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عمليٌة بطولّية ثم 

هجمة مسعورة على 

األسرى

أزمة التعليم باملغرب وفشل 
مشاريع "اإلصالح"

 الحسن الهاللي ضيف العدد : 

2021- احلالي  للموسم  واجلامعي  املدرسي  الدخول  يأتي 
 "17-51 اإلطار  "القانون  تنزيل  الدولة  مواصلة  ظل  يف   2022
العدو  مع  التطبيع  واتفاقية  اجلديد"  التنموي  و"النموذج 
الصحية  الطوارئ  حالة  إطار  يف  الصادرة  والقوانني  الصهيوني 
مع  ويتصادف  19؛  كوفيد-  جائحة  مواجهة  مببرر  املعلنة 
التي  والتشريعية  واجلهوية  اجلماعية  االنتخابات  ــراء  إج

املغاربة.  من  املئة  يف   70 من  أكثر  قاطعها 

التعليم  من  أدنى  حد  توفير  يف  املخزنية  الدولة  فشلت  لقد 
وانفرادها  تعنتها  بسبب   -19 كوفيد جائحة  خالل  احلقيقي 
يف  ــق  احل على  هجومها  مــواصــلــة  على  ــا  ــراره وإص بالتدبير 

احلالي؟  واجلامعي  املدرسي  الدخول  هو  فكيف  التعليم. 

اختالالت  من  املغرب  يف  والتكوين  التربية  منظومة  تعاني 
وجعلها  فيها  السائدة  الطبقية  الكتلة  حتكم  نتيجة  بنيوية، 
وفضح  عيوبها،  من  العديد  الوباء  وكشف  مصاحلها؛  خدمة  يف 
وكـــان من  ــال؛  ــج امل ــذا  االســتــراتــيــجــيــة يف ه ــة  ــدول ال ــارات  ــي خ
استعدادا  الفارطني  املوسمني  دروس  من  االستفادة  املفروض 
القطاع  لهذا  الدولة  تدبير  يف  جديد  من  فهل  املوسم؛  لهذا 

واحليوي؟ الهام 

مستجدات  احلــالــي  واجلــامــعــي  املــدرســي  الــدخــول  يــعــرف 
منها: نذكر  كثيرة 

بالنسبة  ــا  ــورون ك فــيــروس  ضــد  التلقيح  حملة  إطـــالق   -
والتالميذ؛ التلميذات  من  سنة   17 و  12 بني  العمرية  للشريحة 

 2021 شتنبر   10 من  واجلامعي  املدرسي  الدخول  تأجيل   -
وهو  التالميذ؛  تلقيح  استكمال  مببرر   2021 أكتوبر   01 إلى 
هذا  بسبب  لألسر  كثيرة  اجتماعية  مشاكل  خلق  الذي  القرار 

الدراسة؛ بصفوف  االلتحاق  تاريخ  يف  املرجتل  التغيير 

لشهر  الــدراســة  رســوم  إرجــاع  اخلصوصية  ــدارس  امل رفــض   -
فاحت  إلى  الدراسة  تأجيل  قــرار  رغم  واآلبــاء  لألمهات  شتنبر 

الصدد.  بهذا  واهية  لوعود  وتقدميها   ،2021 أكتوبر 

وإصــدار  واجلامعي،  املدرسي  الدخول  تدبير  يف  ارجتــال   -
الوزارية   املذكرة  ومنها  ناسخة،  أو  مضادة  ومذكرات  مذكرات 
2021- الدراسي  للموسم  املستمرة  للمراقبة  إجراء  التأطير 
واملــذكــرة    2021 سبتمبر   15 بــتــاريــخ   080X21 رقــم   2022
املوحدة  املستمرة  املراقبة  لفروض  التفصيلية  اجلداول  بشأن 
سبتمبر   16 بتاريخ   081X21 رقم  وأوزانــه  اإلشهاد  ومكونات 

.2021

الــذاتــي  والتعلم  بعد  عــن  التعلم  جتــارب  بفشل  إقـــرار   -
هذا  واعتماد  احلضوري  للتعليم  كبدائل  بالتناوب  والتعليم 
التعليم  وأمناط  اجلائحة  فترة  خلفته  ما  تصحيح  دون  األخير 
على  سلبية  تداعيات  من  االرجتال  وسياسة  خاللها،  املتبناة 
ترسيم  مت  له  األســر  ورفــض  فشله  ورغــم  التالميذ؛  تعلمات 
خالل  من  احلضوري  للتعليم  مكمال  باعتباره  بعد  عن  التعلم 
 24 يف الصادر   2.20.474 رقم  بعد  عن  بالتعلم  املتعلق  املرسوم 

.2021 أغسطس 

املدرسات  على  احلصص  جــداول  توزيع  يف  كبير  ارتباك   -
واملدرسني.

االستقرار  حساب  على  األطر  يف  واخلصاص  الفائض  تدبير   -
واملدرسني؛ للمدرسات  واألسري  والنفسي  واملهني  االجتماعي 

للقطاع  عمومية  تعليمية  مــؤســســات  تفويت  مــواصــلــة   -
مع  شــراكــات  عقد  أو  الترخيص  أو  االعــتــمــاد  ومــنــح  اخلــاص 
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الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  عقدت 
مناقشة  وبعد  الــعــادي  إجتماعها  اجلنوب  بجهة 
الوضع التنظيمي باجلهة والتطورات السياسية التي 

تعرفها بالدنا أصدرت البيان التالي:

الصورية  االنتخابات  مهزلة  عن  الستار  إسدال   -
املخزنية التي افرزت نتائج متوقعة عن طريق تزكية 
العام  ــال  امل وناهبي  األعــمــال  ــال  رج حلــزب  املــخــزن 
مصالح  عن  الطبقي  املعبر  الضرائب  من  واملتهربني 

الريعية باملغرب. الرأسمالية 

عزلة  يؤكد  مما  املشاركة  نسب  هزالة  تسجيل   -
للشرعية  وفقدانهم  ــة  ــ اإلداري احــزابــه  و  املــخــزن 
الفاسد  املال  واستعمال  الذمم  شراء  فلوال  الشعبية، 
يف  وخاصة  والقبلية  العائلية  العالقات  واستغالل 
نفخته  مما  أســوء  النتائج  لكانت  والقرى،  األريــاف 
وزارة الداخلية املشهود لها بباعها الطويل يف عملية 

تزوير االنتخابات.

رفضه  عن  يعبر  صــوت  كل  على  شــرس  هجوم   -
ملهزلة االنتخابات سواء عن طريق احلصار واحلرمان 
تطويق  أو  البصري  السمعي  العمومي  االعــالم  من 
مناضليه  واعــتــقــال  الــدميــقــراطــي  النهج  مــقــرات 
ومناضالته ومنعهم من التواصل مع الفئات الشعبية.

الطبقي  الفرز  باحتداد  املتسم  الواقع  هذا  وأمام 
بجهة  الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  تعلن 

اجلنوب ما يلي:

النهج  ومــنــاضــلــي  مــنــاضــالت  لــكــل  تهنئتها   -
املوقف  جتسيد  على  معه  واملتعاطفني  الدميقراطي 
للنهج  الوطنية  الــقــيــادة  أعلنته  الـــذي  املــشــرف 
االنتخابات  مقاطعة  يف  واملتمثل  الــدميــقــراطــي 
والقمعي  البشع  الوجه  وفضح  املخزنية  الصورية 

املخزن. لدميقراطية 

سواء  حزبنا  طال  الذي  واحلظر  للمنع  ادانتها   -
من  مناضليه  منع  أو  العمومي  ــالم  اإلع من  مبنعه 
– ات وكل الكادحني بإمكانياتهم  التواصل مع العمال 

الذاتية عبر القمع واحلصار كما سجل باجلهة سواء 
للرفاق  املقاطعة  حملة  لوجستيك  وسرقة  القمع 
او  بكلميم  األسبوعية  ــواق  األس بأحد  والرفيقات 
الرفاق  له  تعرض  الذي  واحلصار  اجلسدي  التعدي 

ببيوكرى.

الصورية  االنتخابات  نتائج  أن  على  تأكيدها   -
للشعب  احلقيقة  اإلرادة  عــن  تعبر  ال  املخزنية 
واحلرية  احلقيقية  الدميقراطية  يف  املتمثل  املغربي 
والثقافية  االقتصادية  احلقوق  واحترام  السياسية 

والنقابية ملختلف مكونات الشعب املغربي.

نتائج  كشفته  ملــا  إضــافــة  ــه  أن على  تأكيدها   -
على  الهجوم  من  املزيد  وهو  املخزنية  االنتخابات 
وعموم  العاملة  للطبقة  التاريخية  املكتسبات 
بناء  عــن  بديل  ال  انــه  نتائجها  تؤكد  الــكــادحــني، 
يف  وتركيزها  النضالية  اجلبهات  وتطوير  وتصليب 
األوهــام  وكل  املخزن  ملواجهة  واسعة  شعبية  جبهة 
الدستورية التي يطبل لها من قبيل إمكانية حتقيق 
عن  املغربي  للشعب  والنقابية  السياسية  احلرية 
 50 جتربة  أثبتت  الذي  املؤسساتي  النضال  طريق 
انه ماكينة مخزنية لطحن كل األصوات احلرة  سنة 

وسلب إرادتهم يف التغيير الدميقراطي احلقيقي.

الشعبية  اجلــمــاهــيــر  ــوت  قـ ــرب  ــض ل رفــضــهــا   -
الغدائية  املــواد  أسعار  يف  الصاروخية  الزيادة  عبر 
الصورية  االنتخابات  فترة  واستغالل  االساسية 
من  ستفاقم  والتي  البشعة  الــزيــادات  هذه  لتمرير 
أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني و الكادحات.

املعتقلني السياسيني ومطالبتها  - تضامنها مع كل 
للقمع  الصارخة  وادانتها  الفوري  سراحهم  بإطالق 

الذي تعرضت له اجلماهير الشعبية يف كلميم.

والعامالت  العمال  نضاالت  مع  وتضامنها  دعمها   -
يف  إضرابات  يخضون  الذين  والطرد  االستغالل  ضد 

كل من اشتوكة ايت باها وأوالد تامية.

النهج الدميقراطي بجهة الجنوب

ال بديل عن بناء جبهة الطبقات الشعبية لتعديل ميزان القوى لصالح

 الطبقة العاملة وعموم الكادحني

القطاعات  على  املخزني  النظام  بهجوم  يتسم  سياق  يف 
تطبيقا  العمومية...(  الوظيفة  الصحة،  )التعليم،  احليوية 
القطاعات احليوية  الدوائر اإلمبريالية بهدف جر  إلمالءات 
والنضاالت  بعد"  عن  "التعليم  صيغة  وبعد  اخلوصصة.  نحو 
اجلامعية  املواقع  بكافة  الطالبية  اجلماهير  خاضتها  التي 
من  تكرسه  وما  املشبوهة  الصيغة  هاته  ضد  الفارطة  السنة 

طبقية التعليم على أبناء الكادحني والعمال.

تابع فصيل طلبة اليسار التقدمي موقع الرباط مجموعة 
اجلدد  الطلبة  تسجيل  عملية  عرفتها  التي  اخلروقات  من 
جامعة  مؤسسات  بكافة   2021/2022 اجلامعي  املوسم  برسم 
محمد اخلامس الرباط وخاصة كلية اآلداب العلوم اإلنسانية، 
رسوم  أداء  اجلدد  الطالب  على  تفرض  اجلامعة  الزالت  حيث 
تسجيل متمثلة فى مبلغ 100 درهم، وكذا املشاكل التقنية التي 
القبلي، باإلضافة  بالتسجيل  الكتروني اخلاص  يعرفها موقع 
االستقطاب  مفتوحة  املؤسسات  داخــل  االنتقاء  فرض  إلى 
اآلداب(  بكلية  اإلجنليزية  والدراسات  النفس  علم  )مسلكي 
العالي  للتعليم  املنظمة  القوانني  من  ملجموعة  سافر  خرق  يف 
"دفتر الضوابط البيداغوجية" وضرب للحق يف التعليم الذي 
الطلبة  حرمان  وكذلك  عالته،  على  البالد  دستور  يضمنه 

من  مبجموعة  التسجيل  من   2020 قبل  ما  باكالوريا  حاملي 
املسالك )علم نفس/علم اجتماع/الدراسات اإلجنليزية(.

اليسار  طلبة  فصيل  فإن  وأكثر  ذكــره  سبق  ما  على  وبناء 
احمللي  الطالبي  العام  للرأي  يعلن  الرباط  موقع  التقدمي 

والوطني ما يلي :

رسوم  فرض  خالل  من  التعليم  خلوصصة  التام  رفضنا   -
مهما  اخلامس  محمد  بجامعة  اجلدد  الطلبة  على  التسجيل 

كان مسوغها.

مفتوحة  بالكليات  االنــتــقــاء  لعتبة  الــتــام  رفضنا    -  
االستقطاب على الطلبة اجلدد.

- تضامننا املبدئي مع جميع الطلبة احملرومني من التسجيل 
االحتاد  التاريخية  نقابتهم  حول  االلتفاف  إلى  وندعوهم 

الوطني لطلبة املغرب؛

فترة  متديد  اخلــامــس  محمد  جامعة  على  اقتراحنا   -
على  حتصلهم  سنة  كــانــت  مهما  اجلـــدد  الطلبة  تسجيل 
الباكالوريا على حد سواء وبكافة املؤسسات التابعة لها متاشيا 

مع إعالن وزارة التعليم تأجيل الدخول اجلامعي. 

خاصة  للطلبة  اإلداريـــة  ــراءات  اإلجـ بتبسيط  نطالب   -
طلبات االنتقال اخلارجي.

وجيد  مجاني  حضوري  تعليم  يف  الطلبة  بحق  نطالب   -
خالل املوسم 2021/2022 وكذا فتح األحياء اجلامعية.

إلى  لها  التابعة  والكليات  اخلامس  محمد  جامعة  ندعو   -
احترام قانونها الداخلي املتعلق باحلريات النقابية والسياسية 
دخل احلرم اجلامعي وممارستها داخل اجلامعة بدون استغالل 
اجلماهير  وحقوق  مكتسبات  على  الزحف  يف  كوفيد  جائحة 
الطالبية التي حصنتها احلركة الطالبية بتضحيات جسام.

التي  اخلطوات  كل  يف  االنخراط  إلى  التام  استعدادنا   -  
سيتخذها الطلبة يف القادم من احملطات.

لاللتفاف  الطالبية  املكونات  وكافة  الطلبة  كافة  ندعو   -
لكل  نقابة  باعتباره  املغرب  لطلبة  الوطني  ــاد  االحت حــول 
الطالب والسبيل األوحد للدفاع عن مصاحلهم البيداغوجية 

واملادية والدميقراطية.

عاش االحتاد الوطني لطلبة املغرب

عاشت اجلماهير الطالبية

فصيل طلبة اليسار التقدمي - موقع الرباط يندد باستمرارية انتهاكات حقوق الطلبة

وانتهازيتها. جشعها  رغم  اخلصوصي  التعليم  مؤسسات 

بسبب  القطاع  داخل  املوسم،  بداية  منذ  االحتجاجات،  انطالق   -
التعليمية  الفئات  ملختلف  املطلبية  للملفات  لالستجابة  الدولة  رفض 
والعامالت  والتالميذ  التلميذات  ملصالح  املــعــادي  ــوزارة  الـ وتدبير 

والتكوين. التربية  بقطاع  والعاملني 

رفض  بسبب  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  غضب  تزايد   -
التربية  وزارة  مبوظفي  اخلــاص  األساسي  النظام  يف  دمجهم  الدولة 
اإلدارية  اللجان  أعضاء  انتخابات  يف  املشاركة  من  وحرمانهم  الوطنية، 

القطاع. يف  ورفاقهم  رفيقاتهم  كباقي  األعضاء  املتساوية 

الدخول  بتدبير  وانفرادها  القطاع،  على  الوصية  الوزارة  تعنت   -
حربها  يف  وتغولها  النقابات،  مع  للتفاوض  ورفضها  واجلامعي،  املدرسي 

النقابية. بالتمثيلية  واستهتارها  النقابية،  احلريات  على 

الصلة  ذات  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  اتفاقية  مضامني  تنزيل   -
لها.  العارم  الشعبي  الرفض  رغم  التعليم  بقطاع 

إجراءات  لتسهيل  العالي  التعليم  يف  البكالوريوس  نظام  اعتماد   -
التربية. وتسليع  التعليم  خوصصة 

تشجيعا  العمومي  العالي  التعليم  جودة  إضعاف  على  الدولة  عمل   -
عنه. املؤدى  املستمر  وللتكوين  للخوصصة 

اخلــاصــة  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات  لــدبــلــومــات  املــعــادلــة  مــنــح   -
العالي  التعليم  لتشجيع  خاص  قطاع   – عام  قطاع  الشراكة  ومؤسسات 

العمومي.  العالي  التعليم  وإضعاف  اخلصوصي 

املجالس  عقد  خالل  من  العالي  التعليم  يف  النقابية  احلريات  ضرب   -
ومناضلي  مناضالت  ضد  العنف  وممارسة  الطلبة  وطــرد  التأديبية 

املغرب. لطلبة  الوطني  االحتاد 

جائحة  لــظــروف  املــخــزنــي  الــنــظــام  اســتــغــالل  املعطيات  هــذ  تــؤكــد 
العمومية  واجلامعة  العمومية  املدرسة  بتفكيك  لإلسراع   19 كوفيد- 
وضرب  التربية  وتسليع  العمومي  التعليم  خوصصة  وتيرة  وتسريع 
الوحيد  الرهان  هو  واحلازم  الوحدوي  النضال  ويبقى  التعليم؛  مجانية 

العمومي.  للتعليم  املعادية  املخزنية  املخططات  ملواجهة 

تمتة كلمة العدد 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

أن  الشغلية  للحقوق  تقاطع  شبكة  من  مصدر  أشــار 
عميرة  بايت  الفالحية  زنيبر  ضيعات  وعامالت  "عمال 
برنامجها  تنفيذ  يف  مــســتــمــرون  بــاهــا  أيـــت  اشــتــوكــة 
احتجاجا   ،2021 شتنبر   14 الثالثاء  اليوم  االحتجاجي 
على استمرار وإصرار املسؤولني  بضيعات زنيبر على خرق 
وحقوق  لألجور،  األدنــى  احلد  بخصوص  الشغل  قانون 
الشغلية أخرى". وأشار نفس املصدر إلى أن "اإلدارة مصرة 

الفالحي". بالقطاع  استثناء  أن تكون  على 

القانون  خرق  على  اإلدارة  "اصــرار  أن  املصدر  وأضــاف 
عزم  بكل  مواجهته  على  والعمال  العامالت  إصرار  يقابله 
واملناضلني  والعمال  العامالت  جل  يدعون  كما  وإرادة، 
ملساندتهم  املناضلة  والنقابات  واجلمعيات  واملناضالت 
من  اإلدارة  عليه  أقدمت  ما  ضد  العادلة  معركتهم  يف 

خروقات تضرب يف اجلوهر كرامة اإلنسان". 

العمالية. الوحدة  عاشت  العمايل  التضامن  عاش 

عامل وعامالت ضيعات زنيرب الفالحية

يطالبون بحقوقهم املرشوعة
بركان  ــدة  وج الشعبي  للبنك  احمللي  النقابي  املكتب  عبر 
إخبارية  مواقع  يف  نشر  له،  بيان  يف  للشغل(  املغرب  ــاد  )اإلحت
املهنية  ــاع  األوضـ تــدهــور  إزاء  البالغ  "قلقه  عــن  إلكترونية، 
اإلدارة  تصرفات  نتيجة  املستخدمني/ت  لعموم  واالجتماعية 
املراسالت  من  للعديد  تكترث  لم  التي  الشعبي  للبنك  اجلهوية 
التي  اجلماعي  التفاوض  آليات  عبر  املستعجل  باحلوار  املطالبة 
العمل  بها  اجلاري  القوانني  وتكفلها  الشغل  تشريع  عليها  ينص 
أعضاء  انتخابات  "أن  البيان  يضيف  العلم  مع  الصلة"  وذات 
اللجان الثنائية مكنت نقابة االحتاد املغربي للشغل من احلصول 
يف  اجلهوية  اإلدارة  تلكأت  ذلك  ومع  متثيلية  األكثر  صفة  على 
االستجابة لطلبات اللقاء املتكررة متذرعة مبطبات ال تدخل إال 
يف خانة أسلوب التسويف وتنم عن نهج سياسة الهروب إلى األمام 
البنك الشعبي بوجدة  يف القضايا املتعلقة مبطالب مستخدمي 

وبركان" .

وتأسيسا على ذلك يسترسل البيان "فقد قرر املكتب النقابي 
والعديد  للشغل  املغربي  لــالحتــاد  اجلــهــوي  بــاالحتــاد  ــؤازرا  مـ
وقفات  تنظيم  اإلنتاجية  والوحدات  العمالية  القطاعات  من 
اإلدارة اجلهوية ودفاعا عن حرية  احتجاجية تنديدا بسلوك 

ممارسة العمل النقابي وعن احلق يف املفاوضة اجلماعية". 

مستخدمو البنك الشعبي وجدة 

بركان ينددون بإغالق باب الحوار

استنكرت  الداخلية،  وزير  السيد  إلى  مفتوحة  رسالة  يف 
من  اجلديد  "األسلوب  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
حرمان  إلى  ينضاف  الذي  اجلمعية  على  التضييق  أساليب 
فروعها من وصل اإليداع وحرمان اجلمعية ككل من القاعات 
العمومية، وغيرها من املمارسات التعسفية املنتهكة للقانون"، 
كما طالبت يف نفس الرسالة ب"جعل حد للتعسفات اإلدارية، 
ما  آخرها  كان  والتي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  ضد 

تعرضت له عضوتي املكتب املركزي، من احلرمان التعسفي من 
اإلذن بالسفر حلضور لقاء حقوقي خارج البالد". ويف ما يلي 

نص الرسالة:

املوضوع: منع مسؤولتني ابلجمعية املغربية لحقوق اإلنسان 
من حضور لقاء حقويق خارج املغرب.

تحية، وبعد

والرباط  بنصالح  الفقيه  من  كل  عمالتي  سلطات  أقدمت 
من  لكل  الوطني  التراب  مبغادرة  اإلذن  تسليم  رفــض  على 
لحقوق  املغربية  الجمعية  رئيس  انئبة  واهــي  نعمية  السيدة 

املركزي،  املكتب  عضوة  راييض  خديجة  والسيدة  اإلنــســان، 
حلضور لقاء تشاوري للمدافعني عن حقوق اإلنسان بتركيا، 
الفترة  يف  ينعقد  اإلنسان،  حلقوق  اخلليج  مركز  من  املمتدة بني 15 و18 شتنبر 2021.بدعوة 

بالسفر  اإلذن  طلب  مللف  املعنيتني  من  كل  تقدمي  ورغــم 
رفض  مت  األجــل،  يف  ووضعه  املطلوبة،  الوثائق  كل  يتضمن 

اإلذن  لتسليم  السفر ليس مبررا  أن موضوع  مبغادرة البالد.الطلبني بدعوى 

حلماية  العاملي  اإلعالن  ومضامني  يتناقض  القرار  هذا  إن 
املدافعني، ومع توصيات املقرر األممي اخلاص املعني بوضعية 
انتهاكا للحق يف التنقل الذي تنص عليه  املدافعني؛ كما يعد 
12 العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،  املادة 
 12 املادة  او  الرابعة  املادة  تتضمنه  مبا  املنع  تبرير  ميكن  وال 
التمتع بهذا احلق فيحالة  العهد، من جواز تقييد  نفسها من 
العامة،  الصحة  حماية  متطلبات  أو  االستثنائية  الطوارئ 

على  املادتان  تفرضها  التي  الشروط  يحترم  ال  القرار  ألن 
التنصيص  لعدم  باحلقوق،  التمتع  تقييد  عند  احلكومات 
واتسام  واملوضوعية  الــضــرورة  والنتفاء  القانون،  يف  عليه 
التزامات أخرى للدولة متضمنة يف القانون الدولي.القرار بالتمييز، ما دام ال ينطبق على اجلميع؛ وتناقضه مع 

اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  مسؤولتي  منع  قرار  إن 
من حضور لقاء حقوقي قرار يتسم بسوء استعمال للقانون، 
أشكال  من  وشكال  السلطة،  استعمال  يف  شططا  ويعتبر  بل 
عن  املدافعني  حلصار  الصحية  الــطــوارئ  قوانني  استعمال 
السامية  املفوضية  به  صرحت  أن  سبق  كما  اإلنسان،  حقوق 
املغرب ضمن  املتحدة، مصنفة  التابعة لألمم  حلقوق اإلنسان 
للتضييق على عمل املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان.الدول التي تستغل اإلجراءات اخلاصة بالوقاية من اجلائحة 

إذ  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  للجمعية  املركزي  املكتب  إن 
على  التضييق  أساليب  من  اجلديد  األسلوب  هذا  يستنكر 
اإليداع  إلى حرمان فروعها من وصل  الذي ينضاف  اجلمعية 
من  وغيرها  العمومية،  القاعات  من  ككل  اجلمعية  وحرمان 
بجعل  يطالبكم  فإنه  للقانون،  املنتهكة  التعسفية  املمارسات 
املغربية  اجلمعية  ضد  لكم  التابعة  اإلدارات  لتعسفات  حد 
عضوتي  له  تعرضت  ما  آخرها  كان  التي  اإلنسان،  حلقوق 
بالسفر  اإلذن  من  التعسفي  احلــرمــان  من  املــركــزي  حلضور لقاء حقوقي خارج البالد.املكتب 

عبارات  الوزير،  السيد  تقبلوا،  املتعني،  اتخاذ  انتظار  الصادقة.ويف  مشاعرنا 

عن املكتب املركزي

الرئيس: عزيز غايل

اإلثنني 14 سبمترب، 2021

منع حقوقيني  من السفر لحضور لقاء دويل للمدافعني عن 
حقوق اإلنسان

تطالب ساكنة دوار تيمارغني التابع للجماعة الترابية تزارين، 
بإقليم زاكورة، اجلهات املختصة بالتعجيل بتعبيد مقطع طرقي 
ميتد على طول 26 كيلومترا، يربط بني الطريق اجلهوية رقم 108 
واملسجد  األولي  للتعليم  روض  من  بالقرب  مرورا  تيمارغني  ودوار 

واملؤسسة التعليمية االبتدائية.

عدم  بسبب  كبيرة  معاناة  الذكر  سالف  الدوار  ساكنة  وتعيش 

تعبيد املقطع الطرقي املار بوسط الدوار وغياب قناطر باألدوية 
املطرية  التساقطات  أثناء  الساكنة  حركة  شل  يف  تسبب  التي 
التي تسجلها املنطقة من حني إلى آخر، وفق تصريحات متطابقة 

للساكنة احمللية.

دوار بتزارين يتخبط يف دوامة التهميش

تازارينوجدة اشتوكة ايت باها 
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محاكمة األساتذة هي محاكمة املدرسة العمومية

األســاتــذة  مــن  كبير  ــدد  ع محاكمة  مــوعــد  اقــتــراب  بعد 
التعاليق  من  العديد  الحظنا  التعاقد  عليهم  فرض  الذين 
من  ســراح،  حالة  يف  املتابعني  األساتذة  تخص  منشورات  على 
وضحنا  عندما  األساتذة  طرف  من  الشديد  االستغراب  قبيل 
بكونه  األســاتــذة  هــؤالء  له  تعرض  الــذي  االعتقال  طبيعة 
اعتقال سياسي. فقوبلنا بالعديد من التعاليق "كيفاش معتقل 
ما  عن  البعد  كل  بعيد  محض  فئوي  مطلب  "عندنا  سياسي" 
وكذلك  بالسياسة".  لنا  عالقة  ال  أساتذة  "نحن  سياسي"  هو 
الرفض القاطع من طرف األساتذة أن نعتبر امللف سياسي. فلكي 
نستطيع أن نتناول موضوع االعتقال السياسي من وجهة نظر 

علمية، يتطلب أول األمر تناوله من الناحية النظرية.

ملاذا اعتقال األستاذ الذي عبر عن رفضه ملخطط التعاقد 
مشفوعة  املعتقل  عبارة  إيراد  يتم  وملاذا  سياسي؟  اعتقال  هو 

بعبارة "السياسي"؟

للقارئ  ميكن  السؤال  لهذا  شاف  عالج  لتقدمي  محاولة  يف 
قبيل:  من  البسيطة  األسئلة  بعض  نفسه  يسأل  أن  العزيز 
عن  الدفاع  لقضية  املخلصني  أساتذتنا،  اعتقال  يستوي  هل 
املدرسة العمومية والوظيفة العمومية ضد مخططات التعاقد 
واخلوصصة، مع اعتقال أي شخص داخل املجتمع ارتكب جرمية 
اجلرائم؟  أنواع  ملختلف  وكرا  بات  الذي  مجتمعنا  داخل  دنيئة 
عمله  ظروف  ضد  العامل  يناضل  أن  حقيقة،  املمكن،  من  وهل 
القاسية دومنا أن يكون نضاله هذا سياسيا؟ أليس النضال من 
حد  يف  سياسي  نضال  اقتصادي  هو  مبا  مرتبطة  مطالب  أجل 
ذاته؟ ومتى تلتجئ الدولة ألسلوب االعتقال مع احملتجني على 
اختالف مكانتهم يف املجتمع ومطالبهم. سواء أساتذة أو طلبة 
أو صحافيني )عمر الراضي، سليمان الريسوني( أو محاميني أو 
أبناء الشعب الذين يحتجون ضد السياسة املمنهحة يف حقهم 

)الريف، جرادة، بني جتيت....(

الشطط  حقه  يف  مــورس  قد  أستاذ  أنه  يعتقد  من  فهناك 
أنه  يعتقد  أو  سياسي،  اعتقال  وليس  السلطة  استعمال  يف 
نظرا ملطلبه حول اإلدماج فهذا ال يستدعي الوصول إلى هذا 
امللف ال عالقة له  أن  النوع من االعتقال. وهؤالء هم أصحاب 

بالسياسة.

اغتياال  حجيي  هللا  عــبــد  الــهــيــد  اغــتــيــال  ــس  ــي *أل
سياسيا؟؟*

مخطط  أي  ورفض  ناضل  فرد  كل  هو  السياسي:  فاملعتقل 
أو  الشغل  أو  التعليم  وزارة  ــواء  س وزارة  أي  طــرف  من  طبقي 
من  يرفض  مسيرة  أو  نضالي  شكل  يف  اعتقاله  ليتم  التجهيز 

خاللها قرارات الطبقة احلاكمة.

قبل أن نخوض يف نقاش سياق اعتقال األساتذة.

*نوضح هل امللف سيايس أم ال؟؟*

بني  وعي،  ودون  عمليا،  األفق  ضيق  ذوي  يسقط  ما  كثيرا 
براثني املنهج األرسطي الطوبوي الذي أكل عليه الدهر وشرب، 
املتكامل  الكل  جتزيء  على  يعمل  الصغير  البرجوازي  فتجد 
وبناء جدران بني النقيضني بل واألنكى من ذلك تسمية األشياء 
بغير مسمياتها الفعلية… وهو أمر طبيعي يف ظل سعيهم الدائم 
إلى حتقيق أوهامهم الذاتية بغض النظر عن ارتباط وضعهم، 
كفئة لها موقع محدد داخل املجتمعات القائمة على الطبقات، 
بسيرورة املجتمع ومآالته. لعل الشعار الذائع الصيت يف صفوف 
هي  بالسياسة"  لي  عالقة  ال  أستاذ  "أنا  االستاذية  اجلماهير 
حد  إلى  تشبه  وهي  مثيل،  لها  ليس  سذاجة  عن  تعبر  عبارة 
اخلاصة  األستاذ  بحياة  لي  عالقة  ال  تلميذ  "أنا  عبارة  بعيد 
الشباب  بهجرة  لي  عالقة  ال  عامل  "أنا  وعبارة  الهش"  ووضعه 
لي  عالقة  ال  مرسم  أستاذ  "أنا  وعبارة  املوت"  قوارب  وركوبهم 
التي  العبارات  من  وغيرها  املتعاقدين!!"  األساتذة  مبعركة 

والتلميذ  األستاذ  خلد  يف  يــدور  ما  أن  مجموعها  يف  تعكس 
تكون  أن  تعدو  ال  كلها  والصحفي…  واملمرض  والفالح  والعامل 
جلعل  وأيضا  جهة،  من  ما  مسؤولية  من  للتملص  محاولة  سوى 
مطالبه بسيطة يبدو له أنها ستحقق إذا ظلت معزولة عن الكل 

غير القابل للتجزيء.

أفــراد  كل  لــدى  حساسية  على  السياسة  مفهوم  ينطوي 

املجتمع، إال من رحم ربك، فالبرجوازي ميقت وميتعض من كل 
واملجحفة  املتعددة  سياساته  من  سخطهم  عن  يعبرون  الذين 
الكلية تتعامل باملثل مع كل طالب عبر عن  يف حقهم، وعمادة 
رفضه لبنود التصفية التي تنزلها كل يوم، ووزارة التعليم أيضا 
يف عالقتها باألساتذة واألستاذات كلما عارضوا مذكرة أو قانونا 
مواقفنا  فإن  ومنه  املمنهجة،….  مخططاتها  من  مخططا  أو 
سياسة  فالرضوخ  ما،  لسياسة  محددا  شكال  تعكس  اليومية 
عن  والتعبير  ووو…  والوزارة  الكلية  وعمادة  البرجوازي  تخدم 
تقصينا  ما  فإذا  نقيضة،  لسياسة  آخر  شكل  إال  هو  ما  الرفض 
أفراد املجتمع جتاه قضية ما فلن تخرج يف مجموعها  مواقف 
كفة  يف  يصب  ذاته  يف  احلياد  موقف  أن  إذ  ومعارض  مؤيد  عن 

املستفيد.

ال  السياسة  مفهوم  مــن  هــؤالء  حساسية  فــإن  وبالتالي 
وجه  على  املتعلمة  والفئة  املجتمع  أفراد  لدى  تبريرا  لها  جتد 
التحديد سوى التأثر بالشائعات التي يتم تسييدها من طرف 
الساعني إلى احلفاظ على سيادة مصاحلهم السياسية وانتشار 

أفكار سياستهم.

هكذا نصل إلى أن النضال هو وجه آخر ملمارسة الصراع داخل 
املجتمع، إن كنت تناضل فأنت تتصارع لرسم حدود معينة هي 
هذا  وممارسة  اآلخر  الطرف  حلدود  تقليص  الوقت  نفس  يف 
تتبنى  أنك  يعني  واخلشيبات  ــراص  األق بلغة  يعني  الصراع 
سياسة نقيضة لسياسة تهدف إلى مترير كل املخططات دومنا 

مراعات ملصاحلك ومصالح الشعب معك.

*سياق االعتقال

نضالنا  لسيرورة  بسيط  باك"  ب"فالش  القيام  يكفي  ومنه 
يف التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 
والوزير  واجلهوي  اإلقليمي  واملدير  املدير  تعامل  أن  إلى  لتصل 
نظرنا،  يف  املشروعة،  مطالبنا  مع  بأجهزتها  والدولة  والــوزارة 
الشهيد  واغتيال  االعتقاالت  للشك  فّجًا  يدع  ال  مبا  يبني  قد 
حجيلي هي محاولة إلخماد رفضنا و تركيعنا أي إلجبارنا على 

لزوم الصمت جتاه انتهاك حقوقنا الثابتة.

املفروض  األســاتــذة  يخوضها  التي  باملعركة  يعلم  فالكل 
عليهم التعاقد ملدة سنوات، سنوات من التنديد بهذا املخطط 

والرفض والنزول للشارع.

عبرها  النظام  يحاول  التي  النوافذ  من  نافذة  فالتعاقد 
التوغل عميقا نحو اخلوصصة، فمن جهة يبدو وكأن املستهدف 
استهداف  هو  متاما  العكس  لكنه  األساتذة،  فئة  هم  الوحيد 
الشعب  هموم  عن  تنفصل  ال  فمعركتنا  عامة.  املغربي  للشعب 

املغربي.

الطرد،  طرق:  بعدة  املعركة  احتواء  عن  الوزارة  عجز  فبعد 
لتضليل  لإلعالم  استغالله  وكذلك  الوعود  سياسة  الترهيب، 
الرأي العام عن الوضعية الهشة التي يعيشها األستاذ املفروض 

عليه التعاقد، من قبيل املماثلة ومتتيعنا بجميع احلقوق...

اقتناص  فرصة  لها  أتيحت  كلما  الدولة  أن  احلقيقة  لكن 
مناضل معني ال تتهاون يف ذلك، فبدأت حملة اعتقاالت متفرقة 
لألساتذة يف كل اجلهات. هذا االعتقال والعنف والقمع لم يزد 

األساتذة إال تشبثا مبعركتهم ومطلبهم.

أمام هذا الزخم النضالي والنجاح الباهر لإلنزالت الوطنية 
مهينة  بطريقة  جماعية  اعتقال  حمالت  إلــى  النظام  جلأ 
الدولة  تعجز  فحني  واألســتــاذ،  األســتــاذة  كرامة  من  وحاطة 
بشتى  العنف  استعمال  إلى  تلجأ  مهددة،  مصاحلها  وتصبح 
القانون.  ألوانه وتعتقل مجموع األفراد الذين تعتبرهم خارج 
ألن هذه هي طبيعة الدولة يف هذا الوطن اجلريح ال تتقن سوى 

املقاربة القمعية مع كل من خرج لينتفض.

الطبقية  مصاحلها  ميثل  تضعه  ــذي  ال القانون  أن  ومبــا 
كان  األساتذة  هؤالء  فاعتقال  ملخالفته.  حاجة  ثمة  فليس 
املسطرة. فهم ال  البرامج  وامليداني يف  الفعلي  انخراطهم  بفعل 
يحاكمون كأشخاص بل كقضية. فالهدف من هذا االعتقال هو 
القضية  محاولة تقدمي دروس لباقي األساتذة لالعتكاف عن 
وكسر شوكة النضال وإفراغ التنسيقية من محتواها النضالي.

*بعض من األحكام اليت مت تلفيقها لألساتذة:

التجمهر غير المسلح بغير رخصة.

إيذاء رجال القوة العمومية.

خرق حالة الطوارئ الصحية.

االعتقال  صفة  نزع  إلى  جاهدة  تسعى  الدولة  أن  فنالحظ 
النضالي  الفعل  إلى جترمي  أكثر من ذلك تسعى  السياسي، بل 
فقط،  العادل  بحقه  املطالبة  أجل  من  األستاذ  به  قام  الذي 
بيضاء  وزرة  يرتدي  ألستاذ  فكيف  وحضاري.  سلمي  بشكل 
ويرفع شعار "ال ال ثم ال للتعاقد املهزلة" أن يقوم بإهانة وإيذاء 
والزالت  معتقلني  قدمت  املعركة  إذن  العمومية.  القوة  رجال 
ستقدم مادام الصراع مستمرا، ومادام أن الدولة ال متلك سوى 

سياسة القمع واالعتقال.

*فما العمل تجاه املعتقلني وكيف ميكن تحصيهنم ؟؟؟

األساتذة  ترهيب  هو  االعتقال  من  الدولة  نية  نعلم  إذن 
والعائالت ومنعنا من االستمرار، ومنعنا من االلتفاف حول هذا 
األساتذة  واستفزاز  اعتقال  أن  نؤمن  نحن  لكن  املكافح.  اإلطار 
صمودنا  أن  كذلك  ونعلم  ومبطالبنا.  باملعركة  تشبثا  يزيدنا 
يوجع مصالح الدولة. وكذلك التعريف بالقضية التي اعتقلوا 
واحلاطة  املهينة  والطريقة  األساتذة،  هــؤالء  خلفيتها  على 
قبيل:  من  احلائط،  عرض  شعاراتهم  تضرب  التي  كرامتهم  من 
اجلديد..."،  الدستور  والقانون،  احلق  ودولة  التعبير  "حرية 
أكثر  التشبث  هو  دربهم  على  الصمود  هو  األساتذة  حتصني 
مبطلب حتصني املدرسة والوظيفة العموميتني من اخلوصصة، 
مبحاكمتهم  التنديد  أجــل  من  الــشــوارع  إلــى  بقوة  والــنــزول 

الصورية.

قائما،  الصراع  مــادام  معتقل  مشروع  أنه  أستاذ  كل  وليعلم 
أبناء  سبيل  يف  والتضحيات  االعتقاالت  من  العديد  سيكون 

الشعب املغربي.

الذين  ســراح  حالة  يف  املعتقلني  األساتذة  جلميع  احلرية 
قدموا آيات من الصمود يف وجه اجلالد. كل التحايا كذلك إلى 

جميع األساتذة املتشبثني باملعركة.

ميلودة بنعزوزي
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املاركسية والحركات االجتامعية الجديدة

هذه التدوينة نشرت قبل سنتني يف 2019، حتت عنوان "يف 
نشرها  أعيد  ولإلفادة  اجلديدة..."،  االجتماعية  احلركات 

حتت عنوان: املاركسية وما بعد املاركسية....
•   يف أصل التعريف...  

يد  على  اجلــديــدة  االجتماعية  احلــركــات  مفهوم  ظهر 
بعد  "ما  فلسفة  على  اعتمادا  الكلو  وارنيستو  موف  شنطال 
ب"الفلسفة  األمريكيون  املثقفون  يسميها  )التي  احلداثة" 
علم  "دفاتر  تسمى  "علمية"  مجلة  لها  وخصصوا  الفرنسية" 
التي  ــرى(  أخ تدوينة  يف  املوضوع  لهذا  سنعود  االجتماع"، 
حتاليل  باستعمال  العالم  تطور  لتفسير  وصفة  نفسها  تعتبر 

"ما بعد املاركسية"....
تعتبر شانتال موف وارنيسطو الكلو أن املاركسية لها ثالث 

معيقات وهي: 
 -االعتماد على الصراع الطبقي كمحدد وحيد للتغيير؛

جديد  عالم  وبناء  "القدمي"  العالم  على  الثورة  مفهوم   -  
)تابوال راّسا(؛

وعلى  الفكرية  البنية  على  االقتصادية  البنية  أسبقية    -
الرموز والتمثالت.

"ما  عالم  يف  يندرج  مشروعهما  أن  والكلو  موف  واعتبرت 
يعتبران  ألنهما  احلداثة(  بعد  ما  )فلسفة  املاركسية"  بعد 

"القوانني املاركسية" جتّوزت.
ظهرت أفكار شانتال موف وارنيسطو الكلو بعد أن جنحت 
الوصفة النيوليبرالية )احلرية كنقيض للمساوات( ملاركاريت 
املــشــروع  يف  الدميقراطية  االشــتــراكــيــة  ــاج  ــدم وان تاتشير 

الليبرالي )اخلط الثالث لتوني بلير(.
واعتمد الكاتبان يف بلورة أفكارهما على مالحظة أن الدول 
الطبقات  فيها  أصبحت  حيت  فأكثر  أكثر  اوليكارشيا  تصبح 
من  متزايدة  أعــدادا  هنالك  أن  يعني  ما  تضمحل،  الوسطى 
من  طموحاتهم  عن  يعبروا  أن  ميكن  واملواطنني  املواطنات 
يتطلب  مــا  هــذا   ."  transversal "عــمــودي  برنامج  خــالل 
لبناء  "مغايرة"  طريقة  إيجاد  ضــرورة  خالصاتهم(  )حسب 
"احلدود السياسية". لفهم هذه اخلالصة البد من استحضار 
املفهوم  على  اعتمادا  السياسية  احلــدود  تبني  املاركسية  أن 

الطبقي.
ما ال يهتم به العديد من اليساريني، الذين أصابتهم "دوخة 
التاريخي للطبقة  الدور  الليبرالية" ويلّوحون بانتهاء  انتصار 
دائرة  خارج  فئات  حتققه  أن  يفترض  مبا  واستبداله  العاملة 
موف  شانطال  تضعه  الذي  االرتباط  هو  الرأسمالي،  التراكم 
وارنيسطو الكلو بني نضال "احلركات االجتماعية اجلديدة" 
والطبقة العاملة. حيث اعتبارا أنهما يبحثان يف استراتيجية 
هذه  النيوليبرالية.  لهيمنة  املضادة"  "الهيمنة  ل  جديدة 
مع  العاملة  الطبقة  مطالب  ربط  يف  يرونها  املضادة  الهيمنة 
اجلــديــدة".  االجتماعية  "باحلركات  يسمونه  ما  مطالب 
)نسائية،  مختلفة  مبطالب  يتعلق  األمــر  أن  ومبا  مضيفني، 
ثقافية، حقوقية، مجالية بيئية، مادية...( البد من سلسلة 
ال  لهما،  بالنسبة  وهذا  املطالب،  هاته  كل  بني  فيما  ترابطية 
حسب  ويطمحون  مشتركة".  "إرادة  بل  "كتلة"  فقط  يتطلب 
شكل  على  االشتراكي"  احللم  "بناء  ــادة  إع إلــى  منظورهما 
املبنية على سياسة تبني "احلدود"  "الدميقراطية اجلدرية" 

بني "الشعب من جهة واألوليكارشيا من جهة ثانية".
•  هل نحن أمام قطيعة ايبستميولوجية؟  

على  مبني  والكلو  موف  شانتال  حتليل  سابقا  ذكرنا  كما 
السؤال  لكن  املاركسية"  بعد  و"ما  احلداثة"  بعد  "ما  فلسفة 

النضال  بــوضــع  يتعلق  املناقشة  يتطلب  الــذي  اجلــوهــري 
عنه  يتحدث  الذي  واالجتماعي...  واالقتصادي  السياسي 
الليبرالية  عن  الناجتة  بالتحوالت  واملتعلق  والكلو  مــوف 
أم  عاملي؟؟  وضع  هو  هل  الثمانيات...  بداية  منذ  اجلديدة 
يف  ومحمياتها  الغربية  الرأسمالية  بالدول  خاصة  وضعية 
بتحليل  فقط  األمر  يتعلق  ال  هل  مبعنى  الثالث؟؟؟  العالم 

"أوروبي- مركزي" يحاول أن يتعمم على باقي العالم؟؟ 
نتذكر أن لينني، قبل قرن من الزمن برهن بواسطة الثورة 
"املركزية  بــأن  بروسيا   1917 أكتوبر   17 ل  البروليتارية 
باقي  على  تعمم  أن  تريد  لكونها  خاطئة  الغربية"  األوروبية 

الشعوب تفسيرها لتطور العالم.

أحد  بينك  ســيــاو  تينك  ــاد  ع السبعينات  نهاية  ففي 
احلزب  يف  الواجهة  إلــى  الصينية  للثورة  الكبار  املهندسني 
عنوان  حتــت  جــديــدة  بنظرية  وظهر  الصيني  الشيوعي 
الصني يف وجه  "الرأسمالية االشتراكية". شرع يف فتح حدود 
الشركات األمريكية، باخلصوص، مستفيدا من التنافر احلاد 
وفرته  ملا  نظرا  املتحدة...  والواليات  السوفياتي  االحتاد  بني 
الصني االشتراكية من طاقات بشرية كفئة ومن بنية حتتية 
السريع  التراكم  من  متكن  التي  ضعيفة  إنتاجية  وتكلفة 
الشركات  وحتولت  البنكية  الرساميل  تدفقت  للرأسمال. 
الداخلي  اإلنــتــاج  منو  توفر  أن  الصني  واستطاعت  الكبرى 
سنة،  أربعني  مدى  على  امتد  باملائة   10 عن  يقل  ال  بتزايد 
دائرة  يف  العاملة  الطبقة  من  هائلة  طاقات  إدماج  من  مكن  ما 
العالم".  "معمل  ب  الصني  تسمية  مستوى  إلى  وصلت  اإلنتاج 
مقابل التطور الهائل لقوى اإلنتاج يف الصني من طبقة عاملة 

ذات  التابعة  والدول  وأمريكا  أوروبا  أصبحت  وسطى  وطبقات 
االقتصاديات الهشة تسير يف االجتاه املعاكس، تسريح العمال 
شركة  كانت  مثال  فرنسا  ففي  الوسطى.  الطبقات  وإقــفــار 
إلى  العدد  وانتقل   ،2004 يف  عامل  ألف   120 يشغل  ألكاتيل 
"مقاولة  شعار  حتت  ذلك  كل   ،2010 يف  ألف   24 ثم  ألف   54
اجتاه  يف  اإلنتاج  حتول  إذا  يتزايد  التراكم  ألن  معامل"،  دون 
التي  التكنولوجيا  يف  العمالقة  الشركات  كل  اليوم  الصني.... 
االنتقال  يف  تنظر  بدأت  التسعينيات  يف  الصني  إلى  حتولت 
إلى الهند )دور ترامب يف هذا املجال ال يحتسب( ألن األجور 
سكان  تــعــداد  )نفس  الهند  وأن  ارتفعت  الصني  يف  والعقار 
السنوي  فالتزايد  كفاءات،  على  يتوفر  بــدوره  هو  الصني( 
كما  الصني  وينافس  باملائة   8 يفوق  للهند  الداخلي  للناجت 

يضمن تكلفة يف اإلنتاج متكن من تسارع تراكم الرأسمال....
تتقلص  أنها  يفترض  أوروبا  يف  العاملة  الطبقة  كانت  فإذا 
اجتماعية  "حركات  الرأسمالية  مواجهة  يف  محلها  وحتــل 
الصني  )يف  العالم  عبر  ارتفعت  العاملة  فالقوى  جــديــدة" 

والهند لوحدهما( ارتفاعا صاروخيا.... 
من هنا يظهر أن مفهوم "احلركات االجتماعية" ال ميكن أن 
يعبر عن قطيعة ايبستيمولوجية تتطلب صناعة فلسفة "ما 

بعد احلداثة" و"ما بعد املاركسية".
• الحركات االجمتاعية الجديدة واألزمة الظرفية  

بالدول  ظهرت  التي  اجلــديــدة  االجتماعية  احلــركــات 
طاقات  إدماج  جراء  من  التابعة،  والدول  الغربية  الرأسمالية 
دائرة  يف  مستقبال  والهند  بالصني  العاملة  الطبقة  من  هائلة 
املجمعات  هامش  على  تظهر  الرأسمالي،  التراكم  تــســارع 
تلف  كونها  خاصيتها  املهمشة،  املناطق  ويف  الكبرى  اإلنتاجية 
أوسع الفئات املقهورة، تعّد مبئات اآلالف بل باملاليني، ضحايا 
التبعي  والليبرالي  النيوليبرالي  والتهميش  االســتــنــزاف 
اخلاصة  بالفئات  يتعلق  ما  جميع  تشمل  املطلبية  وملفاتها 
وباملرافق احليوية والبنية التحتية والوضع املعيشي ومناصب 
الشغل سواء يف القطاع اخلاص أو "العمومي"...، هذه احلركات 
مخالفة  بثقافة  يتعاملون  الذين  امليدانيني  مناضليها  تفرز 
لتلك التي تربى عليها املناضلون النقابيون أو احلزبيون، هذه 
يف  صعوبات  جتد  يجعلها  ما  قاعديا  ملفاتها  تبلور  احلركات 
التفاوض )الثقة يف الناطقني باسمها . )هذه امللفات املطلبية 
ال ميكن توفير غالفها املالي إال إذا أفرغت البنوك من أرصدة 
األوليكارشيا املتحكمة يف االقتصاد. ما يبني أن هذه احلركات 
"الوعي  غاب  ولو  موضوعيا،  تطمح  اجلديدة  االجتماعية 
يجعل  ما  البشع...  الرأسمالي  النظام  تفكيك  إلى  الذاتي"، 
األنظمة املمثلة للبورجوازية بتعدد أصنافها تواجهها بالقمع 
التي  البورجوازية  الــدول  يف  سواء  التهم  وتلفيق  والتشهير 
أصبح يتحكم يف قراراتها الرأسمال املالي أو يف الدول املستبدة 
املفترسة التي من طبيعتها االفتراء والقمع واالعتقال... لكن 
خارجة  بطبيعتها  هي  االجتماعية  احلركات  هذه  املقابل  يف 
تفتقد  يجعلها  ما  الرأسمالي  للتراكم  املباشرة  الدائرة  من 
الصفراء  "السترات  مثال   ... للضغط  "اقتصادية"  لوسائل 
السيارة  الــطــرق  مــداخــل  أو  ــدارات  املـ إلــى  تتوجه  بفرنسا" 
العاملة  الطبقة  أن  حني  يف  األســبــوع...  نهاية  التظاهر  أو 
تراكم  توسيع  يف  تنهمك  الكبرى  اإلنتاجية  املؤسسات  يف 
نسميه  ما  هــذا  األوليكارشيا....  أرصــدة  وإشباع  الرأسمال 
العاملة  الطبقة  نضال  ربط  تتطلب  التي  الظرفية  باألزمة 
موف  به  جاءت  )كما  اجلديدة  االجتماعية  احلركات  بنضال 
والكلو(، وهذا يف حاجة إلى املاركسية وليس إلى ما يسمى ب 

"ما بعد املاركسية".

احلسني لعنايت

من  العديد  به  هيمت  ال  ما 
أصابهتم  الذين  اليساريني، 

الليربالية"  انتصار  "دوخة 
التارييخ  الدور  ابنهتاء  ويلّوحون 
مبا  واستبداله  العاملة  للطبقة 
خارج  فئات  تحققه  أن  يفرتض 
هو  الرأمسايل،  الرتاكم  دائرة 

"شانطال  تضعه  الذي  االرتباط 
بني  الكلو"  و"ارنيسطو  موف" 
االجمتاعية  "الحركات  نضال 
العاملة. والطبقة  الجديدة" 



العدد : 425   6
من 21 إلى 27 شتنبر  2021

السياسية

التعليم العمومي بني سياسة التخريب ورضورة النضال 

لفرض اإلصالح الفعيل
األســتــاذات  جماهير  نفذتها  أخــرى  نضالية  ملحمة 
شتنبر   16 يــوم  التعاقد  عليهم  فــرض  الذين  واألســاتــذة 
احملاكم  من  العديد  أمام  احتجاجية  وقفات  بتنظيم   2021
وعدة  ووجــدة  وفاس  البيضاء  والــدار  الرباط  يف  املخزنية 
حسب  األســتــاذيــة  اجلماهير  تــوافــدت  لقد  أخــرى.  مــدن 
حساب  أربــك  عــالــي  نضالي  وبــحــمــاس  مضبوط  بــرنــامــج 
قواته  مــن  غفيرة  أعـــداد  إنـــزال  مــن  كثف  ــذي  ال النظام 
األستاذات  لترهيب  وأشكالها  تالوينها  مبختلف  القمعية 
ــاد املــواطــنــات  ــع ــذة، وبــاخلــصــوص مــحــاوالت إب ــاتـ واألسـ
باتوا  الذين  معهم،  واملتعاطفني  املتضامنني  واملواطنني 

يستوعبون أنهم، بدفاعهم عن حقهم املشروع يف اإلدماج يف 
العمومية.  املدرسة  عن  يدافعون  إمنا  العمومية،  الوظيفة 
عليهم  املــفــروض  األســاتــذة  تنسيقية  أعطت  ــرى،  أخ مــرة 
ملناوراته  التحدي  خالل  من  للنظام،  بليغا  درسا  التعاقد 
وأثبتت  وصمودهم،  وحدتهم  تكسير  محاوالت  إلى  الهادفة 
متماسك  مناضل  ودميقراطي  وحــدوي  إطار  أنها  للجميع 
اليائسة  واحملاوالت  اخلسيسة  املمارسات  كل  منه  تنال  لن 
أن  استطاعت  الوطنية،  فالتنسيقية  مصدرها.  كــان  أيــا 
السرية  الدنيئة،  األساليب  كافة  وتستوعب  جيدا  تعي 
لتدجني  الــقــدم،  منذ  النظام،  استعملها  التي  والعلنية 
واملمخزنة  املخزنية  السياسية  واألحزاب  النقابات  قيادات 
تطبيق  يف  وتساهم  معه  تتواطأ  ملخططاته،  رهينة  لتصبح 
القطاعات  يف  كما  التعليم،  قطاع  يف  الالشعبية  سياساته 
املركزيات  قيادات  كل  أن  على  خاف  فغير  األخرى.  احليوية 
كانت  التعليمية،  النقابات  قــيــادات  وضمنها  النقابية 
خبراء  طــرف  من  ــداده  إع مت  الــذي  املخطط  على  مطلعة 
تفكيك  يستهدف  ــذي  وال االمبريالية  املالية  املؤسسات 
والصحة.  التعليم  قطاعي  وأســاســا  احليوية  القطاعات 
املدرسة  تصفية  مبخطط  علم  على  كانت  القيادات  فهذه 
وفرض  التعليم  لقطاع  التدريجية  واخلوصصة  العمومية 
للتربية  اجلــهــويــة  ــات  ــي ــادمي األك ــع  م الــتــعــاقــد  ســيــاســة 
عاملة  يدا  ليصبحوا  واألساتذة،  األستاذات  على  والتعليم 
أن  كما  اخلصوصي،  التعليم  لوبيات  إشــارة  رهن  رخيصة، 
عدد  وتقليص   بتقويض  علم  على  كانت  القيادات،  هذه 
يسمى  مبــا  واستبدالها  التربوية  األطــر  تكوين  مــراكــز 

املدرسة  لتصفية  ممهدات  كلها  وهي  التعليم،  مهن  مبراكز 
فيه  الشروع  مت  املسلسل  هذا  العمومي،  والتعليم  العمومية 
تتحمل  النقابية  القيادات  فكل  احلالي.  القرن  بداية  منذ 
أو ذاك، يف  إلى هذا احلد  املشاركة،  التاريخية يف  املسؤولية 
املدرسة  وتدمير  التعليم  لقطاع  التخريبي  املخطط  جرمية 
التوجه  للتعليم،  الوطنية  اجلامعة  باستثناء  العمومية، 
املعالم  إرساء  بعد  تأسست  التي  النقابة  وهي  الدميقراطي، 
عناصر  يف  تشارك  لم  والتي  اجلهنمي  املخطط  لهذا  الكبرى 
كافة  يف  التنسيقية  مع  تتضامن  جندها  لذلك  اجلرمية، 
فما  النظام.  طرف  من  مكبلة  غير  ألنها  النضالية،  معاركها 

العمومية واملطالبة  التباكي على املدرسة  اليوم من  نشاهده 
ــزاب  واألحـ الــنــقــابــات  ــذه  ه ــرف  ط مــن  التعليم،  بــإصــالح 
لعب  هو  بل  التماسيح  دموع  مبثابة  يعد  املخزنية  السياسية 
عنوانها  هزلية  مسرحية  يف  بإتقان،  لها،  املرسومة  لألدوار 
العمومية  املدرسة  وعن  العمومي  التعليم  قطاع  عن  الدفاع 

القطاع. شغيلة  أوضاع  بتحسني  املطالبة  وكذلك 
وأدواته  مخبريه  جيش  خالل  من  النظام،  استنتج  لقد   

واألساتذة  لألستاذات  الوطنية  التنسيقية  أن  القمعية، 
محاوالت  على  عصية  منظمة  التعاقد،  عليهم  فرض  الذين 
العديد  إلضعاف  استعمالها  ألف  التي  واالختراق  التدجني 
إلى  التجأ  واملدنية، لذلك،  والنقابية  السياسية  الهيئات  من 
على  والتضييق  والتنكيل  القمع  يف  املتمثل  املعهود  أسلوبه 
وتلفيق  القضائية  املتابعات  فبركة  خالل  من  التنسيقية 
املزاولني  واألســاتــذة  األســتــاذات  لعشرات  الكيدية  التهم 
كمحاولة  النائية،  املناطق  فيها  مبا  املناطق،  مختلف  يف 
حقهم  انتزاع  على  وإصرارهم  صمودهم  من  للنيل  يائسة 
على  العمومية،  الوظيفة  سلك  يف  وترسيمهم  إدماجهم  يف 
املتابعات  هذه  إلى  باإلضافة  املرسمني.  زمالئهم  باقي  غرار 
بهدف  الفئة  هذه  أجور  من  ظاملة  اقتطاعات  متت  املهينة، 

البطولية.  نضاالتها  وعرقلة  استنزافها 
الدولي  النقد  صندوق  توجيهات  ينفذ  الذي  النظام،  إن 
والبنك العاملي التي تهدف إلى تخفيض نسبة كتلة األجور، 
على  يراهن  العمومية،  الوظيفة  من  التخلص  يعني  ما  وهو 
األكــادميــيــات  ــرف  ط مــن  ــذة  ــات واألس ــاذات  ــت األس توظيف 
يتم  أن  على  أولــى،  كمرحلة  والتعليم،  للتربية  اجلهوية 
للرأسمال احمللي واألجنبي، مع تفويت  الهياكل  تفويت هذه 
قطاع  من  يدها  الدولة  لتنفض  كذلك،  واملعاهد،  املــدارس 
فرض  الذين  واألساتذة  األستاذات  إن  كامل.  بشكل  التعليم 
وحسهم  وعيهم  مدى  عن  اليوم  براهنوا  التعاقد،  عليهم 
ومن  العمومية،  املدرسة  عن  شرسني  كمدافعني  الوطني 
االستفادة  يف  املغربي  الشعب  وأبناء  بنات  حق  عن  خاللها 
كليا  يتناقض  ما  وهو  جودة،  وذي  موحد  مجاني،  تعليم  من 

الشكلي.  االستقالل  منذ  املتبعة،  السياسات  مع 
التضامن  على  الضبابية  من  نوع  خلق  أجل  من  ومؤخرا، 
الوطنية  التنسيقية  بــه   حتظي  أصبحت  الــذي  الــواســع  
طرف  من  التعاقد  عليهم  املفروض  واألساتذة  لألستاذات 
والغيورين  الغيورات  وكافة  احلقيقية  الدميقراطية  القوى 
النظام  أطلق  العمومي،  والتعليم  العمومية  املدرسة  على 
خالل  من  اإلسالمية،  التربية  مادة  حول  خلبطة  محاولة 
لبعض  بالنسبة  االمتحانات،  يف  نقطتها  احتساب  عــدم 
ــرخ داخــل  ــي مــحــاولــة خللق ش الــدراســيــة، وه املــســتــويــات 
أنه  مببرر  يدينه  ومن  القرار  هذا  يشجع  من  بني  املجتمع 
الذين  واألساتذة  األستاذات  إن  اإلسالمي.  الدين  يستهدف 
العتيدة،  تنسيقيتهم  خــالل  من  التعاقد،  عليهم  فــرض 
وعن  العمومية  املدرسة  عن  للدفاع  األخير  املربع  يشكلون 
قيادات  جل  استسلمت  أن  بعد  العمومي،  التعليم  قطاع 
مباركتها  عبر  واملدنية  والنقابية  السياسية  املنظمات 
الشعبية،  اجلماهير  على  املفروضة  التقشفية  للسياسات 
الهوة  تعميق  من  تزيد  التي  املتوحشة  السياسات  هــذه 
ثرواتهم  وتتضاعف  عددهم  يتقلص  الذين  األغنياء  بني 
فقره  يــزداد  الذي  الشعب  من  األعظم  والسواد  باستمرار 
هي  العمومية  املــدرســة  أجــل  مــن  املعركة  إن  وتهميشه. 
فعلى  الشعبية،  اجلماهير  كــافــة  تهم  مصيرية  معركة 
تتالحم  أن  الالشعبية  النظام  لسياسات  املناهضة  القوى 
لألستاذات  الوطنية  التنسيقية  حول  وتلتف  بينها  فيما 
مستقل  كإطار  التعاقد  عليهم  فــرض  الذين  واألســاتــذة 
هجمات  ــد  ض حتصينه  أجــل  ــن  م ــدوي،  ــ وح دميــقــراطــي 
ليقوم  بها  االستفراد  فرصة  منحه  وعدم  وأذنابه  النظام 

إزاءها. التخريبية  مبحاوالته 
                    

احلسني لهناوي 

إن النظام، الذي ينفذ توجهيات 

صندوق النقد الدويل والبنك العاملي 

اليت هتدف إىل تخفيض نسبة كتلة 

األجور، وهو ما يعين التخلص من 

الوظيفة العمومية، يراهن عىل 

توظيف األســتــاذات واألســاتــذة 

مــن طــرف األكــادميــيــات الجهوية 

للرتبية والتعلمي، كرمحلة أولــى، عىل 

أن يمت تفويت هذه الهياكل للرأمسال 

املحي واألجنيب، مع تفويت املــدارس 

واملعاهد، كذلك، لتنفض الدولة يدها 

من قطاع التعلمي بشكل كامل.
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التعلميية  للسياسة  مرحي  كعنوان  اإلطــار،  القانون  مترير  إن 
يف  للحق  قاضية  رضبة  يعترب  الشعب  ميثل  ال  برملان  عرب  ببالدان، 
ملقتضيات  الفعي  التزنيل  يعترب  كما  العمومي  التعلمي  مجانية 
الحق يف التعلمي كما جاءت يف الفصل 31 من الدستور املمنوح، 
من  الــدولــة  بــه  ستجود  مبــا  مــروطــا  الحق  ــذا  ه جعل  ــذي  ال
الرتابية  والجماعات  العمومية  "مساهمة" إىل جانب املؤسسات 

ومساهمة األرس.

تكافؤ  وعدم  المتيزي  أوجه  تعمقت  كوفيد19-،  جائحة  سياق  ويف 
الفرص يف الحصول عىل التعلمي، حيث أظهرت التقارير الرمسية 
متابعة  من  ابملرة  يمتكنوا  مل  األويل  التعلمي  أطفال  أن  غريها  قبل 
هذا  عن  انقطعت  التالميذ  من  مهمة  ونسبة  بعد،  عن  الدروس 

التعلمي، مما يبني الفشل الذريع لهذا النوع من التعلمي.

تلميذا   304.545 أن  الرمسية  اإلحــصــاءات  حسب  ومعلوم 
أية  دون  املدرسة  غادروا  املنرصم  الدرايس  املومس  يف  وتلميذة 
لالبزتاز  الخاص  التعلمي  تالميذ  أرس  وتعرضت  مستقبلية،  آفاق 
 140.000 بنحو  دفع  مما  الخاصة،  املدارس  طرف  من  والهتديد 
التعلمي  اتجاه  يف  الخاصة  املدارس  مغادرة  إىل  وتلميذة  تلميذ 

العمومي.

الهيكلية  ــة  األزم ملواجهة  التعلمي  مزيانية  من  الرفع  وعــوض 
التمنية  أهداف  من  الرابع  الهدف  وتحقيق  الحيوي  القطاع  لهذا 
املزيانية  هذه  تعرضت  املغرب،  علهيا  صادق  واليت  املستدامة 

برمس سنة 2020 إىل التخفيض مبقدار 3.8  مليار درهم.

احتجاجها  عن  تعرب  املدين  املجمتع  وجمعيات  النقاابت  فتأت  وما 
عىل إغالق ابب الحوار وخاصة لعدم استشارهتا يف إعداد الدخول 
لفرض  الصحية  الطوارئ  لحالة  الحكومة  واستغالل  املدريس 
الرتبوية  واألطر  التالميذ  مصلحة  مراعاة  دون  مجحفة  إجراءات 

واإلدارية.

يف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقراطي واستكماال مللف عدد 
نخصص  الخصويص،  التعلمي  تناول  الذي  املنرصم،  األسبوع 
الساحة  مستجدات  ضــوء  عــىل  بــبــالدان  التعلمي  لــواقــع  امللف 

التعلميية والدخول املدريس والجامعي.

أزمة التعلمي ابملغرب وفشل مشاريع "اإلصالح"

يف الخلفيات السياسية والطبقية للتعاقد والهشاشة الشغلية يف ميدان التعليم
اسالمي ع احلفيظ

العام الفكري  التأطري  يف 
واخلوصصة  اخلاصة  امللكية  تقديس  فكرة  بني  الصراع  إن 
بني  الــصــراع  وليدتا  اجلماعية  امللكية  التأميم/أو  وفكرة 
والقوى  والفكر  األغنياء(  )صوت  الرأسمالية  والقوى  الفكر 
الصراع  وحصيلة  والكادحني(،  العمال  )صوت  االشتراكية 
إلى  ــراع  ــص ال ــذا  ه أدى  حيث  املجتمع  يف  املــريــر  الطبقي 
الشعبية  الطبقات  لصالح  اجتماعية  مكتسبات  حتقيق 
الوطنية  الدولة  )بناء  املركز  يف  الرأسمالية  املجتمعات  يف 
املسألة  صعيد  على  عنه  ترتب  وما  العلمانية  الدميقراطية 
ومبادئها  العلمانية  الوطنية  املدرسة  بناء  من  التعليمية 

واملجاني(. املوحد  كالتعليم  الكبرى 
وكذلك يف دول األطراف التي حتررت من االستعمار ورأت 
يف التأميم أو يف الرهان على القطاع العام مدخال لبناء دولة 

الشاملة.  للتنمية  مدخال  التعليم  على  الرهان  ويف  وطنية، 
انخرطت دول أخرى حصلت على استقالل شكلي  يف حني 
سياساتها  جعل  مما  العمياء  التبعية  يف  األركان  مكتمل  غير 

االمبريالية. القرار  مبراكز  مرهونة 
بدأت  الثمانينات  وبداية  السبعينات  نهاية  منذ  لكن 
سياسات  تعتمد  الدولي  واملالي  االمبريالي  الضغط  موجة 
االقــتــصــاديــة  الــبــنــيــات  هيكلة  إعـــادة  لــفــرض  هجومية 
للقطاعات  الدولة  خدمة  من  للتخلص  الطرفية  الرأسمالية 
زعمها  حسب  للدولة  "املكلفة"  اإلستراتيجية  االجتماعية 
املتوحشة(،  الليبرالية  إلى  الكنزي  املنظور  من  )االنتقال 
االشتراكي  املعسكر  تفكك  الهجوم  هذا  تسريع  على  وساعد 
سوى  أمامها  يكن  فلم  ق20،  من  التسعينات  يف  ومكتسباته 
الشعبية  للطبقات  االجتماعية  للحقوق  القصير  احلائط 
تدريجيا  بإخضاعها  والشغل  والصحة  التعليم  مقدمتها  ويف 
هذا  وفق  باعتبارها،  املتوحشة  الرأسمالية  السوق  لقوانني 
العرض  عملية  إلى  تخضع  أن  يجب  وسلع  خدمات  املنظور، 
البورجوازي(،  اجلشع  إلى  )إي  والرسملة  والتسليع  والطلب 
لربح  ــذرة  م بضائعية  قيم  جلعلها  يسيل  لعابها  وأصــبــح 
املصطلحات  والقطاع اخلاص مستعملة ترسانة من  الرأسمال 
املخادعة  واإليديولوجية  الظاهر  يف  "احملايدة"  واملفاهيم 
ملخططات  خدمتها  مــن  يعنيه  مبــا  العمق  يف  واملــلــغــومــة 
الكفاءة،  املردودية،  (املرونة،  جديدة  واستعمارية  رأسمالية 
العملية  وهدف  قلب  هو  التلميذ  املدرسي،  الزمن  يف  التحكم 
أولوية  األولي  التعليم  املقابل!،  يف  املجانية  وضرب  التعليمة 
التعاقد،  ــودة،  اجل املقابل!،  يف  األولــي  التعليم  وخوصصة 
املفوض  التدبير  املقاولة،  املدرسة  املدرسي،  العرض  جتويد 
لتأطير  خــداعــا  األكــثــر  والكلمة  الــنــجــاعــة...(  ــل  أج مــن 
مبوجبها  ميرر  التي  ــالح"  "اإلص كلمة  هو  املخططات  هذه 
للمدرسة  املوحد  الوطني  للطابع  كبيرة  تخريبية  خطط 

العمومية.
الخاص السيايس  التأطري  يف 

الطبقي  للصراع  جليا  حقال  واملدرسة  التعليم  حقل  شكل 
احلركة  بــني  ــراع  ــص وال للمغرب  الشكلي  االســتــقــالل  منذ 
استطاعت  باخلصوص،  فيها  التقدمي  واجلناح  الوطنية 

لتأطير  الرئيسية  األربــعــة  املــبــادئ  فــرض  األخــيــرة  هــذه 
التوحيد؛  التعميم؛  )املغربة؛  املغرب  يف  التعليمية  السياسة 
 1957 للتعليم  الرسمية  باللجنة  سمي  ما  منذ  التعريب( 
الدولة  آنذاك حملاولة بناء  املبادئ تستجيب  وقد كانت هذه 
وطني  تعليم  لبناء  الكبرى  املسارات  حددت  حيث  الوطنية 

عمومي.
دائما  كانت  إذا  النظام  وسياسة  السائدة  الطبقات  لكن 
تقبل على مضض هذه املبادئ فإنها كانت تعمل على التملص 
الشعبية  للجماهير  النضالية  القوة  تراجعت  كلما  منها 
بصفة  التعليمي  الوسط  يف  النضالية  واحلركة  عامة  بصفة 
التعليمية  النقابات  املغرب،  لطلبة  الوطني  )االحتاد  خاصة 
استهدافها  مت  التي  التالميذية...(  احلركة  التقدمية، 
حلقوق  اجلسيمة  واالنتهاكات  واحلظر  واحلصار  بالقمع 
الوحدة  شعار  عن  التراجع  مقدمة  كانت  ولقد  اإلنــســان، 
نظام  مراجعة  النظام  حــاول  حــني   ،1965 مــع  والتعميم 
والتالميذ  الطلبة  وترهيب  الطرد  بنود  وإدخال  الباكلوريا 
يف  له  تصدت  الــذي  املخطط  هــذا  واألســاتــذة،  والعائالت 

23 مارس. احلني من خالل انتفاضة جماهيرية ل 
الصعب  من  الطبقية  مخططاته  أن  النظام  أدرك  لقد 
الذي  السائد  والطالبي  التعليمي  الوعي  ظل  يف  متريرها 

والتقدمية  االشتراكية  والتوجهات  األفكار  عليه  تهيمن 
النقدية والذي تسنده القوى التقدمية )احلركة االحتادية 
اليسار  باسم  املعروفة  املاركسية-اللينينية  واحلركة  آنذاك 
الفكر  هذا  ينابيع  جتفيف  مخططات  إلى  فلجأ  اجلديد(، 
الدولة  وأجهزة  املجتمع  دواليب  مختلف  يف  املنتشر  الثوري 
املخططات  من  للمجتمع  ومناعة  مقاومة  شكل  والذي  نفسها 

أو  الفرنسي  للنظام  املخزنية  التبعية  بفعل  عليه  املفروضة 
للمؤسسات  وتبعيته  املغربي  للنظام  الرجعي  الطابع  بفعل 
إعادة  لشروط  والفارضة  للقروض  املانحة  الدولية  املالية 
بإغالق  التعليمية  والبرامج  املناهج  تخريب  إن  اجلدولة، 
الفلسفة  تعويض  أو  الصيت  الذائع  السوسيولوجيا  معهد 
واحملافظ  الظالمي  للفكر  )ترجيحا  اإلسالمية  بالدراسات 
بتنوعه  والعقالني  التنويري  اإلسالمي  للفكر  حتى  وإقصاء 
واعية  توجهات  بــل  أفــعــال  ردود  مجرد  تكن  لــم  وغــنــاه(، 
املغرب  يف  التعليم  إخضاع  إلعــادة  مــدروس  مخططات  ولها 
املدرسة  ــدة  وح ضــرب  يف  املتجدد  الطبقي  املخطط  إلــى 
أو  مبستويني  مــدرســة  وخلق  مجانيتها،  ــرب  وض املغربية 
وأخرى  للفقراء  ومدرسة  لألغنياء  )مدرسة  مستويات  بعدة 
يف  يختزل  الوطن  مفهوم  يجعل  مما  املتوسطة(  للطبقة 

جامعة. وطنية  هوية  بدون  /جغرافيا  السوق  مفهوم 
والسلم  الــدميــقــراطــي  باملسلسل  ســمــي  مــا  بــدايــة  إن 
بعض  دمج  على  يعمل  املخزني  النظام  ستجعل  االجتماعي 
مربع  يف  باخلصوص(  االحتادية  )القيادات  املمانعة  القوى 
املتوحشة،  الليبرالية  للسياسات  التدريجي  االستسالم 
الهيكلي  التقومي  لسياسات  النظام  سينصاع  اإلطار  هذا  ويف 
لالقتصاد  الشاملة  الهيكلة  إعادة  محاولة  من  سيتبعها  وما 

يتبع ص 8 
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مجال  يف  املكتسبات  مــن  التخلص  على  بالعمل  املــغــربــي 
والشغل. والصحة  والتعليم  العمومية  الوظيفة 

عنوان  الثمانينات  وبداية  السبعينات  لنهاية  وسيكون 
تعليمية  سياسات  مترير  النظام  محاولة  يف  متثل  عريض 

شعبية.  وال  تبعية  مخزنية 
إعــادة  ويف  التبعية  يف  املغربي  النظام  ارمتــاء  شكل  لقد 
كما  املمالة  الليبرالية  السياسات  سن  يف  للديون  اجلدولة 
الدولية  االتفاقيات  مــن  العديد  على  مصادقته  شكلت 
خوصصتها  )أي  ــات  ــدم واخل الــتــجــارة  بتحرير  املرتبطة 
االستعمارية  الدول  مع  الثنائية  االتفاقيات  أو  وتسليعها( 
إلخراج  الدولي  البنك  تقرير  لوصفات  واخلضوع  السابقة، 
الدولي  البنك  )تقرير  القلبية  السكتة  من  املغربي  االقتصاد 
الليبرالية  التوجهات  تكريس  من  ملزيد  مدخال  ل1995( 
اخلــدمــات  عــلــى  الطبقي  الــهــجــوم  مــن  ومــزيــد  املــتــوحــشــة 
النظام  عمل  وقد  والشغل،  والصحة  التعليم  يف  العمومية 
االمبريالية  من  وبدعم  ماكر  بتحايل  املقابل  يف  السياسي 
إضراب  بعد  وخاصة  للنقابات  الشعبية  املقاومة  تفكيك  على 
1990، وما تاله من تأجيج التناقضات داخل حزب  14 دجنبر 
وتداعيات  معارضة  سياسية  قوة  أكبر  االشتراكي  االحتــاد 
ذلك على املقاومة النقابية، أو من خطوات "االنفراج" املزعوم 
لتهيئ الظروف للمرور السلس للسلطة عبر حكومة "التناوب 
 1999 والتكوين"  للتربية  الوطني  "امليثاق  ومترير  التوافقي" 
حتت  التعاقد  ملخطط  وعلني  رسمي  بشكل  الباب  فتح  الذي 

. الوطني"  "اإلجماع  مسمى 
االستعجالي")2009-2012(،  "املــخــطــط  كــرس  كما 
من  وغــيــرهــا   )2015-2030(" اإلستراتيجية  و"اخلــطــة 
وضرب  والتعاقد  اخلوصصة  اجتاه  نفس  يف  السير  التقارير 
األولي  التعليم  عن  احلديث  أن  ذلك  املغربية.  املدرسة  وحدة 
فاخلوصصة  العيون،  يف  للرماد  ذر  مجرد  اجلـــودة...  وعــن 
للسير  األخضر  الضوء  أعطي  وقد  وساق  قدم  على  جارية 
هذا  وضعية  عن  النظر  غض  من  يعنيه  مبا  االجتــاه  هذا  يف 
التعاقد  ضمانات  حيث  ومن  البنيات  جودة  حيث  من  القطاع 
العمل  توقيت   + العطل   + )الرخص  احلقوق  ويف  األجــور  يف 
األمــوال  رؤوس  أصــحــاب  جشع  حيث  ــن  وم الــتــقــاعــد...(   +
األرباح  املضمون  القطاع  هذا  يف  االستثمار  على  املتهافتون 
أخرى  وقطاعات  واألمن  الداخلية  مسؤولي  حتى  جند  )بل 
أصبحوا  االقطاعيني  والــفــالحــني  والــصــيــادلــة  كــاألطــبــاء 
ذلك  من  واألكــثــر  عنه(  غريبون  هم  قطاع  يف  يستثمرون 
)الرؤية  كأولوية  به  التبجح  يتم  الذي  األولي  التعليم  فإن 
أسند  وقد  كلي  بشكل  خصوصي  تعليم  هو  اإلستراتيجية( 
من  وأقل  العبودية  تشبه  ظروف  يف  ومربيني  ملربيات  أحيانا 
2021-( احلالي  املوسم  من  ابتداء  أصبحت  بكثير،  التعاقد 
الهشاشة  ظروف  مستغلني  مناولة  جمعيات  تديره   )2022

االجتماعي. والفقر 
الوضع  ولتهشيش  للتعاقد  متعددة  صيغ  مترير  مت  لقد 
بدأ  وأساتذة  شغيلة  التعليم  قطاع  يف  للعاملني  االجتماعي 
مرورا  واحلراسة  والطبخ  النظافة  قطاع  ومستخدمي  بعمال 
سد  وأساتذة  العرضيني  األساتذة  مثل  املدرسني  باألساتذة 
احملاضر،  وأساتذة  النظامية  غير  التربية  وأساتذة  اخلصاص 
املتدربون  األســاتــذة  إلــى  وصــوال  املتطوعون...  واألســاتــذة 
مفصولة  تكن  لم  "التجريبية"  الصيغ  وهذه   ...2016 لفوج 
الوظيفة  منطق  تفكيك  يستهدف  الذي  األم  املخطط  عن 
تشغيال  األكثر  القطاع  باعتباره  التعليم  قطاع  يف  العمومية 
املتعاقدين"  "األســاتــذة  بصيغة  وانتهاء   ،)50% من  )أزيــد 

.2017/2018/ 2016 أفواج 
تشجيع  على  حثيث  عمل  هناك  كــان  الوقت  نفس  ويف 
الطوعية  املغادرة  سابقا  عبر  العموميني،  للموظفني  املغادرة 
على  يقضي  قد  مخطط  لتمرير  النسبي،  التقاعد  وحاليا 
تفقدها  لقوانني  ويخضعها  نهائي  بشكل  العمومية  الوظيفة 
تاريخ  عبر  األساتذة  اكتسبها  التي  احلقوقية  الضمانات  كل 

املتوحشة. الليبرالية  املخططات  ضد  النضال  من 
نخب  وجــود  مستغال  املخطط  هذا  يف  النظام  دخل  لقد 
الــســابــق:  احلــكــومــي  الــتــحــالــف  )مــكــونــات  سياسية  وقـــوى 
إسالميني وميني ومتمخزنني( مستعدة للعمل معه على مترير 
احلائط  عــرض  ضاربة  درجــة،  أقصى  إلــى  املخططات  هــذه 
التي  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  بناء  يف  الشعب  مطالب 
أحد  والعلماني  العصري  العلمي  املــوحــد  التعليم  يعتبر 

العالم الوطنية. الكبرى يف جتارب كل دول  ركائزها 
منذ  التعاقد  سياسة  الـــدول  مــن  العديد  جــربــت  لقد 
واجلــزائــر  والــكــامــبــودج  الهند  يف  املــاضــي  الــقــرن  تسعينات 
منظمات  طرف  من  حتى  التجارب  هذه  انتقاد  ومت  وغيرها 
منظمة  مثل  سلبياته  ــد  رص استطاعت  تــربــويــة  دولــيــة 
الدول  هذه  بعض  يف  األساتذة  نضاالت  أن  كما  اليونسكو، 
التوظيف  إلى  والعودة  الدولة  تراجع  إلى  أدت  اجلزائر  منها 

العمومي. 
وتكميلي  جدا  محدود  فهو  املتقدمة  الدول  يف  التعاقد  أما 
مختلفة  جد  قانونية  وبنيات  حقوقية  أسس  على  ويتوفر 
دميقراطي  وطني  تعليم  لها  دول  بني  القياس  يجوز  ال  حيث 
علماني موحد مجاني وعصري له مكانة يف العالم يف تخريج 
والثقافة  اإلنسان  حقوق  قيم  تكريس  ويف  والنخب  العلماء 
ظل  يف  ولو  االجتماعي  بالترقي  ويسمح  العصرية  املدنية 
هجني  فوضوي  بتعليم  ملقارنته  مجال  وال  الرأسمالي،  النظام 
وتذرف  االرجتال  تتعمد  متعفنة  ونخب  بورجوازية  تنهشه 
للمال  الشرس  النهب  أنهكها  ميزانيات  على  التماسيح  دموع 
إغناء  وسياسة  الضريبي  والتملص  والفساد  والثروات  العام 
عاما   60 ظرف  يف  حتى  يستطع  ولم  الفقير،  وإفقار  الغني 
رافعة  يكون  أن  فباألحرى  األبجدية  األمية  على  القضاء 

للتقدم.
عندها الوقوف  يجب  أساسية  وخالصات  مالحظات 

طبقية،  سياسة  هي  املغرب  يف  التعليمية  السياسة  إن 
بها  العصف  اليوم  يتم  التي  املكتسبات  من  العديد  فرغم 
مشروعا  تخدم  التعليمية  السياسات  دائــمــا  كانت  فقد 
املوحدة  الوطنية  املدرسة  بناء  يستطع  لم  حاكما  طبقيا 
أمام  أصبحنا  وبالتالي  متييز  بدون  الشعب  وبنات  أبناء  لكل 
التموقعات  إنتاج  يعيد  تعليم  وهو  املستويات  متعدد  تعليم 
يسمح  وال  األصلية  طبقته  إلى  فرد  كل  يعود  حيث  الطبقية 
الطبقات  )نظام  االجتماعي  الترقي  يف  باملساواة  التعليم  له 

والوضيع(. الشريف  حيث  القروسطي  باملفهوم 

احملتويات  حيث  من  ومتخلف  رجعي  إيديولوجي  تعليم 
العقل  ويهمش  السائدة  الظالمية  املخزنية  الثقافة  يكرس 
الهاجس  عليه  ويطغى  الطاقات  وتفتق  والفنون  والعلم 

األمني.
60 عام فاقدا البوصلة حول السياسة  تعليم يتخبط منذ 
اللغة  محتقرا   " و"الهجانة  الفرنسة  بني  مترددا  اللغوية 
العربية، ومهمشا األمازيغية، ليس على أسس علمية لسانية 
السائدة  الطبقية  للكتلة  التبعية  أو معرفية بل من منطلقات 
الشعبي. الوطني الدميقراطي  التحرري  املشروع  وبعدها عن 
بحيث  البيداغوجية  االخــتــيــارات  يف  يتخبط  تعليم 
اإلدمــاج  ببيداغوجيا  التحسيسية  التجربة  منذ  يعيش 
قيد  يتقدم  ولم  البيداغوجيا"،  يف  الصفر  "درجة  يشبه  ما 
أمنلة يف هذا املسار بل ترك الوضعية حتت عنوان "الالأدرية 

البيداغوجية" 
رغم  الكبرى  اجتاهاته  حول  إجماع  بأي  يحظ  لم  تعليم 
يحظ  لم  والتكوين  للتربية  الوطني  فامليثاق  االدعــاءات، 
القوى  ورفضته  انتقدته  حيث  له،  املروج  املزور  ب"اإلجماع" 
التنموي  النموذج  حول  و"امليثاق  والدميقراطية.  التقدمية 
أجل  من  واعدة  حقيقية  إصالحات  بأية  يبشر  ال  اجلديد" 

وشعبي. جيد  موحد  عمومي  تعليم 
الوظيفة  وتفكيك  العمومية،  املدرسة  تفكيك  سياسة  أن 
التقاعد  ومتديد  التعاقد  وفرض  املجانية  وضرب  العمومية، 
باجلهوية  باملسمى  له  عالقة  ال  العمومي  التوظيف  بدل 
الدميقراطية  إلى  يفتقد  نظام  ظل  يف  عليها  املفترى  املوسعة 
األدنــى  احلــد  على  اإلجهاز  يريد  مشروع  هو  بل  املركزية، 
العمومية  املدرسة  متثل  التي  الوطنية  الــروح  من  املتبقى 
الدولة  لبناء  رافعة  العمومية  والوظيفة  لها،  رمزية  املوحدة 
حتويل  إن  بدونها(،  أم  موسعة  )بجهات  املستقلة  الوطنية 
والربح  للتبضع  سوق  مجرد  إلى  التعليمي  واملجال  املدرسة 
لهذه  التهيئة  يتم  خاللها  من  الــذي  العني  هو  اخلدماتي 

العمومية.  املدرسة  ضد  اجلهنمية  املخططات 
املخطط ملواجهة  املطلوب  مضن  مقرتحات 

لألساتذة  الوطنية  للتنسيقية  احلالية  النضاالت  إن 
واجهات  من  مهمة  واجهة  يعتبر  التعاقد  عليهم  فرض  الذين 
بوقف  املتعلق  شقه  يف  وخصوصا  املخطط  ضــد  النضال 
أو  قيد  بال  العمومية  الوظيفة  يف  اإلدماج  واملطالبة  التعاقد 

شرط .
واعية  كفاحية  أســس  على  النقابية  احلركة  وحــدة  إن 
وعلى  العمومية  املدرسة  على  استراتيجيا  املخطط  بخطورة 
فكل  مضى  وقــت  أي  من  أكثر  مطلوبة  العمومية  الوظيفة 
ومبجانيتها،  العمومية  باملدرسة  سيعصف  للملف  جتزيء 
العمومية،  الوظيفة  بقيمة  احلــائــط  ــرض  ع وســيــضــرب 

الشغلية. احلقوق  وسيهدد 
ضد  والتقدمية  والدميقراطية  الوطنية  القوى  وحدة  إن 
العمومية  والوظيفة  العمومية  املدرسة  تفكيك  مخططات 
املــواقــف  تسجيل  حيث  مــن  ليس  ملحا،  مطلبا  أصبحت 
جريئة  خطوات  اتخاذ  كذلك  حيث  من  ولكن  مهم،  وهــذا 
واملجلس  للتعليم  األعلى  املجلس  من  كاالنسحاب  وعملية 
للوظيفة  األعلى  واملجلس  واالجتماعي  االقتصادي  األعلى 
شرعية  مترير  فيها  يتم  مجالس  باعتبارها  العمومية... 

االستراتيجي. القطاع  لهذا  التصفية 
والدميقراطية  التقدمية  القوى  بني  عمومي  نقاش  فتح 
شعبي  كتعليم  املنشود  للتعليم  واضحة  رؤية  لبلورة  واحلية 
موحدة  علمانية  عمومية  وكمدرسة  عصري  دميقراطي 
وربط هذا املشروع بحل معضلة الدميقراطية ببالدنا، وجعل 
احلسابات  عن  بعيدة  للشعب  اإلستراتيجية  القطاعات 
عمياء  ولنخبة  جشعة  لبورجوازية  والضيقة  السياسوية 
املتالعبة  االمبريالية  املخططات  رهينة  أصبحت  وعميلة 

الفعلية.  نهضتها  أمام  والعائق  والشعوب  الدول  مبصالح 

مل هتمت السلطات 
املغرب  يف  االستعمارية 
العايل،  التعلمي  إبنشاء  

علمي  بحث  بتطوير  واكتفت 
األمثل  االستغالل  لها  يحقق 
الطبيعية.  للموارد  واملكثف 
وقد تولت إنجاز هذا البحث 

الغرض،  لهذا  أنشئت  معاهد 
واملعهد  ابستور  كمعهد 

لعلمي ا
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مازالت املنظومة التعليمية باملغرب تواصل إجنازاتها الكارثية، 
وتخلص  مدرسيني،  وعنف  هــدر  من  حققته  ما  حجم  موسعة 
بأطر  وتنكيل  أيضا،  وثانوية  وإعدادية  ابتدائية  مؤسسات  من 
احتجاجهم  خلفية  على  قضائيا  ومتابعتهم  واإلدارة  التدريس 
بشواهد  األميني  من  جلحافل  وتفريخ  املأساوية،  أوضاعهم  على 

مدرسية تشهد على ما حلق التعليم من عدوان وخراب.

 2030_2015 للتعليم  االستراتيجية  الرؤية  ثمار  إنها 

وجتويده،  القطاع  تنمية  خطة  لتحقيق   املدة  ثلث  انقضاء  بعد 
أبناء  فصلت  التي  كورونا  جائحة  ظل  يف  مرارتها  ازدادت  والتي 
منتصف  منذ  املدارس  وبني  بينهم  وحالت  فصولهم  عن  الفقراء 
اعتماد  أمــا   ،2020_2019 الــدراســي  املوسم  يف  مــارس  شهر 
املنصرم  الــدراســي  املوسم  يف  بعد  عن  والتعليم  التناوب  نظام 
بني  والتكافؤ  املساواة  عدم  فجوات  عمق  فقد   2021_2020
زبناء املدارس التجارية ورواد املدرسة العمومية الذين بقوا خارج 
التعليم املدرسي ملدة سنة كاملة، يحضرون أسبوعا ويتغيبون يف 
األسبوع املوالي والذي ميكن أن يلحقه أسبوع عطلة بينية وبعده 
إضراب ملدة ثالثة أو أربعة أيام متوالية ليتصادف األسبوع الرابع 
عن  االنفصال  حفز  الذي  بالشكل  آخر  فوج  التحاق  ضرورة  مع 

املدرسة لألبد.

اخلرق  أو  بالالدستوري  وصفه  ميكن  ما  سبق  ما  كل  يف  ليس   
ينص  البلد  يف  نص  فأسمى  والتزاماتها،  البلد  لقوانني  املشني 
العمومية  واملــؤســســات  الــدولــة  "تعمل  ــه:  أن على   31 فصله  يف 
لتيسير  املتاحة،  الوسائل  كل  تعبئة  على  الترابية  واجلماعات 
على  احلصول  يف  احلق  من  واملواطنني  املواطنات  استفادة  أسباب 
على  يعملون  إنهم   ، جــودة"  وذي  الولوج  ميسر  عصري  تعليم 
تيسير األسباب فقط، بل حتى النموذج التنموي الذي تهارشت 
األحزاب  كل  مضامينه،  تطبيق  أجل  من  الفساد،  أشكال  بأغرب 
جتر  التي  الكمبرادورية  الطغمة  مصالح  خدمة  حول  امللتفة 
تشجيع  ضرورة   على   89 الصفحة  يف  ينص  الفوضى،  نحو  البلد 
تفويض تدبير بعض اخلدمات العمومية إلى فاعلني اقتصاديني 
والثقافة  املهني  ــاج  واإلدم والتعليم  الصحة  مجال  يف  خصوصا 
اآلثــار  كــل  مــن  التخلص  مــن  مبزيد  يعد  أنــه  أي  والــطــفــولــة... 
شركات  خلق  وتشجيع  ومجانيته،  العمومي  املرفق  من  املتبقية 
للتعليم اخلصوصي والتي تعرض سلعتها ملن يستطيع الدفع؛ أما 
أطر التدريس فيمكنهم تدبر حتسني مستوى دخلهم واستكمال 
اجلهد  بتوفير  وذلك  الفساد،  يف  باالنخراط  األسرية  نفقاتهم 
املفترض بذله يف قاعات الدرس الرسمية واالحتفاظ به لألوكار 
عموالت  مقابل  الفضاءات  لهذه  تالمذتهم  جلب  أو  إضافية.اخلصوصية 

إنه الطريق الوحيد الذي أضحى مفتوحا لهذه املهنة ملعاجلة 
93 من التقرير  منتسبيها النهيار قدرتهم الشرائية، فالصفحة 

العام للنموذج التنموي ينص على ضرورة "حث املدرسني املمارسني 
على حتسني أدائهم عن طريق توفير املزيد من إمكانيات الترقي 
كشرط  ويتعني  بالنتائج  حصريا  املشروطة  األجرة  يف  والتطور 
أولي لهذا اإلجراء وضع نظام جديد لتقييم املدرسني يأخذ بعني 
املهني"،  وتطورهم  التالميذ  تعلم  على  امللحوظ  أثرهم  االعتبار 
احلل  هو  الظل  يف  التعليم  قطاع  بأن  للقول  ملطفة  صيغة  إنها 
يحملهم  التنموي  النموذج  دام  ما  وضعيتهم،  لتحسني  األمثل 

مسؤولية سياسات وضعت أصال من أجل اإلقصاء الطبقي.

الفرنسية  اللغة  اعتماد  جتربة  على  الصدد  هذا  يف  لنطلع 
االستراتيجية  الرؤية  من  انطالقا  سواء  ثانية،  أجنبية  كلغة 
التنموي،  النموذج  إشارات  بعض  خالل  من  أو   2030_2015
يكمن  التي  التشريعية  املؤسسة  لصالحيات  اإلشــارة  باب  ومن 
هدفها يف حجب الطبيعة االستبدادية للنظام السياسي املغربي 
السلطات،  كل  جتلل  التي  اإللهية  امللكية  مببادئ  املسترشد 
 16 يــوم  تصادق  وهــي  واالتــصــال  والثقافة  التعليم  جلنة  فــإن 
فقد   51.17 رقم  اإلطــار  قانون  مشروع  على  يوليوز2019 
اللغة العربية متلك مقومات كثيرة لتدريس املواد  أكدت على أن 
قاطرة  قيادة  من  العربية  اللغة  متكني  بضرورة  وأوصت  العلمية  
التعليم ببالدنا واالنفتاح على مختلف اللغات، ما يعني أن العلوم 
أساسا وكل املواد األساسية ينبغي أن تدرس باللغة العربية،  إال أن 
ما يعرفه هذا املوسم الدراسي احلالي هو تعميم تدريس كل املواد 
العلمية باللغة الفرنسية رياضيات وفيزياء وعلوم طبيعية وذلك 
والتأهيلية، فلماذا ندرس  الثانوية اإلعدادية  املستويات  جلميع 
من  سنوات  تسع  بعد  أنه  يعلم  وجميعنا  إذن  الفرنسية  باللغة 
التعاطي مع هذه اللغة يف التعليم املدرسي، أي من الثالثة ابتدائي 
إلى غاية السنة الثانية باكالوريا، فإن التلميذ ال يستطيع بناء 
فقرة بهذه اللغة وأحيانا جملة واحدة، إن األسس الطبقية لهذا 
التي  البرملانية  اللجنة  خطابة  زبد  وإن  جدا  واضحة  االختيار 
اختيارات  أمــام  الصمود  يستطع  لم  واملعارضة   ــواالة  امل شملت 
البرجوازية الكمبرادورية التي تقرر لنا نوع التعليم الذي ينبغي 
اللغة  تخلف  تكريس  يضمن  مبا  أيضا،  ولغته  أبناءنا  يتلقاه  أن 
ومصالح  ثانيا  الفرنسي  الرأسمال  مصالح  وخدمة  أوال  العربية 
تشكل  الذين  أولئك  أمــام  وعقبة  باسمها،  الناطقني  احملميني 
وال  يجهلونها  حقا،  أجنبية  لغة  الفرنسية  اللغة  لهم  بالنسبة 
األم...  لغتهم  وليست  اليومية  يحتاجون الستعمالها يف حياتهم 
اآلن تبدو لنا جلية أهمية التباس وركاكة صياغة نصوص قانون 
فخلف  عباراته،  وتدقيق  ــواده  م دقــة  وعــدم   51.17 ــار  اإلط
عبارات التناوب اللغوي واالنفتاح على اللغات األجنبية وإتقانها 
"مساهمة  كعبارة  متاما  وتهميشها،   العربية  اللغة  إقصاء  يكمن 
يف  اخلاص  للقطاع  التابعة  والتكوين  والتعليم  التربية  مؤسسات 
املعوزة  األسر  )أبناء  املذكورة"  للفئات  باملجان  خدماتها  تقدمي 

وضعية  يف  املوجودين  واألشخاص  إعاقة  وضعية  يف  واألشخاص 
يف  مجانية  من  تبقى  ملا  يحضر  ما  حقيقة  تخفي  التي  خاصة( 
لتنزيل  والتنظيمي  التشريعي  املخطط  مواد  بني  فمن  القطاع، 
حلصيلة  التركيبي  التقرير  حسب   51.17 رقم  اإلطار  القانون 
السنة  هذه  خالل  والصادر  القطاعات  بحسب  احلكومي  العمل 
لتحفيز  خاص  نظام  إقــرار  يهم  قانون  مشروع  يوجد:   2021
التعليم  مؤسسات  من  وغيرها  لها  التابعة  واملؤسسات  اجلامعات 
العالي والبحث العلمي األخرى على إبرام الشراكات والسيما مع 
القطاع اخلص ومشروع مرسوم لتحديد ومراجعة رسوم التسجيل 
التربية  مبؤسسات  الصلة  ذات  واخلدمات  والتأمني  والــدراســة 
املعايير  حتديد  مرسوم  ومشروع  اخلاصة،  والتكوين  والتعليم 
لرسوم  امليسورة  األسر  أداء  بإقرار  اخلاصة  والكيفيات  والشروط 
تسجيل أبنائها مبؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام... من 
ومن  ميسورة؟  أسرة  يجعل  الذي  وما  امليسورة؟  األسر  هذه  هي 

هم ذوي االحتياج؟... إنها نفس العبارات املخاتلة مرة أخرى ...

اإلطــار،  قانون  يف  التعليم  معضلة  مع  التعاطي  فإن  عموما 
العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس  أوصى  الذي 
واختياراتها  لإلصالح  االستراتيجية  الرؤية  مضمون  بصياغة 
اجلميع  يلتزم  وطني   تعاقد  مبثابة  ليكون  ــاره  إط يف  الكبرى 
العام  التقرير  مخرجات  مــع  يتقاطع  مقتضياته،  بتطبيق 
الدقة  من  بكثير   94 الصفحة  يف  يؤكد  الذي  التنموي  للنموذج 
يكمن  للتعليم  املتجددة  األزمــة  من  اخلــروج  أن  على  والتفصيل 
يف: "تثمني مسار التعليم املهني بجعله مسلكا جذابا مينح فرص 
عمل ملموسة يف سوق الشغل لهذه الغاية تقترح اللجنة حتديد 
هدف طموح يتمثل يف متكني 20 يف املائة من تالمذة اإلعدادي 
والثانوي من سلوك املسار املهني يف أفق 2035 مقابل نسبة تقل 
هذه  بأن  علما  حاليا"  التوالي  على  املسجلة  املائة  يف  و5   1 عن 
النسبة تعد األعلى يف شمال افريقيا والشرق األوسط، إنها آخر 
صيحات التعاطي مع أزمة التعليم، هي رفع عدد التالميذ الذين 
التعليم  أزمة  نعالج  أخرى  بصيغة  أو  املهني،  التكوين  يقصدون 
بالتخلص منه نهائيا، وحتويل املدارس ملعسكرات للتدريب املهني 
اخليارات  مع  متناغم  وتعليم  متخلفة،  سوق  احتياجات  لتلبية 
على  القضاء  من  تطوره  منطق  يف  له  البد  الراهنة   االقتصادية 

آمال كل املتمدرسني.  

عائدات  قياس  هي  التعليم  قطاع  يف  البورجوازية  سياسة  إن 
تعليم أبناء عموم الكادحني على قيمة أسهمهم وحجم أرباحهم، 
ويصرون  التعليم  يف  حقهم  من  أبناءنا  يحرمون  تأكيد  بكل  إنهم 
ذريتهم  حق  من  التعليمية  للمؤسسات  الوصول  يكون  أن  على 
يف  ذكائه  وضع  عليه  فينبغي  البشري  اجلنس  باقي  أما  فقط، 
أجل  من  ولــدوا  لقد  املتخلفة،  واإلنتاج  االقتصاد  بنية  خدمة 
تلبية حاجات سوق مشوه ومطالبه وبذل حياتهم من أجل حياة 

ورفاهية الرأسمال ومنوه ... 

يف  التعليمية  الشغيلة  وضعتها  الــتــي  الثقة  ــإن  ف ختاما 
أصيلة،  نقابية  وهــويــة  بتصور  املناضلتني  النقابتني  مــن  كــل 
والكونفدرالية  الدميقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة 
املهنية  االنــتــخــابــات  نتائج  ــالل  خ مــن  للشغل  الدميقراطية 
الغضب  حجم  عن  ناهيك  اختالالت،  من  شابها  ما  رغم  األخيرة 
حتتمل،  ال  رهيبة  معدالت  بلغ  وفساد  قمع  من  املتنامي  الشعبي 
ومقاطعة  ــدن،  وامل القرى  كل  يف  متنامية  شعبية  واحتجاجات 
عارمة ملهزلة انتخابات تزيني واجهة االستبداد واحلكم الفردي 
غير  اخلوف  بأن  تؤكد  معطيات  كلها  عورته،  ستر  من  وحرمانه 
جرد  فقد  ما،  شيئا  أخيرا  قدم  االستبداد  كابوس  وأن  موقعه 
وعبر  املعتادة  باآلليات  اإلصــالح  إمكانية  يف  أمل  كل  من  الناس 
املؤسسات القائمة، يكفي فقط أن نحسن استثمار ما بدأ يختمر 
يف هذا "الفراغ السياسي" الذي لم يعد يراهن سوى على فعالية 

الشرطة وإخالصها...

القانون اإلطار 51.17  ووهم إصالح التعليم يف املغرب
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مشاريع إصالح التعليم العايل باملغرب يف امليزان

العايل  التعلمي  إصالح  محاوالت  عن  اتريخية  ملحة   I
ابملغرب  

يعد مشكل التعليم ُأمَّ املشكالت يف املغرب. وقد عرف، منذ ما 
دائما  كان  متتالية  إصالح  محاوالت  الفرنسي،  االستعمار  قبل 
مآلها اإلخفاق. ويرجع السبب يف ذلك إلى أننا لم نتوصل بعد، 
أو ال نريد أن نتوصل، إلى وضع تصور شامل يشارك يف بلورته 
اجلميع عبر نقاش هادئ وموضوعي. ولن ينجح هذا اإلصالح 
الدولة  إصالح  مع  يتزامن  لم  ما  عليه  املعقودة  اآلمال  ويحقق 
واملجتمع. إن مشكل التعليم يف املغرب مشكل تاريخي وسياسي 
يف  ويعكس  البالد،  يف  القائم  السياسي  النظام  لطبيعة  مالزم 
مشروع  متناقضني:  تعليميني  مشروعني  بني  الصراع  جوهره 
الدولة ومن يدور يف فلكها، وهو مشروع يسعى إلى تأبيد التبعية 
العمومي  التعليم  تسليع  على  ويعمل  الغربية،  لإلمبريالية 
التقدمية  الــقــوى  ومــشــروع  قيمته.  مــن  ــط  واحل وتبخيسه 
والدميقراطية والوطنية، وهو مشروع يدافع عن تعليم وطني، 
حداثي، دميقراطي، موحد، جيد ومجاني جلميع املغاربة. إن 
معركة إصالح التعليم جزء ال يتجزأ من معركة استكمال مهام 
والعدالة  والدميقراطية  الكرامة  مغرب  وبناء  الوطني  التحرر 

االجتماعية.
وأولوية  أهمية  إلى  التنبيه  هو  املقالة  هذه  من  الغرض  إن 
تناول موضوع إصالح التعليم العالي يف وقت أضحت فيه الدول 
الريادة  حتقيق  يف  تراهن  حديثا  برزت  التي  وتلك  املتقدمة 
على  ملواطنيها  الــرفــاه  وتوفير  واالجتماعية  االقتصادية 
مواردها البشرية وعلى اكتساب املعرفة وتطويرها ونشرها وحث 
ماذا ينبغي  أسئلة من قبيل:  التفكير يف  الباحث على  األستاذ 
التكنولوجية  الثورة  عصر  يف  للطالب  العالي  التعليم  يقدم  أن 
الثالثة؟ ما هو منوذج اإلنسان الذي نريد تكوينه؟ أيُّ دور ميكن 
للجامعة وللتعليم العالي أن يلعباه يف إعداد املواطن القادر على 
اتخاذ املبادرة وعلى الفعل يف محيطه االقتصادي واالجتماعي 
بــأدواره  يضطلع  أن  العلمي  للبحث  ميكن  وكيف  والثقايف؟ 
والتقدم  االقتصادي  ــالع  واإلق الوطنية  التنمية  حتقيق  يف 
جهات  بني  املجالية  العدالة  حتقيق  يف  يسهم  وأن  االجتماعي 
والدوائر  اإلمبريالي  للغرب  والتبعية  االرتباط  فك  ويف  املغرب 
التعليم  إصالح  مشكل  يفقد  املنظور  هذا  يف  العاملية؟  املالية 
سياسيا  مشكال  ليصبح  الصرف  البيداغوجي  طابعه  العالي 

ومشروعا مجتمعيا.
ملالمسة هذه األسئلة، نعمل يف اجلزء األول على حتديد دور 
اجلامعة يف الصراع املجتمعي العام. ونخصص يف اجلزء الثاني 
ودور  العالي  التعليم  إصالح  مشاريع  عند  للوقوف  أوفر  حيزا 
النقابة الوطنية للتعليم العالي بصفتها شريكا وقوة اقتراحية 
نرى  واقتراحات  استنتاجات  يف هذا اإلصالح. ونختم بتقدمي 
بديل  وطني  تصور  وضــع  يف  يسهم  أن  بها  العمل  شــأن  من  أن 

إلصالح تعليمنا العالي املترهل.
1 -ال يستقيم احلديث عن إصالح التعليم العالي دون ربط 
فيه،  وتتحرك  أوجدها  الــذي  االجتماعي  بواقعها  اجلامعة 
ا  ودون الوعي بالدور الذي تقوم به باعتبارها جهاًزا إيديولوجّيً
خطيرا يف يد الدولة تبرر بواسطتها سيطرتها الطبقية وتعمل 
التعليمية  السياسة  طبيعة  استحضار  ودون  تأبيدها،  على 
من  العالي  التعليم  عرفه  وما   1956 بعد  ما  مغرب  يف  املتبعة 
للتعليم  الوطنية  النقابة  وتفاعل  فاشلة،  إصــالح  مشاريع 
مكونات  من  مكون  التاريخيألهم  املمثل  العالي،باعتبارها 
اإلصالحات  هذه  مع  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  منظومة 

دراسة وحتليال ونقدا واقتراحا.
مهمتها  محايدًة،  مؤسسًة  املدرسة  اعتبار  الوهم  ملن  إنه 
احلياة  ملواجهة  وإعـــداده  وتعليمه  النشء  تربية  الوحيدة 
"جهاًزا  وستبقى  تزال  وما  املدرسة  كانت  لقد  تعقيداتها.  بكل 
للتأطير األيديولوجي"؛ ولذلك، فإن حتديد اجلامعة، مبا هي 
أوجدتها  التي  االجتماعية  البنية  داخل  إال  يصح  ال  جامعة، 
وليس مبعزل عنها. والنظرة التي حتاول حتديدها باعتبارها 
إيديولوجية  نظرة  الواقع  يف  هي  املجتمع  عن  مستقال  كياًنا 
مبصالح  اجلامعة  ارتــبــاط  إخفاء  عبثا  ــاول  حت بــورجــوازيــة 

الطبقة املسيطرة.
تناقضات  تطورها  ويف  نشأتها  يف  إذن،  اجلامعة،  تعكس 
األساسي  الطبقي  فالتناقض  التاريخي.  تطوره  يف  املجتمع 

وأذناب  الطفيلية  البورجوازية  بني  املغربي  املجتمع  بنية  يف 
لالستعمار  املــضــادة  الوطني  التحرر  قــوى  وبــني  االستعمار 
اإليديولوجية  بني  التناقض  يف  اجلامعة  يف  ينعكس  وملمثليه 
والعدمية  اخلنوع  ثقافة  نشر  إلى  تسعى  التي  البورجوازية 
والعباد  البالد  استغالل  على  الشرعية  إلضفاء  والظالمية 
وتكريس التبعية البنيوية للغرب من جهة وبني اإليديولوجية 
على  وتعمل  واجلمال  واحلب  احلرية  على  تقوم  التي  الوطنية 
كأساس  والعقالنية  العقل  على  املعتمدة  العلمية  املعرفة  نشر 
مهدي  )ينظر:  أخــرى  جهة  من  التحررية  الوطنية  للثقافة 
وما   14 ص:  التعليمية،  والسياسة  التربية  قضايا  يف  عامل، 
نفهَم اخللفيَة  أن  التحديد،  بناًء على هذا  بعدها(. نستطيع، 
التعليمية،  لسياستنا  وااليديولوجية  السياسية  الطبقّيَة 
مداخل  نفسه  اآلن  يف  ونقترَح  البنيوية،  أزمتها  أسباَب   َ ونتبنيَّ
وطنية  تعليمية  سياسة  وبلورة  األزمة  هذه  حل  يف  تسهم  قد 

بديلة.
2 - لم تهتم السلطات االستعمارية يف املغرب بإنشاء التعليم 
االستغالل  لها  يحقق  علمي  بحث  بتطوير  واكتفت  العالي، 
األمثل واملكثف للموارد الطبيعية. وقد تولت إجناز هذا البحث 
العلمي.  واملعهد  باستور  كمعهد  الغرض،  لهذا  أنشئت  معاهد 
ينحصر  احلماية  قبل  ما  مغرب  يف  العالي  التعليم  ظل  بينما 
ابن  وجامعة  بفاس  القرويني  جامعة  تقدمه  الذي  التعليم  يف 
يوسف مبراكش. وكانت الدراسة يف هاتني املؤسستني تقوم على 
يكن  ولم  وتلقينها.  والعربية  الدينية  الدروس  إللقاء  التطوع 
هناك أيُّ مجال للحوار أو لطرح السؤال، وال أيُّ برنامج دراسي 
الشيَخ  يالزم  الطالب  كان  بل  معلوم،  وقت  يف  بامتحان  ينتهي 
مهمة  مزاولَة  له  ل  تخوِّ مكتوبة  إجازة  مينحه  ثم  معينة  ملدة 

واملدارس  القرويني  أوصل  التعليم  يف  األسلوب  هذا  التدريس. 
التابعة لها، خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
من  عتيدة  علمية  مؤسسة  إليه  تصل  أن  ميكن  ما  "أقصى  إلى 
يف  معهد  أعظَم  كانت  أن  بعد  والتخلف"،  االنحطاط  ــواع  أن
أفريقيا الشمالية للعلوم العربية والدينية واآلداب اإلسالمية.
بدايات  إلى  املغرب  يف  التعليم  إصالح  محاوالت  أولى  تعود 
رواد  على  املغاربة  املصلحون  انفتح  عندما  العشرين  القرن 
عرفته  ما  على  واطلعوا  اإلسالمي،  الشرق  يف  العربية  النهضة 
جامعة األزهر يف القاهرة من إصالح رفعها إلى مصاّف الكليات 
واجلامعات العظيمة يف العالم. ويعد محمد احلجوي الثعالبي 
من األوائل الذين شغلهم أمر إصالح التعليم يف مغرب احلماية 
الصدارة  "نائب   1912 يف  ُعنيِّ  عندما  عمل،  فلقد  الفرنسية؛ 

التعليم  إصـــالح  واملــعــارف"،عــلــى  الــعــلــوم  وزارة  يف  العظمى 
إدخال  أمر  إليها  أوكل  فاس  علماء  من  جلنة  ل  بالقرويني،فَشكَّ
نظام مفيد جلامعة القرويني، و"إصالحات مادية مع إصالحات 
ا"،  أدبية يف أسلوب التعليم أيضًا وإحياء علوم اندثرت منها كلّيً
إلى  التوصل  فتم  ورقيها".  حياتها  "يكفل  أساسي  قانون  ووْضِع 
مبّوبًة  مــادة   )102( واثنني  مائتني  من  يتكون  أساسي  قانون 
وكيفية  األساسي  املجلس  نظام  على  تتوزع  أقسام،  عشرة  يف 
شهادة  ضابط  ووضع  واختصاصاته،  مهامه  وحتديد  تكوينه 
وطبقاتهم  العلماء  قائمة  وتنقيح  طالبها،  وامتحان  ة  يَّ الَعامِلِ
املدرسني،  امتحان  وكيفية  ومقرئا،  عاملا   154 من  آنئٍذ  املتكونة 
ونظام الدروس ومراقبتها واملواد والكتب املقررة وطرق التقييم، 
هذه  أن  غير  التأديبية".  األمور  يف  و"مــواد  التقاعد،  وضابط 
الرؤية اإلصالحية لم َتَر النور ولم تخرج إلى حيز الواقع؛ حيث 
فظلَّ  مصاحله،  مع  األساسي  النظام  هذا  يتعارض  من  قاومها 
"املجلس صوريا ال حياة له وال ظهور إال يف احلفالت الرسمية 
واملقامات التشريفية" )ينظر: احلجوي، الفكر السامي يف تاريخ 

الفقه اإلسالمي، ج 4 ص: 31-33(.
ثم أقدمت سلطات احلماية يف العشرينات من القرن املاضي 
على إصالٍح شكليٍّ اقتصر "على ضوابط تنظيمية مثل ترسيم 
األساتذة، حتديد شروط االنخراط وسنوات الدراسة، ترتيب 
إلخ". فلم تتحسن حال جامعة  الشواهد،  االمتحانات وتسليم 
القرويني، بل ازداد انحطاطها يوًما بعد يوم، إلى أن مت حتويلها 
مبوجب ظهير 06 فبراير 1963 إلى ثالث كليات: كلية للشريعة 
الدين  ألصول  وثالثة  مبراكش،  العربية  للغة  وأخــرى  بفاس، 

بتطوان.
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مشاريع إصالح التعليم العايل باملغرب يف امليزان

بعد  ما  مغرب  يف  العايل  التعلمي  إصــالح  محاوالت   II
:1956

ميكن ان منيز يف محاوالت إصالح التعليم العالي بني مرحلتني 
أساسيتني: مرحلة التصدي لإلصالح الفوقي التراجعي، ومرحلة 

التوافق واملطالبة بتوفير شروط إجناح اإلصالح.
صياغة  يف  التعليم"  إلصالح  امللكية  "اللجنة  انطلقت   -  3-1
املثقفني  ومطالب  أفكار  من  التعليم  ميدان  يف  الوطني  البديل 
املعروفة:  األربعة  املبادئ   1957 يف  فأقرت  الوطنيني،  املصلحني 
املبادئ  هذه  أن  غير  والتكوين.  والتعريب  والتوحيد،  التعميم، 
املخطط  مــع  إال  عــام  لتخطيط  كمبادئ  اعتمادها  يتم  لــم 
حكومة  وآخــر  أول  أعدته  الــذي   1964-1960 األول  اخلماسي 
"تقدمية" يف فترة عرف فيها املد التحرري أوجه عامليا وإقليميا 
الشاملة:  بالتنمية  التعليم  املخطط  هذا  ربط  وقد  ومحليا. 
قضية  باعتباره  إليه  ونظر  والثقافية،  والفالحية  الصناعية 
اجلديدة  احلكومة  شخص  يف  ستتخلى  الدولة  لكن  وطنية. 
واحلكومات املتعاقبة تدريجيا وبطرق ملتوية يف غالب األحيان 
وتتبنى  األول،  اخلماسي  املخطط  أقرها  التي  االختيارات  عن 
مخططا ثالثيا مضادا 1967-1965، مَتّ التراجع فيه عن املبادئ 
"التحرير  هــدف  وعــن  والتوحيد،  التعميم  وخاصة  األربــعــة 

االقتصادي" وإنشاء القاعدة الصناعية.
الوطنية  السياسية  والقوى  الشعبية  اجلماهير  واجهت  وقد 
وفرضت  التعليم،  مجال  يف  التراجعية  السياسة  هــذه  بقوة 
والنقابات  املعاِرَضة  السياسية  النخبة  استشارَة  الدولة  على 
مشروِع  أيِّ  على  ــدام  اإلق قبل  والطلبة  والتالميذ  التعليمية 
تغييٍر يف السياسة التعليمية أو النظم التربوية القائمة. ذلك ما 
1965 حينما انتفض تالميذ وطالب  25 مارس  عشناه، مثال، يف 
باحلد  القاضي  احلكومي  القرار  على  احتجاجا  البيضاء  الدار 
َدْته  من ُفَرِص االنتقال من اإلعدادي إلى الثانوي. وذلك ما جسَّ
وجمعيات  املغرب  لطلبة  الوطني  واالحتاد  والنقابات  األحزاب 
"ملذهب  املطلق  رفضها  عن  أعلنت  التي  التالميذ  وأولياء  آبــاء 
اإلنفاق  من  التقليل  إلى  يهدف  كان  الذي  التراجعي  بنهيمة" 
التعليم عبر تضييق قاعدته من األساس، وإلى عدم نشر  على 
الثقافة العليا التي يقدمها التعليم العالي رغم إقراره بأهميتها. 
ولتحقيق مبدأ مغربة األطر جعلت حكومة عبد اهلل إبراهيم 
مسألة تأسيس جامعة مغربية عصرية من األولويات األساسية، 
1959 جامعة محمد اخلامس بالرباط. ويف ظرف  فأنشأت سنة 
وجيز أصبحت اجلامعة املغربية مستعدة إلنتاج املعرفة وتكوين 
الدولة  حلاجات  تستجيب  كي  املــجــاالت  مختلف  يف  النخب 
واملجتمع من األطر الوطنية. لكن سرعان ما مت التخلي عن هذه 
املركز االستعماري وحلفاؤه  أن استشعر  الواعدة، بعد  السياسة 
مصاحله  على  حقيقية  وطنية  سياسة  نهج  خطر  احملليون 
اجلامعي  املستوى  على  التخلي  هذا  جتلى  وقد  الضيقة.  اآلنية 
بالشروع يف تكوين النخب تدريجيا خارج اجلامعة. )ينظر: أي 
املعرفة؟ مشروع ورقة جلنة اإلعداد األدبي،  تعليم عالي لبناء 
 ،2013 العالي،  للتعليم  الوطنية  للنقابة  العاشر  الوطني  املؤمتر 
تكوين  على  مباشرة  تشرف  وزارة  كل  أصبحت  وهكذا،   .)9 ص: 
الزراعي  املعهد  تأسيس  فتم  األطر،  تكوين  مؤسسات  يف  أطرها 
للتجارة  العالي  واملعهد   ،1970 الغابوية سنة  واملدرسة   ،1963 يف 
واملدرسة  واملواصالت  للبريد  الوطني  واملعهد  املقاوالت  وإدارة 
يف  مختصة  مؤسسات  أمــام  وأصبحنا  إلــخ.   ،1971 يف  احلسنية 
املتفوقني،  الطلبة  من  محدوٌد  عدٌد  َيِلُجَها  املهنية  التكوينات 
إمكانيات مهمة، ومؤسسات جامعية  لها  الدولة وتوفر  وتدعمها 
ومتارس  مفتوح،  استقطاب  وذات  أساسيا  أكادمييا  تكوينا  تقدم 
البحث  ملمارسة  األدنــى  احلد  دون  بإمكانيات  العلمي  البحث 

العلمي اجلاد.
التعليم  عرف  السبعينات،  وبدايات  الستينات  نهايات  ومع 
ا، ووصل أبناء اجلماهير الشعبية إلى اجلامعة  العالي منوا نسبّيً
التحرري  الفكر  وانتشر  األعيان،  أبناء  على  حكرا  كانت  التي 

التعليم  توجيه  إلــى  الــدولــة  حاجة  ــازدادت  فـ بها،  التقدمي 
غير  تكنوقراطية  نخبة  تكوين  بهدف  فيه  والتحكم  العالي 
مسيسة. ومبوازاة ذلك، وتفاعال مع األحداث والتطورات العاملية 
واجلماهير  املدرسية  الشبيبة  انخرطت  والوطنية،  واإلقليمية 
الطالبية يف النضال اجلماهيري ابتداًء من 1968، وحتقق تبّدل 
القوى  عن  تستقل  بدأت  التي  الطالبية  احلركة  داخل  نوعي 
اإلصالحية داخل اجلامعة وتتخذ مواقف راديكالية من املشاكل 
الوطنية  القضايا  صعيد  وعلى  التعليم  صعيد  على  املطروحة 
بشكل عام. يضاف إلى ذلك ما عرفه املغرب يف عقد السبعينات 

يوليوز   08 دستور  معارضة  يف  متثلت  سياسية  اضطرابات  من 
هذه  فيمثل  اللينينية.  املاركسية  التنظيمات  وظهور   ،1970
الظروف جاء ظهير 25 فبراير 1975 الذي يعد أول تنظيم شامل 
للتعليم العالي يف املغرب. وهو ظهير متأثر بشكل واضح بقانون 

توجيه التعليم العالي يف فرنسا سنة 1968.
مشاكل  تفاقمت  الثمانينات  وبدايات  السبعينات  أواخر  ويف 
عدد  وارتفع  السياسي،  النظام  أزمة  واحتدت  العالي،  التعليم 
ويف  اجلامعة  يف  الــتــحــرري  التقدمي  الفكر  وانتشر  الطلبة 
النضالي والفعل  املد  والثقافية. وللجم هذا  األوساط الطالبية 
إصدار  إلى  الدولة  جلأت  عليه،  اخلناق  وتضييق  اجلاد  الثقايف 
مجموعة من املذكرات، وإلى إدخال احلرس البوليسي)األواكس( 
إلى احلرم اجلامعي، وإغالق شعبة الفلسفة، وشرعت يف تطبيق 
سياسة التقومي الهيكلي وما ينجم عنها من تخفيض يف نفقات 
اخلدمات االجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة. وقد تزامن 
ذلك مع حتول نوعي يف الفعل النضالي ألساتذة التعليم العالي، 
عن  استقاللها  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة  أعلنت  حيث 
االحتاد املغربي للشغل يف مؤمترها األول املنعقد بفاس يف 17 و18 
شعبية".  دميقراطية  جامعة  أجل  "من  شعار  حتت   1979 مارس 
متفصل  بضرورة  العالي  التعليم  أساتذة  وعي  يعكس  شعار  وهو 
آنــذاك  ارتباطهم  ويؤكد  السياسي،  والعمل  النقابي  العمل 
ما  مشكال  ويثير  املغربي،  للشعب  واملصيرية  الوطنية  بالقضايا 
وظيفة  مشكل  وهو  وبإحلاح  نفسه  يطرح  اآلن  حدود  إلى  يزال 
لنظام  حقيقي  بإصالح  وطالب  تسييرها.  ودمقرطة  اجلامعة 
التعليم العالي، إصالح تشارك فيه كافة القوى احلية يف البالد، 
العالي"،  التعليم  شمل  "جمع  يف  اجلوهرية  قضاياه  وخلــص 
مخطط  و"إقرار  والتسييرية"،  التنظيمية  القوانني  و"مراجعة 
و"إقــرار  والتأطير"  التدريس  مجال  يف  الذاتي  لالكتفاء  عام 
سياسة وطنية إلمناء البحث العلمي". واعتبر يف بيانه اخلتامي 
"أن رفَع احلظر عن االحتاد الوطني لطلبة املغرب مكسٌب لكافة 
القوى التقدمية املغربية"، وأكد أن أزمة التعليم العالي "جزء من 
أزمة عامة تتخبط فيها مختلف أسالك التعليم الوطني، ونتاج 
بالدنا  يف  املتبعة  واالجتماعية  االقتصادية  للسياسة  طبيعي 
وتعميق  االستغالل  تفاحش  إلــى  أدت  والتي  االستقالل  منذ 
يف  وجاء  االجتماعية".  القطاعات  وتهميش  الطبقية  الفوارق 

وطنية  ثقافة  "بلورة  إلى  تهدف  النقابة  أن  األساسي  القانون 
تقدمية أصيلة تكون أداة للتحرير وحفظ كياننا" )ينظر: أشغال 
املؤمتر الوطني األول للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فاس -17

18 مارس 1979، مطبعة دار النشر املغربية، الدار البيضاء(.
أجل  "من  شعار  حتت   1981 ماي  يف  الثاني  املؤمتر  انعقد  ثم 
للشعب  الدميقراطية  للمطامح  يستجيب  للتعليم  ــالح  إص
فأرجع،  واالجتماعي".  االقتصادي  التحرر  وملتطلبات  املغربي، 
على غرار املؤمتر األول، األزمة الشاملة يف البالد إلى "السياسة 
ملراكز  التبعية  تكرس  والتي  املتخلفة  الرأسمالية  الليبرالية 
النفوذ االمبريالي"، واألسباب احلقيقية ملشاكل التعليم العالي 
إلى "غياب سياسة تعليمية وطنية شاملة منذ الستينات". وبعد 
1981 اإلعالن عن الزيادة  28 ماي  املؤمتر بثالثة أيام، سيتم يف 
القرارات  هذه  وستعقب  األساسية،  الغذائية  املــواد  أسعار  يف 
يونيو   20 بانتفاضة  جت  ُتوِّ واالحتجاجات  الرفض  من  موجة 
املئات  فيها  واستشهد  بقوة،  نقابتنا  فيها  شاركت  التي  املجيدة 
من املواطنات واملواطنني بسبب القمع الهمجي للنظام املخزني. 
وإمياًنا من نساء ورجال التعليم العالي بأن املمارسة الدميقراطية 
منها  تعاني  التي  العميقة  املشاكل  حلل  الوحيدة  الوسيلة  هي 
مؤسسات التعليم العالي، رفع املؤمتر الوطني الثالث املنعقد يف 
نونبر 1983 شعار "التعبئة من أجل تسيير دميقراطي ملؤسسات 

التعليم العالي".
وعوض التناغم مع ما كانت تعرفه القوى السياسية واحلركة 
من  واإلعالمية  والنسائية  والثقافية  واحلقوقية  النقابية 
التسعينات  وبداية  الثمانينات  نهاية  يف  مهمة  نضالية  حركية 
بإحداث  العالي  التعليم  خصخصة  يف  الدولة  شروع  ومواجهة 
تعليمي  ــرض  ع لتوفير  اخلــاصــة  األخــويــن  جامعة   1993 يف 
قطاع  تناسل   2010 )ومنذ  االجتماعية  النخبة  ألبناء  د  جيِّ
اجلامعية  السنة  يف  مؤسسة   199 ليبلغ  اخلاص  العالي  التعليم 
ذات  والتقنيات  العلوم  كليات  إنشاء  يف  ومتاديها   ،)2016-2017
خدمة  يف  تكون  مؤهلة  عاملة  يد  لتكوين  احملدود  االستقطاب 
َلت  فضَّ املتوحش،  العاملي  والرأسمال  الطفيلي  احمللي  الرأسمال 
مبوجبه  ينخرط  املوازين  مختل  توافقيا  حاّلً  نقابتنا  قيادة 
اإلفالس  من  التعليم  هذا  ينقذ  إصالح  مشروع  لبلورة  اجلميع 
اإلصالح  حتقيق  إلى  التوافقي  اخليار  هذا  أدى  فهل  احملقق. 

الشمولي واحلقيقي للتعليم العالي والبحث العلمي املأمول؟
1-3 - لقد وصلت البالد عامة والتعليم العالي والبحث العلمي 
إلى  التقشفية،  السياسة  بسبب  التسعينات،  نهاية  يف  خاصة 
املعنية  املكونات  وجميع  الدولة  معها  اعترفت  كارثية  وضعية 
مت القيادُة النقابيُة  بالتعليم بفشل املنظومة التعليمية. وتوهَّ
املنظومة  هذه  إصالح  التوافق  خيار  شأن  من  أن  املهيِمُن  وحزُبها 
البالد مما سمي حينها بحالة  إنقاذ  ضمن سياسة عامة تدعي 
متوافق  أرضــيــة  إصـــدار  إلــى  التوصل  فتّم  الشامل.  اإلفـــالس 
التربية  ــي  ووزارت العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة  بني  عليها 
املهني  والتكوين  األطر  وتكوين  العمومية  واألشغال  الوطنية 
1994. وقد ُأحِدثت قبل  العالي يف يوليوز  التعليم  حول إصالح 
الثالث  الهيئات  هذه  عن  ممثلني  من  مكونة  وطنية  جلنة  ذلك 
انطلقت أعمالها يف 18 مارس من السنة نفسها، اهتمت باإلصالح 
البيداغوجي ومبراجعة هياكل مؤسسات التعليم العالي وتنظيم 
اخلاص  األساسي  والنظام  الوطنية  والدكتوراه  العلمي  البحث 
للتعليم  الوطنية  النقابة  الباحثني. ثم نظمت  بهيئة األساتذة 
إصالح  حول  وطنية  نــدوًة   1999 أبريل  و25   24 يومي  العالي 
بضرورة  مطالبَتها  فيها  جددت  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
"إحداث  واقترحت  العالي،  التعليم  لهيكلة  الشاملة  املراجعة 
وحتديد  والتوجيه  التخطيط  مهمته  تكون  وطني  مجلس 
ويف  العلمي".  والبحث  العالي  بالتعليم  اخلاصة  االستراتيجيات 
مارس 1999 مّت تشكيل اللجنة اخلاصة بالتربية والتكوين التي 
وصادق  والتكوين"،  للتربية  الوطني  "امليثاق  أشغالها  عن  انبثق 
التعليم  منظومة  بإصالح  الصلة  ذات  قوانني  عدة  على  البرملان 

العالي من ضمنها القانون 01.00 املنظم للتعليم العالي.
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مشاريع إصالح التعليم العايل باملغرب يف امليزان

بداية  مع  العايل  التعلمي  إلصالح  آفاق  أية   III

الثالثة؟ األلفية 
نظام  تنزيل  يف  الــشــروع  مت  الثالثة  األلفية  بداية  مع 
النظام  مــن  املستنسخ   )LMD( ــورة  ــت ــر-دك ــت ــاس ــازة-م إج
البنيات  توفير  وال  البالد  حاجات  مراعاة  بــدون  الفرنسي 
البشرية  واملـــوارد  الــضــروريــة  املــاديــة  والــشــروط  التحتية 
التخصصات  متعددة  الكليات  فأحدثت  إلجناحه،  الالزمة 
للتخفيف من االكتظاظ يف الكليات ذات االستقطاب املفتوح 
بدأت  التي  الطالبية  للحركة  النضالي  الفعل  والستئصال 
الضغط،  حتت  الكليات  هذه  أحدثت  لقد  عافيتها.  تستعيد 
تخطيط  أو  واضــح  هــدف  ــدون  وب مكشوف،  أمني  وبهاجس 
الذي  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  أن  والغريب  مسبق. 
أية  يتضمن  ال  العالي  التعليم  لتطوير  "املرجع"  حينئذ  شكل 
أية  املؤسسات، ولم يصدر بخصوصه  النموذج من  إشارة لهذا 

توصية.
مع  بإيجابية  لنقابتنا  السابع  الوطني  املؤمتر  تعامل  وقد 
الوطنية  اللجن  يف  النقابة  ممثلو  وشارك  اإلصالح،  مشروع 
يف  النقابة  وشــاركــت  اإلصـــالح.  وتنسيق  لتتبع  واجلهوية 
هذه  على  الشرعية  إلضفاء  واجلهوية  الوطنية  الهيئات 
2003 حتت  الهيئات الصورية. ونظمت ندوة وطنية يف يناير 
شعار "من أجل إصالح شامل وشمولي للتعليم العالي". وانعقد 
"نقابة  شعار  حتت   2004 أبريل  يف  الثامن  الوطني  املؤمتر 
تشاركية مناضلة من أجل تعليم عالي أفضل"، وأعلن يف بيانه 
انخرطوا  الذي  العالي  التعليم  إصالح  مشروع  إجناح  أن  العام 
وربطه  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  "توفير  يشترط  فيه 
االهتمام  خــالل  من  للبالد  واملستدامة  الشاملة  بالتنمية 
تخدم  واضحة  استراتيجية  إطار  يف  العلمي  بالبحث  الفعلي 
بضرورة  األساتذة  "تشبث  املؤمتر  وجــدد  البالد".  مصلحة 
العالي وضمان استقالليتها مع رد  التعليم  دمقرطة مؤسسات 
التعليم  يقوم  لكي  كرامته  وصيانة  الباحث  لألستاذ  االعتبار 
على  احلفاظ  مع  للتنمية  كقاطرة  الريادي  بــدوره  العالي 

التعليم". مجانية 
املؤمتر  سجل  اإلصالح،  هذا  تطبيق  من  سنوات  ست  وبعد 
الوطني التاسع املنعقد يف أبريل 2009 إخفاق البالد يف إرساء 
العالي  للتعليم  عالية  مردودية  ذات  دميقراطية  "منظومة 
والبحث العلمي"، وأرجع سبب هذا اإلخفاق إلى "عدم توفير 
إلجناز  الالزمة  واللوجيستيكية  واملادية  البشرية  ــوارد  امل
ذلك". وطالب املؤمترون "بتصحيح االختالالت العميقة التي 
اعترت تطبيق إصالح التعليم العالي". وقد ظل نفس املطلب: 
يف  األساتذة  وإشــراك  اإلصــالح  إجناح  شروط  توفير  مطلب 
أدبيات  يف  حاضرا  هــذا  يومنا  إلــى  ومضمونا  شكال  بلورته 

العالي. للتعليم  الوطنية  النقابة  وبرامج 
تقييم  على  واالنكباب  املطلب  هذا  مع  التفاعل  وعــوض 
إصـــالح وطــنــي شامل  مــشــروع  ــورة  وبــل  LMD نــظــام  جتــربــة 
وزارة  نظمت  والتعليمية،  التربوية  ملنظومتنا  ومتكامل 
والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية 
العلمي يف 02 و03 أكتوبر 2018 لقاء بيداغوجيا وطنيا حتت 
األكادميي  التأهيل  رهان  اإلجازة  املتجددة:  "اجلامعة  شعار: 
ومناقشة  دراسة  يف  موضوُعه  َد  ُحدِّ وقد  املهني".  واالندماج 
جميع السبل املمكنة من أجل مالءمة التكوينات مع حاجيات 
سوق الشغل وتيسير اندماج اخلريجني يف احمليط االجتماعي 
فمن  ٌل؛  وُمَضلِّ مغلوٌط  الطرح  هذا  أن  والواقع  واالقتصادي. 
الطالب  تكوين  مهامها  من  وال  اجلامعة  أدوار  من  ليس  جهة 
هو  االقتصادي  احمليط  إن  أخــرى  جهة  ومن  ِمْهنيا،  تكوينا 

لم  أنه  ورغم  اخلريجني.  ليستوعب  ل  ُيَؤهَّ أن  ينبغي  الذي 
اللقاء  هذا  يف  املشاركني  من  أحد  أّي  لسان  على  احلديث  يرد 
الوزارة الوصية على قطاع  البكالوريوس، ستشرع  عن مشروع 
بل  املشروع،  هذا  إعــداد  يف  انفرادي  بشكل  العالي  التعليم 
م يف 08 فبراير 2020 لقاًء بيداغوجيا  وستسابق الزمَن وُتَنظِّ
للتعليم  الوطنية  النقابة  نظمت  وقد  تنزيله.  حول  وطنيا 
املؤمترات  قصر  اللقاء  هذا  مكان  أمام  نفسه  اليوم  يف  العالي 
ناجحة،  احتجاجية  وقفًة  سال  مبدينة  الوجلة  رقراق  أبي 
املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  ــُر  وزي إثرها  على  ــد  َوَع
بتنظيم  الوطنيَة  النقابَة  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
مناظرة وطنية. فلم َيِف الوزيُر، كما العادة، بوعده. والوزارة 
مشروعها  تنزيل  على  كورونا،  جائحة  ظل  ويف  اآلن،  عازمٌة 

العالي  للتعليم  الوطنية  والنقابة  األســاتــذة  رفــض  رغــم 
والعديد من املجالس والهياكل املمثلة لألساتذة االنخراط يف 

هذا اإلصالح املبتور.
 4 - لقد شكل موضوع إصالح التعليم ووظيفته وفعاليته 
القرن  من  التسعينات  منتصف  وإلى  الستينات  بداية  منذ 
املاضي مجاال للصراع بني الدولة التي كانت تدافع عن تصور 
تكنوقراطي نخبوي يتعلل باإلكراهات املالية وتصور النخبة 
بها  املرتبطة  اجلماهيرية  والتنظيمات  املعارضة  السياسية 
تعليما  ن  ُيَؤمِّ للتعليم  عن تصور دميقراطي  التي كانت تدافع 
التحرر  استكمال  مهمة  يف  ويصب  املغاربة  جلميع  موحدا 
وضمنه  املغرب  إليه  وصــل  ــذي  ال الوضع  أن  غير  الوطني. 
التعليم العالي والبحث العلمي يف نهاية التسعينات واصطفاف 
املعنية  املكونات  جّر  املخزن  جانب  إلى  اإلصالحية  األحزاب 
بإمكانية  وأوهمها  التوافق  مستنقع  إلى  التعليمية  باملسألة 
وعبر  والبالغات  البيانات  إنشاء  عبر  املنظومة  هذه  إصالح 
بتصريحات  األحوال  أحسن  يف  ينتهي  الذي  احلوار  مسلسل 
وبالغات مشتركة تبقى حبرا على ورق، بل وتزيد من تفاقم 

العلمي. والبحث  العالي  التعليم  أزمة 
أمل  أال  للشك  مــجــااًل  يــدع  ال  مبــا  التجربة  أبــانــت  لقد 
عن  بديل  وأال  القوى،  موازين  اختالل  ظل  يف  التوافق  يف 
لفرض  موسعة  وطنية  جبهة  أو  ل  تكتُّ إطـــار  يف  الــنــضــال 
يؤهل  والتعليمية  التربوية  ملنظومتنا  وشامل  فعلي  إصالح 
املنوط  الريادي  بدورهما  ليقوما  العلمي  والبحث  املدرسة 
التعليم  إصالح  محاوالت  يف  الباحث  لألستاذ  يكن  فلم  بهما. 

 1999 يف  امللكية  اللجنة  تشكيل  من  بــدءا  الفاشلة،  العالي 
من  تبعه  ــا  وم والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  لــوضــع 
2013- الـــوزارة  عمل  مخطط  ومشروع  استعجالي  برنامج 
على   2018-2019 منذ  الوصية  الوزارة  بإصرار  وانتهاًء   2016
"البكالوريوس"،  نظام  ملشروع  واملتسرع  ــادي  األح التنزيل 
واإلعداد.  االقتراح  يف  وال  والتقومي  التقييم  يف  ال  إسهام  أيُّ 
تبخيُس  هو  احملــاوالت  هذه  كل  من  ُن  امُلَبطَّ الغرض  كان  لقد 
عليه  اإلنفاق  من  للتخلص  متهيدا  وحتطيمه  العالي  التعليم 
وفتح املجال واسعا أمام الرأسمال احمللي واألجنبي لالستثمار 
مغرب  على  املتعاقبة  احلكومات  كل  ساهمت  لقد  فيه.  املربح 
العالي  التعليم  التي حتاك ضد  املؤامرة  1956 يف هذه  ما بعد 
البحث  وإضــعــاف  الباحث  األســتــاذ  تهميش  ويف  العمومي، 
وبناء  االجتماعي  التقدم  تخدم  ال  وجهة  وتوجيهه  العلمي 

االقتصاد الوطني احلر الذي يحقق االكتفاء الذاتي.
لقد اتضح أن اإلصالح، إذا أريد له فعال أن يكون يف خدمة 
االقتصاد  بناء  يف  يسهم  وأن  املستدامة  الوطنية  التنمية 
الوطني احلر، يحتاج إلى تقومي يأخذ مبالحظات واقتراحات 
كل املعنيني واملتدخلني يف العملية التربوية والتعليمية.إن من 
وتوصياتهم  ومقترحاتهم  بآرائهم  والعمل  هؤالء  إشراك  شأن 
وتربوي، نظام  تعليمي  بالفعل يف وضع نظام وطني  أن يسهم 
املغربي  املواطن  حلاجة  ويستجيب  املطلوبة  اجلودة  يحقق 

وتوقعاته.
دميقراطيا  عموميا  عاليا  تعليما  تستحق  بــالدنــا  إن 
هياكله  عبر  الباحث  األستاذ  يسهم  ومجانيا،  جيدا  حداثيا 
وغاياته  وأهدافه  أسسه  حتديد  يف  فعليا  إسهاما  التمثيلية 
بحثا  وتسَتِحقُّ  ومساراته.  ومضامينه  هندسته  وضع  ويف 
ه الوجهة  علميا يأخذ بعني االعتبار مواردنا الطبيعية وُيوجَّ
والواقع  والرفاه االجتماعي.  التي حتقق اإلقالع االقتصادي 
أن ما ننتظره من إصالح تعليمنا العالي لن يتحقق إال بإصالح 

الدولة واملجتمع، إال يف ظل نظام وطني دميقراطي.
قد  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة  أن  من  وبالرغم 
وبياناتها  مؤمتراتها  يف  الرئيسة  أهدافها  بني  من  جعلت 
العالي،  التعليم  إصالح  يف  واإلسهاَم  الباحث،  األستاذ  كرامَة 
التقدم  حتقيق  يف  ليسهم  وتشجيَعه  العلمي  البحث  ودعَم 
لإلمبريالية  البنيوية  التبعية  مع  والقطيعة  االجتماعي 
حتقيق  فرض  على  نضاليا  تعمل  ال  أنها  فاملالحظ  العاملية، 
هذه األهداف. إن تقييم أداء النقابة الوطنية للتعليم العالي 
الثالثة  العقود  يف  العام  املغربي  السياق  استحضار  يقتضي 
ا  ا نضالّيً األخيرة؛ فلقد عرف املغرب يف بداية التسعينات مّدً
حركية   2008-2009 منذ  عرف  ثم  املوعد.  فأخلفنا  ا،  مواتّيً
تنسيقيات  ظهور  يف  متّثلت  مسبوقة  غير  اجتماعية  نضالية 
االجتماعية  اخلــدمــات  وتــدهــور  األســعــار  ــالء  غ مــواجــهــة 
وضمنها املدرسة العمومية، وستعرف هذه احلركية أوَجها مع 
2011، وعوض االنخراط  املجيدة يف  20 فبراير  ظهور حركة 
كعادتها  النقابية  القيادة  فضلت  الشعبي  احلــراك  هذا  يف 
تت  وفوَّ الباحثني،  األســاتــذة  وحتييد  االجتماعي  الِسْلم 

عليهم فرصة فرض اإلصالح املنشود.
وختاًما، إذا كنا ال نستطيع أن نغير املاضي، فإننا نستطيع 
التعليم  وإصالح  أفضل.  غٍد  أجل  من  احلاضر  تغيير  بالتأكيد 
املغرب  معضالت  وحل  التغيير  لهذا  الرئيسة  املفاتيح  بني  من 
تلك  والثقافية.  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
وكل  منهم  الشباب  وخاصة  التعليم  ورجــال  نساء  مهمة  هي 
الدميقراطي  النضال  عبر  التغيير  بإمكانية  املؤمنة  القوى 

اجلماهيري.

احلسن الهاللي

نغري  أن  نستطيع  ال  كنا  إذا 
ابلتأكيد  نستطيع  فإننا  املايض، 

غٍد  أجل  من  الحارض  تغيري 
بني  من  التعلمي  وإصالح  أفضل. 
التغيري  لهذا  الرئيسة  املفاتيح 

السياسية  املغرب  معضالت  وحل 
واالجمتاعية  واالقتصادية 

نساء  مهمة  هي  تلك  والثقافية. 
الشباب  وخاصة  التعلمي  ورجال 

املؤمنة  القوى  وكل  مهنم 
النضال  عرب  التغيري  إبمكانية 

الجماهريي. الدميقراطي 
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الهدف ُتحاور أرسى محّررين..

تقرير عمليٌة بطولّية ثم هجمة مسعورة عىل األرسى: كيف نصد العدوان؟

وبناتنا  أبنائنا  على  املسعورة  الصهيونّية  الهجمة  تــزداد 
إسناٍد  دون  متّر  ساعٍة  كل  مع  الصهيوني  االحتالل  سجون  يف 
الهجمة  هــذه  مــن  للحد  أو  لصد  كبرى  وفعاليات  حقيقٍي 
أبطال  إّياها  وهبنا  التي  الفرح  حالة  وأّن  سيما  األقــل،  على 
"جلبوع"  صــورة  كّسروا  حينما  السّتة  احلرية"  عملّية "نفق 
على  األمنّية  أجهزته  بكامل  االحتالل  أزعجت  "اخلزنة"،  أو 
اجلاري  أيلول  من  السادس  فجر  كان  إذ  تشكيالتها،  اختالف 
قضم  الذي  الكيان  على  أســوًدا  وأيلواًل  والفرح،  للحرّية  يوًما 

أبطالنا أسسه.
"شعبه"  أمــام  صورته  على  تأكيد  بكل  االحتالل  يخشى 
على  ليسكن  األرض  أصقاع  كل  من  امُللمَلم  "الشعب"  هذا  أواًل، 
املهزومون  املطّبعون  وخاّصة  العالم  أمام  وثانًيا  مسروقة،  أرٍض 
سّتة  ليأتي  العميلة،  العربّية  األنظمة  بعض  من  اخلائفون 
يف  األلـــوان  وإلــقــاء  جديد  من  اللوحة  رســم  ويعيدون  أســرى 
اللوحة على ما هي اآلن، شعٌب حٌر ال  مجاري "جلبوع" لتثبت 
يقبل الضيم، وُيحارب ولو بإبرة وليس مبعلقة بحسب الروايات 

املنشورة حول طريقة تنفيذ العملية.
الهجمة األخيرة على األسرى - بالتأكيد لن تكون األخيرة 
وموتورة  مسعورة  هجمٍة  كل  عند  نسأله  سؤاٍل  أمام  تضعنا   -
من ِقبل االحتالل على أبناء شعبنا، كيف ميكن إيقاف أو احلد 
التي ال  من هذه الهجمة، ما هو املطلوب اآلن إلسناد شموعنا 

تنطفئ؟ .
"إدارة السجون ُاهينت"

ــوابــة الــهــدف  ـــ"ب ــربــر ل ــول األســـيـــر احمُلـــــّرر مــجــد ب ــق ي
االحتالل  سجون  يف  األســرى  له  يتعّرض  ما  اإلخــبــارّيــة"، إّن 
السجون"  "إدارة  امُلسمى  للجسم  االعتبار  إعادة  منه  املقصود 
التي أهينت بشكٍل كبير جّراء العملّية البطولّية والنصر الذي 
انتزعه األسرى السّتة واستطاعوا أن ُيحّرروا أنفسهم من سجن 
امُلسمى هم -إدارة السجون-  بـ"اخلزنة" وهذا  امُلسمى  "جلبوع" 
ال  السجن  هذا  بأّن  به،  ويتفاخرون  يتبّجحون  كانوا  الذين 
ميكن للطير الطائر أن يخرج منه، وهؤالء األسرى كسروا هذه 

األسطورة وهذا اخلّيال التي تّدعيه هذه اإلدارة.
أّن كل احملاوالت والتضييقات والقمع هي إلعادة  وبنّي بربر 
الهجوم  خالل  من  معنوياته  مللمة  ــادة  وإع اجلسم  هذا  مللمة 
وسلب  عليهم  اخلناق  تضييق  ومحاولة  األســرى  على  املسعور 
واقع  من  ُمشيًرا  سنوات،  مــدار  على  حّققوها  التي  املنجزات 
جتربته كأسير قضى قرابة )20 عاًما( داخل قالع األسر، إلى 
املطلوب  وذلك  األســرى،  على  األسوأ  تكون  قد  الفترة  هذه  أّن 
وإبقاؤهم  وإسنادهم  االلتفاف حول األسرى  فوًرا ومن اجلميع 
الفلسطيني  مجتمعنا  أعــمــال  ــدول  ج رأس  على  حاضرين 

ومنّظماته سواًء السياسّية أو االجتماعّية أو الشعبّية.
األرسى لن يقبلوا بسلب كرامهتم

وتابع بربر: ممنوع ترك األسرى لوحدهم، وأؤّكد أّن األسرى 
كل  ورّد  ألنفسهم  االنتصار  على  قادرين  سيكونون  النهاية  يف 
السّجان  إرادة  من  بكثير  أكبر  إرادتهم  ألّن  تطالهم  قد  هجمة 
كرامتهم  بسلب  يقبلوا  أن  ميكن  وال  جًدا  طويل  نفس  ولديهم 
األسلوب  وحول  "مجرمني"،  وليس  أحــرار  ألّنهم  وإنسانيتهم 
إمكانياتها  على  بناًء  جهة  لكل  ُيترك  "هذا  أردف:  واملطلوب، 
ويبتكر  يجترح  أن  يستطيع  الفلسطيني  وشعبنا  وقدراتها، 
الوسائل الكفيلة بالضغط على هذا االحتالل إلجباره على رفع 
يده عن أسرانا األبطال داخل السجون، ومن املفترض أن نكافئ 
هؤالء األسرى من خالل اإلسناد والدفاع قدر استطاعتنا كٌل 

يف مكانه وقدرته.
والذي قضى قرابة )15 عاًما(  احمُلّرر بالل كايد  ا األسير  أمَّ
داخل سجون االحتالل وخاض أثناء أسره معركًة ملحمّية يف 

االضراب عن الطعام استمرت )71 يوًما( رفًضا العتقاله اإلداري 
وانتزع يف النهاية حرّيته انتزاًعا من السّجان، رأى أّن اخلطورة 
الكبيرة تكمن يف ظل إعالن االحتالل لألحكام الُعرفّية داخل 
استخدام  األحكام  هذه  وفق  السجون  إلدارة  ويحق  السجون 
"إحباط  أو  "التمّرد"  بحّجة  سواء  األسرى،  ضد  احلي  السالح 
األسرى  بحق  حتدث  التي  اجلرائم  كل  لتبرير  هروب"  عملية 

داخل السجون، وُندرك جيًدا أّن إدارات السجون بجانب جهاز 
"األمن الداخلي" والعديد من املؤّسسات مثل "الشاباك" ُتبّيت 
تستهدف  التي  القرارات  من  مجموعة  الفلسطينيني  لألسرى 
ُيشّكل  األسير  أّن  اعتبار  على  السجون  داخل  األسرى  كرامة 

رافعة وطنّية للمشروع الوطني بشكٍل عام.
هيدفون لتفكيك الحالة الوطنّية داخل السجون

اإلجــراء  الــهــدف"، أّن  حديثه لـ"بوابة  خالل  كايد  وشــّدد 
البدء بإجراءات  الذي سيتم اتخاذه داخل السجون هو  األّول 
عقابّية ُتفّكك احلالة الوطنّية داخل السجون وُتعيد األوضاع 
دائًما  ُيردد  كما  أي   ،1994 عام  عليه  االتفاق  مت  ما  سابق  إلى 
إعادة  هو  السجون  داخــل  يف  "النتسيفوت"  طاقم  ُيسمى  ما 
التحريض  يتم  ما  حرفًيا  وهذا  احلجري،  العصر  إلى  السجون 
من خالله على األسرى من ِقبل سياسيني ومجموعة من الناس 
على  األســرى  ــازات  إجن سحب  الكيان  داخــل  ُيحاولون  الذين 

اعتبار أن األسير الفلسطيني يعيش يف فندق.
تتعّلق  بــقــرارات  بــدأت  السجون  إدارة  أّن  إلــى  كايد  ــار  وأش
كامل  بشكٍل  "جلبوع"  سجن  وإفــراغ  اإلسالمي  اجلهاد  بأسرى 
"الفورة"  مبسألة  املتعلّقة  اإلجنــازات  وسحب  األسرى  وتوزيع 
إدارة  تسوقها  ــّررات  ــب ُم هناك  اآلن  ولغاية  ــى،  األدنـ ــد  واحل
السجون الرتكاب اجلرائم بحق األسرى بشكٍل عام، ُمؤكًدا أن 
املطلوب القيام به وفوًرا هو الدعوة من ِقبل املؤّسسات الرسمّية 
األســرى  قضّية  حــول  لاللتفاف  واجلماهيرّية  والشعبّية 
تتعّرض  كونها  عــام  بشكٍل  السجون  عن  الضغط  وتخفيف 
لهجمة غاية يف الشراسة وتترأس املؤّسسة األمنّية "الشاباك" 
للقرارات  وفًقا  السجون  داخــل  األســرى  أوضــاع  ترتيب  إعــادة 
امُلتالحقة التي أقّرها ما ُيسمى "الكنيست" العنصري على مدار 

السنوات املاضية.
أّن هناك حتريًضا وُمبِرًرا اآلن الرتكاب اجلرائم  وبنّي كايد 
بشكٍل  األســرى  حــول  االلتفاف  يجب  لذلك  األســـرى،  بحق 
سريٍع جًدا وفضح ممارسات االحتالل بحّقهم، واألهم من ذلك 

خالل  من  القوى  ويستنهض  االعتبار  ُيعيد  عام  رأي  خلق  هو 
استغالل قضّية األسرى إلعادة االعتبار للخطاب الوطني الذي 
التنازع والهبوط السياسي  افتقدناه يف اآلونة األخيرة يف ظل 
يف خطاب السلطة بشكٍل عام ومنعها لالنتخابات، فاآلن هناك 
النّدي لالحتالل  الوطني  فرصة إلعادة رفع مستوى اخلطاب 
والداعي لالستقالل الوطني ومتثيل شعبنا من خالل مؤّسسات 

شرعّية ترتقي إلى مستوى قدرة هذا الشعب على التحّرر.
ما يجري إعادة هيكلة لكل يشء

والتي  غوش،  أبو  ميس  رة  ــرّ احمُل األسيرة  مع  تواصلنا  فيما 
دت أّن املطلوب هو زيادة االلتفاف الشعبي حول األسرى من  أكَّ
احلاضنة الشعبّية الفلسطينّية، أي تكون موجودة على الدوام 
على  امُلستمرة  الهجمات  ظل  ويف  وذويهم،  األســرى  جانب  إلى 
األسرى إاّل أّن دائًما هناك حاضنة شعبّية، لكّننا اليوم بحاجة 
التجربة  هذه  يف  وذويهم  األســرى  ترك  لعدم  أكبر  قــّوة  إلى 
فيصبح  لذويه  اإلسناد  هذا  األسير  يرى  عندما  ألّنه  املؤملة، 
الشيء ُمتبادل ما بيننا وبينه ويعطيه هذا الدعم دعًما آخر 

فوق معنوياته نحو النضال يف سبيل احلرّية.
ورأت ميس خالل حديثها للهدف، أّن ما يجري يف السجون 
فرض  ُيــحــاول  اليوم  والسّجان  شــيء،  لكل  هيكلة  ــادة  إع هو 
هيمنته وسيطرته على األسرى بشكٍل عام ويوصل لهم رسالة 
"نحن من يتحّكم يف كل شيء"، لكّن األسرى أثبتوا دوًما عكس 
لنا  األرض  لكّن  السّجان  ُصنع  من  السجن  أّن  وصحيح  ذلــك، 
األشياء  أبسط  النتزاع  النضال  يف  لألسير  ساحة  هو  والسجن 

من هذا السّجان.
احلقوقّية  املؤّسسات  كاّفة  حديثها،  ختام  يف  ميس  ودعت 
وحقوق  اإلنسانّية  تّدعي  التي  العاملّية  واملنّظمات  والقانونّية 
هذا  من  ــرى  األس وحماية  القوانني  هــذه  تطّبق  أّن  االنــســان 

البطش امُلستمر.
شرطة  أّن  العبرّية،  "معاريف"  صحيفة  نشرت  باألمس 
عام  احملتّلة  األراضي  جميع  يف  التأهب  حالة  رفعت  االحتالل 
الثالثة، أي إلى مستوى أقل بدرجة واحدة  إلى الدرجة   1948
فقط من أعلى مستويات التأهب على اإلطالق، وذلك يف إطار 
احلاجة  بأشّد  اليوم  أسرانا  لذلك  السّتة،  أبطالنا  عن  البحث 
إلى كل حجٍر أو هتاف يف أزّقة شواِرعنا وُمخّيماتنا وقرانا على 

امتداد األرض الفلسطينّية لنقول ال يف وجه آلة العدوان.
فلسطني املحتلة خاص بوابة الهدف

أحمد بدير
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

يف تدوينة للتييت الحبيب كتب ما يي:
منفاه  يف  يعيش  الــدرقــاوي  اللطيف  عبد  والرفيق  املناضل 
ظل  حتت  وهــي  تسعه  لم  الوطن  أرض  ألن  بفرنسا  االختياري 

وسيادة دولة تطحن املعارضني احلقيقيني.
للرفيق الدرقاوي موهبة اإلبداع يف الرسم وهنا اكتشف موهبة 
لــألرواح  متاحا  ويكون  يسهل  الشعر  قول  الشعر.  قول  يف  أخــرى 
النقية اإلنسانية الغير ملوثة باألنانية والضغينة وعبد اللطيف 
اجلوهر  على  حافظ  ألنه  بالفطرة  شاعرا  يكون  املواصفات  بهذه 

اإلنساني فيه.
ومكابدة  بروح  عجنت  التي  القصيدة  هذه  األصدقاء  أشــارك 
املناضل عبد اللطيف الدرقاوي الذي لم يبع روحه لدولة املخزن.

*******
يا طائر االرحتال املفروض.!!!

أخبرني عن هجرتي
وجمرة االغتراب
ومساحات الرماد

التي عانقت دون عشق 
وال غرام..

فرحلتي ماهي بالشتاء وال بالصيف
بل رحلة املنفي/ املغترب
يف أحداق الليل الطويل

والعيش الرديء على
هوامش الطريق

وخارج مرابع الوطن
فأصبحت أنا "عبد اللطيف"

ابن الوطن والنضال
منشق الهوية

ونازح
مشتت
مغترب
مقتلع

ومشرد
كرها وبدون طوع

وال اختيار
يا طائر االرحتال املفروض
تبخرت من حياتي عشرون

عاما 
لكن مازالت روحي خضراء

بحقول أرض وطني
وامتدادها يف مساحة صدري

وما زالت الشمس تضيء
عيني باجلمال

وساظل أرتشف قهوة احلنني
بصحبة قمر سماء وطني 

وحتت خيمة احللم
حتى أحضن هويتي من جديد 

ويا ظل احلبيب...الثابت 
غير املرحتل...

الرابع  القسم  يعني  األول  املتوسط 
إبتدائي ومدرسة ابن الونان لم يكتمل 
معلم  )الصديق(  السي  بعد..  بناؤها 
بقضبان  ويجول  يصول  العربية  اللغة 
األنيق  لباسه  كما  يغيرها  الزيتون، 
)الشحيط(  وغـــزوات  تــتــالءم  حتى 
فينا التي ال تخلو حصة صباحية دون 
تكون  فريسة،  عند  الزمن  يتوقف  أن 
الزيتون  وقضيب  جميعا  لنا  عــبــرة 
ضحية  أي  كــف  ينهش  وهــو  يتطاير 
للمدرسة،  فقط  الصدفة  قادتها  منا 
ــْريِف بــاد يف  ــ ــاي" واخلــبــز ْح ــ ــر "أت وأثـ
وأجسامنا  الناشفة  وجوهنا  قسمات 
"فلقات"  تزيدها  ال  الــتــي  الهزيلة، 
على  وإصـــــرارا  ــاوة  ــس ق إال  املــعــلــمــني 
سادية  من  علينا  مارسوا  مهما  احلياة 
األبرياء  نحن  الصغار،  نحن  أحيانا 
كنا  مغرب  أي  نعرف  نكن  لــم  الــذيــن 
انقالبات  وزمــن  حلظتها،  فيه  نعيش 
وهــؤالء  حولنا  يحوم  "الصخيرات" 
كثيرا  أن  بعد  فيما  سنعرف  املعلمون 
السياسة..  يسار  على  غارقون  منهم 
يجسدون  كانوا  فصولهم  داخل  لكنهم 
ال  ــات"  ــران ــاب و"ك حقيقيني  ــادا"  ــي "ق
ويا  الكاكية  البدلة  ســوى  تنقصهم 
أنت  حقك  يف  اتخذ  إذا  ويلك  يا  ويلك 
العشر  رمبا  تتجاوز  لم  الذي  التلميذ 
السي  حجرة  إلى  نقلك  قــرار  سنوات 
ما  إذا  مبالغة  ولــيــســت  ــام(،  ــدغـ )الـ
االنفرادي  احلجز  بزنزانة  شبهناها 
الطويلة  بقامته  يواجهك  والــرجــل 
بينما  الغليضة  الشمالية  وجالبته 
إليك  تسبقه  الــســوداء  "شالغيمه" 
السي  ضلوعك..  حتت  الرعب  لتزرع 
فم  سوى  وجهه  يف  مالمح  ال  "الدغام" 
التي  احلمرة(  )أوملبيك  سجائر  دمرته 
وكل  شفاهه  يف  مرابطة  شبه  أصبحت 
التالية  أختها  عقب  تشعل  سيجارة 
رئتيه  لشحن  العسة  شادين  وكأنهم 
بخاري  قطار  كما  بالدخان  املهترئتني 
قتلته  أن  إلى  الــغــودرون  من  يشبع  ال 
كان  الذي  السل  بداء  فعال  السيجارة 
كالعاهرات  املغرب  طرقات  يف  يتسكع 
شارع  رأس  متألن  اللواتي  الرخيصات 
ــامـــس مبـــحـــاداة فــنــدق  مــحــمــد اخلـ
احلالق  حميدة  وخاي  "فوليبيليس" 
صبابط  جوار  تنحرف  أن  قبل  جواره، 
باطا يف اجتاه درب الشبهات واحْلفاري 
التي  واحلانات  وبوقردة  والتييرسي 
الهامشية  ــارات  ــ احلـ أبــنــاء  حتــضــن 
أعــتــى  لــتــجــارب  تـــالقـــح غـــريـــب  يف 
مجينينة  يسجل  أن  قبل  املجرمني.. 
للتاريخ  وشهادته  اإلجرامية  فتوحاته 
الكوبول  بار  كونطوار  على  بالتوقيع 
"عني  ــرب  ق املــقــطــوع  ضحيته  بـــرأس 

العتيدة.. شبيك" 
الــســي  مــقــصــلــة  ــى  إلـ يـــقـــودوك  أن 
إحساس  عن  كثيرا  تختلف  ال  الدغام 
يف  التعديب  غــرف  عــن  سنسمعه  مــا 
وصرخات  الشريف  موالي  درب  ضريح 
من  وال  ــد  أحـ يسمعها  ال  املــعــدبــني 
السي  كما  املكان  حجاج  من  يرحمك 
تسلم  أن  إال  عليك  وما  متاما..  الدغام 
بــقــدرك..  وتــرضــى  جلـــالدك  نفسك 

والسالم..
بعد حصة السي الصديق يأتي درس 

الفرنسية.. أستاذة  حليمة  املعلمة 
حليمة  معلمتي  أعشقك  كنت  وكم 
الــعــشــق كنت  ــا مـــن أجـــل هـــذا  ــ ورمب
يف  طبعا  وأقعد  األول  أبقى  كي  أناضل 
عيوني  أشبع  كي  رمبا  األولى،  الطاولة 
ــدا..  ــدي ــرأة حت ــ مــنــك لــيــس ألنـــك ام
نسائنا  مــن  أكــثــر  نظيفة  ــك  ألن ــا  رمب
بشرتك  لبياض  رمبا  احلــي..  يف  نحن 
األحمر  لشعرك  رمبــا  عنا..  الغريب 
وأنــت  ظهرك  أسفل  املنسدل  الــالمــع 
تتكئني  مكتبك  على  تنحني  مــرة  كل 
وحدها  مؤخرتك  لنا  تاركة  مبرفقيك 
املكوي  األسود  وسروالك  عيوننا  متأل 
طيتاه  خصرك  عند  جتتمع  بإتقان 
ساقيك  أســفــل  مــن  ترتفعان  الــلــتــان 
مفاتنك  عــبــر  ــا  ــن ــودان ــق ت وكــأنــهــمــا 
ــر  ــب ــو خــشــوع الــريــاضــيــات األك ــح ن
ــع الــريــســيــطــاســيــون ومــواجــهــات  ودلـ

اللعينة.. الكوجنيغيزون 
العاشرة  إبن  أنا  كنت  هذا  لكل  رمبا 
تقتريف  أن  قبل  معلمتي  بك  معجبا 
تسلمينني  وأنت  الكبير  الغدر  جرمية 
القسم  كلوشار  إلى  سادية  حلظة  يف 
حينها  كــان  الـــذي  ــز(  ــزي )ع الكبير 
الفصل  آخر  ويقعد  الرجال  بلوغ  بالغا 
أحد  وال  األخــيــرة  الطاولة  يف  وحــده 
على  يــجــرأ  والــتــالمــيــذ  املعلمني  مــن 
سجن  من  القادم  وهو  منه  االقتراب 
التي  اجلــرميــة  تــوابــل  بكل  األحـــداث 
ستثمر فيه فيما بعد أكثر من عشرين 

سنة سجنا يف قلعة سيدي سعيد..
- ثمانية مضروبة يف ثمانية

-لقد مرت دقيقة
 Levez vos األلـــــواح  ــوا  ــعـ ارفـ  -

ardoises

الكبرى  املعصية  ارتكبت  لقد  نعم 
56 وكتبت على اللوحة رقم 

 posez vos األلــــــواح  ضـــعـــوا   -
ardoises

ــوال  ــر ســيــمــر بـــســـالم ل ــ ــان األمـ ــ ك
جارتنا  زهرة  أمي  ابنة  نزهة  التلميذة 
التي فضحت زلتي ذاك املساء امللعون .

الهواري  ميتريز  ميتريز  ميتريز   -
64 56 عوض  كتب 

- سادة سادة سادة..
ــن فــعــال يف هــذه  ــزم هــنــا تــوقــف ال
ــز مــيــتــريــز مــيــتــريــز وهــنــا  ــري ــت ــي امل
يف  تنقشها  جرميتها،  حليمة  ستقترف 

36 قدمي الصغيرتني رقم 
ــزع  ــى طــاولــة الــفــلــقــة وانـ - قــم إلـ

حذاءك
يا عزيز أجي شد لو رجليه

ــو لــعــزيــز املــجــرم  ــزه ــي حلــظــة ال ه
وسط  بخيالء  ميشي  قام  بطبيعته.. 
السبورة  قرب  يتقدم  وهو  الطاوالت 
طاولة  حليمة  املعلمة  وضعت  حيث 

بالتحمال.. خاصة 
حتى  حــذائــي  أنـــزع  أن  اآلن  وعــلــي 
تتلذذ  حليمة  ــادة  ــ وّس الفلقة  أنـــال 
عزيز  بينما  احلديدية  مبسطرتها 
بــحــزام  ــالي  ــ رج بتكبيل  سيتكلف 
وسط  وسيخنقني  اجلــلــدي  ســروالــه 
الفاضلة  األستاذة  على  وما  الطاولة 
يصل  قد  الذي  حكمها  تنفذ  أن  سوى 
عدد  أي  أو  خمسني  عشرين  عشرة 
حتى  املهم  قدميك..  على  للضربات 
ــت،  وأن ــالم..  ــس وال الــضــرب  مــن  تشبع 
طير موت ابكي غوت دير لي عجبك.. 
أجنع  مــع  هنا  واملعلمات  املعلمني  كــل 
لتربية  وتربوية  ديداكتيكية  طريقة 

بإذن اهلل.. الرشيدة  املغربية  الناشئة 
يف  هــو  اآلن..  حــذائــي  ســأنــزع  نعم 
احلقيقة لم يكن حذاء مبعنى حذاء.. 

كان بوطا..
كيصوط  والبرد  شتاء  الفصل  ألن 
مدينة  مكناس  ومدينة  األركان  كل  يف 
ــار ال  ــط ــزاز بــامــتــيــاز.. كــانــت األم ــك ال
واللوجيستيك  باألسابيع  تتوقف 
البرد  ملقاومة  عليه  نتوفر  كنا  الــذي 
يكن  لــم  العاتية  واألمــطــار  الــزاحــف 

كافيا.. دائما 
والغريب  كنت أحمل يف قدمي بوطا 
أن  ميكن  ال  الــلــون..  أحمر  البوط  أن 
موضة  شبه  كانت  وقتها  أنها  أنسى 
أســواق  تغزو  امللونة  والــّبــاط  جديدة 
تفاصيل  أتــذكــر  الــقــدميــة..  املدينة 
املسكني  أبي  لي  اشتراه  الصباح،  ذاك 
الفرح  مــن  أطــيــر  وأنـــا  السكاكني  مــن 
وهو  أحمر  بوطا  أردتـــه  لقد  حــقــا.. 
العادية  الباط  كما  بقصير  ليس  بوط 
وهو  ركبتاي  يصل  بوطا  كــان  لقد   :
مجهودا  يكلفني  إذ  ارتدائه  يف  صعب 
املعلمة  تعلمه  ال  مــا  وهــو  نزعه  كما 

عزيز.. زبانيتها  زعيم  وال  حليمة 
لكن  وثانية  مــرة  أنزعه  أن  حاولت 

قصيدة للمناضل عبد اللطيف 
الدرقاوي

))البوط األحمر(( 
)) الله يسامحك معلمتي حليمة((

سليمان الهواري 
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نستضيف يف هذا العدد من اجلريدة والذي خصص ملفه لواقع التعليم ببالدنا، الرفيق احلسن الهاللي  أستاذ جامعي بالكلية متعددة 
الوطنية  النقابة  العاملني يف  التقدميني  الباحثني  العالي وعضو يف تيار األساتذة  الوطنية للتعليم  النقابة  التخصصات بتازة ومناضل  يف 
للتعليم العالي.نحاوره حول أهم مميزات الدخول املدرسي احلالي وأسباب فشل  محاوالت إصالح التعليم ودور النقابة واحلركة الطالبية يف 

التصدي للمخططات التصفوية...

        

املدريس  الدخول  مميزات  أهم  ما هي  نظركم  يف          
الحايل؟   

النهج  جــريــدة  حتــريــر  هيئة  ــرفــاق  ال الــبــدايــة  يف  أشــكــر 
اهتمامهم  وعلى  الكرمية،  استضافتهم  على  الدميقراطي 
بقضايا الشعب املغربي السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
لقضايا  ومتنوعة  عديدة  ملفات  وتخصيصهم  والثقافية، 
املغرب  يف  املتبعة  التعليمية  والسياسة  والتعليم  التربية 
الكرامة  التغيير وبناء دولة  بأن من بني مفاتيح  التام  لوعيهم 
التعليم وسن  والعدالة االجتماعية هو إصالح  والدميقراطية 
يف  الدوام  جلريدتكم  وأرجو  وطنية.  شعبية  تعليمية  سياسة 

التنويرية. واإلشعاعية  النضالية  رسالتها  تأدية 
يختلف  فال  احلالي،  املدرسي  الدخول  مميزات  أهم  عن  أما 

والتخبط  فاالرجتالية  السابقة؛  املواسم  عن  املوسم  هــذا 
التعليم.  قطاع  تدبير  يف  الغالبة  السمة  هي  والعشوائية 
الوضع  تردي  من  املزيد  هو  السنة  هذه  دخول  مييز  ما  لكن 
وباء  تداعيات  جراء  والهشة  الشعبية  للفئات  االجتماعي 
غياب  يف  دخلهم  ملصدر  األســر  من  العديد  وفقدان  كورونا 
قرارات  واتخاذ  القطاع  أزمة  واستفحال  للدولة،  تدخل  أي 
املدرسي  الــدخــول  موعد  تأجيل  ذلــك  أمثلة  ومــن  طائشة، 
الـــوزارة  وتــهــرب  اآلراء  وتناقض  والتعتيم  ــرة،  م مــن  ألكثر 
الثانوي  تالميذ  تطعيم  بخصوص  مسؤوليتها  حتمل  من 
أسباب  من  املزيد  وخلق  كورونا،  بلقاح  والتأهيلي  اإلعــدادي 
اإلدارية بسبب  وأطره  التعليم  أوساط نساء ورجال  التوتر يف 
عليهم  فرض  الذين  األساتذة  أجور  يف  املتتالية  االقتطاعات 
إدماجهم  عوض  صورية  حملاكمات  بعضهم  وتقدمي  التعاقد 
املشروعة  ملطالبهم  واالستجابة  العمومية  الوظيفة  سلك  يف 
الترقية  ملفات  تسوية  يف  والتسويف  مللفهم،  النهائي  والطي 
الترقية   من  استفادوا  الذين  األساتذة  توصل  وعدم  املجمدة 
الرغبة يف حل مشكل االكتظاظ  املادية، وعدم  مبستحقاتهم 
من  التالميذ  من  كبيرة  ــداد  أع هجرة  بسبب  تفاقم  الــذي 
يف  والتمادي  العمومية،  املدرسة  نحو  اخلصوصي  التعليم 
نحو  االجتاه  املدرسية،  للكتب  املبرر  وغير  املستمر  التغيير 
للطبقية  تعميق  من  يكرسه  ومــا  بعد  عن  التعليم  ترسيم 
البكالوريوس  لنظام  الفعلي  التنزيل  يف  والبدء  التعليم،  يف 
األســاتــذة  رفــض  رغــم  اجلامعية  املؤسسات  مــن  العديد  يف 
العالي  للتعليم  الوطنية  للنقابة  الوطني  واملكتب  الباحثني 
لألساتذة  التمثيلية  والهياكل  واحمللية  اجلهوية  واملكاتب 

 LMD احلال  النظام  بتقييم  ومطالبتهم  املبتور  املشروع  لهذا 
إلخ.    للمنظومة.  شمولي  وبإصالح 

     ورغم توايل وتعدد خطط ومحاوالت "اإلصالح"، الزالت 
هي  ما  االختالالت.  من  الكثري  من  تعاين  التعليم  منظومة 

أهم أسباب فشل هذه املحاوالت لحد اآلن؟ 

تتمثل  أساسيتني؛  بحقيقتني  التذكير  مــن  هنا  بــد  ال 
والتحكم  للتأطير  جهازا  املدرسة  كون  يف  األولــى  احلقيقة 
اإليديولوجيني؛ فمن خالل املقررات والكتب املعتمدة واملناهج 
القوانني والتشريعات  املتبعة، ومن خالل  التربوية  واألساليب 
السائدة  والطبقات  الدولة  تعمل  التعليم،  سير  تنظم  التي 
وتتمثل  للعالم.  لهم  ومتثُّ واملتعلمني  املتعلمات  فكر  قولبة  على 
التعليمية  والسياسة  املــدرســة  كــون  يف  الثانية  احلقيقة 

خطط  التي  الطبقية  التعليمية  للسياسة  استمرارا  باملغرب 
أو  الدولة  شعرت  كلما  ولذلك  الفرنسي؛  املستعمر  ونهجها  لها 
والسياسة  املدرسة  خروج  أو  بَحَيدان  العاملية  املالية  الدوائر 
لتصبح  سلفا  لها  املرسوم  الطبقي  الدور  هذا  عن  التعليمية 
والتحرر  الثقايف  للتنوير  منبرا  أو  االجتماعي  للترقي  مجااًل 
شروط  يجدد  شكلي  ترقيعي  إصالح  إلى  وجلأت  إال  الفكري 
الطبقية  سيطرتها  واســتــمــراريــة  أيديولوجيتها  تــرويــج 
التابعة  العاملية  املالية  للدوائر  االقتصادية  املصالح  وحتقيق 
لها، يكون مآله بطبيعة احلال الفشل واإلخفاق. ولعل السبب 
عدم  هو  التعليم  إصالح  ملشاريع  املتتالية  لإلخفاقات  الرئيس 
والوطنية  والدميقراطية  التقدمية  القوى  جتاهل  أو  إدراك 
مشكل  أن  التغيير  مصلحتها  من  التي  واإلطــارات  القوى  وكل 
التعليم يف املغرب يف جوهره مشكل سياسي، وعدم سعيها عبر 
جميع السبل املمكنة واملشروعة إلى وضع وفرض تصور تعليمي 
وطني يشارك يف بلورته اجلميع عبر نقاش هادئ وموضوعي 
شامل  تصور  طبيعتها،  كانت  مهما  مزايدة  أية  عن  وبعيدا 
استكمال  والتكوين  والتربية  املدرسة  أهداف  بني  من  يجعل 
والدميقراطية  الكرامة  مغرب  وبناء  الوطني  التحرر  مهام 
مرهون  للتعليم  الفعلي  اإلصالح  إن  االجتماعية.  والعدالة 
تضع  التي  العميقة  والدستورية  السياسية  باإلصالحات 

الدميقراطية. سكة  على  البالد 

          هناك توجه نحو رضب مجانية التعليم وصار التعليم 
انعكاسات  هي  ما  العمومي،  التعليم  "ينافس"  الخصويص 

العايل؟ التعليم  ذلك خصوصا عىل مستوى 

تزيد  مقيتة  بتعددية  املغرب  يف  العالي  التعليم  يتميز 
اجلامعات  فهناك  إصالحه؛  صعوبة  ومن  مشاكله  تعقيد  من 
أعداد  استقطاب  حيث  من  مكون  أهم  تشكل  التي  العمومية 
العلمي  بالبحث  القيام  حيث  ومن  ضعيفة  مبيزانيات  الطلبة 
تكوين  ومؤسسات  ملمارسته،  الدنيا  الشروط  توفر  عدم  رغم 
التحضيرية  واألقــســام  للجامعة،  تابعة  غير  وهــي  ــر  األط
ومؤسسات  اخلــاصــة  واجلــامــعــات  الــعــالــي،  التقني  ــوم  ودبــل
 ،2010 التعليم العالي اخلاصة التي تناسلت بشكل رهيب منذ 
القطاعني  بني  شراكات  بفعل  مؤخرا  أنشئت  التي  واجلامعات 

والعام. اخلاص 
وحتى  املتوسطة  الفئات  إقبال  جعل  يف  الدولة  جناح  وبعد 
والتأهيلي  اإلعدادي  والثانوي  االبتدائي  التعليم  على  الهشة 
التعليم  تبخيس  سياسة  بفعل  مستساغا  أمــرا  اخلصوصي 
انتقلت  وتدميره،  وحتطيمه  قيمته  من  واحلــط  العمومي 
عبر  السياسة  نفس  فنهجت  العمومي  العالي  التعليم  إلى 
من  التخلص  هو  ذلــك  كل  من  والــغــرض  مبتورة.  إصــالحــات 
باعتباره  وتسليعه  مجانيته  وضــرب  التعليم  على  اإلنفاق 
منذ  الدولة  وّفرت  املقابل  ويف  املربح.  لالستثمار  سهلة  سوقا 
2010 كل الدعم املباشر وغير املباشر ملؤسسات قطاع التعليم 
باالعتراف  املتعلقة  النصوص  وأقــرت  اخلصوصي  العالي 
ملحوًظا  تطورا  فعرفت  وبشهاداتها،  املؤسسات  بهذه  الرسمي 
 .2016-2017 اجلامعية  السنة  يف  مؤسسة   199 ليبلغ 
العمومي  العالي  التعليم  ينافس  القطاع  هذا  أصبح  وبالفعل 
الثالثة املصدر  الذي كان وإلى حدود العقد األول من األلفية 
بل  املجاالت،  جميع  يف  والكفاءات  األطــر  لتخريج  الرئيس 
أطر  بتخريج  وذلك  واستقرارها  البالد  مستقبل  يهدد  وأصبح 

املطلوبة.  الكفاءة  وخبراء ال تتوفر فيهم 

     من منظوركم كمسؤول نقايب، أي دور للنقابة وللحركة 
الطالبية )يف ظل الواقع املأزوم للنقابة الطالبية "أو ط م"(، 

التعليم؟ أزمة  أسباب  ملواجهة 

القرن  من  التسعينات  منذ  النقابية  املركزيات  جلأت  لقد 
واحملاضر  البالغات  وتوقيع  والتوافق  احلوار  خيار  إلى  املاضي 
ظل  يف  التوافق  يف  أمل  أالَّ  أبانت  التجربة  أن  غير  املشتركة. 
يف  النضال  عن  بديل  وأال  النقابات،  وضعف  الدولة  استبداد 
لفرض  النقابات  محورها  موسعة  وطنية  جبهة  أو  ل  تكتُّ إطار 
يؤهل  والتعليمية  التربوية  ملنظومتنا  وشامل  فعلي  إصالح 
املدرسة لتقوم بدورها الريادي يف نشر املعرفة والفكر النقدي 
آباء  جلمعيات  وال  التعليم  ورجال  لنساء  يكن  فلم  التحرري؛ 
والفاعلني  السياسية  للقوى  وال  للطلبة  وال  التالميذ  وأولياء 
أو إسهام يف إعداد  التعليم باملغرب أيُّ دور  املدنيني عبر تاريخ 
بهذا  نقبل  أن  سوى  خيار  من  أمامنا  وليس  اإلصالح.  مشاريع 
مسؤولية  جميًعا  نتحّمل  أن  أو  إليه  ونستكني  الرهيب  الوضع 

تغييره.
شعبيا  دميقراطيا  عموميا  تعليما  تْسَتْأِهل  بــالَدنــا  إن 
حداثيا جيدا ومجانيا، يسهم اجلميع إسهاما فعليا يف حتديد 
ومضامينه  هندسته  وضــع  ويف  وغــايــاتــه  وأهــدافــه  أسسه 
ومساراته. وتسَتِحقُّ بحثا علميا يأخذ بعني االعتبار مواردنا 
االقتصادي  اإلقالع  حتقق  التي  الوجهة  ه  وُيوجَّ الطبيعية 
والرفاه االجتماعي. ويف الواقع، إن إصالح تعليمنا لن يتحقق 
احلل  إطــار  يف  إال  واملجتمع،  الدولة  إصــالح  مع  بالتزامن  إال 

دميقراطي. 
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حرص أخنوش على دعوة واستقبال كل املشاركني 
العام  توجهه  صورة  يف  يضعهم  حتى  االنتخابات  يف 
وتخوفاتهم.  وأمانيهم  انتظاراتهم  منهم  ويسمع 
لهم  توكل  الذين  كل  به  يقوم  عاديا  أمرا  ذلك  كان 
تضارب  اكتشفنا  اإلطار  هذا  يف  مسؤوليات.  أو  مهام 
عند  نقف  االنتخابوي  اليسار  قيادات  أفعال  ردود 

: منوذجني اثنني 

احلضور  عــن  ــذرت  ــت اع منيب  نبيلة  األخـــت   -
املــواقــع  ــد  أح مــع  لها  اســتــجــواب  ــك يف  وفــســرت ذل
"ونتمنى  بقولها  تصريحها  وختمت  اإللكترونية 
تأدية مهامها."  والتوفيق يف  النجاح  لهذه احلكومة 

مع  الــعــزيــز  الــســالم  عبد  األخ  التقى  بينما   -
قال  اللقاء،  هذا  إثر  على  تصريحا  وقدم  أخنوش 
”وجهة  مشاهد  موقع  حسب  اخلصوص  على  فيه 
بكل  لنا  استمع  الذي  املعني،  احلكومة  رئيس  نظر 
فدرالية  حتالف  نظر  وجهة  مع  تتقاطع  جدية، 

الشأن”. بهذا  اليسار 

عبرا  فإنهما  املــســؤولــني  تــصــرف  اخــتــالف  ــم  رغ
تتمنى  ــى  األول املــوقــف،  نفس  عن  مختلف  بشكل 
والثاني  والتوفيق للحكومة يف تأدية مهامها  النجاح 
مع  الفيدرالية  حتالف  نظر  وجهة  تقاطع  يعتبر 
التصريحات  هذه  مثل  املعني.  احلكومة  رئيس  رأي 
التنظيمات  قــواعــد  ــرف  ط مــن  االســتــغــراب  تثير 
يف  املشاركة  بغير  بالك  وما  االنتخابات  يف  املشاركة 
ألداء  التوفيق  تتمنى  ملعارضة  كيف  السيرك.  هذا 
احلكومة ملهامها وهذا يعني يف الواقع فشل املعارضة 
منسجمة  املعارضة  هذه  كانت  إذا  مهامها  تأدية  يف 
حملتها  بــه  خــاضــت  الــذي  البرنامج  مــع  حقيقة 
يتقاطع  البرنامج  ذلك  كان  إذا  إال  اللهم  االنتخابية 
حزبه.  خلفه  ومن  احلكومة  رئيس  نظر  وجهة  مع 
أداء  جتويد  أجل  من  هي  املعارضة  ستكون  ساعتها 

احلكومة.

املخزن  قبول  ثمن  هــو  سيكون  املنحى  هــذا  إن 
البرملان  قبة  داخل  املعارضة  من  النوع  هذا  لتواجد 
العصف  معه  يحمل  الــتــطــورات  مــن  ــادم  ــق ال ألن 
واملزيد  الكادحة  الطبقات  الشرائية ملجمل  بالقدرة 
املقاصة  صندوق  على  القضاء  سيتم  ملا  تفقيرها  من 
سيكون  العمومية.  القطاعات  على  الكبير  واإلجهاز 
النظام يف حاجة إلى فرض السلم االجتماعي وهذا 
إلى  ومعارضة  أغلبية  البرملان  مشاركة  إلى  يحتاج 
لتبريره  النقابية  املركزيات  إلى  وسيحتاج  تسويغه 
أجل  مــن  القمعية  املاكينة  إلــى  طبعا  وسيحتاج 

الشارع. على  تطبيقه 

العينة  ــهــذه  ل تــصــريــحــات  ــن  م أوردنـــــاه  ــا  م إن 
باليقظة  اجلــمــيــع  تــلــزم  الــيــســاريــني  ــادة  ــق ال ــن  م
إلرادة  لالستسالم  ميل  كل  ملصارعة  واالستعداد 
شكلية  حكومة  ألنها  املعينة  وحكومته  النظام 
ال  منا  تستحق  وال  السياسية  للمشروعية  فاقدة 

النجاح.  يف  ومتمنيات  تعاونا 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

قيادات يسارية تستحق 

املحاسبة

الشعبية: ال صوت يعلو فوق صوت املنتفضني يف ميادين 
املواجهة انتصارًا لألرسى

ــة  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ أكـــــــــــدت اجلـ
الواسعة  املــشــاركــة  لتحرير فلسطني أن 
تأتي  احلرية  جمعة  يف  شعبنا  جلماهير 
انتصاًرا واستلهاًما، مندفعني بإرادة األسرى 
الستة الذين لم يكتفوا بدق جدران اخلزان 
أحــراًرا  بأظافرهم  حريتهم  انتزعوا  بل 
األمن  ملنظومة  قوية  لطمة  يف  محررين 

الصهيونية.
التي  الفشل  حالة  أن  الشعبية  وأشــارت 
األمني  إرهــابــه  وأجــهــزة  الــعــدو  بها  يغرق 
ثأرية  إجــراءات  باجتاه  تصديرها  يحاول 
االحتالل  كنيست  يف  اإلرهاب  غالة  ترضي 
بالقمع  أو  ــزة  غـ عــلــى  بــالــقــصــف  ــواء  ــ س

واالعتداءات يف الضفة وقالع األسر.
اليوم  شعبنا  أّن  على  الشعبية  ــدت  وأّك
جدران  بدق  يكتفَي  لن  احلرية  جمعة  يف 
اخلزان بل سيقرع أبواب احلرية بانتفاضة 
الشعبية  الشراكة  موقع  من  شاملة  شعبية 
يف كل أماكن تواجدنا الفلسطيني للحركة 
التي تشهدها  انتفاضة احلرية  األسيرة يف 
والصلف  اإلرهـــاب  مواجهة  يف  السجون 

الصهيوني والصمت الدولي..

املاضية  األيام  أّن  الى  الشعبية  وأشــارت 
حملت العديد من الرسائل للعدو واملجتمع 
إدارة  به  تتسبب  حريق  كل  ــأّن  ب الــدولــي 
قالع  ــل  داخ الصهيوني  واإلرهـــاب  القمع 
الشعبي  الغضب  حالة  من  سيزيد  األســر 
حتت  مشتعلة  نــاًرا  األرض  ستحيل  التي 
خطوات  وستقربنا  الصهاينة،  الغزاة  اقدام 
الكبرى  الشعبية  االنتفاضة  من  وخطوات 
الوحدة  وأّن  والتحرير،  احلرية  انتفاضة 
خلف  شعبنا  يجسدها  الــتــي  املــيــدانــيــة 
احلركة األسيرة يف انتفاضة احلرية أكّدت 
الثوابت  تــوحــده  شعبنا  بــأّن  جديد  مــن 

واملقاومة وتطلعاته باحلرية والتحرير
الستة  األبــطــال  أّن  الشعبية  وأّكـــدت 
شعبنا  وأحـــرار  األســـرى  كــل  خلفهم  ــن  وم
وشبابه الثائر يبنون اليوم جسور الوحدة، 
وجه  على  فلسطينية  صفعة  ويوجهون 
دعاة االستسالم والتطبيع حتت ما يسمى 

بالسالم االقتصادي.
وختمت الشعبية تصريحها بأّن ميادين 
أشرفت من جلبوع  التي  واملواجهة  البطولة 
ستمتد  حتًما  ومقاومًة"  وحتدًيا  "حريًة 
انتفاضة  الــوطــن  ومــيــاديــن  ســاحــات  لكل 

ووحدة ومقاومة.

أن  لعزيز  البد  وكان  حقيقة  صعب  األمر 
بالقوة  وينزعه  أرضا  ليطرحني  يتدخل 
من رجالي بينما تتلذذ نعيمة بعسكريها 

مهمته.. ينفذ  وهو  عزيز  الكابران 
وهاهي  أخــيــرا  نــزعــه  لقد  أووووف.. 
أصابعي الصغيرة تبدو بيضاء بل شديدة 
البياض نقية نقية نقية وهي التي مكثت 

ساعات طوال داخل البوط..
أووووف األصابع الصغيرة تعطر حجرة 
تتحمل  ال  املسكية  واملعلمة  ــة  ــدراس ال

املسكينة.. حليمة  أصابعي..  رائحة 
 laves tes رجــلــيــك  لغسل  ــب  اذهـ  -

sales pieds

وأقطع  الفصل  من  أخــرج  أن  علي  كان 
ثم  املراحيض،  اجتــاه  يف  حافيا  الساحة 

املقصلة.. إلى  أرجع 
مقهورا  كنت  حلظتها..  خائفا  أكن  لم 

فقط
أنا من يخطئ يف عملية حسابية  لست 

8*8 بسيطة مثل 
تفهم  أن  عليها  كــان  املعلمة  ــهــا  وألن
يستحق  ــذي  ال بالشكل  أخطئ  لــم  أنــي 
صغيرة  فعال  غلطة  هي  اجللد..  عقوبة 
األمر  ألن  فقط  التنبيه  تستحق  جــدا 
املربية  األســتــاذة  وهــي  يقينا  يتكرر  لن 
أال  قــررت  لقد  نعم  واجلليلة..  الكبيرة 

أبكي حتى لو قطعت رجلي أمامي..
ــك..  ــوع دم يستحق  ال  ــدرك  ــغ ي ــن  م

اليوم.. ستغدرني  وحليمة 
املطر  مباء  مبللتان  باردتان..  قدماي 

طويلة.. والقسم  املراحيض  بني  واملسافة 
- شد لو رجليه يا عزيز

وربط  "العاكزين"  من  يكن  لم  عزيز 
حزامه على كعبتاي بينما عيوني مركزة 
الصاعدة  يدها  وحركة  املعلمة  عصا  يف 

النازلة كأنها تخبط جلد خروف..
ولم  وعاشرة  ثانية  ثم  واحــدة  ضربة 

أعّد ضرباتها.. أُٓعْد 
يف  صغيرة  حليمة  املعلمة  أصبحت  لقد 
ال  هي  فعال..  أحتقرها  اآلن  وأنــا  نظري 
يقينا  كان  الــذي  الصغير  حبي  تستحق 
كي  خانته  لكنها  كبيرا  وتقديرا  احتراما 
أسامحها  أن  قبل  الشديد  كرهي  تستحق 
جارتي  ستصير  سنة  أربــعــني  بعد  وهــي 
البيت  العجوز يحادي جدار فيلتها جدار 
الذي أسكن فيه وهي وحيدة بعد أن غادر 
ليختفي  كندا  إلى  صابر  الوحيد  ابنها 
عمرها  صــدمــة  جتــر  اآلن  وهــي  هــنــاك 

يرافقها.. الزهامير  وحده  وحيدة، 
يف  جتمدت  والدموع  فعال  أبك  لم  نعم 
الصغير  أنا  لقراري  وفيت  لقد  مقلتاي.. 
العالم  معلمي  كل  من  أكبر  كانت  وكرامتي 
أن  من  أكبر  كنت  وأنا  أنــذاك..  وسلطتهم 

أمامها.. تشعر هي بضعفي وذلي 
رمبا حليمة كانت حتتاج حصة تعديب 
تفتقده  الــذي  توازنها  تسترجع  كي  لي 
لم  اجلميلة  األنثى  هي  رمبا  ما..  مكان  يف 
يكن لها مجال كي تبدو قوية أمام نفسها 
لديها  سبيل  وال  الصغار  نحن  أمامنا  إال 

سوى العنف تداوي به قصورها..
بشعة  حليمة  املعلمة  أصبحت  لقد 

األنثى  بريق  تفقد  وهي  عيوني  يف  حقا 
وهي  انطفأت  لقد  به..  أراها  كنت  الذي 

شفقتي.. تستحق  اآلن 
ألن  مقعدي  إلى  عدت  كيف  أتذكر  ال 
وأصابع  املشي  على  قادرة  تكن  لم  قدماي 
ــن شــدة  ــاي الــصــغــيــرة انــتــفــخــت م ــدم ق

الضرب..
األحمر  البوط  ألبس  أن  إذن  ميكن  ال 
عشيتها فهو متعب فعال يف ارتدائه وعلي 
اآلن أن أنتظر الساعة اخلامسة مساء كي 
حايف  لبيتنا  وأعــود  اخلــروج  جرس  يدق 
القدمني، أحمل بوطي يف يد وعلى كتفي 
ثقب  قلبي  ويف  املهترئ،  دراستي  جــراب 
الظلم  رديفة  حليمة،  املعلمة  اسمه  أسود 

العالم يف نظري حينها.. وكل طغاة 
ــة  ــدرس امل مـــن  ــرج  ــ أخ أن  كــافــيــا  كـــان 
الــشــعــيــر احملــــروث على  وأقـــطـــع حــقــل 
لقصصي  أعـــود  ــي  ك حــومــتــنــا  ــارف  ــش م
ال  التي  مساءاتنا  وشغب  حومتي  وأوالد 
وعزيز  والفلقة  حليمة  وتختفي  تنتهي.. 
أن  قبل  بعدها  ستتالفاني  التي  ونزهة 
يف  رسوبها  بعد  نهائيا،  املــدرســة  تغادر 
يف  وتغرق  سريعا،  وتتزوج  الشهادة  قسم 
مثل  صار  جلهم  وبنات  أبناء  )طاشمة( 
فضاء  عمرت  كثيرات  وعــزيــزات  عزيز 

حومتنا..
املطر  رفيق  ظل  األحمر  البوط  وحده 
الشاهد  كــان  وجــع  ــم  ووش الشتاء  ــرد  وب

فيه..
اهلل  حليمة..  معلمتي  يسامحك  اهلل 

حقا.. يسامحك 

تمتة البوط األحرم  اهللا يسامحك معلميت حلمية


