عرقي  تطهير  شكل  األملاني  الغزو  اتخذ  بل 
السالفية  احلضارة  أشكال  كل  تصفية  إلى  تهدف  شاملة 
من  النقي"  غير  "العرق  ذات  الشعوب  واجتثاث  والقوقازية، 
العرق  لتفريخ  األرض  واستيطان  للحرب  املوارد  توفير  أجل 
الثالث. الرايخ  قيادة  حتت  النازي  املشروع  وتطوير  اآلري 

على  الفاشي  املشروع  خطورة  جيدا  يعي  ستالني  وكان 
الغربيني، وبادر منذ صعود  القادة  أوروبا والعالم كله عكس 
لم  لكنه  النازية،  ضد  حتالفات  عقد  إلى  الدعوة  إلى  هتلر 

إلى   1934 سنة  األمم  عصبة  يف  نادى  إذ  صاغية.  آذانا  يلق 
الغربية؛  الدول  الفاشية، لم تتحمس له  إقامة حتالف ضد 
باالتفاقية  ــوج  ت الــنــازيــة  ضــد  حلف  إقــامــة  حـــاول  كما 
عملت  بريطانيا  لكن   ،1935 سنة  السوفيتية  الفرنسية 
بررت  عندما  ذلك  من  أبعد  ومضت  إلفشالها،  جهودها  كل 
وشروعه  العسكرية،  فرساي  معاهدة  بنود  من  هتلر  تنصل 
الغربية  البرجوازية  كانت  إذ  الثالث؛  الرايخ  جيش  بناء  يف 
ولم  الــنــازيــة،  مــن  أشــد  ــدوا  ع السوفيتي  االحتــاد  تعتبر 
ودورهــم  بروسيا  القيصرية  إسقاطهم  للشيوعيني  تغفر 
كانت  بينما  العالم.  عبر  واإلمبريالية  لالستعمار  املناهض 
ميكنهما  سياسيا  منافسا  هتلر  تعتبران  وفرنسا  بريطانيا 
غرار  على  رابح-رابح  صفقات  إطار  يف  معه  اخلالف  تدبير 
وتركت  تشيكوسلوفاكيا  مزقت  التي   1938 ميونخ  صفقة 

تنهشها. النازية  أنياب 

فرنسا  مــع  ــف  ــال حت إقــامــة  ــى  إلـ ســتــالــني  ســعــى  ــد  وقـ
قليلة.  بأسابيع  احلرب  انطالق  قبل  هتلر  ضد  وبريطانيا 
مليون  إرسال   1939 أغسطس  غشت/   15 يوم  عرض  فقد 
أطماع  إليقاف  بولندا  عبر  السوفيتي  اجليش  قوات  من 
القوات  مــرور  بولندا  قبلت  إذا  التوسعية  الثالث  الرايخ 
إال  قواتها.  إرسال  وفرنسا  بريطانيا  وقررت  أراضيها  على 
صمت،  يف  السوفياتي  العرض  رفضت  الدول  هذه  جميع  أن 
وفوتت فرصة كانت قد متكن من منع انطالق احلرب ووقف 
املقابل،  ويف  استقوائها.  قبل  النازية  التوسعية  األطماع 
أن  يف  وتأمل  هتلر  ود  كسب  إلى  تسعى  الغربية  الدول  كانت 
السوفييت  انهيار  توقعت  حيث  الشرق،  جهة  أنظاره  يوجه 

احلرب. اندالع  عند  أشهر  ستة  من  أقل  يف 

على  فرضت  التي  العزلة  ظل  ويف  بأسابيع،  ذلك  بعد 
فرنسا  رفض  وبعد  ميونخ،  اتفاق  بفعل  السوفيتي  االحتاد 
ستالني  عقد  السوفييتي،  العرض  وبولندا  وبريطانيا 
عدم  على  ينص  الذي  هتلر  مع  وريبنتروب  مولوتوف  اتفاق 
من  ستالني  مكن  والــذي  البلدين،  بني  املتبادل  االعتداء 
قدراته  وتقوية  األحمر  اجليش  لبناء  الوقت  بعض  كسب 
نفسه  الوقت  ويف  القادمة،  للمواجهة  استعدادا  العسكرية 
املــوالــي،  األســبــوع  يف  بــولــنــدا  احــتــل  الــذي  هتلر،  دفــعــت 
غرب  أرجــاء  ومعظم  فرنسا  واحتالل  الغرب  إلى  للتوجه 

أوروبا.

اجليش  شرع   ،1941 يونيو/جوان   22 األحــد  يوم  ويف 
األملاني يف غزو االحتاد السوفيتي يف إطار ما سمي "عملية 
إذ  التاريخ،  يف  عسكري  غزو  أكبر  اعتبرت  التي  باربروسا" 
احملور  ودول  أملانيا  من  جندي  ماليني  ثالثة  من  أكثر  زحف 
يف  تنتهي  أن  هتلر  توقع  شاملة  عسكرية  حملة  إطــار  يف 
إبادة  إلى  احلملة  هذه  هدفت  وقد  أشهر.  ثالثة  من  أقل 
السوفيتي  االحتاد  شعوب  من  شخص  مليون   80 يقارب  ما 
والبترول  األملاني  العرق  الستيطان  األرض  توفير  أجل  من 
مشروعه  استكمال  من  هتلر  ستمكن  التي  والفالحة  والغاز 
بتسوية  أوامــر  العسكرية  القوات  تلقت  ولذلك،  النازي. 
قطعة  إلــى  روسيا  وحتويل  بــاألرض  والقرى  املــدن  جميع 
رحمة  تأخذها  بأال  قواته  هتلر  أمر  كما  فالحية.  أرض 
إبادة األسرى  وأن تتم  لقانون احلرب،  باملدنيني وال احترام 

. إمساكهم  عند  واملدنيني 
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األخالق الشيوعية
تقدمية  ــالق  األخـ وأكــثــر  الشيوعية  أنــبــل  ــالق  األخـ
من  حفنة  مصالح  عن  تعبر  ال  وهي  العالم.  يف  وإنسانية 
املجتمع.  ألفراد  املطلقة  األغلبية  مصالح  عن  بل  املستغلني 

أجمعني.    الشغيلة  ومثل  مصالح  وعن 

وتــتــضــمــن األخــــالق الــشــيــوعــيــة مــعــايــيــر أخــالقــيــة 
من  الشعبية  اجلماهير  طورتها  بسيطة،  عامة  إنسانية 
النقائص  ــد  وض االســتــغــالل  ضــد  الــنــضــال  مــجــرى  ــالل  خ
باألمانة  دائما  يتحلون  الكادحني  أن  ومعروف  األخالقية. 
على  يحرصون  وهم  والشجاعة.  اإلرادة  وقوة  واالستقامة 
وجتاه  األسرة  وجتاه  البعض  بعضهم  جتاه  واجباتهم  أداء 
من  كثيرا  الكادحون  طــّور  وقــد  سنا.  منهم  أكبر  هم  من 
األخوي،  والتضامن  املتبادلة  كاملعونة  األخالقية   السمات 
نضالهم  خالل  من  وذلك  والطفيليني،  للكسالى  كراهيتهم 
السمات  وهذه  املشترك.  عملهم  خالل  ومن  املستغلني  ضد 
التي  البسيطة  األخالقية  القواعد  أساس  هي  األخالقية 
وأخالقيات  عديدة،  قرون  خالل  جيل  إلى  جيل  من  انتقلت 
يف  طليعية  األكــثــر  الطبقة  هــي  التي  العاملة،  الطبقة 
لها  اجلديد،  الشيوعي  املجتمع  وبانية  احلاضر،  العصر 
للمجتمع  األخالقي  التطور  يف  خاصة  بصفة  كبرى  أهمية 

. الشيوعية  ومتطلبات  معايير  صياغة  ويف 

الرأسمالية،  ظــل  يف  الشيوعية  ــالق  األخ نشأت  وقــد 
االستغالل  على  البروليتاريا  احتجاج  عن  تعبر  كانت  حيث 
للحياة  معايير  ــال  إدخ يف  رغبتها  وعــن  املــســاواة،  ــدم  وع

الرفاقية  وروح  الصداقة  عالقات  على  تقوم  اجلماعية 
التي  العالقات  تلك  املتبادلة.  واملعونة  األخوي  والتعاون 
ولكن  الرأسمالية.  العبودية  من  حترروا  أناس  بها  يتمتع 
العاملة  الطبقة  ألخــالق  تكون  ال  الرأسمالي  املجتمع  يف 

اإلطاحة  عند  السيادة  يف  األخالق  هذه  تبدأ  ثم  هيمنة، 
مبادئ  وســيــادة  اشــتــراكــي،  مجتمع  وبــنــاء  بالرأسمالية 

الشيوعية. األخالق 

تخضع  الشيوعية  األخـــالق  أن  إلــى  لينني  ــار  أش وقــد 
وهدفها  ومضمونها  للبروليتاريا،  الطبقي  النضال  ملصالح 
هي  وهــذه  الشيوعية.  وإجنــاز  تدعيم  سبيل  يف  النضال 
األخالقية  القواعد  إليها  تستند  التي  اللينينية  الفكرة 

الشيوعي  احلزب  برنامج  يف  صيغت  والتي  الشيوعية  لباني 
فييتي. لسو ا

رشيد بنزها 
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املرأة املناضلة 

 القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي ينظم ندوة دولية رقمية 
حـيـاة بـعـنوتحت عنوان : '' نساء ضد االمربيالية واالستغالل ''

سيرت الندوة الرفيقة عتيقة الطعيف منسقة القطاع النسائي 
للنهج الدميقراطي وبعد التذكير باإلطار الذي نظمت فيه الندوة 
إلى  املداخالت  تقسيم  ميكن  عليها  بناء  والتي  بأهدافها  عرفت 
النساء  جتعل  التي  االســبــاب  وحتليل  توضيح  األولـــى  دورتـــني: 
يتخذن موقفا مناهضا لإمبريالية وابراز وضعيتهن يف ظل ثنائية 
بشكل  مرتبطة  والثانية  فيروس.  كورنا  ووباء  االمبريالية  وباءين: 
الزراعيات والصناعيات  أدق بشريحة وضعية الفالحات والعامالت 
كورونا  بعد  ما  استغالال  االكثر  الهشة  القطاعات  يف  والكادحات 
قامت  وقد  املستقبل.  الستشراف  العمل  وافاق  خطة  وضع  أجل  من 
النسائي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية  عضو  زوي  شيماء  الرفيقة 

معها. التفاعل  قصد  واملتتبعني  املتتبعات  أسئلة  بتجميع 

واملنسقة  التونسي  العمال  العمدوني عن حزب  راضية  املتدخلة 
الندوة  انعقاد  بظروف  التذكير  وبعد  مساواة  ملنظمة  الوطنية 
ظهور  كان  والتي  الرأسمالية  تعيشها  التي  العاملية  األزمة  ناقشت 
كورونا  الوباءين  تأثير  وأوضحت  عنها،  الكشف  يف  سببا  الوباء 
والنساء  الفقيرة  الطبقات  وعلى  العالم  شعوب  على  والرأسمالية 
يف  تونس  يف  النساء  لوضعية  تشخيص  تقدمي  وبعد  باخلصوص. 
مع  له  تتعرضن  الذي  االقتصادي  للعنف  حتليل  و  اجلائحة  ظل 
األرواح،  من  أهم  الرأسمالية  عند  األرباح  ألن  املجتمع  فئات  باقي 
لدماء  امتصاصها  يزيد  الوباء  مع  وحشية  تزداد  الرأسمالية  وألن 
العامالت والعمال، وأيضا ألن نضال النساء جزء ال يتجزأ من نضال 
بشعوبنا  االلتحاق  إلى  املناضالت  املتدخلة  دعت  العاملة،  الطبقة 
الــرأســمــال،   لغطرسة  للتصدي  النضال  وتوحيد  وتنظيماتها 
من  للخروج  العالم  يف  العاملة  الطبقة  نضاالت  توحيد  إلى  ودوليا 
العدالة  مرحلة  إلى  والتمييز  االستغالل  على  القائم  الوضع  هذا 

والفعلية. التامة  واملساواة  االجتماعية 

رابطة  رئيسة  علي  بشرى  الرفيقة  ذلك  بعد  الكلمة  تناولت 
على  املرأة  بشؤون  معنية  نسائية  جمعية  وهي  النسائية  جني"   "
كهوية  الكرديات  النساء  بوضعية  لتعّرف  كردستان،  مستوى 
االمبريالية  تقودها  التي  احلــروب  مزقتها   منطقة   يف  متميزة  
 ، التركي   النظام  يف  املتمثلة  السياسية  أداتها  بواسطة  بعد  عن 
نتيجة  هو  بل  لإمبريالية  موازيا  ليس  كورونا  وباء  أن   وأوضحت 
والسياسات  احلــرب،  بسبب  يعانني   كردستان  يف  النساء  ألن  لها، 
القمعية والتهجير واالغتصاب والتحرش وكل ما يخطر على البال، 
إضافة إلى   معاناتهن من  البطالة  واالقصاء يف املجال االقتصادي 
والذهنية  الثقافية  السياسية  املشاكل  ومن  طويلة،  عقود  منذ 
املواطنات  اجتثات  يعتبر  التي  األخـــرى  املشاكل  مــن  والكثير 
من  الهجرة  براثن  يف  /هن  بهم  والرمي  أراضيهم/هن  من  واملواطنني 
يف  واملعتقلني  املعتقالت  آالف  إلى  أيضا  املتدخلة  أشارت  أخطرها. 
باالزدواجية  والقانون. وختمت  التركية يف غياب احملاكم  السجون 
االنسان  بحقوق  املعنية  الدولية  واملؤسسات  املنظمات  تتبعها  التي 
ما  حسب  تتصرف  والتي  خاصة  بصورة  ــرأة  امل وبحقوق  عموما 
وجدت  التي  األهــداف  مراعاة  دون  السياسية  مصاحلها  تقتضيه 

أجلها. من 

املكتب  عضو   " غطاشة  عــفــاف   " الرفيقة  تدخلت  بعدها 
املرأة  جلان  احتــاد  ورئيسة  الفلسطيني  الشعب  حلزب  السياسي 
وبعد  قبل  الرأسمالية  بتوحش  ذّكرت  التي  الفلسطينية  العاملة 
باعتبارها  فلسطني  يف  األوضاع  خصوصية  عند  وتوقفت  كورونا، 
استفحال  مــن  كــورونــا  متنعه  لــم  الــذي  االحــتــالل  حتــت  تعيش 
واغتصاب  واالستشهاد  بالقتل  وحشيته  يف  والتمادي  عنجهيته 
هذا  كل  االستيطاني،  مشروعه  إلى  أخرى  وضم  فلسطينية  أراضي 
يف وضع اقتصادي هش. وقدمت الرفيقة تشخيصا لوضع العامالت 

معاناة  ملظاهر  أمثلة  وقدمت  اخلاص،  القطاع  يف  بفلسطني  والعمال 
اإلجازة  احتساب  أو  األجور  تخفيض  يف  املتمثلة  العامالت  بعض 
أو من هن  أو فصل العامالت املؤقتات  السنوية بدل احلجر الصحي 
املمارس على بعضهن لترك  إلى الضغط  الوالدة، إضافة  على وشك 
بعض  تعفى  قد  أيضا  اجلائحة  ظل  يف  أنــه  كيف  وبينت  العمل. 
أجلها  ينتهي  قد  اتفاقيات  مبوجب  العمل  إلى  الذهاب  من  النساء 
األطفال  رياض  غياب  يف  العمل  إلى  العودة  إلى  النساء  فتضطر 

باألطفال. العناية  إلى  واحلاجة  املغلقة 

املكتب  عضو  السمراني"  يانا   " الرفيقة  كانت  املوالية  املتدخلة 

السياسي للحزب الشيوعي اللبناني التي أكدت ما جاء يف املداخالت 
السابقة حول توحش االمبريالية وتوقفت عند خصوصية بلدها 
لبنان قبل وضد ويف ظل كورونا وانتفاضة 17 أكتوبر. وأقرت بأن ما 
الرأسمالية  أزمة  انفجار  هو  منه  جزء  ولبنان  اليوم  العالم  يعيشه 
العاملة  الطبقة  وأن  األرواح،  حــســاب  على  للربح  وتفضيلها 
أكثر  اليوم  مطالبة  السياسي  للتغيير  األساسية  القوة  باعتبارها 
املباشر وغير  نير االستعمار  الوطني من  بالنضال من أجل حتررها 
النظام  أن  وأبرزت  العالم،  دول  جميع  يف  االمبريالية  وضد  املباشر 
أكثر  أزمة كورونا لفرض هيمنته وفرض جرائم  الرأسمالي يستغل 
ال حدود لها ضد البيئة وضد الطبيعة وضد احلياة البشرية. بعد 
ذلك تطرقت الرفيقة إلى وضعية احلجر التي منعت املناضالت من 
تعرضن  وأخريات  عملهن  من  للطرد  تعرضن  عامالت  مع  التضامن 
للعنف املنزلي، وأشارت إلى آلية الوقوف على الشرفات والشبابيك 
لفرض  كثيرة  مــحــاوالت  وكــذا  واحلماية  التضامن  عن  للتعبير 
للمواقف  تبنيها  عن  للتعبير  الفرصة  الرفيقة  تفوت  ولم  التبليغ. 
االشتراكية ومعانقتها لهموم الطبقة العاملة من أجل بناء مجتمع 
ذّكــرت  لبنان،  ببلدها  الوضع  خصوصية  وعــن  أفضل.  اشتراكي 
العودة  من  الشيوعي  احلزب  موقف  حول  الدائر  بالنقاش  الرفيقة 
كورونا.  قبل  بدأت  التي  والثورة  االنتفاضة  واستكمال  الشارع  إلى 
االستعمار  زمن  يف  اللبنانيات  للنساء  العظيم  بالدور  ذّكرت  كما 
وتواجدهن  الصهيوني  الــعــدو  ومقاومة  األهلية  ــرب  احل وإبـــان 
والوقوف  املتظاهرين  وحماية  اليوم  النضال  ساحات  يف  املستمر 
النساء."  ثورة  عليها"  أطلق  الثورة  أن  لدرجة  األمن  قوات  وجه  يف 
يتعلق  فيما  اللبناني  القانون  إجحاف  إلى  أيضا  املتدخلة  تطرقت 
للزواج/  القانوني  السن  )احلضانة/  الشخصية  األحــوال  بجانب 
للوضع  بتشخيص  مداخلتها  الرفيقة  وختمت  اإلرث...(  الطالق 

احلجر  ظل  ويف  احلالي  النظام  ظل  يف  لبنان  يف  املنهار  االقتصادي 
وخصوصا  املجتمعية  الشرائح  مختلف  على  ذلك  وانعكاس  الصحي 
واالستمرار  النضال  استمرار  إلى  وبالدعوة  فئاتهن  بجميع  النساء 
وإحقاق تغيير جذري  للخارج  التبعية  االنتفاضة من أجل كسر  يف 

اللبنانية. السلطة  تشكيل  إلعادة 

وعضو  الدميقراطي،  النهج  عضو  براهمة  سعاد  الرفيقة  أما 
به  جـــاءت  مــا  أكـــدت  فقد  النسائي  للقطاع  الوطنية  اللجنة 
املداخالت السابقة حول توحش الرأسمالية املنبنية على استغالل 
الشعوب وإذكاء احلروب والنعرات العرقية والنزاعات بهدف بسط 

يف  النساء  بدور  يتعلق  وفيما  عليها.  والهيمنة  السيطرة  من  املزيد 
إلبراز  جهدا  الرفيقة  تتوان  فلم  اجلائحة  ظل  ويف  الرأسمالية  ظل 
األيديولوجية  وحتى  الطرق  بشتى  للنساء  الرأسمالية  استغالل 
منها إلعادة املرأة إلى البيت. كما قدمت تشخيصا لوضعية النساء 
احلجر  ظروف  حتت  املهيكلة  وغير  املهيكلة  القطاعات  يف  العامالت 
العامالت  النساء  من  عديدة  فئة  تعرض  نتائجه  من  كان  الــذي 
بالعمل،  االلتحاق  عــدم  حالة  يف  التهديد  ــى  وإل البطالة،  إلــى 
إلى  مضطرات  يرجعن  اللواتي  العامالت  أن  كيف  الرفيقة  وبينت 
تدابير  من  خالية  مزرية  شروط  يف  يعملن  أنفسهن  يجدن  العمل 
املصانع.  يف  له  بؤر  وخلق  الوباء  انتشار  على  يساعد  مما  السالمة 
حتت  رزقهن  انقطع  فقد  الهشة  القطاعات  يف  العامالت  النساء  أما 
استفادة  حيثيات  إلى  ذلك  بعد  الرفيقة  وتطرقت  اجلائحة.  ظل 
حيثيات  وكذا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  من  النساء 
لم  الذي  كورونا  جائحة  بتدبير  اخلاص  الصندوق  من  االستفادة 
البيوت  ألربــاب  مخصص  ألنه  النوع  مقاربة  الدولة  فيه  تعتمد 
املغربية  االسر  من  كبيرة  نسبة  أن  العلم  مع  البيوت،  ربات  وليس 
العنف  على  الــضــوء  الرفيقة  سلطت  ذلــك  بعد  نــســاء.   تعيلها 
يف  النساء  من  كبيرة  نسبة  له  تعرضت  الذي  واجلنسي  اجلسدي 
االلتجاء  أو  احملاكم  إلى  التوجه  إمكانية  غياب  ويف  احلجر  ظل 
بتوصيف  مداخلتها  وختمت  العنف.  هذا  من  هروبا  أسرهن  إلى 
مماثلة  ظروفا  تعشن  اللواتي  والزراعيات  الفالحيات  للعامالت 

الصحي. احلجر  بسبب 

ختام  الرفيقة  وألن  املداخالت  ترتيب  على  حفاظا   : مالحظة 
من  تتمكن  لم  الفلسطينية  ــرأة  امل جلــان  احتــاد  رئيسة  سعافني 
ستدرج  تقني  عطل  بسبب  الندوة  من  األول  اجلــزء  يف  التدخل 

الثاني يف العدد املقبل.  مداخلتها يف اجلزء 

نظم القطاع النسائي للنهج الدميقراطي ندوة سياسية دولية رقمية حتت عنوان "نساء ضد االمبريالية واالستغالل" يوم 
األربعاء 13 ماي 2020 مبشاركة مجموعة من املناضالت املاركسيات من جنسيات مختلفة، وذلك يف إطار تخليد اليوم العاملي 
للعمال فاحت ماي 2020؛ ونظرا ألهمية الندوة ارتأت جريدة النهج الدميقراطي تقدمي تقرير عن اشغالها سينشر اجلزء األول 

منه يف هذا العدد على أن ينشر اجلزء الثاني يف العدد املقبل.
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يكّفر  قد  أنه  ذلك  أحيله!؛  ما  مسكنته  ومع  اإلنسان،  هذا  مسكني 
االشتراكية ـ إال إذا كان تقدميا ـ، نحو التسمية القدحية التي ألصقها 
األمة  عار  ظفار،  )كفار  ظفار  بثورة  اإلنسانية،  أعــداء  الوهم،  باعة 

العربية(!!!!

عنت  أصابهم  إن  مشذرة  منتقية،  قراءة  يقدمون  حني  هو  واألنكى 
بفعل جائحة، أو جفاف.. ويرددون، بل يتغنون بالقيم التي من قبيل: 
التضامن، التراحم، التكافل، التآزر، التعاون، اإليثار.... وقل القول نفسه 

كلما حل رمضان مشفوعا بالزكاة.

حجيتها،  املتخذة  لإجراءات  كانت  إذا  التساؤل:  هذا  هو  واملفاِرُق 
فلماذا ال يكونون باجلرأة الكافية، احلاسمة، ليعترفوا بأن االشتراكية 
البر  بدل  الشعبية،  الطبقات  بني  التوازن  بخلق  القمني  البديل،  هي 
البديُل  االختياُر  يؤّمن  حيث  اخليرية..  األعمال  ومختلف  واإلحسان 
يف  احلــق  الكرامة،  يف  )احلــق   : حقوقه  السياسّي،  باملعنى  للمواطن، 

احلرية، احلق يف العدالة االجتماعية، احلق يف املناصفة.....(.

د، بينما يدبر أعداء التغيير األزمة ناسني أو متناسني  وهو تأمني مؤبَّ
أن األزمة هيكلية يقتضي حلها ثورة جذرية )كوبرنيكية(، تقتلع رموز 

الفساد بعد مساءلتها ومحاسبتها بال هوادة.

الرد  أن  الدول االشتراكية من تفكك، إال  قد يحاّجونني مبا عرفته 
املفحم،  أقول  ال  حتى  املقنع  أطروحتهم،  تفنيد  يف  كاف  وهو  البسيط، 
زمن  الــدول  تلك  حال  بني  املوضوعية  املقارنة  إلى  إياهم  دعوتي  هو 
تبنيها االشتراكية، وحالها بعد التفكك.. التي ستقودهم ال محالة إلى 
االقتناع بأن املذهب االشتراكّي مرن، يؤٔمن بالتحليل امللموس املؤسس 

على الواقع امللموس أيضا، تفسيرا وتغييرا..

متظهرت  قد  االشتراكية  مادامت  املقاربة  يف  سيتعسفون  فإنهم  وإال 
السوفياتية،  فالتجربة  متماثلة؛  هي  وال  متطابقة،  غير  متظهرات 

أو  التشيكية،  التجربة  هما  وليستا  الصينية،  التجربة  هي  ليست 
التجربة البولندية، أو التجربة الفيتنامية....

أنها  فخرا  االشتراكية  وحسب  فمتعددة.  التجارب  أما  واحد  فاملنهج 
جديد،  بغد  مبشرة  وأساَسها،  احلياة  أسَّ  باعتباره  لإنسان  انتصرت 
وبأنخاب ِبكٍر، وارتعاشات كشوف بعيدة الغور، فإذا الواقع طافح بأماني 
العمال والفالحني، وعموم الكادحني، املضمخة بأريج اجلنان والبساتني.

 .08 1972. ص:  السنة:   .21 كتب أحد أعداد مجلة مواقف )العدد: 
الضياع  عن  يكشف  موت  إنه  زاير((:  ))إبراهيم  موت  مؤّبنا  بتصرف.( 
العربّي: لسنا جميعا مواطنني، لكننا جميعا مسؤولون، تلك هي املفارقة 
تابعا، مواطن، بل هو مواطن من  أو  الضياع. هو حاكما  املباشرة يف هذا 
بل،  الثانية  الدرجة  من  مواطن  ناقدا،  أو  معارضا  أنت،  األولى،  الدرجة 
الدرجة  من  الــذي  املواطن  كون  الكاتب  ويستغرب  مواطنا..(.  لست 
األولى،  الدرجة  مواطن  قبل  الوطن،  سبيل  يف  ميوت  الذي  هو  الثانية، 
أنه هو مصدر جتويع  الرغم من  الذي يتعذب ويجوع، قبله، على  وهو 
املواطن اآلخر، و هو من يدفعه كذلك، إلى املوت من أجل وطن يحرمه 

الهواَء والشعَر، وحقه يف احلياة.

ومن  علمية،  غير  أفكار  من  أوتــوا  ما  يستنفرون  أولئك  أن  والظاهر 
وسائل إعالٍم، فاتهم قول محمود درويش:

"احتمى والدك بالنصوص فدخل اللصوص..".

أزمة  عــاش  كلما  الغربّي،  العالم  أن  ظريف  رفيق  مالحظات  ومــن 
أبو  قاله  ما  بهم  وكأني  ))الرأسمال((،  يف:   Marx كتبه  مبا  استنجد 

فراس:

سيذكرني قومي إذا جد جدهم  *** ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر

وكان الرفيق يغمز بالفرنسيني فترة حركة الصدريات الصفراء.

الثقافة  و التغيري

الثقافية

موقفان  عموما،  توزعها،  تهدأ،  لن  زوابع  بعد  عن  )التعليم(  أثار 
وميتدح  يــقــرظ،  مــوقــف  متناقضان،  إنهما  أقــل  لــم  إن  مختلفان، 
جائحة  إفــرازات  أحد  بأنه  علما  )غريبة(،  بإطالقية  التعليم  هذا 
هامز،  غامز،  تساؤل  يف  تبئيره  ميكن  نقدّي،  آخر  وموقف  كورونا..، 
فِلَم  عليها،  املفترى  باملواصفات  بعد  عن  التعليم  كان  إذا  هو:  المز 
من  ساعتئذ  الدولة  فتتخلص  كورونا،  بعد  حتى  بديال  ُيعتمد  ال 
ومسمع  مرأى  على  ثمة  من  تفوتها  و  القائمة،  التعليمية  املؤسسات 
العمومية  املدرسة  عن  لها  محيد  ال  التي  االجتماعية،  الطبقات  من 

؟؟!!.

محاوال   Philippe Meirieu املتخصص  املربَي  أستضيف  أن  وقبل 
أهمها  املوضوع،  يف  خاطفة  بــدالء  ُأدلــَي  أن  بــودي  موقفه،  استكناه 

: قبيل  من  تساؤالت 

؟ الصفيَة  التفاعالِت  التعليُم  يؤّمُن  حد  أّي  إلى  ـ  

التنشيطية؟ النشيطة،  بالطرائق  يعصف  أال  ـ 

 ، الذاتيَّ التعليَم  يحقق  أن  ميكن  وهل  اجلماعة،  دينامية  مصير  ما  ـ  
الفعلّي..؟

مثل: مفاهيَم،  على  يحافظ  أن  بوسعه  معنى  بأّي  ـ 

الفرص.. تكافؤ 

الفرح.. مدرسة 

املدرسة... عيد  و  املدرسيىة،  احلياة 

بالقرين.. التعلم 

الذاتّي.. والتقومي  الذاتّي  التصحيح 

التبادلّي(... )التقومي  التقاوم 

املؤسسة.. ومشروع  الفصل،  مشروع 

)املنقلبة(... املقلوبة  املدرسة 

والتلقني؟؟!! اإللقاء  استعادة  إلى  دعوة  يكون  أال  ـ 

هي: أسئلة،  عن  به  أجاب  بثالوث  منه  سأكتفي   :Meirieu موقف  ـ 

بعد؟ عن  التعلم  مرحلة  تكشف  عّم   -

احلجر؟ زمن  املربون  يشتغل  كيف  ـ 

لآلباء؟ تنصحون  ِبَ  ـ 

بل  يكشف،  بعد  عــن  التعليم  ــذا  ه "إن  هــكــذا:  أجــوبــتــه  فكانت 
بوسعه  ليس  َمن  املتعلمني  من  إذ  ويغذيها؛  الطبقية  الفوارق  يضاعف 
أكثر  متتلك  ال  أسر  وهناك  )األنترنيت(،  األزرق  العالم  من  يتمكن  أن 
لبعض  السكن  إكراهات  تسمح  ال  غيرها،  أسر  ويف  واحدة،  شاشة  من 
يساعد  ومبا  بارتياح،  العمل  ابتغاَء  )االنزواء(،  باالختالء  األطفال 
املتباَدل،  اجلْمعّي،  العمل  جدوى  اكتشاف  نعيد  نحن  التفكير.  على 
هم  وإمنا  املدرسة،  من  محرومني  مجرد  األطفال  فليس  فيه..  املشتَرك 
ميثل  هذا  أن  ونعرف  جماعّي.  جْمعّي،  نشاط  أّي  من  محرومون  أيضا 

ذلك.. نتجاوز  كيف  نعرف  وال  منهم،  كثير  إلى  بالنسبة  كبيرا  عجزا 

التعليم  وثــائــق  تتجاور  أن  هــي  البيداغوجيا  تكون  أن  ميكن  ال 
الذي  املتقاَطع..(  فيه:  )املشترك  إلى  حاجة  األطفال  ففي  الفردّي.. 

املربي.. واهتمام  )األقران(،  األتراب  بني:  التفاعالت  تخلقه 

بأن  تعترف  منهم  مهمة  نسبة  فإن  املربني،  اشتغال  طرائق  عن  أما 
وال  البيت،  إلى  املدرسة  نقل  تقتضي  ال  البيداغوجية  االستمرارية 
بالعودة  إال  البرامج  من  تبقى  ما  تدارك  إمكانية  منهم  كثير  يتصور 

احلجر. زمن  توقفت  حيث  من  بدءا  املدرسة،  إلى 

يتماهوا  وبــأال  مطلقا،  أبنائهم  من  يتنصلوا  بــأال  لآلباء  وأنصح 
استقالليتهم...  يدعم  ذاك  وال  هــذا،  ال  ألنه  تاما،  متاهيا  وإياهم 
 10 من  مرتني  يخصصوا  أن  لديهم  عليها  مقدورا  كان  إذا  نصيحتي، 
العبرة  أن  إلى  فيها  ينبهونهم  الواحد  اليوم  يف  دقيقة   15 أو  دقائق، 
وبذلك  األصعب،  باختيار  ولكن  األيسر)األسهل(،  باختيار  ليست 
كان  وإن  يؤدوه،  أن  اآلباء  على  الذي  التربوّي،  الدور  هو  هذا  نتقدم. 

صعبا.".

تقريبية  ترجمة  أغلبها،  ترجمت   ،Meirieu اقتراحات  كانت  تلكم 
االفتراضّي  العالم  فهو  مصدرها  أما  لي.  عّن  ما  َوفــق  فيها  تصرفت 
)األزرق(.. وإذا كانت هذه حال فرنسا فكيف تكون أحوالنا نحن؟؟!!.

التعليم عن بعد، مالحظات أولية.

       "مفارقة عجيبة"!

أبو مها 

نور الدين موعابيد

2( واقع االقتصاد التبعي بعد عمليات 
على  وانعكاساتها  املتعاقبة  التحرير 

العالقات االجتماعية يف املغرب 

ــع االقــتــصــاد  ــ ــرات واق ــؤشـ • بــعــض مـ
هذا  يف  نقتصر  ســوف  املــغــرب:  يف  التبعي 
التي  الرسمية  الوثائق  على  التشخيص 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  وضعها 
تنامي  املــجــلــس  هـــذا  يسجل  والــبــيــئــي؛ 
اخلــارجــيــة  املـــبـــادالت  حتــريــر  عمليات 
هما  آليتني  عبر  املغربي  االقتصاد  وفتح 
ثنائي  إطــار  يف  دول  مع  اتفاقيات  توقيع 
مع  اتفاقيات  إطــار  يف  وأيــضــا  متعدد  أو 
تــكــتــالت اقــتــصــاديــة كــبــرى عــلــى رأســهــا 
االحتاد األوربي وأيضا عبر إقامة املناطق 
الصناعية  القطاعات  عن  والتخلي  احلرة 
للرأسمال.  االستراتيجية  واخلدماتية 
القرار  سلطة  من  السياسات  هذه  تكن  ولم 
كانت  بل  واالقتصادي  السياسي  الوطني 
العاملية  املالية  املراكز  بتوجيهات وإمالءات 
القروض  مقابل  القوية  والتكتالت  والدول 

واملساعدات.

ومن مظاهر انخراط املغرب يف صيرورة 
العامة  االتفاقية  يف  انخراطه  التحرير 
سنة  والــتــجــارة  اجلمركية  للتعريفات 
للتجارة  جديد  قــانــون  ــدار  وإصـ  ،1987
مكتب  تفكيك  بعد   1993 سنة  اخلارجية 
اتفاقية  وتوقيع  والتصدير،  التسويق 
منظمة  يف  ــه  ــراط ــخ وان  1994 ــش  ــراك م
التجارة العاملية كعضو مؤسس سنة 1995.

 56 وقع  قد  املغرب  كان   1998 سنة  ويف 
مع  ضعف  موقع  من  حر  تبادل  اتفاقية 
ترحم،  ال  قوية  اقتصادية  وتكتالت  دول 

األوربي  البلدان األعضاء يف االحتاد  منها 
سنة  احلــر  للتبادل  األوربــيــة  واجلمعية 
سنة  املتحدة  والواليات  تركيا  ثم   2000
  GAFTA   2006 ، و18 بلدا يف إطار اتفاقية
، ويف 1998 اتفاقية أكادير مع تونس ومصر 

واألردن ومع االمارات سنة 2003.

ومؤخرا مت التوقيع على مجموعة من 
االتفاقيات على مستوى افريقيا كاالحتاد 
الغربية  إلفريقيا  واملــالــي  االقــتــصــادي 
لوسط  واالقتصادية  املالية  واملجموعة 

افريقيا.

عمليات  تتسارع   2013 ــارس  م ومنذ 
كاالتفاقية  األوربي  االحتاد  مع  التحرير 
غير  بشكل  البحري  والصيد  الفالحية 
متكافئ، وميارس األوروبيون ضغوطا قوية 
املناطق  نشاط  لتمديد  احلكومة  على 
واإلنــتــاج  الصناعة  أنشطة  إلــى  ــرة  احلـ
من  واحلد  ضريبية  جنات  تشكل  حملاصرة 
غسل وتبييض األموال والتملص الضريبي 

واألنشطة االقتصادية االجرامية.

هذا التحرير غير املدروس واالتفاقيات 
غير املتكافئة ستجعل بلدنا ضحية أزمات 
ــة  وأزم  2008 أزمـــة  آخــرهــا  الرأسمالية 
كوفيد 19 احلالية ستؤدي ثمنها الطبقات 
أبرز االختالالت  الشعبية واملتوسطة ومن 

التي يعاني منها االقتصاد التبعي :

لالقتصاد  الــكــلــي  شــبــه  االنـــدمـــاج   •
الرأسمالية  املنظومة  يف  التبعي  املغربي 
القرار  يرهن  ممــا  العاملية  االقتصادية 
والسيادة الوطنية على االقتصاد والثروات 

الوطنية؛

وتداعياته  التجاري  العجز  تفاقم   •
على قيمة الدرهم وعلى مناعة االقتصاد 
إزاء اإلفالس وصدمات األزمات يف  املغربي 

دول املركز.

ــة  ــي ــل ــداخ ال املـــديـــونـــيـــة  ــم  ــاق ــف ت  •  
واخلارجية والتي أصبحت تكلف %91 من 

الناجت الداخلي اخلام.

املتوحشة  النيولبرالية  انعكاسات   •
على العالقات االجتماعية :

• تركيز الثروات يف يد أقلية من األسر 
املالية  األوليغارشيا  من  مشكلة  املخزنية 
والــبــرجــوازيــة الــكــمــبــرادوريــة واملــالكــني 
واجليش  اإلدارة  يف  العليا  واألطــر  الكبار 
الكبرى  االقتصادية  واملكاتب  واملؤسسات 
إلى  الفعلية  السلطة  دوائـــر  مــن  املقربة 
القوية  والـــدول  الشركات  هيمنة  جانب 

على مقدراتنا وثرواتنا.

وبلترتها  املتوسطة  الطبقة  اندحار   •
وتفقيرها بشكل كبير منذ بداية األلفية 

الثالثة.

العمالية  للطبقات  مــريــع  تفقير   •
ــي األحــيــاء  ــادح والــفــالحــني الــفــقــراء وك
على  الدولية  املــؤشــرات  وتــدل  الشعبية، 
والتي  الكارثية  االجتماعية  األوضـــاع 
وأظهرت   19 كوفيد  بانعكاسات  انكشفت 
إلــى  حــاجــة  يف  املــغــاربــة  ــن  م مليونا   20
املرتبة  املــغــرب  احــتــل  حيث  املــســاعــدة، 
يف  و125  البشرية  التنمية  سلم  يف   121
النساء  ضد  خصوصا  املساواة  عدم  مؤشر 
إضافة إلى قمع احلريات وعودة االعتقال 

السياسي ومحاكمة الرأي والتعبير.

تتمة مقال املناطق احلرة باملغرب: تكريس النظام التبعي وتركيز املصالح الرأسمالية على حساب 
الشعب املغربي يف تقرير مصيره يف التنمية والثروة
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بطنجة,  املتواجدة  الصناعية  املناطق  عن  التعرف  نود    1
عن  وحتديدا  املناطق  هذه  عن  جريدتنا  قراء  إطالع  ميكنك  هل 
؟         بها  املتواجدة  الشركات  أهم  وعلى  احلرة  الصناعية  املنطقة 

الدار  بعد  صناعي  قطب  ثاني   أصيلة  طنجة-  عمالة  تعد    
القطاعات  مــن   الــســيــارات  صــنــاعــة  قــطــاع  ويعتبر  الــبــيــضــاء، 
مناطق  ــود  وج بفضل  كبيرا  منــوا  عرفت  التي  االستراتيجية 
للبنية  مشتركة   مزابا  من  االستفادة  عن  فضال   ، خاصة   صناعية 
 . التوطني  واقتصادات  )األوربية(   األسواق  إلى  والولوج   التحتية 
لنمو  واعدا  قطبا  املنطقة  تعتبر   ، الصناعة  قطاع  إلى  باإلضافة 
الصناعية  املناطق  أهم  من   ، واللوجستية  التجارية   األنشطة 

 : تعد 

: لطنجة  احلرة  املنطقة   ●

على   1999 سنة  املنجزة   )TFZ( لطنجة  احلرة   املنطقة  تقدم 
لفائدة  مناسبا  فضاء   ، هكتار   500 قدرها   إجمالية   مساحة 
بنيات  توفر  بحيث  واخلدماتي  الصناعي  القطاع  يف  املستثمرين 
منطقة  نظام  يف  تتجلى  عامة  ومزيا  عالية  جــودة  ذات  حتتية 
مختلف  مــن   إنتاجية   وحــدة   475 من  أكثر   ، احلــرة  التصدير 
الواليات   ، املشتركة  األوربية  السوق   من  واجلنسيات  األحجام  
 . أخرى  دول  إلى   باإلضافة   ، األوسط  الشرق   ، األمريكية  املتحدة 

 . مباشر  بشكل  شخص   50.000 حوالي  املنطقة  وتشغل 

: ملوسة   / الشرفات  احلرة  املنطقة   ●

 )Tanger Automotive city( سيتي  أوتوموتيف  طنجة 
 )Renault Tanger Med( املتوسط طنجة  ورونو 

 300 على  ومتتد  وحــدة   35 الشرفات  احلــرة  املنطقة  وتضم   
اخلصوص  على  مرتبطة  الــوحــدات  هــذه  إنتاج  طبيعة   ، هكتار 

السيارات. بسوق 

أكبر  من  ــدا  واح طنجة  نيسان  رونــو  العمالق  املصنع  يشكل   
اورو  مليار   1.1 قدره  باستثمار  يساهم  و  بالعالم  اإلنتاج  وحدات 

شغل. منصب    10000 وحوالي 

: اكزناية  الصناعية  املنطقة   ●

هكتار   130 مساحة  على   الكزناية  الصناعية  املنطقة  متتد 
مختلف  على  تتوزع   ، صناعية  وحدة   500 من  أزيد  على  وتتوفر 
 ، الغذائية  الصناعات   ، واجلــلــد  النسيج  صناعة   : القطاعات 
صناعة اخلشب ، صناعة الصباغة ، صناعة مواد البناء ، صناعات 
الصناعة   ، واإللكترونية  الكهربائية  الصناعة   ، ميكانيكية 

أخرى. قطاعات  إلى  ،إضافة  اإلشهار  صناعة   ، الكيماوية 

 : مغوغة  الصناعية  املنطقة   ●

هكتار   138 مساحة  على  مغوغة  الصناعية  املنطقة  متتد 
على  تتوزع   ، مشغلة  صناعية  وحــدة   120 من  أزيــد  من  وتتكون 
يف  وحدة   20، اجللد  و  النسيج  قطاع  يف  وحدة   60  : اآلتي  النحو 
وحدة   18  ، البناء  قطاع  يف  وحدة   12، الكيماوية  الصناعة  قطاع 

. أخرى  قطاعات  و  الغذائية  الصناعة  قطاع   من  كل  يف  صناعية 

املجد  الصناعية  املنطقة  متتد  املجد:  الصناعية  املنطقة   ●
138  وحدة  صناعية مشغلة،  23 هكتار وتتكون  من  على مساحة 

النسيج. بقطاع  يشتغل  معظمها  

يف  طنجة  جنوب  تقع   : الــدالــيــة  عــني  الصناعية  املنطقة   ●

)مجموعة  حتتضن  املقرران   من   كان  حيث  الدالية  عني  منطقة 
املتعدد  الصناعي  اإلنــتــاج  ــدات  وح لتشييد  الصينية(   هايت 
 ، والــطــائــرات  السيارات  غيار  قطاع  لتجميع  ومــراكــز  األهــداف 

العلمي. البحث  ومختبرات  التصدير   إلعادة  ومخازن 

           

احلركة  عــن  نظرة  تعطينا  أن  نرجو  نقابي،  كمسؤول          
وكيف  تعترضها  التي  املعيقات  وعن  الصناعية  باملناطق  النقابية 

آفاقها؟  ترون 

تعتبر  احلرة   الصناعية  فاملناطق   ، امليدانية  املمارسة  خالل  من 
نطرح  هنا   ومــن   . النقابية  األنشطة  أشكال  كل  على  محرمة 
الرأسمالي  اللوبي  يجعل  الذي  الدافع  هو  ما   : التالي  التساؤل 
؟  النقابية  احلريات  ويضرب  النقابي  العمل  يحارب  املتوحش 
بالطبقة   االستفراد  هو  املنع   هذا  وراء  من  فالدافع  نظرنا  ففي 
النقابي  العمل  حرية  منع  ألن  االستعباد  ــدود   ح الــى  العاملة 
املناطق  داخـــل  النقابية  املــكــاتــب  وتــأســيــس  االنــتــمــاء  وحــريــة 
هذه  ــل  داخ العبودية  نكريس  مــن  مزيد  إال  هــو  مــا  الصناعية 
بني  و  بينهم  الشغلية  العالقات  املعامل  أرباب  أقام  فلو   ، املناطق 
والعهود  واملواثيق  القوانني  احترام  أساس  على  العاملة   الطبقة 
الدنيا   حدودها  يف  و  عالتها  عن  الشغل  مدونة  وتطبيق  الشغلية 
طبيعة  تعرية  من  يعفيهم  الذي  املنع  لهذا  الباطرونا  احتاجت  ملا 

العاملة. الطبقة   على  ميارسونها  التي  التحكمية  العالقة 

يتم   ، وخطير  تصاعدي  بشكل   ، الحظناه  مــا  خــالل  ومــن   -
نتكلم  عام  )بشكل  تأسيسها  فور  النقابية  املكاتب  من  التخلص 
املمنهجة هي ضرب وخرق  املمارسات  . فهذه  املركزيات(  عن جمبع 
دفع  هو  إمنا  الدولية  واملواثيق  بالعهود  قانونا  املضمون  و  دستوري 
العاملة  للطبقة  واملشروعة  العادلة  للمطالب  االستجابة  لعدم 
يف  معها  التعامل  وعدم  بل   ومكتسباتها   حقوقها  صيانة  وعدم 

التي  التحكمية  العالقة  طبيعة  ألن   ، لإنسانية  الدنيا  احلدود 
وتتميز  متعفنة  العقليات   هذه  هي  حد  أي  إلى  تبني  نرصدها 
للقراء  نترك  وبالتالي  العاملة  الطبقة  يف  والتحكمية  بالسادية 

؟ الظروف  هذه  مثل  يف  والعمال  العامالت  عيش  كيفية  تخيل 

طريق  عن  لها  يشتغل  التي  األم  واملؤسسة  العامل  بني  الفصل   -
دون  حياتهم  العمال  معها  يفني  التي  املناولة  بشركات  مايسمى 
االمتيازات  مستوى  على  وال  الترسيم   مستوى  على  ال   : االستفادة 
يعيشون  يجعلهم  ما  األم  شركتهم  مع  التفادم  مستوى  على  وال 

يوم. كل  صبح  بزوغ  مع  شغلهم  فقدان  هاجس  حتت 

مثل  يف  أسرة  رب  لعامل  كيف    : الكرام  القراء  مع  نتساءل  وهنا   
على  حياته  يعيش  أن  عقليات  وهكذا  شركات  وهكذا  ظروف  هكذا 
االستقرار  غياب  وبالتالي  واالجتماعي  النفسي  الضغط  مستوى 

كمواطن. كاملة  وحقوقه  بكرامته  يعيش  أنه  سيشعره  الذي 

التسريحات  ومــا   ، تعاني  ــت  زال وال  كانت  العاملة  فالطبقة 
ذلك.  على  دليل  إال  اجلماعية  و  الفردية 

أن  إذ   ، العمال  طرد  يف  الربح  ملنطق  اإلشارة  من  البد  هنا  ومن 
لصالح  احلكم   كان  مهما  رابحة  نفسها  تعتبر  املتعفنة  العقليات 
العمال  بني  وترويجه  استغالله  يتم  حيث   ، املطرودين  العمال 
لم  بخضعواو  لم  هم  إن  املطرودين  كباقي  سيكون  مصيرهم  وأن 
قد  خدمات  من  املشغلون  فيه  يرغب  ملا  و  لإمالءات  يستسلموا 
كرامتهم  و  خصوصياتهم  حتترم  وال  الشغل   إطــار  خــارج  تكون 

وحقوقهم.

تفشي  انعكاسات  عن  عامة  ولو  نظرة  تعطينا  أن  لك  هل   3
؟  طنجة  مبدينة  العاملة  الطبقة  ــاع  أوض على  كرونا  جائحة 
ذلك  تدبير  يف  والباطرونا  احمللية  السلطات  تعاطي  كيفية  وعن 

؟ باملدينة  والعمال  للعامالت  بالنسبة 

فاملعاناة   ، املعاناة  ويعمق  يكرس  واقع  أنه  القول  بداية  ميكن 
جهة  من  الواقع  هذا  تكرس  االن  الوضعية  هذه  لكن  دائما  كانت 
ومديرية  العمل  أربــاب  مع  للسلطات  املشبوه  التحالف  وتؤكد 
 La( ــة الــشــغــل  ــرون ــن جــهــة ثــانــيــة .ومـــا املــطــالــبــة مب الــشــغــل م
على  لصاحلهم   مورس  الذي  العمل  أرباب  طرف  من   )flexibilité

و  مبساطر  ال  املرور  بدون  و  اجلائحة   هذه  ظل  يف  الواقع  مستوى 
وما نرصده من خالل ما تضمنه   ، ال بقوانني خلير مثال على ذلك 
من  اليقظة  جلنة  واتخذته  قررته  وما  الطوارئ  حالة  مرسوم 
ظرف  يف  واملراسيم  القوانني  من  مجموعة  )استصدار  إجــراءات  

أسبوع ( .

          كيف ترون إمكانية جتاوز الوضع ؟

الطبقة  باعتبارها   ، بريقها  العاملة   الطبقة  تسترجع  أن  يجب 
أجل  من  الصراع   حسم  يف  مهم  دور  لها  و  للبرجوازية  النقيض  
به  تدافع  الذي  السالح  هي   ، والنقابة   . الرأسمالية  على  القضاء 
تاريخيا  راكمتها  التي  ومكتسباتها  مصاحلها  عن   العاملة  الطبقة 
تطور  و  مؤهالتها  تنمي  وبواسطتها   . والتضحية  النضال  عبر 
ذاتها  وحترر  مصيرها  يف  تتحكم  كي  االقتصادي   الطبقي  وعيها 

املجتمع. ومعها 

الرفيق حسن ملغبر ضيف هذا العدد ، عضو الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بطنجة ، 
وعضو املكتب اإلقليمي للكنفدرالية الدميقراطية للشغل بنفس املدينة ، وعضو الكتابة 
مبجموعة  كتقني  يشتغل  وهو   ، ك-دش  املغرب  التصاالت  الوطنية  للنقابة  الوطنية 

اتصاالت املغرب.

ففي نظرنا 
افع من  فالد

المنع  هو  ا  اء هذ ر و
بالطبقة   اد  االستفر

ود   الى حد العاملة 
ية  ن منع حر االستعباد أل

االنتماء  ية  وحر بي  النقا العمل 
بية  النقا المكاتب  وتأسيس 

الصناعية  المناطق  اخل  د
يد من  ما هو إال مز
ية  العبود يس  نكر

المناطق اخل هذه  د
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األخرية

مع  موت  او  حياة  معركة  العاملة  الطبقة  تخوض 
 19 كوفيد  والباطرونا.  واملخزن   19 كوفيد  الثالثي 
غيرهم  يضرب  مما  اكثر  والكادحني  العمال  يضرب 
من الفئات االجتماعية؛ الباطرونا وجدت يف كورونا 
املخزن  ،وساعدها  وجشعها  لتكالبها  وغطاء  حليفا 

على توظيفه يف قهر العمال .

عشرات اآلالف من الشركات اغلقت ابوابها معلنة 
لقد  العمل.  يف  االستمرار  على  عجزها  او  افالسها 
بتوسيع  للدولة  كابتزاز  اخلطوة  هذه  على  اقدمت 
صفوف  العاطلني عن الشغل. غالبية هذه الشركات 
التهرب  وملفات  سجالتها  إلقبار  الفرصة  انتهزت 
العاملة. مئات  اليد  أو عدم احترام حقوق  الضريبي 
اآلالف من العمال وجدوا انفسهم يف الشارع مطرودين 
الدولة ساكنا بل بتزكية  العمل بدون أن حترك  من 

منها عبر توزيع وعود بتوفير دعم املطرودين ...

عبر  الدولة  مع  وتنسيقا  حوارا  الباطرونا  جتري 
جلنة  تشكيل  عنه  تولد  ممــا  الــوحــيــدة.  نقابتها 
مركزية ملتابعة االوضاع واليقظة محصورة يف ممثلي 
لقد  العاملة.  الطبقة  وغابت  والباطرونا  الدولة 
كشفت جائحة كورونا تلك احلقيقة التي سعينا الى 
ان الدولة ليست إال  شرحها للعمال منذ عقود وهي 
جهاز سلطة الباطرونا. الدولة والباطرونا يخططان 
الوطن  مصالح  بانها  يدعيان  مصالح  إلنقاذ  اليوم 
بينما هي يف العمق مصالح كمشة من البورجوازيني 
اجلدد.  املعمرين  األراضــي  مالك  وكبار  الطفيليني 
كل مطالب الباطرونا هي اليوم على طاولة التنفيذ 

وحسب برنامج معد بشكل مشترك.

الباطرونا  بها  سيحظى  التي  اخلدمات  طليعة  يف 
هو السماح باستئناف العمل تدريجيا، وهذا بصريح 
من   75% عن  يقل  ال  ما  طرد  قبول  يعني  العبارة 
مبا  الضريبي  اإلعــفــاء  ايضا  سيتم  العاملة؛  اليد 
الضمان  لصندوق  العمال  مستحقات  تسديد  فيه 
الدولة من جميع  االجتماعي وغيره، كما ستتنصل 
االلتزام  برنامج  تطبيق  من  او  األجــور  يف  الزيادات 
من  بالتنصل  للباطرونا  والسماح  املهنية،  بالترقية 
التطبيق زيادة %5 يف احلد االدنى لألجور املبرمجة 
يف يوليوز 2020 ،ثم مراجعة قانون مالية 2020 من 
 80 بني  البعض  يقدره  مالي  دعــم  تخصيص  اجــل 
املواطنات  جيوب  من  سيمول  درهما  مليار   100 الى 
واملواطنني وسيفاقم من مديونية املغرب اخلطيرة .

الترويكا املشكلة  يف هذا الوقت الذي تتكالب فيه 
الطبقة  على  والباطرونا  واملــخــزن   19 كوفيد  مــن 
العاملة، تستمر املركزيات النقابية يف وضع التشتت 
مبالية  غير  العاملة،  الطبقة  معارك  عن  واالنعزال 
ــاع املــأســاويــة بــل جنــد مــن صفوف  ــاألوض جــديــا ب
القيادات املتنفذة من يبرر للسلم االجتماعي ويدعو 
الى التزام الهدوء خدمة ملصلحة وطنية مزعومة. إن 
من شان االستسالم لهذا التكالب ان يقتل روح املقاومة 
الطبقة  على  ان  نعتبر  ،ولذلك  العمال  صفوف  يف 
العاملة بعد أن ادركت يف امللموس طبيعة هذه الدولة 
املستقل  السياسي  حزبها  وتؤسس  تنتظم  أن  عليها 
مصالح  خدمة  وضامن  نضالها  اركان  هيأة  باعتباره 

العمال التي هي مصالح طبقات وفئات الشعب .

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

الطبقة العاملة يف مواجهة 
الترويكا

قطاع التربية والتكوين يف زمن كورونا
قرارات تغيب األبعاد البيداغوجية والنفسية واالجتماعية للعملية التعليمية

يوم  الوطنية  التربية  وزير  علينا  طلع 
بقرارات  برملانية  جلسة  يف   2020 ماي   12
تنطلق  لم  متسرعة  أنها  عنها  يقال  ما  أقل 
والبيداغوجية   النفسية   ــاد  ــع األب مــن 
العملية  بها  ترتبط  الــتــي  واجتماعية  
بظروف  الــقــرارات  تبرير  إن  التعليمية. 
استقراء  عن  للعجز  تبرير  هو  استثنائية 
طرحت  التي  واآلراء  االقتراحات  ملختلف 
يف املوضوع أو عن اعتماد منهجية تشاركية  
على  تتأسس   أجنع  حلوال  تقدم  أن  ميكن 
املصلحة  إن   . للتلميذ  احلقيقية  املصلحة 
والتكوين   التعلم  هي  للتلميذ  احلقيقية  
املالئمة  باملتابعة  لــه  تسمح  ظـــروف  يف 
النجاح  إن   ، املوالية  الدراسية  للمستويات 
املعارف  من  التمكن  هو  للتالميذ  احلقيقي 
والقدرات والكفايات الالزمة يف كل مستوى 
إلى  فإضافة  لألسر  بالنسبة  أما  ــي.  دراس
هذا املعطى ، تتوخى األسر حتقيق النجاح 
ألبنائها يف كل مستوى ،مع التعلم يف ظروف 
حتفزهم على االستمرار يف العمل  يف وقت  
،والذي  املادي لألستاذ  التواجد  يغيب فيها 
ــود افــتــراضــي عــبــر وســائــل  ــوج يــعــوض ب
العملية  يفقد  مما   ، االجتماعي  التواصل 
للمدرس  املعنوي  الوجود  ذلك  التعليمية 
ألفراد  املباشر  التوجيه  من  ميكن  والــذي 
ومــراهــقــني(   )أطــفــال  عمرية  مرحلة  يف 
ــد ذو  ــت يف حــاجــة إلــى مــوجــه راشـ ــازال م
من  الغاية  يحقق  ومعنوي  ــادي  م ــود  وج
عن  التدريس  وهــذا   ، التعليمية  العملية 
بعد لم يتأت للجميع لظروف الفقر والعوز 
لهكذا  األساسية  التحتية  النيات  وضعف 
الصغرى  واملدن  البوادي  يف  وخاصة  تعلم، 
وهوامش املدن الكبرى. لقد اعترفت األسر 
بالدور احليوي  التعليم عن بعد  يف جتربة 
، وعــبــرت عن  لــلــمــدرس  املـــادي  لــلــوجــود 
معاناتها  يف جتربة التعليم عن بعد ، حيث 
جانب  إلى  بالتواجد  واألمهات  اآلباء  ألزم 
متأت  غير  أمــر  وهــو  وتوجيهم  أطفالهم 
للجميع. إن هذه االعتبارات غابت يف بعض 
ماي   12 يوم  بها  املصرح  الوزارية  القرارات 
النفسي  البعد  الوزير  غيب  فقد   ،  2020
كــان  إذا  واالجــتــمــاعــي.  والــبــيــداغــوجــي 
البكالوريا  امتحان  إجراء  بتأكيد  التصريح 
اللبس  إلزالة  واجب   بل  مستحب  وتاريخه 
فإن   ، والتالميذ  األسر  وطمأنة  والغموض 
ــالن  اإلع توقيت  يكن  لــم  اخــرى  قـــرارات 
ــل أضـــر بــاالســتــمــراريــة  عــنــهــا مــنــاســبــا ب
باإلعالن  األمــر  ويتعلق   ، البيداغوجية 
إلى  املنجزة  املستمرة  املراقبة  اعتماد  عن 
لالنتقال  كمعيار  الدراسة  توقيف  غاية 
انتهاء  عمليا  يعني  والذي   ، املستويات  بني 
أثر  أمر  ،وهو  ماي   12 يف  بعد  عن  الدراسة 
نتيجته   وكانت  واملدرس،  املتعلم  نفسية  يف 
من  املعنية  املستويات  تالميذ  انسحاب 

األساتذة  كونها  التي  االفتراضية  األقسام 
سماعهم  مبــجــرد  الــرقــمــيــة  املــنــصــات  يف 
العمومي  للتعليم  ، وخاصة بالنسبة  للخبر 
حني  يف  البكالوريا،  دون  ما  املستويات  يف 
متفاوت  بشكل  بعد  عن  الدراسة  استمرت 
اخلصوصي.وهنا  التعليم  مــؤســســات  يف 
املوجود  الفرص  تكافؤ  عدم  تعميق  يتم 
خلق  لقد  ــاص.   واخلـ العمومي  بــني  أصــال 
هذا القرار نوعا من اإلحباط واليأس لدى 
جاهدين  يعملون  كانوا  الذين  املدرسني 
على استمرارية متابعة التالميذ لدروسهم 
الالزمني  والتشجيع  بالتحفيز  بعد  عن 
عن  منهم  العديد  وعبر   ، الظروف  هذه  يف 
.ويف  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  هذا 
االمتحان  تأجيل  الوزير  اعلن  الوقت  نفس 
غاية  إلى  بكالوريا   االولى  للسنة  اجلهوي 
العديد  استياء  بدوره  اثار  ،والذي  شتنبر 

حتى  بــل  وأســرهــم  املعنيني  التالميذ  مــن 
مجال  وان  خاصة  ــني،  ــدرس وامل اإلداريـــني 
أجنز  التالميذ  فيه  سيمتحن  الذي  املقرر 
فروض  اجتازوا  التالميذ  وأغلب   ، حضوريا 
املقرر  بــهــذا  اخلــاصــة  املستمرة  املــراقــبــة 
الــدورة  بداية  أو  ــى  األول الـــدورة  يف  ســواء 
عدم  تقتضي  التلميذ  الثانية،ومصلحة 
، واعتماد  إبعاد االمتحان إلى غاية شتنبر 
اجتياز  تضمن  الــتــي  اآللــيــات  مختلف 
االمتحان يف شهر يوليوز، خاصة أن تدابير 
ملعامل  وسمح  تخفيفها  بدأ  الصحي  احلجر 
منذ  عملها  باستئناف  اقتصادية  وأنشطة 
مصلحة  ذلك  يف  يراع  ولم  ماي  شهر  آوخر 
من  الثانية  السنة  امتحان  وإقرار   ، العمال 
أي  يلغي   عنه   املعلن  التاريخ  يف  البكالوريا 
.فهل  األولى   السنة  امتحان  لتأجيل  مبرر 
ضد  ملقحني  بكالوريا  الثانية  تالميذ 
الفيروس ، ام أن لهم مناعة تقاوم الفيروس؟ 
وما دمتم ستجرون امتحان مستوى الثانية 
ال  ملـــاذا   ، احــتــرازيــة  بتدابير  بــكــالــوريــا  
آوائــل  يف  األولــى  مستوى  امتحان  يجري 

يــولــيــوز، وهــوتــاريــخ االمــتــحــان اجلــهــوي 
االحترازية  التدابير  ،وبنفس  لــألحــرار 
العلة  كان   ، التأجيل  هذا  عن  جوابه  ؟يف 
ــة ، فــقــد بـــرر الـــوزيـــر، حــســب أحــد  ــي واه
املمتحنني   بعدد  التأجيل  ،أمر  البرملانيني  
 ، تلميذ  ألــف   350 املستوى،وهو  هــذا  يف 
الثانية  تالميذ  عــدد  نفس  تقريبا  وهــو 
املمتحن  املــواد  فعدد  ولإشارة  بكالوريا. 
ــاك ُشــَعــٌب  ــن ــع ،وه ــ فــيــهــا  التــتــعــدى األرب
 ، مــواد  ثالث  على  االمتحان  فيها  يقتصر 
لالمتحان  زمنية  مــدة  أقصى  تتعدى  وال 
البنيات  باستخدام  ساعتني،و  ما  مادة  يف 
لعموم  البشرية   واإلمــكــانــات  املــدرســيــة 
االمتحان  تدبير  ميكن  املدرسي  التعليم 
التدابير  حتترم  مالئمة  جــد  ــروف  ظ يف 
والتنظيمية.  والــتــربــويــة  ــة   ــرازي ــت االح
الدخول  تعثر  هو  للقرار،  الثاني  ــر  واألث

ــي املــقــبــل  الـــذي تــقــرر لــه بــدايــة  ــدرس امل
إدارة  املؤسسات  أن  هذه  واحلالة   ، شتنبر 
التأهيلي   الــثــانــوي  يف  خاصة  ومــدرســني  
االمتحان  يف  أســبــوع  طيلة  سينخرطون 
وتصحيحا  مراقبة  اســتــعــدادا  اجلــهــوي،  
بتسجيل  اإلداريــــون  ينشغل  وبــعــدهــا   ،
  ،  -2021  2020 الدراسية   للسنة  التالميذ 
شهر  أن  الوزارة   فيه  تقول  الذي  الوقت  يف 
املقرر  مجال  الستدراك  سيخصص  شتنبر 
الذي لم يدرس حضوريا.فكيف سيتم هذا 

االستدراك؟
الطابع   ، الـــوزارة  ــرارات  قـ أبــانــت  لقد   
استحضار  وعدم  التربوي،  للقرار  املمركز 
بالعملية  ــة  ــط ــي احمل ــاد  ــعـ األبـ مــخــتــلــف 
عن  بعيدا  أعلى  من  والنظر  التعليمية، 
والفاعلة  الفعلية  املشاركة  ،وتغييب  امليدان 
،وهو  املختلفة   مستوياتهم  يف  للمعنيني 
املخزنية  الــدولــة  تدبير  لطابع  انعكاس 

للبالد. احليوية  للقضايا 

محمد الشاعر 


