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 أحمد الهايج ضيف العدد : 

لألنظمة  اخلــارجــيــة  للسياسة  تــكــون  ــوال  ــ األح مجمل  يف 
الداخلية،  لسياستهم  وأهــداف  دوافــع  واالستبدادية  الرجعية 
املوكولة  املهام  بخدمة  محكومة  الداخلية  سياستهم  تكون  كما 
أو  املنطقة  سيدة  االمبريالية  القوى  طرف  من  األنظمة  لهذه 
وقعها  املعادلة  هــذه  جتد  املعتمد.  الدولي  التقسيم  يف  اجلهة 
بقضية  الوطني  العام  الرأي  عند  اليوم  يعرف  بات  ما  يف  وأثرها 
أمريكية  برعاية  الصهيوني  الكيان  مع  املغربي  النظام  تطبيع 

. لصيقة

اللحظة بل هو  وليد  املغربي  النظام  التطبيع من طرف  لم يكن 
الرجعي  املعسكر  مع  النظام  اصطفاف  خالله  من  اظهر  مجاال  كان 
كان  انه  الــبــاردة.  احلــرب  عليه  يطلق  كان  ما  أيــام  واالمبريالي 
القوى  جهة  يف  يتخندق  النظام  هذا  بان  قوية  إلرادة  جتسيدا 
واملغاربية  العربية  املنطقة  يف  الرجعية  األنظمة  ومع  االمبريالية 
الدافع  كان  اجلهة.  هذه  مع  وسياسيا  وعسكريا  امنيا  يتعاون  وانه 
اجل  من  القوي  السند  عن  البحث  وهي  مسوغاته  التخندق  لهذا 
أهداف  له  حتققت  وقد  شوكتها  وكسر  الداخلية  املعارضة  هزم 
التجربة  واستقبال  بركة  بــن  املــهــدي  الشهيد  اختطاف  مثل 
حبيس  بقاؤه  هو  آنذاك  التطبيع  ميز  ما  الصهيونية.  املخابراتية 

ضيقة. جد  أوساط  يف  احملصور  أو  السري  والتعامل  األقبية 

الصهيونية  الــقــوى  ــار  ــش ــت ان إعــــادة  ــار  ــ إط ويف  الــيــوم  ــا  أمـ
أطلقتها  التي  الثورية  السيرورة  حلقات  على  كرد  واالمبريالية 
من  وصريح  علني  بشكل  معتمدا  بات  التطبيع  فان  املنطقة  شعوب 
جعلت  لقد  األمريكية.  اإلدارة  بقيادة  الرجعية  األنظمة  طرف 
سياساتها  ركائز  أهم  إحدى  التطبيع  من  املتحالفة  القوى  هذه 
البوليسي  الــدولــة  دور  ترسيخ  اجــل  مــن  تعتمدها  الداخلية 
جهة  ومن  االجتماعي  التواصل  ووسائل  العام  الفضاء  يف  املتحكم 
الطبقات  بني  االقتصادية  املصالح  تداخل  لتقوية  مجاال  أخرى 
املالية  واملؤسسات  والصهيونية  االمبريالية  والشركات  احلاكمة 
إعطاء  هو  هذا  املصالح  تداخل  من  الهدف  ان  املانحة.  الدولية 
الــقــوى  بــان  للشعوب  رســائــل  وبــعــث  األنــظــمــة  هــذه  يف  الــثــقــة 
من  األرض  حترق  وإال  احملليني  حلفائها  عن  تتخلى  لن  املتحالفة 

إقامة  اجل  من  الهرولة  يفسر  ما  وهو  الشعوب  هذه  أقدام  حتت 
بلدان  وسط  محميات  وتشييد  وبحرا  برا  العسكرية  القواعد 

املطبعة. األنظمة 

بالتراجع  املتسمة  احلالية  الظرفية  األنظمة  هذه  تستغل 
توظف  نــراهــا  ولــذلــك  باملنطقة  الثورية  للسيرورات  النسبي 
التطبيع  من  تبدأ  اختراقات  عبر  املدني  باملجتمع  يسمى  ما 
لذلك  وجتند  واألكادميي  والثقايف  والرياضي  والفني  اإلعالمي 
واجلمعيات  الرجعية  لــألحــزاب  ينتمون  املرتزقة  مــن  كوكبة 

والريع. التمويل  نصادر  عن  الباحثة 

نستطيع  لن  الصهيوني؟  الكيان  مع  التطبيع  ملواجهة  مالعمل 
للتطبيع  رؤيتنا  تكن  لم  إذا  السؤال  هذا  على  السديدة  اإلجابة 
احملكومة  السطحية  النظرة  عن  وبعيدة  وعلمية  ملموسة  دقيقة 
التطبيع  أن  اعتبرنا  فإذا  الدينية.  أو  الوطنية  بالعاطفة  فقط 
طرف  من  املنتهجة  الطبقية  السياسة  أركان  من  ركنا  يشكل  بات 
يف  بقائها  وحماية  مصاحلها  للخدمة  السائدة  الطبقية  الكتلة 
نستطيع  لن  فإننا  املناضلة  وقــواه  الشعب  إرادة  وهــزم  السلطة 
من  وجتعل  املصالح  هذه  الصميم  يف  تضرب  نضالية  خطط  تقدمي 
فيها  سيهزم  ارض  هي  بل  للتطبيق  قابلة  غير  أرضا  املعرب  ارض 
فلسطني  حترر  طريق  يف  الصهيوني  االمبريالي  الرجعي  املشروع 
الدميقراطية  الوطنية  الدولة  وإقامة  منطقتنا  شعوب  ومعها 
املنطقة  هذه  بلدان  حلقات  سلسلة  من  حلقة  كل  يف  الشعبية 
االمبريالي. التغلغل  حربة  رأس  الصهيوني  باملشروع  املستهدفة 

تقع  مهمة  فتلك  مداخله  هي  وما  البرنامج  هذا  نصوغ  كيف 
الشكلي  لالستقالل  حقيقة  املعارضة  املناضلة  القوى  عاتق  على 
اجلديد.  االستعمار  خدمية  القائمة  الــدولــة  اختيارات  وكــل 
فسخه  ميكن  خارجية  لسياسة  قــرار  مجرد  التطبيع  يعد  لم 
طرف  من  جترميه  قرار  إصدار  البعض  يعتقد  كما  او  قلم  بجرة 
إسقاط  تسجيل.  غرفة  ومجرد  الشعبية  للشرعية  فاقد  برملان 
أرضية  وهو  الطبقي  الثوري  التغيير  مقتضيات  من  بات  التطبيع 
بالوجود  املكتوية  شعوبنا  مصير  ــدة  ووح النضالية  الــوحــدة 

ني. لصهيو ا
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 االختيارات الطبقية للدولة وإذعانها إلمالءات 

المالية اإلمبريالية، ما كان لها سوى  الدوائر 

ــــم الـــحـــقـــوق االقـــتـــصـــاديـــة  أن تــجــهــز عـــلـــى أهـ

واالجتماعية والثقافية

احلقوق اإلقتصادية 

واالجتماعية للنساء 

 تدهور الحقوق االجتامعية، نتيجة حتمية 
لطبيعة النظام املخزين الرأساميل التبعي

تصدر كل خميس
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النهج الدميقراطي يدين اغتيال الصحافية الفلسطينية 
شريين ابو عاقلة 

الغاصب  الصهيوني  للكيان  الــغــدر  ــادي  أيـ متــتــد  أخـــرى  ــرة  م
شرين  املقتدرة  الفلسطينية  الصحفية  الكلمة،  شهيدة  الغتيال 
ــاول، كــعــاداتــهــا، تــصــويــر ســيــاســات اجلــرائــم  ــي حتـ ابــوعــاقــلــة وه
عبر،  لتبثها  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  على  للصهاينة  املمنهجة 
هذه  اغتيال  جرمية  إن  العالم.  مناطق  أوسع  إلى  اجلزيرة،  قناة 
تفضح   الصهيوني،  العسكر  طــرف  مــن  الفلسطينية  الصحفية 
الفاشية  سياسته  وفضح  انتشار  من  احملتل  الكيان  هذا  خوف  مدى 
يكشف  كما  امليدانية،  واإلعدامات  اجلماعي  التقتيل  على  املبنية 
العزلة  فك  يف  ساهمت  التي  املطبعة،  األنظمة  مشاركة  خيانة 
رأسها  وعلى  الغربية  االمبريالية  طرف  من  بتوجيه  ودعمه،  عنه 

الفلسطينية. القضية  تصفية  بهدف  االمريكية،  االمبريالية 

املتعمد  اإلجرامي  االغتيال  هذا  يدين  إذ  الدميقراطي،  النهج  إن 
الفلسطيني  الشعب  إلى  تعازيه  يقدم  االحتالل،  جنود  طرف  من 
كما  الغاشم،  االحــتــالل  ضــد  نضاله  يف  لــه  دعمه  ويــؤكــد  البطل 
الصهيوني  الكيان  أحــضــان  يف  املطبعة  األنظمة  ارمتــاء  يشجب 
النضال   ملضاعفة  املغرب  يف  واحلية،  التقدمية  القوى  كافة  ويدعو 

املخزني. النظام  تطبيع  إسقاط  حتى  الشعبي 

النهج الدميقراطي يدعم النضاالت العاملية والشعبية وجميع املبادرات 

النضالية الوحدوية يف مواجهة سياسة القمع والتفقري والتطبيع
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  احلزب  مبقر  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  اجتمعت 
74 النطالق نكبة فلسطني وتشريد الشعب  وهو اليوم الذي يصادف الذكرى   ֚  2022 ماي 
الصهيوني  االحتالل  دولة  وفرض  الصهيونية  االجرامية  العصابات  يد  على  الفلسطيني 
وإقليميا  دوليا  العامة  األوضــاع  مستجدات  تدارست  وقد  االمبريالية.  القوى  طرف  من 

׃ ووطنيا ֚ ووقفت بصفة خاصة على 
وللمحروقات  األساسية  الغذائية  املـــواد  ألســعــار  املتتالية  االرتــفــاعــات  استمرار   -
الفئات  فيها  مبا  الشعبية  للجماهير  الشرائية  القدرة  على  لذلك  اخلطيرة  واالنعكاسات 
لثروات  املــهــول  التضخم  مقابل  يف   ֚ تــرديــا  املعيشية  أوضاعها  ازدادت  التي  الوسطى 
املالي  والدعم  الضريبي  والتهرب  والريع  واالحتكار  النهب  عبر  الطفيلية  البرجوازية 

العاملة. للطبقة  املكثف  واالستغالل  املخزنية  الدولة  طرف  من  السخي 
سياسة  ظل  يف  واملتوسطني  الفقراء  الفالحني  أوضاع  على  والغالء  اجلفاف  تداعيات   -
تهميش البادية وإطالق يد مالك األراضي الكبار وسماسرة العقار لالستيالء على األراضي 

اجلماعية/الساللية.
- استمرار املقاومة العمالية والشعبية للهجوم املخزني الرأسمالي املتوحش على احلقوق 

واملكتسبات. واحلريات 
املناضلني/ات  وضد   ֚ املناضلة  القوى  ضد  املخزنية  واحلصار  القمع  سياسة  اشتداد   -
واالعتقاالت  والترهيب  والتضييق  العنف  عبر  االجتماعي  التواصل  ونشطاء  والصحفيني 
الدولة  لسياسية  املنتقدة  احلرة  األصوات  وإخراس  االفواه  لتكميم  اجلائرة  واحملاكمات 

املخزنية.
- نتائج احلوار االجتماعي بني احلكومة والباطرونا واملركزيات النقابية األكثر متثيلية.
- اغتيال اجليش الصهيوني للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إثر اقتحام مخيم 
داخل  النوعية  البطولية  الفدائية  العمليات  بعد  الفلسطينية  املقاومة  من  لالنتقام  جنني 

1948 والتي زعزعت الكيان الصهيوني. األراضي احملتلة يف 
الوطنية׃ الكتابة  بناء عىل ما سبق فان 

غالء  من  املخزني  النظام  ينهجها  التي  املتوحشة  الرأسمالية  بالسياسة  تندد   -  1
العاملة  الطبقة  بنارها  تكتوي  والتي  العمومية  والقطاعات  للخدمات  وخوصصة  وتقشف 
وكافة  العاملة  الطبقة  نضاالت  كافة  مع  وتضامنها  دعمها  وجتدد  الشعبية.  واجلماهير 
الفئات الشعبية ومنها عمال/ات شركة "سيكوميك" مبكناس و"كالسينا كاري مغرب" للنقل 
الدولي بطنجة وعمال/ات الطاقة واالنعاش الوطني والتقنيني والعمال/ات الزراعيني/ات 
االولي  التعليم  ومربي/ات  التعاقد  عليهم  املفروض  واألساتذة  باها  ايت  واشتوكة  بالغرب 
العقار  والطلبة وضحايا مافيا  واملعطلني  التعليمية  الطبخ واحلراسة باملؤسسات  وعمال/ات 

وبنسليمان... واحملمدية  البيضاء  بالدار 

2 - تدين بشدة القمع واحلصار املخزني املسلط على املناضلني/ات والصحفيني ونشطاء 
النهج  ومنها  املناضلة  والقوى  والشعبية  العمالية  النضاالت  وعلى  االجتماعي  التواصل 
ويعلن  اخلامس.  الوطني  مؤمتره  عقد  من  محروما  االن  حلد  اليزال  الذي  الدميقراطي 
النهج  مناضل  الدليمي  محمد  الرفيق  واخرهم  القمع  هــذا  ضحايا  كافة  مع  تضامنه 
الدميقراطي بالبرنوصي بالدار البيضاء الرفيق ميلود سالم مناضل فرع اجلمعية املغربية 
من  سراحهما  إطالق  قبل  وتعنيفهما  اعتقالهما  مت  اللذين  بالبرنوصي  االنسان  حلقوق 
سراح  بإطالق  ويطالب  العقار.  مافيا  لضحايا  مؤازرتهما  بسبب  املخزنية  القمع  قوى  طرف 
القمع وتكميم االفواه. والكف عن سياسة  واملدونني  السياسيني والصحفيني  املعتقلني  كافة 
الى  ترقى  ال   ֚ اجلزئية  املكتسبات  بعض  رغم   ֚ االجتماعي  احلوار  نتائج  ان  تسجل   -  3
احلد األدنى من مطالب وانتظارات الطبقة العاملة ֚ يف ظل الغالء وارتفاع األسعار ֚ وخاصة 
االتفاقيات  من  تبقى  ما  وتنفيذ  النقابية  احلريات  واحترام  واملعاشات  األجور  يف  الزيادات 
اخلصوص  وعلى  تراجعية  إجراءات  لفرض  االتفاق  استغالل  مغبة  من  السابقة...وحتذر 
مشروعي  ومترير  واالجــر  الشغل  يف  الهشاشة  من  املزيد  لتكريس  الشغل  مدونة  تعديل 
للتصدي  النقابية  الوحدة  تعزيز  الى  باملناسبة  وتنادي  النقابات.  وقانون  االضراب  قانون 
للتراجعات القانونية ֚ املبرمجة من طرف الدولة ֚ للحفاظ على املكتسبات وحتسني أوضاع 

للشغيلة. املعيشية 
4 - تنوه باملبادرات النضالية للجبهة االجتماعية املغربية ضد الغالء والقمع ֚واجلبهة 
هذا  ويف  الوحدوية.  النضالية  املبادرات  وكافة  التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية 
الى  املغربي  املناضلني واملناضالت وكافة فئات الشعب  الوطنية جميع  الكتابة  اإلطار تدعو 
التعبئة واحلضور بكثافة يف املسيرة الوطنية التي دعت الى تنظيمها اجلبهة االجتماعية 
من  انطالقا  البيضاء  بالدار  صباحا   11 الساعة  على   2022 ماي   29 االحد  يوم  املغربية 

الغالء والقمع والتطبيع". النصر حتت شعار " مناهضة  ساحة باب 
5 - تدين بكل قوة جرمية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد جيش االحتالل 
الشعب  ضد  الصهيونية  االجرامية  اإلرهابية  احلرب  إطار  يف  تندرج  والتي   ֚ الصهيوني 
عبر  أراضيه  من  تبقى  ما  على  واالستالء  مقاومته  على  وللقضاء  لتركيعه  الفلسطيني 
ويف  االمبريالية  الدول  طرف  من  املتواصل  الدعم  ظل  يف  والتهجير  والتهويد  االستيطان 
وتواطؤ  وصمت  املطبعة  العربية  األنظمة  وتواطؤ  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مقدمتها 

الدولي. املنتظم 
وجتدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني يف نضاله من أجل حترير وطنه وعودة الالجئني 
وعاصمتها  فلسطني  أراضــي  كافة  على  العلمانية  الدميقراطية  الوطنية  دولته  وبناء 

القدس.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

لالستشارة  الوطنية  النقابة  دقت 
املصير  إزاء  اخلطر  ناقوس  الفالحية 
الوطني  املكتب  ينتظر  ــذي  ال املبهم 
واستنكرت  الــفــالحــيــة.  لــالســتــشــارة 
لها  ــادر  صـ بــيــان  خـــالل  ــن  م الــنــقــابــة 
الغياب   ،2022 ماي   12 اخلميس  يوم 
الوطني  للمكتب  العام  للمدير  التام 
وزير  وطالبت  الفالحية.  لالستشارة 
والتدخل  مسؤوليته  بتحمل  الفالحة 
املــؤســســة من  ــاذ هـــذه  ــق الــعــاجــل إلن
الــوطــنــي  ــب  ــت ــك امل كـــان  و  اإلفـــــالس. 
عدة  راكــم  قد  الفالحية  لالستشارة 
ما  بسبب  وتــدبــيــريــة  مــالــيــة  أزمـــات 
العام  للمال  فظيع  بهدر  البيان  وصفه 
التدبير  وسوء  العام  املدير  طرف  من 
وطالبت  ــون...  ــان ــق ال احــتــرام  وعـــدم 
للحسابات  األعــلــى  املجلس  بتدخل 
يف  ومحايد  دقيق  حتقيق  فتح  أجل  من 
يف  الوصية  للوزارة  املريب  الصمت  ظل 

النقابة  وطالبت  املصير.  ضبابية  ظل 
يف  بــوضــوح  التواصل  بــضــرورة  كذلك 
الوطني  املكتب  ومصير  مستقبل  شأن 
على  حفاظا  الفالحية  لــالســتــشــارة 
القطاع،  هــذا  يف  الشغيلة  مكتسبات 
اتــخــاذ  الــنــقــابــة يف  ــراك  وضـــرورة إشـ
تطرأ  قد  التي  التحوالت  بشأن  القرار 

املصلحة. هذه  على 
النقابة  ســطــرت  هـــذا،  أجـــل  ومـــن 
ــارة الــفــالحــيــة  ــش ــت ــالس ــة ل ــي ــن ــوط ال
للقطاع  الوطنية  للجامعة  التابعة 
املغربي  االحتــاد  لــواء  حتت  الفالحي 
احتجاجيا  نضاليا  برنامجا  للشغل، 
 2022 يونيو   2 اخلميس  يوم  ينطلق 
الفالحة  وزارة  أمام  احتجاجية  بوقفة 
على  وطني  إضــراب  خــوض  بعده  ثــم 
لالستشارة  الوطني  املكتب  مستوى 
يونيو2022  9 اخلميس  يوم  الفالحية 

عامل اإلنعاش الوطني يف احتجاج وطني عىل 

 االقصاء والحكرة 

شغيلة القطاع يف مواجهة املصري املجهول 

للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية

لعمال  الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  أصدر 
املــنــضــوي حتت  الــوطــنــي  وعــامــالت اإلنــعــاش 
إثر  على  ،بيانا  للشغل  املغربي  ــاد  االحت ــواء  ل
األخير  االجتماعي  ــوار  احل ومخرجات  نتائج 
املعالم،  باملبهمة  وصفها    )2022 أبريل   30(
الوطني  اإلنعاش  وموظفي  عمال  كفئة  وأنهم 
بعض  ــن  م للتخلص  الــصــبــر  ــارغ  ــف ب ــروه  ــظ ــت ان
بالتأجيل  اصطدموا  لكنهم  والتهميش،  املعاناة 
طويال  عمرت  التي  مطالبهم  تلبية  يف  والتماطل 
ستينات  منذ  الداخلية  وزارة  أرشيف  رفوف  على 
بيانها  يف  اإلنعاش  شغيلة  وأكدت  املاضي.  القرن 

بحقوقها  واعية  أصبحت  عاملة  كطبقة  أنها 
الشغلية   بالقوانني  بأحقيتها  ومؤمنة  الشرعية 
أكــدت  كما  الــنــقــابــي.  بتنظيمها  ومتشبثة   ،
احليف  رفــع  أجــل  مــن  الــنــضــال  مــواصــلــة  عــلــى 
إنعاشي.  عامل  آخــر  عــن  والــدونــيــة  واحلــگــرة 
الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  قــرر  وعليه 
وقفة  تنظيم  الوطني  اإلنعاش  وعامالت  لعمال 
ماي   21 السبت  يوم  ممركزة  وطنية  احتجاجية 
البرملان  مقر  أمام  زواال   12 الساعة  على   2022

املغربي.

عامل توزيع مياه السقي ومحنة الهشاشة
بالوساطة  السقي  مياه  تــوزيــع  عمال  نظم 
ماي   12 اخلميس  يــوم  احتجاجيا  اعتصاما 
أوضاعهم  بتحسني  املطالبة  أجــل  مــن   2022
تتسم  والــتــي  املــتــأزمــة  واالجتماعية  املــاديــة 
لسياسة  السلبية  اآلثـــار  ــراء  جـ بــالــهــشــاشــة 

املفوض.  بالتدبير  التشغيل 
ــه بــن  ــي ــق ــف ــال ــال الــســقــي ب ــمـ ويـــطـــالـــب عـ
ــواء الــكــنــفــدرالــيــة  ــ ــوون حتــت ل ــض ــن ــح امل ــال ص
اجتماعية  مطالب  بعدة  للشغل  الدميوقراطية 
األجرة  بيانات  من  العمال  متكني  أهمها  وشغلية 
السنوية  العطل  مستحقات  وأداء  الشهرية 
حوادث  عن  التأمني  عقود  أرقام  من  ومتكينهم 
وشــواهــد  األجـــور  أداء  ورقــة  وتسليم  الشغل 

لعمل. ا
للجنة  اجــتــمــاع  ــد  ــق ع مت  أن  ــق  ــب س ــد  ــ وق
صــالــح،  بــن  الفقيه  عــمــالــة  مبــقــر  اإلقليمية 
ــدارس مــجــمــوعــة من  ــ ت لــلــبــحــث واملــصــاحلــة  
بحضور  العمالية،  الفئة  لهذه  املطلبية  النقاط 
واملدير  "كروني"  شركة  وممثلي  العمال  ممثلي 
اجلــهــوي  املــكــتــب  وممــثــل  للتشغيل  اإلقــلــيــمــي 

ــدوق الــوطــنــي  ــن ــص لــالســتــثــمــار الــفــالحــي وال
مطالب  عدة  الزالت  حيث  االجتماعي  للضمان 
التنفيذ  الـــى  طــريــقــهــا  ــد  جت ــم  ل ــات  ــزام ــت وال
وكالة احلوض  افة اجلفاف وحتكم  وان  خصوصا 
السقي  مياه  تزويد  عملية  يف  الربيع  الم  املائي 
الشغل. فقدان  وكذا  اجورهم  صرف  دون  يحول 
عجزهم  عن  اجلهوي  املكتب  ممثلو  وأقر  هذا 
أنشطة  يف  العمال  لتشغيل  بدائل  إيجاد  على 
يتشبث  ــدد  ــص ال ــذا  ــه وب الــصــلــة.  ذات  ــرى  أخـ
مبطلب  والــعــمــال  ش  د  ك  ل  احملــلــي  االحتـــاد 
أجل  مــن  التحمالت  دفــتــر  وتــعــديــل  مــراجــعــة 
كل  طرف  من  العمال  يطال  الــذي  احليف  رفع 
بطرح  وطالبوا  السابقة،  والصفقات  الشركات 
واملصاحلة  للبحث  الوطنية  اللجنة  على  امللف 
املعنية  بالوزارات  املركزيني  املسؤولني  بحضور 
ناجع  حل  إيجاد  أجل  من  النقابية  واألجهزة 
املناطق  كــل  يف  السقي  مياه  ملــوزعــي  ومنصف 
احليوي  للدور  بالنظر  املعاناة  نفس  تعيش  التي 
ونــدرة  اجلــفــاف  ظــل  يف  خصوصا  تلعبه  ــذي  ال

املياه. 

الفقيه بن صالح
للماء  الوطني  املكتب  إدارة  فوضت 
مراقبة  تدبير   - املاء  قطاع   - والكهرباء 
حتترم  ال  مناولة  لشركة  املــاء  صهاريج 
وبهذا  املكفولة.  الشغلية  احلقوق  أدنــى 
تفويت  مبــوجــبــه  مت  ــذي  ــ ال اإلجـــــراء 

قد  يكون  مناولة  لشركة  حيوي  قطاع 
باإلقليم  عامل   100 مــن  أكثر  تعرض 
الفردي  الرأسمال  ومزاجية  جشع  إلــى 
الدوس  سيتم  كذلك  ومبوجبه  اخلاص، 
األساسية  الشغلية  احلقوق  مجمل  على 
وتكريس الهشاشة وخدمة الرأسمال على 

حساب مصالح الطبقة العاملة. 
إزاءعقود  بأنهم  العمال  تفاجأ  فقد 
وإذعــان  عبودية  صكوك  إلى  أقــرب  هي 
كرامتهم  حتفظ  شغل  عقود  إلــى  منه 
فأسسوا  توقيعها،  فرفضوا  وعيشهم.. 
ــي عن  ــذاتـ ــاع الـ ــدف ــل مــكــتــبــا نــقــابــيــا ل
لكن  واالجتماعية  املــاديــة  مصاحلهم 

سرعان ما مت طرد الكاتب العام لترهيب 
البقية، مما دفع بالعمال إلى رفع شكاية 
يوم  للتشغيل  اإلقليمية  املديرية  لدى 
2022. ومن بني املطالب  10 ماي  الثالثاء 

اآلنية للعمال׃

متتد  حيث  العمل  ساعات  حتديد   -  
حاليا إلى 12 ساعة يوميا 7/.7

- تطبيق احلد األدنى لألجور حيث ال 
يتقاضون اآلن اال 1300 درهم شهريا. 

العطلة  يف  ــق  ــاحل ب يــتــمــتــعــون  ال   -
السنوية وعطل األعياد الدينية. 

عن  التعويض  مــن  يستفيدون  ال   -
الساعات اإلضافية )4 ساعات يف اليوم(. 

- ال يستفيدون من منحة األقدمية. 
- غــيــر مــصــرح بــهــم لـــدى الــصــنــدوق 

الوطني للضمان االجتماعي. 
- غياب مراقبة شروط العمل. 

 قطاع املاء / تداعيات سلبية للتدبري 
املفوض عىل حقوق العامل
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مالحظات شبكة "َتَقاُطع" حول االتفاق االجتامعي املوقع يف 30 
أبريل 2022

 ،2022 أبريل  و30  فبراير   24 بني  املمتدة  الفترة  طيلة 
احلكومة  بني  االجتماعي  احلوار  من  جديدة  جولة  جرت 
وممثلي  متثيال  األكــثــر  النقابية  واملــركــزيــات  املغربية 
الــراهــنــة  االستثنائية  لــلــظــروف  وبــالــنــظــر  الــبــاطــرونــا. 
األوضاع  على  كوفيد19  جلائحة  الوخيمة  باآلثار  املتميزة 
البطالة  وتــفــاقــم  بــالــبــالد  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
من  الكادحني  ولعموم  للمأجورين  الشرائية  القدرة  وتدهور 
األساسية،  واخلدمات  املواد  ألسعار  الرهيب  االرتفاع  جراء 
احلوار  هذا  نتائج  على  كبيرة  آمــاال  الشغيلة  علقت  فقد 
سنوات.  منذ  العالقة  مطالبها  وتلبية  أوضاعها  لتحسني 
مختلف  الشغلية  للحقوق  "َتــَقــاُطــع"  شبكة  تتبعت  كما 
الصادر  االتفاق  محتوى  وحللت  االجتماعي  احلوار  مراحل 
2022، وسجلت بشأنه املالحظات  30 أبريل  عنه واملؤرخ يف 

التالية׃
التي  املطالب  ألغلب  يستجب  لــم  املــذكــور  االتــفــاق  إن 
االجتماعي،  احلوار  يف  املشاركة  النقابية  املركزيات  رفعتها 
ملموسة  زيــادة  عبر  الشرائية  القدرة  بتحسني  واملتعلقة 
مع  النقابية  ــات  ــري احل ــرام  ــت واح واملــعــاشــات  ــور  األجـ يف 
على  واملصادقة  اجلنائي  القانون  من   288 الفصل  إلغاء 
الشغل  تفتيش  جهاز  ودعــم  للشغل  الدولية  االتفاقيات 

السابقة. االتفاقات  من  تبقى  ما  وتنفيذ 
مختلف  على  خيمت  التي  واخليبة  التذمر  ــواء  أج إن 
بعد  العمومية،  واملــؤســســات  واإلدارات  ــتــاج  اإلن مــواقــع 
أغلب  إحساس  من  نابعة   ،2022 أبريل   30 محضر  توقيع 
االتفاق  هذا  خارج  بكونهم  واخلاص  العام  القطاعني  أجراء 
والترقية  األجور  برفع  األساسية  مطالبهم  جتاهل  الذي 

... العمل  شروط  وحتسني  االجتماعية  واحلماية 
صفحة!(،   14( واإلطناب  للحشو  االتفاق  محضر  تعرض 
وقع  لها  يكون  لن  ثانوية  جد  بإجراءات  شحنه  مت  حيث 
تصدر  أن  الــعــادة  جــرت  وقــد  الشغيلة،  ــاع  أوض على  كبير 
تكون  أن  دون  مراسيم  أو  وزارية  قرارات  شأنها  يف  احلكومة 
األبوة  رخصة  إقرار  مثال׃  النقابات.  مع  لتفاوض  موضوعا 
مرتني  أو  مرة  سوى  األجير  منها  يستفيد  لن  يوما   15 مدتها 
حجم  وتقلص  اخلصوبة  النخفاض  بالنظر  احلــيــاة  يف 
التعويضات  يف  الشهر  يف  درهــمــا   64 زيــادة  ــذا  وك األســر، 
لن  والسادس  واخلامس  الرابع  لألبناء  بالنسبة  العائلية 
ميثل  فكم  املــأجــوريــن.  مــن  جــدا  قليلة  نسبة  ســوى  تهم 
إنهم ميثلون، على  أبناء؟   6 أو   5 أو   4 لهم  الذين  املأجورون 
ويف  و6.4%(  و9.4%   13.9%( اخلاص:  القطاع  يف  التوالي، 

و3.3%(. القطاع العام׃ )%11.1 و5.5% 
مسألة  أن  عــلــى  ــاق  ــف االت مــقــدمــة  يف  التنصيص  ــم  رغ
طاولة  على  املطروحة  االجتماعية  امللفات  ضمن  التشغيل 
أية  إلى  يشر  لم  األخير  االتفاق  فإن  االجتماعي  احلــوار 
وخصوصا  اجلماهيرية  البطالة  حملاربة  فعلية  إجــراءات 

الشواهد. وحاملي  الشباب  وسط 
االتفاق  نص  يف  أحيلت  النقابية  املطالب  من  مجموعة 
)مثال׃  النتائج  مضمونة  غير  الحقة  "مــفــاوضــات"  على 
الزيادة العامة يف أجور القطاع العام(، أو أجلت إلى مواعيد 
احلد  توحيد  )مثال׃  تنفيذها  طريقة  حتديد  دون  بعيدة 

لألجور(. األدنى 
ال  لألجور  ــى  األدن احلــد  يف  املعلنة  الهزيلة  الــزيــادة  إن 
والغالء  ســنــوات  منذ  املتراكم  التضخم  مستوى  تــراعــي 
املــواد  ــرة يف أســعــار  ــي الــفــتــرة األخ املــســجــل يف  الــفــاحــش 
إعادة  على  التنصيص  يجب  كان  لذا  األساسية.  واخلدمات 
األجور  ومراجعة  واألسعار  لألجور  املتحرك  السلم  إقــرار 

االستهالك.  عند  األسعار  ملؤشر  وفقا  سنويا 

هي  اجلديد  االتفاق  يف  الواردة  االلتزامات  من  مجموعة 
ولم  سابقة  اتفاقات  يف  وردت  قدمية  التزامات  احلقيقة  يف 
توحيد  أن  ذلك  من  واألفظع  والباطرونا.  احلكومة  تنفذها 
أفق  يف  حتقيقه  يفترض  كان  الــذي  لألجور  األدنــى  احلد 
يف  إدراجه  أعيد   ،2011 أبريل   26 اتفاق  مبقتضى   2013
أن  أي   .2028 إلى سنة  إرجاء حتقيقه  االتفاق اجلديد مع 
 2011 من  ابتداء  سنوات   3 يف  حددت  التي  االنتظار  فترة 

18 سنة. )2011-2028( مت متديدها إلى 
يلفها  االتفاق  هذا  يف  الــواردة  اإليجابية  النقاط  بعض 
نسبة  بأية  مثال׃  املستقبل.  يف  أجرأتها  حيث  من  الغموض 
يف  لــألجــور  األدنـــى  احلــد  توحيد  حتقيق  سيتم  سنوية 

2028؟ ما هي نسب وأشطر الضريبة  القطاع اخلاص يف أفق 
سيتم  كيف  2023؟  املالية  قانون  يف  املقترحة  الدخل  على 
100 مقاولة سنويا بإبرام اتفاقيات جماعية للشغل؟  إلزام 
شرط  تخفيض  عند  الشيخوخة  معاش  ومبلغ  نسبة  هي  ما 

1320 يوم اشتراك؟ 3240 إلى  االستفادة من 
الشيخوخة  معاش  مــن  االســتــفــادة  شــرط  تخفيض  إن 
الوطني  الصندوق  يف  اشتراك  يوم   1320 إلى   3240 من 
جوهر  يخفي  أنه  لوال  إيجابيا،  يبدو  االجتماعي  للضمان 
العامالت  آالف  كون  يف  واملتمثل  سنني  منذ  املطروح  املشكل 
والعمال يفاجؤون عند بلوغهم سن التقاعد بعدم توفرهم 
مسؤولية  تطرح  وهنا  يوما(.   3240( االستفادة  شرط  على 
للضمان  الوطني  الصندوق  ومصالح  الشغل  تفتيش  أجهزة 
ــدر إيــجــاد  االجــتــمــاعــي فــضــال عــن الــقــضــاء. وكـــان األجـ
يحفظ  معاش  من  والعامالت  العمال  هؤالء  لتمكني  صيغة 
سحب  أو  إضافية  لسنوات  بالعمل  إلزامهم  بدل  كرامتهم 

الهزيلة.   االشتراكات  مبلغ 
التقاعد"  أنظمة  "إصــالح  فقرة  يف  املعتمدة  الصيغة 
حول  املــأجــوريــن  طمأنة  دون  العموميات  لغة  اعتمدت 
اعتماد  أن  ويــخــشــى  الــتــقــاعــد.  مــكــاســب  عــلــى  احلــفــاظ 
احلكومة  استفراد  إلــى  يهدف  الفقرة  هــذه  يف  الغموض 
العمل  سنوات  متديد  من  مزيد  أنه  على  "اإلصالح"  بتأويل 

املعاشات... وتخفيض  االقتطاعات  من  والرفع 
توجد  التي  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  بخصوص 
أجرأة  آليات  حتديد  يتم  لم  احلكومة،  مراقبة  خارج  فعليا 
فيما  سواء  ملستخدميها،  بالنسبة   2022 أبريل   30 اتفاق 
يهم  ما  أو  جديدة  درجة  إحداث  أو  األدنى  باألجر  يتعلق 
جماعية  اتفاقات  وإبرام  القطاعية  النقابات  مع  التفاوض 

للشغل...
وامللفات  املطالب  العديد من  أيضا  االتفاق احلالي جتاهل 
فرض  الذين  األساتذة  ملف  وضمنها  والفئوية  القطاعية 
تلبية  يستبعد  والذين   102.000 وعددهم  التعاقد  عليهم 
املطلب  هذا  القطاعي".  "احلوار  إطار  يف  األساسي  مطلبهم 
كخطوة  العمومية  الوظيفة  أسالك  يف  اإلدماج  يف  املتمثل 
 6 الفصل  إلغاء  أي  العمومية  الوظيفة  يف  التعاقد  إللغاء 

العمومية  للوظيفة  األساسي  للقانون  أضيف  الذي  مكرر 
.2011 18 فبراير  بتاريخ 

القانونية  الترسانة  "استكمال  ب  املعنون  احملور  بصدد 
الوطنية  الشغل  ســوق  مع  ومالءمتها  العمل  لتشريعات 

والدولية". 
االستغالل  بتشديد  املتميزة  الراهنة  للظروف  بالنظر 
تنتظر  املغربية  الشغيلة  كانت  العمل،  ظــروف  وتــدهــور 
بدء  الدولية  الشغل  معايير  مع  احمللية  التشريعات  مالئمة 
الكرامة  النقابية وإقرار أجر عادل يضمن  بضمان احلريات 
والعمال  العامالت  وسالمة  صحة  وحماية  وألسرته  للعامل 
على  واحلفاظ  األوبئة  انتشار  وضد  املهنية  األخطار  ضد 
االستقرار املهني وتشديد اإلجراءات العقابية ضد املشغلني 
املشار  القوانني  مشاريع  أن  واحلال  الشغل.  لقانون  املنتهكني 
املقصود  بأن  تنذر  االتفاق  هذا  من  السادس  احملور  يف  إليها 
الشغل  هشاشة  تكريس  هو  الشغل"  سوق  مع  ب"املالئمة 
العديدة  االنتهاكات  على  القانونية  الشرعية  وإضــفــاء 
القانوني  التضييق  عن  فضال  والعمال  العامالت  حلقوق 

اإلضراب.  حق  وعلى  النقابية  احلريات  على 
إن الهدف من تعديل مدونة الشغل هو اإلجهاز على بعض 
وحرية  العمل  استقرار  تضمن  التي  القانونية  الضمانات 
التالية  املــواد  تكون  أن  ونخشى  النقابي.  العمل  ممارسة 
احملدودة  بالعقدة  العمل  تقيد  التي   16 املادة  مستهدفة׃ 
اجلماعي  التسريح  تقيد  التي   71 إلــى   66 ــواد  وامل ــدة،  امل
حاالت  حتدد  التي   496 واملادة  املقاوالت،  وإغالق  للعمال 
للقيام  املؤقت"  التشغيل  "مقاوالت  طرف  من  عمال  تشغيل 
السلطة  تلزم  التي   414 واملــادة  دائــمــة"،  غير  ب"أشــغــال 
أو  تأسيسها  عند  للنقابات  فــورا  اإليـــداع  وصــل  بتسليم 

املشابهة. املواد  من  غيرها  إلى  النقابية،  مكاتبها  جتديد 
بهذا  الشغل  سوق  حتوالت  مع  الشغل  قانون  مالئمة  إن 
املعنى، مطلب من مطالب الباطرونا التي تهدف إلى تكريس 
ومكتسبات  حــقــوق  على  الــعــديــدة  احلالية  الــتــراجــعــات 

العاملة. الطبقة 
يسود  والتقييم"׃  التنقيط  منظومة  "مراجعة  بخصوص 
املقترحة  التعديالت  أن  من  املوظفني  وسط  مشروع  تخوف 
احلق  وضمنها  مكاسبهم  بعض  تستهدف  احلكومة  طرف  من 

باألقدمية. الترقية  يف 
من  تنفيذها  يتم  لم  التي  السابقة  االلتزامات  بعض 
االتــفــاق  يف  متــامــا  اخــتــفــت  املتعاقبة  احلــكــومــات  طــرف 
املصادقة  على  مثال،  التنصيص،  يتم  لم  وهكذا  اجلديد. 
باحلرية  املتعلقة   87 رقم  الدولية  الشغل  اتفاقية  على 
املنايف  اجلنائي  القانون  من   288 الفصل  وإلغاء  النقابية 

حلق اإلضراب.
الفقرة   2022 أبريل   30 اتفاق  تضمنه  ما  أغــرب  ومــن 
والتي  املغرب"  ملقاوالت  العام  االحتاد  "التزامات  ب  املعنونة 
احلد  بتطبيق  الباطرونا  التزام  على  جوهرها  يف  تنص 
الصندوق  أدى  بالعمال  والتصريح   )!( لألجور  ــى  األدن
أن األمر يتعلق  للضمان االجتماعي )!(... واحلال  الوطني 
وملزمة  العام  النظام  يف  تدخل  قانونية  مبقتضيات  هنا 
االلتزام  هذا  بتوقيع  مشروطة  وغير  القانون  بقوة  للجميع 

االجتماعي. االتفاق  بنود  ضمن 
ويؤكد  باملغرب  احلال  واقع  يفضح  الفقرة  هذه  وجود  إن 
من جديد على إنكار قانون الشغل من طرف أغلب املشغلني، 
فهل  لهم.  الشغل  وزارة  مصالح  توسل  من  الرغم  على  وذلك 
بالتوقيع  نيتها"  "حسن  الباطرونا  تؤكد  أن  "لزاما"  كان 

)!(؟ القانونية  املقتضيات  هذه  بتنفيذ  االلتزام  على 



العدد :  459       5
من  19 إلى 25 ماي 2022 وحقوقية  عمالية  قضايا 

استمرار تدهور األوضاع االقتصادية  

واالجتامعية للجامهري الشعبية
تنهجها  التي  املتوحشة  الرأسمالية  السياسات  تتسبب 
وموجات  كورونا  وتداعيات  احلاكمة  املخزنية  الطغمة 
ألسعار  املتتالية  االرتفاعات  عن  الناجتة  اخلطيرة  الغالء 
املعاناة  املواد االستهالكية األساسية واحملروقات يف تعميق 
والبطالة واالمراض  الفقر  الشعبية مع  اليومية للجماهير 
الى بعض  البؤس االجتماعي. فتكفي اإلشارة  وكل مظاهر 
تعيشها  التي  املــاســي  حجم  لــنــدرك  كمؤشرات  األرقـــام 
التصنيف  يف   123 املرتبة  يحتل  الزال  فاملغرب  اجلماهير׃ 
املغاربة  مــن   ./.60 وحــوالــي  البشرية  للتنمية  العاملي 
ماليني   8 منهم  مليون   22 حوالي  أي  الفقر  يف  يعيشون 
املغاربة  من   ./.80 وحوالي  الفقر.  خط  حتت  يعيشون 
طفل  مليون  و2.5  االجتماعي.  الضمان  على  يتوفرون  ال 
اإلسكان   وزارة  حسب  اسرة  ألف  و150  تعليم.  دون  مغربي 
شروط  ابسط  فيها  تغيب  التي  الصفيح  دور  تسكن  الزالت 
مسجلني  عامل  مليون  حوالي  ان  كما  البشرية.  الكرامة 

عملهم  فقدوا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  يف 
غير  املاليني  عن  ناهيك  كورونا  جائحة  انتشار  بداية  يف 
املهيكل  غير  القطاع  يف  واملشتغلني  الصندوق  يف  املسجلني 
العيش. يف غياب أي دعم حكومي وبدائل لضمان مورد 

املــخــزنــي  لــلــنــظــام  يــفــنــد ادعـــــاءات  الـــواقـــع  ــذا  ان هـ
البشرية  والتنمية  االجتماعية  الدولة  حول  وابواقه 
شعارات  سوى  احلقيقة  يف  ماهي  والتي  االنسان  وحقوق 
متوحشة  طبقية  سياسة  عن  للتغطية  كاذبة  وادعــاءات 
تفقيرها  خــالل  من  الشعبية  اجلماهير  حق  يف  متــارس 
وكذا  وخوصصتها  املمتلكات  وسرقة  البالد  ثروات  ونهب 
البالد  واغــراق  للخارج  جلها  وتهريب  العمومية  االمــوال 
البرجوازية  سيطرة  ظل  يف  يتم  هــذا  كل  الــديــون...  يف 
الدولة  أجهزة  مختلف  على  املفترسة  الريعية  االحتكارية 

مصاحلها.   حتقيق  يف  وتوظيفها 

 

 

أرقام الواقع تكذب ادعاءات النظام حول 

الدولة االجتامعية 
تنهجها  التي  املتوحشة  الرأسمالية  السياسات  تتسبب 
وموجات  كورونا  وتداعيات  احلاكمة  املخزنية  الطغمة 
ألسعار  املتتالية  االرتفاعات  عن  الناجتة  اخلطيرة  الغالء 

املعاناة  تعميق  يف  واحملروقات  األساسية  االستهالكية  املواد 
واالمراض  والبطالة  الفقر  مع  الشعبية  للجماهير  اليومية 
بعض  الى  اإلشارة  فتكفي  االجتماعي.  البؤس  مظاهر  وكل 
تعيشها  التي  املــاســي  حجم  لــنــدرك  كمؤشرات  األرقـــام 
التصنيف  يف   123 املرتبة  يحتل  الزال  فاملغرب  اجلماهير׃ 
املغاربة  مــن   ./.60 وحــوالــي  البشرية  للتنمية  العاملي 
ماليني   8 منهم  مليون    22 حوالي  أي  الفقر  يف  يعيشون 
ال  املغاربة  من   ./.80 وحوالي  الفقر.  خط  حتت  يعيشون 
طفل  مليون  و2.5  االجتماعي.  الضمان  على  يتوفرون 
اإلسكان  وزارة  حسب  اسرة  ألف  و150  تعليم.  دون  مغربي 
شروط  ابسط  فيها  تغيب  التي  الصفيح  دور  تسكن  الزالت 
مسجلني  عامل  مليون  حوالي  ان  كما  البشرية.  الكرامة 

عملهم  فقدوا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  يف 
غير  املاليني  عن  ناهيك  كورونا  جائحة  انتشار  بداية  يف 
املهيكل  غير  القطاع  يف  واملشتغلني  الصندوق  يف  املسجلني 

العيش. يف غياب أي دعم حكومي وبدائل لضمان مورد 
وابواقه  املخزني  للنظام  ادعاءات  يفند  الواقع  هذا  ان 
وحقوق  البشرية  والتنمية  االجتماعية  الــدولــة  حــول 
وادعاءات  شعارات  سوى  احلقيقة  يف  ماهي  والتي  االنسان 
كاذبة للتغطية عن سياسة طبقية متوحشة متارس يف حق 
البالد  ثروات  ونهب  تفقيرها  خالل  من  الشعبية  اجلماهير 
العمومية  ــوال  االم وكــذا  وخوصصتها  املمتلكات  وسرقة 
كل  الــديــون...  يف  البالد  واغــراق  للخارج  جلها  وتهريب 
الريعية  االحتكارية  البرجوازية  سيطرة  ظل  يف  يتم  هذا 
حتقيق  يف  وتوظيفها  الدولة  أجهزة  مختلف  على  املفترسة 

  . مصاحلها

اعتقال الرفيق محمد الدليمي 

بسبب تضامنه مع ضحايا مافيا العقار

مومن  سيدي  مبقاطعة  »خلــبــاب"  دوار  ساكنة  ــت  زال ال 
تنظيم  يف  مستمرة  البيضاء  بــالــدار  البرنوصي  بعمالة 
وتشريدها  مساكنها  هــدم  على  االحتجاجية  الــوقــفــات 
العقار  لوبيات  أحد  لفائدة  املخزنية  السلطات  طرف  من 

. ين ر ملشهو ا
 200 من  أكثر  لها،  تعرضت  الــذي  الهدم،  أعمال  فبعد 
طرف  من  اجلمعة،  واليوم  اخلميس  أمس  يوم  وذلك  براكة، 
العمومية   الــقــوات  بتعزيزات  مستعينا  املنطقة،  قــائــد 
أي  بــدون  العراء  يف  فجأة  نفسها  األســر  من  املئات  وجــدت 
من  للقمع  تعرضت  مأساتها  على  احتجت  وعندما  مــأوى. 

املخزنية.  القمع  جحافل  طرف 
احتجت  بالبرنوصي،  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
خاللها  مت  خلباب  دوار  استهدفت  التي  الهدم  عملية  على 
اجلمعية  ــرع  ف رئــيــس  الــدلــيــمــي  محمد  الــرفــيــق  اعــتــقــال 
سراحه  أطلق  الذي   ، بالبرنوصي  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
خلباب". دوار  وسكان  اجلمعية  أعضاء  احتجاج  بعد  الحقا 

 
نضاالت حركة املعطلني متواصلة 

من اجل الحق يف الشغل والتنظيم

الوطني  املــجــلــس  أصـــدر 
حلملة  الوطنية  للجمعية 
باملغرب  املعطلني  الشهادات 
 2022 ماي   10 بتاريخ  بيانا 
يف  باحلق  تشبثه  فيه  يعلن 
ويطالب  والتنظيم   الشغل 
كافة  ــراح  سـ ــالق  ــإط ب فــيــه 
ويف  السياسيني  املعتقلني 
محمد  املناضل  مقدمتهم 
اجلمعية   مناضل  االحمدي 
جاد  مــركــزي  ــوار  ح وبفتح 
ومــــســــؤول عـــلـــى أرضـــيـــة 
للجمعية.  املطلبية  املذكرة 
ــن املــجــلــس الــوطــنــي  ــدي وي
حق  يف  الــقــمــع  ــال  ــك اش ــل  ك
بنب  اجلمعية  مناضلي/ات 
متاسينت  و  ــازة  ــ وت ــر  ــري ج

. وغيرها
ذات  يف  املــجــلــس  وأعــلــن 
ذكــرى  تخليد  عــن  الــبــيــان 
مصطفى  الرفيق  استشهاد 
مـــاي   15 يف  احلـــــمـــــزاوي 
شــعــار  حتــت  بــتــازة   2022
يف  احلقيقة  كل  "احلقيقة 
مصطفى  الشهيد  اغتيال 
عن  ــف  ــش ــك وال ــزاوي  ــمـ احلـ

اجلناة". ومعاقبة  قبره 
أصدرت  السياق  هذا  ويف 
ــة لــلــنــهــج  ــي ــل ــة احمل ــاب ــت ــك ال
بيانا  بــتــازة  الــدميــقــراطــي 
 2022 ــاي  ــ م  13 بـــتـــاريـــخ 

ــه بــاحــتــضــان  ــيـ يـــعـــتـــز فـ
تخليد  حملطة  تــازة  مدينة 
ذكـــرى اســتــشــهــاد الــرفــيــق 
ــى احلـــــمـــــزاوي  ــفـ ــطـ ــصـ مـ
مع  للتفاعل  واســتــعــدادهــا 
كــل املـــبـــادرات الــنــضــالــيــة 
النضال  تعزيز  الى  الهادفة 
ــدوي  ــ ــوحـ ــ املـــشـــتـــرك والـ
الــبــطــالــة  داعــيــة كل  ضــد 
حاملي  والشابات  الشباب 
ــني  ــل ــط ــع الــــشــــهــــدادات امل
باجلمعية  االلــتــحــاق  الــى 
الشهادات  حلملة  الوطنية 
وتوسيع  باملغرب  املعطلني 
قــــاعــــدتــــهــــا وجتــــذيــــر 
ــرض  ف ــق  ــ اف يف  ــا  ــه ــاالت ــض ن
مجال  يف  اجتماعية  سياسة 

. لتشغيل ا
احمللية  الكتابة  يفت  ولم 
ادانتها  الدميقراطي  للنهج 
التشغيل  لسياسة  املطلقة 
ــا مــع  ــه ــن ــام ــض ــة وت ــق ــب ــط ال
الوطنية  اجلمعية  نضاالت 
ومؤسساتها  الدولة  مطالبة 
بفتح  بالتشغيل  املــعــنــيــة 
ــة  ــمــعــي ــع اجل ــ حــــــــوارات م
مع  ــي  ــاب ــج اإلي والــتــفــاعــل 
ــة يف  ــروعـ ــشـ ــا املـ ــه ــب ــال ــط م

والتنظيم. الشغل 
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قراءة يف الوضع السيايس باملغرب

فهو  باملغرب   الــراهــن   السياسي  الوضع  عن  حديث  اي 
عبارة عن  تداخالت متعددة االطراف تساهم بشكل أو بآخر 
واحد   تقلها  مركز  يبقى  ذلك  مع  لكن  املشهد،  هذا  تأتيت   يف 
امللكية  للمؤسسة  املطلق  الفردي  التحكم  هو  دقة  اكتر  ميعنى 
اجتماعي  اقتصادي  مباهو  املرتبط  السياسي  القرار  صنع  يف 

وتقايف...
هذا يعلل وبشكل صريح أن املغرب مر من أزمات يف التدبير 
السياسي مند االستقالل الشكلي النتي الزال يعيشها حلدود 
املتموقع  املغربي  الشعب  نتائجها   ويحصد  الراهنة  اللحظة 
ليستفيق  التبعي  املخزني  النظام  اجندات  خارج  مصاحله 
مما  االزمـــات  تــوالــي  ايــقــاع  على  ــرة  م ــل  وك املغربي  الشعب 
الشعارات  من   بالرغم  قبل  ذي  من  تأزما  أكثر  واقعه  يجعل 
االنتقال  للحصر  وليس  املــتــال  كسبيل  املــرفــوعــة  الــرنــانــة 
املستدامة...او  والتنمية  املتقدمة  اجلهوية  الدميقراطي، 
ادنى  الى  تفتقر  املجاالت  من  عديد  يف  مغشوشة  مببادرات 
ندكر  هنا  من  عارم  شعبي  برفض  وتقابل  املصداقية  من  حد 
بداته  املخزن  نظام  اعلنه  ما  هدا  التنموي  النمودج  فشل 
وتداعيتها  بأسبابها  السياسية  األزمة  لواقع  رسميا،ادا نظرنا 
كدلك   وليست  طبعا،  احلالية  الظرفية  وليده  ليست  فهي  
فهي  محددة.وبالتالي   او  معينة   مرحلية   بخيارات  رهينة 
وحصيلة  والتفاعالت  التطورات  من  تاريخية  صيرورة  نتاج 
من التراكمات ونتاج حي عن جتارب تخضع لتوجيهات تخدم 
نظام  منها  ويستفيد  العاملية  الراسمالية  االولــى  بالدرجة 
املخزن التبعي للحفاظ عن مصاحله ومصالح من يدور بفلكه 
العقاريني....  واملالكني  التجار  وكبار  محلية  بورجوازية  من 
واإلقصاء  بالصراع  موسوم  لتدبير  حتما   بنا  سيودي  وهدا 
تارة  واالحتواء  اوالتراضي  االن  يقع  كما  تارة  املباشر  والقمع 
النظالي  الفعل  وتقوى  املخزن  قوى  موازين  ضعفت  ان  أخرى 
بقيادة  الشعبي  املد  فترة  ابان  وقع  كما  الشعبية   للجماهير 
مقاربة  ميكن  ال  هنا  من  الداعمة   وقواها  فبراير   20 حركة  
الواقع السياسي املغربي مقطوعا عن مسبباته والعوامل التي 
ملعرفة  منها،  بعض  أو  عندها،  الوقوف  من  البد  بل   .. أفرزته 

السياسي. الراهن  التاريخي يف  الفعل  حجم 
االمس  مند  املغرب  منه  مبر  لالحاطة  سنكتفي  هنا  من 
هزت  التي  الشعبية  باالنتفاضة  املتعلقة   2011 سنة  القريب 
السياسية  اخلريطة  وقلبت  االوراق  كل  وبعترت  النظام  اركان 
التي كانت ترسم بدار املخزن الخراجها )تهيء حزب االصارة 

واملعاصرة(
مبطالب  ــارات   ــع ش انـــداك  فبراير   20 حــركــة  رفــعــت  اد 
اجتماعية واقتصادية ببعد سياسي استقالل القضاء وحرية 
احللم  لهدا  يكتب  لم  والتي  االجتماعية  والعدالة  اإلعــالم 
التمانينات  مند  املغرب  يشهده  لم  الدي  املتميز  احلدت  وهدا 
ان يكتمل  والفشل يف حتقيق اآلمال بالدميقراطية واحلرية 
الشعبية  الثورات  غمرة  يف  االنتفاضة  بها  أتت  التي  املوعودة، 

واملغاربية. العربية  املنطقة  شهدتها  التي 
االحتجاجات  توالت  العام  من  اقتربت  أشهر  مدى  وعلى 
وحررت  املخزن   دولة  من  متضررة  فئات  مستقطبة  املنظمة 
بالتغييير،اهمها   جــذريــة  مطالب  ورفــعــت  الــعــام  الفضاء 
وحرية  القضاء  واستقالل  والسلطة،  الــثــروة  بــني  الفصل 
للثروة  الــعــادل  والــتــوزيــع  االجتماعية  والــعــدالــة  اإلعـــالم 
ومن  باآلالف  املشاركون  كان  حيت   اإلنسان،  حقوق  واحترام 
إسالميون  متعددة،  وإيديولوجية  وسياسية  فكرية  مشارب 
تنسيقيات  يف  انخرطوا  ومستقلون،  وحقوقيون  وعلمانيون 
الفــتــات  ــت  حت وتـــوحـــدوا  ــالد،  ــب ال ــات  ــه وج مبـــدن  للحركة 
والعدالة  والكرامة  باحلرية  واملطالبة  االستبداد  محاربة 
وضعفت  املظاهرات  يف  املشاركني  عدد  االجتماعية.تراجع 
مطالبها  ــوة  وق السياسي،  وهجها  يخفت  لم  وإن  احلــركــة، 

الدميقراطية. بقضايا  املتصلة 
وسرقة  املناورة  اطار  يف  مارس،   9 خطاب  بعد  فيما  ليأتي   
السباب  اضافة  ببالدنا  التورية  السيرورة  بدايات  مكتسبات 

اخرى- لن نركز عنها هنا- 
تتوقف،  ــم  ل االحــتــجــاجــيــة  واالشـــكـــال  املــســيــرات  لــكــن 
السلمي  التظاهر  حرية  على  االعــتــداء  وتيرة  وتصاعدت 
واعتقال  الوضع  احتدام  إلى  أدى  ما  شعبيا  فرضه  مت  بعدما 
ترتيب  ــادة  اع اطــار  يف  القضاء  إلــى  وتقدميهم  املتظاهرين 
الــدي  االوضـــاع.الـــشـــيء  عــلــى  الــســيــطــرة  وتتبيت  االوراق 
واملرفوض شعبيا انطالقا من تزوير  املمنوح  الدستور  سيعطي 
لتيار  متنح  مفبركة  انتخابات  ستجرى  االستفتاء.وبعدها 
بتوجهات  للحكومة  الــوصــول  املمخزن  السياسي  االســالم 
حتافظ عن مصالح الدولة العميقة مما سهل له الفوز بوالية 
من  العديد  اجــرأة  يف  النظام  تانية.وسيستمر  تشريعية 
التقاعد،العمل  صندوق  على  التصفوية)القضاء  السياسات 
الى حدود  التشغيل...(  مبوجب عقدة يف عديد من مجاالت 
مايطلح  او  االبي  بالريف  خاصة  االنتفاضات  ستتجدد   2016
فكري،  محسن  الــشــاب  مقتل  بعد  الــريــف"   "حــراك  عليه 
واملغرب  مت  انتقامي،ومن  و  مــأســاوي  مشهد  يف  قضى  الــذي 
ضد  متواصلة  احتجاجات  يف  ممتلة  ســاخــن  صفيح  على 
وضد  العام،  املال  ناهبي  وضد  األسعار،  وارتفاع  املعيشة  غالء 
وانضمام  العقاب  من  واإلفــالت  السياسي  االعتقال  استمرار 
االقتصادية  املقاطعة  حلمالت  املغربي   الشعب  فئات  جميع 
"دانون  وشركة  علي"،  "سيدي  املعدني  املاء  شركة  طالت  التي 
"أفريقيا  احملروقات  وشركة  ومشتقاته،  للحليب  سنترال" 
رعاياه  و  العاملي  الــراســمــال  مــع  مباشرة  مواجهة  يف  غــاز" 
االحتجاجات  2018.وانطلقت   سنة  ودلك  باملغرب  االوفياء 
2019 ظلت لعقود  2018 و  الشعبية يف مناطق نائية لسنتي 
ورزازاتودمنات  و  جرادة  مثل   والتهميش،  اإلقصاء  من  تعاني 
اللجوء  املخزن  عن   فرضت  التوتر  بؤر  انتشار  وزاكورة....مع 
واحملاكمات  االعتقاالت  عبر  إلى  لها  المتيل  قمعية  ملقارب. 
النشطاء،  حــق  يف  الــقــاســيــة  ــام  ــك األح ــدار  ــ وإص الــصــوريــة 
كل  والترهيب.أمام  لــلــردع  ومشفرة  واضــحــة  رســائــل  ضمن 
رئيس  اعلن  االحتقان،  هو  العريض  بعنوانه  الوضع  هــدا 
تصور  إلعداد  جلنة   ونصب  التنموي  بفشاللنموذج  الدولة 
االستبداد  وتكرس  العادة  كما  فوقية  جديد   تنموي  منوذج 
مبتابعة  تهدأ،  ولم  يتوقف  لم  القمعي  الهجوم  لكن  والتحكم  
واألساتذة  والطلبة  املستقلني  والصحفيني  املدونني  من  عدد 

واملعطلني.....
شتنبر   8 انتخابات  أفرزتها  التي  النتائج  من  انطالقا 
املغربية  الدولة  بتهافت  متيزت  التي   2021 املاضية  للسنة 
اساسا  مرتبط  اداري  حلزب  والصدارة  الشرعية  اطفاء  على 
العدالة  حزب  ملعاقبة  الوسائل  كل  مستعمال  بالتكنوقراط 
لضمان  مقوماته  كــل  استنفد  بعدما  الرجعي  والتنمية 
ان  على  دلــيــل  ــدا  ه احلكومية"  "االغلبية  ضمن  حــضــوره 
وبالتالي  الكاف(  )فتح  فيه  متحكم  باملغرب  السياسي  الوضع  
املخزني  للنظام  الكبرى  التوجهات  ضمن  يدكر  فالجديد 
املغربي  الشعب  منه  ويستفيد  سيحصل  تقدم  ألي  املعرقل 
هي  االن  احلكومية  االغلبية  ميتل  من  ان  العلم  مع  املقهور 
اســوار  ــارج  خ مبطابخ  تهيء  مقادير  مــن  مخزنيه  صنيعة 
واملعاصرة(  واالصالة  لألحرار  الوطني  )التجمع  "االحــزاب" 
الدميقراطية(  الكتلة  على  )احملــســوب  االستقالل  وحــزب 
تطور  خضم  يف  املــخــزن   طــاحــونــة  ضمن  دمــجــه  مت  الـــذي 
حول   واضحة  والرسائل  االشــارات  الطبقي،لتبقى  الصراع 
حامال  نفسه  يعلن  كان  وإن  والذي  احلزبي  للمشهد  الصدارة 
يوما  يثبت   لم  أنه  إال  االحوال  احسن  يف  "ليبرالية"  ألفكار 
اعتبار  كل  فوق  الشعبية  الطبقات  مصلحة  مسبقة  وبنية 

مبصالح  وعرضا  طوال  املرتبطة  املشتركة  املصالح  هدفها  بل 
البورجوازية.

لنهج  شعبية  شرعية  الي  الفاقدة  احلكومة  هده  لتستمر 
النيولبيرالية  للتوجهات  وفقا  الطبقية  السياسات  نفس 
اقرارها  عبر  الشعبية  اجلماهير  ابناء  مستهدفة  املتوحشة 
أنها  مــؤكــدة  سنة   30 يف  التعليم  مهنة  ــوج  ول ســن  حتديد 
مجردة  كأرقام  املعطلة  الشواهد  حاملي  جيش  مع  تتعامل 
والعيش  الشغل  يف  العريضة  الفئة  هذه  حق  البتة  يهمها  وال 
الالشعبية  الطبيعة  املشؤوم يعكس فقط   القرار  ،هدا  الكرمي 
يعاني  واليزال  عانى  التي  املخزنية  للدولة  والالدميقراطية 
ذكرى  يف  اجلماهيري  النزول  واسعة،ولعل  قاعدة  ويالتها  من 
خيارات  رفــض  عــن  والتعبير  املجيدة  فبراير   20 تخليد 
واستنزاف  االسعار  كارتفاع  القضايا  من  عديد  يف  الدولة 
على  كرونا  فروس  ضد  تلقيح  جواز  وفرض  الشرائية  القدرة 
قمعية  مقاربة  من  ومايقابله  العامة  احلياة  يف  املواطنني/ت 
باملئات  والزج  املناهضة  االصــوات  جميع  تستهدف  متسلطة 
وميكن  واهية  بتهم  ومتابعات  محاكمات  عبر  السجون  يف 
لتحكم  اجلميع  لــدى  ومآلوفة  متداولة  صــارت  انها  القول 
يف  العامة  احلريات  على  اخلناق  وتشديد  قبضتها  الدولة 
عل  ضريبتها  املؤدية  وتداعيتها  االزمة  على  جواب  اي  غياب 
وجه  على  والكادحني  العاملة  والطبقة  برمته  الشعب  كاهل 

اخلصوص.
متيزت   ،2022 أبريل   30 حــدود  الــى  فبراير   24 فمند 
واملركزيات  احلكومة  بني  االجتماعي  ــوار  احل من  بجولة  
احلوار  الباطرونا،هدا  عن  وممثلي  متثيلية  األكثر  النقابية 
عن  للحيلولة   " االجتماعي  السلم  سياق"  يف  يدخل  الــدي 
ليتم  العاملة  الطبقة  نضاالت  وجلم  اجلماهيرية  الهزات  كبح 
ورعيها  والباطرونا  النقابية  البيروقراطيات  بني  التواطؤ 
الدل  باتفاق  وينتهي  فــأرا  ويعطي  اجلبل  ليتبخر  املخزن 
النقط  مجموعة  ان  اعتبارا  بجديد  يأتي  ولــم  املغشوش 
الواردة فيه كانت من ضمن اتفاق ابريل 2011 الجل تسويتها 
رفع  ماعدا  اخرى  نقط  يف  الضبابية  الى  اضافة   2013 خالل 
نسبة الدعم املقدم للنقابات، هدا  كله لن يجيب عن تطلعات 
عليها  هنا  والفارق  الشعبية  الطبقات  وباقي  العاملة  الطبقة 
االمد  وطويل  مرير  نضال  لتخوض  بنفسها  نفسها  تنظيم 

الطبقيني. االعداء  ضد 
للدوائر  تبعيته  وبحكم  باملغرب  فالوضع  اخر  سياق  ويف 
باحمليط  تتأثر  بالبالد  العامة  فاألوضاع  العاملية  االمبريالية 
الروسية  احلرب   هنا  واالبرز  االقليمية،  واملتغيرات  الدولي 
خاصة    ، واقتصادية  سياسية  جيو  تداعيات  لها  االكرانيا  
وان املرحلة هي مرحلة الفشل يف تدبير تبعات و آثار جائحة 
كورونا ، فالتذبذب احلاصل يف أسعار النفط والغاز يف العالم، 
يحيلنا  وما  الكبرى  العاملية  والبورصات  الذهب،  سوق  ويف 
إذ   ، التداعيات  هذه  عن  مبنأى  ليس  املغربي  االقتصاد  ان 
يسير  جديدة   دولية  خريطة  رسم  مبثابة  االن  الراهن  أن 
الدولية  املتغيرات  فهذه  األقطاب،  تعدد  الى   العالم  نحوها 
هذه  من  وحده  يتأثر  لن  الذي  املغرب  على  بظاللها  سترخي 
أكبر  من  انهما  خاثة  واوكرانيا   روسيا  الن  املدمرة  احلــرب 
أسعارها  ارتفاع  إلى  ادى  وهذا  احلبوب،  إنتاج  يف  العالم  دول 
ــواد  وامل البترول  أســعــار  ارتــفــاع  وكــذلــك  الدولية  الــســوق  يف 
الدعم  كلفة  ارتفاع  يف  كبير  بشكل  سيؤثر  مما  األساسية، 
الفرصة للنظام باملغرب رفع يده على كل اشكال  مما سيعطي 
الشعب)ارتفاع  ــاه  اجت مسؤوليات  كــل  مــن  ومتصله  الــدعــم 
يف  عجز  من   عنه  ينتج  مما  احلرب   مببرر  احملروقات(  اسعار 
2022 بناءا على الفرضيات التي بني  املالية العمومية لسنة 
على  زيادة  النفط،  برميل  لسعر  بالنسبة  املالية  قانون  عليها 

ماشهده املوسم الفالحي من جفاف.

يوسف آحا
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ببالدان.  االجمتاعية  الحقوق  ملنظومة  العدد  ملف  الجريدة  تخصص 
ابعتبارها  الطبقي  الرصاع  يف  مهما  رهاان  تشكل  اليت  الحقوق  هذه 
املحيل   واتبعه  اإلمرباييل  الرأمسال  بني  الرصاع  يف  أساسيا  عنرصا 
والكادحة  العاملة  ،والطبقات  جهة  من  املخزين  النظام  وخادمهما 
هذه   ألن   أخرى،  جهة  من  املتوسطة   الطبقة  من  الصغرى  والفئات 
الحقوق االجمتاعية تعرب عن درجة االستغالل الرأمسايل لقوة العمل، 
االستغالل،  ضد  النضال  ســرورة  مدى  ترسيخها  حجم  ويعكس 
القوى  موازين  حسب  واآلخر  الحني  بني  يناور  الرأمسال  كان  وإن 
معينة.  ظروف  يف  مهنا  الجماهر  اكتسبته  ما  نزع  أو  هبا  اإلقرار  يف 
إطار  يف  تندرج  متأصلة  دامئة  حقوقا  يعتربها  ال  فالرأمسال  مثة  ومن 
النظام  سياسة  تختلف  وال   . اإلنسان  لكرامة  الضامنة  الحقوق 
املغرب  يف  اإلنسان  حقوق  فمنظومة  ذلك،  يف  التبعي  والرأمسال 

سواء  ومصالحها  الرأمسالية  اإلنتاج  عالقات  لسيادة  مرهتنة   ظلت 
خالل الحقبة االستعمارية املبارشة أو يف ظل إرساء النظام التبعي 

الشكيل. االستقالل  بعد 
 وقد خصصنا ، للموضوع ، يف ملفنا هذا ثالثة محاور كربى لتحليل 
املستويني  عىل  املنظومة  تطورات  يرصد  مبحور  بدء  املنظومة،  هذه 
اثن  محور  مث  التبعي،  النظام  ظل  يف  واملؤسسايت  الترشيعي 
االزمة  مع  ابرتباط  االجمتاعية  الحقوق  تقلص  منحى  يستجيل 
عىل  حرصاي،  سيقف،  اثلث  محور  وأخرا  العام،  للقطاع  البنيوية 
كمنوذج  التعلمي  قطاع  يعرفه  الذي  الفظيع  التدهور  جوانب  بعض 
ما  أن  إىل  اإلشارة  مع  االجمتاعية،  الحقوق  تدهور  عن  وصارخ  حي 
عىل   يرسي  واالستنتاج  التحليل  حيث  من  القطاع  هذا  عىل  يرسي 

الحقوق االجمتاعية األخرى.   ابيق 

تدهور الحقوق االجمتاعية، نتيجة حمتية لطبيعة النظام  املخزين الرأمسايل التبعي

ملحة تاريخية عن منظومة الحقوق االجتامعية ملغرب 
االستقالل الشكيل

يف  العصري  باملفهوم  االجتماعية  احلقوق  منظومة  ظلت 
بالدنا مرتهنة لسيادة عالقات اإلنتاج الرأسمالية ومصاحلها 
إرساء  ظل  يف  أو  املباشرة  االستعمارية  احلقبة  خالل  سواء 

.1956 النظام التبعي بعد االستقالل الشكلي سنة 
منظومة  وتطورات  واقــع  تتبع  سنحاول  الورقة  هذه  يف 
واملؤسساتي  التشريعي  املستويني  على  االجتماعية  احلقوق 
نظام  داخل  من  التبعي  النظام  وسياسات  اختيارات  ظل  يف 
الرأسمالية التبعية املنحطة عبر ثالثة مراحل كبرى أعقبت 

: املباشرة  الكلونيالية 
1 - منظومة احلقوق االجتماعية يف ظل رأسمالية الدولة 

املنحطة أو مرحلة إرساء النظام التبعي.
2 - منظومة احلقوق االجتماعية  يف ظل برنامج التقومي 

الهيكلي مع مطلع ثمانينيات القرن املاضي.
ليبرالي  النيو  الهجوم  ظــل  يف  احلــقــوق  منظومة   -  3

.1995 املتوحش بعد تقرير السكتة القلبية للبنك العاملي 

1 - منظومة الحقوق االجمتاعية يف ظل رأمسالية الدولة 
املنحطة مرحلة إرساء النظام التبعي:

وما  الكلونيالية  االجتماعية خالل  الحقوق  • منظومة 

قبلها:

ملغرب  االجتماعية  احلــقــوق  ملنظومة  نتطرق  أن  قبل 
االجتماعي  بالنظام  نذكر  ان  يجب  الشكلي  االستقالل 
التضامن  مبدأ  الى  يستند  كان  والــذي  الكلونيالية  ماقبل 
العالم  الفالحني يف  أو بني  واملتعلم  املعلم  العائلي واحلريف بني 
وإذا  التقليدية،  والتعاقدات  واألحباس  الزكوات  القروي عبر 
االقتصادية  البنيات  استمرار  مع  استمر  قد  النظام  هذا  كان 
عمل  والتي  التقليدية  املخزنية  والسياسية  واالجتماعية 
إصدار  مثال  السلبية  جوانبها  كل  تكريس  على  االستعمار 
مينع  الذي  املاضي  القرن  ثالثينيات  خالل  املخزني  الظهير 
يف  حقهم  مــن  املغاربة  األجـــراء  وســائــر  والفالحني  العمال 
تنظيماتهم  لهم  أن  بحجة  النقابية  واحلــريــات  التنظيم 
واحملكمني  العتيقة  باملدن  احلرف  أمناء  يف  املتمثلة  الشرعية 
التقليديني يف البوادي، ففي املقابل ومع منو عالقات اإلنتاج 
الرأسمالية وتوسعها خالل عشرينيات القرن ، أنشا االستعمار 
اخلاص  القطاعني  يف  االجتماعية  للحقوق  حديثة  منظومة 
وموظفي  األوربيني  واملوظفني  العمال  يف  حصرها  لكن  والعام 
كبروليتاريا  تشكلوا  الذين  املغاربة  األجــراء  دون  املخزن 
واسفي  والرباط  كالبيضاء  والساحلية  الكبرى  باملدن  بئيسة 
وتويسيت  وخربيكة  كجرادة  املنجمية  واملــدن  واجلــديــدة  

وميدلت خالل فترة ما بني احلربني )1927/1945(.. 

حقوق  نــظــام  ــي  ــدرج ت بشكل  أنــشــئ  املــرحــلــة  هـــذه  يف 
حسب  االجتماعي  التأمني  منطق  الــى  يستند  اجتماعية 
للجالية  أساسا  موجه  وهــو  الفرنسية  القوانني  مرجعية 
 1927 يونيو    25 ظهير  إصدار  مت  االطار  هذا  ويف  األوربية، 
األمراض  الحقا  ثم  الشغل  حوادث  عن  العمال  يعوض  الذي 
الظهيران  هــذان   ..1943 31مـــاي  يف  آخــر  بظهير  املهنية 
اخلاص  بالقطاع  العاملني  لألوربيني  موجهني  كانا  املخزنيان 
وحرما األجراء املغاربة من احلماية االجتماعية وميزا بينهم 
على  وضريبة  مضاعف  بأجر  األطفال  بتشغيل  سيسمحا  بل 

العزوبة للرفع من وتيرة النمو الدميغرايف ...  
لصالح  تشريع  أول  صــدر  فقد  العام  للقطاع  وبالنسبة 
1930 القاضي بإنشاء نظام للمعاشات املدنية  املوظفني سنة 
يقدم تعويضات عن الشيخوخة والزمانة وهو نظام سيستمر 
مع إحداث الصندوق املغربي للتقاعد )CMR( الذي يخضع 

حاليا للتفكيك كما سنرى الحقا.
ــرب الــثــانــيــة مت إنــشــاء صــنــدوق املــســاعــدة  وخـــالل احلـ
املقاوالت  داخــل  تعاوني  نظام  عن  عبارة  وهو  االجتماعية 
الظهير  هذا  أساس  وعلى   ،1942 ابريل   24 بظهير  الكبرى 
الحقا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  سيؤسس 
كتعويضات  شهرية  إعانات  تقدمي  الى  ويهدف   )CNSS(

عائلية عن الوالدات ...
املغاربة  ــراء  واألجـ للعمال  النقابي  الــوعــي  تنامي  ومــع 
واحلزب   )CGT( خصوصا  الفرنسية  للنقابات  وانتمائهم 
من  ابتداء  الفرنسية  السلطات  أجبرت  املغربي،  الشيوعي 
1950 على مساواة وتعميم نظام املساعدة االجتماعية  سنة 

عليهم.. 
املغربي  البيمهني  الصندوق  إحــداث  مت   1949 سنة  يف 
اخلــاص  القطاع  لفائدة   )Interprofessionnelle(
اليوم  الصندوق  نفس  وهو  اختياريا  كان  فيه  واالنــخــراط 
لألعضاء  التقاعد  عن  التعويض  خدمات  ويقدم   )CIMR(

وذوي حقوقهم ...
سيتم  واملؤسساتي  التشريعي  ــار  اإلط هــذه  جانب  وإلــى 
شركات  وستنشأ  التطبيب  او  الصحية  احلماية  نظام  إنشاء 
إطار  يف  ستنتظم  ذلــك  بعد  قطاع  كل  يف  تعاضدية  إغاثة 

فيدرالي قطاعي ثم شمولي.. 
- نــظــام احلــقــوق االجــتــمــاعــيــة يف ظــل إرســـاء قــواعــد 
القرن  ثمانينيات  بداية  حــدود  إلــى  التبعية  الرأسمالية 

املاضي 1956/1983:
حسم  وقبل   )1956/1960( االستقالل  بداية  أوهام  مع 
التشكل  قيد  الطبقي  التحالف  لصالح  والــثــروة  السلطة 

االستعمار  ووكـــالء  للمخزن  االجتماعية  الــقــاعــدة  مــن 
الوطنية  احلركة  يف  التقدمي  اجلناح  سيتمكن  اجلــديــد، 
منتصف  منذ  تشكلت  قوية  مغربية  نقابية  بحركة  املسنود 
فاحت  أول  تخليد  )من  السرية  يف  املاضي  القرن  أربعينيات 
أول  تأسسس  ثم   1946 جرادة  مبفاحم  مغربي  عمالي  ماي 
قيادة  حتت  أيضا  بجرادة   1947 سنة  مغربي  نقابي  مكتب 
بعد  عليه  انقلب  الذي  بوعزة  بن  الطيب  الشيوعي  القائد 
االستقالل  حزب  انتهازيو   +UMT+ لالمش  التاسيسي  املؤمتر 
اغتيال  بعد  علنيا  نفسها  عن  وعبرت  الوطنية(  احلركة  يف 
ظل  يف   )..  1952 حشاد  فرحات  التونسي  النقابي  القائد 
وضع  على  االشتغال  مت  والدولية  الوطنية  املستجدات  هذه 
االستعمارية  للتشريعات  نقدية  متقدمة  وتشريعات  قوانني 
الدولية  العمل  منظمة  قوانني  من  ومستوحاة  واملخزنية 
املعاهدة  مبادئ  وباخلصوص  آنذاك  قوتها  أوج  يف  كانت  التي 
اجتماعية  حماية  نظام  بإنشاء  القاضية   102 رقم  الدولية 

عصري وإجباري وشمولي ... 
ظهير  النقابات  قانون  وضعها  مت  التي  التشريعات  ومن 
املنجمي  وقانون   1958 العامة  احلريات  ظهير  قبل   1957
قوانني  وكلها   05/58 العمومية  الوظيفة  وقــانــون   1958
تتضمن  املشؤوم  الدستوري  العهد  قبل  ما  مهمة  تأسيسية 

مكاسب سياسية واجتماعية ومادية لألجراء واملوظفني ... 
البرنامج  على  االنقالب  وبعد  املؤسساتي  املستوى  وعلى 
الوطني حلكومة عبد اهلل ابراهيم مت احداث عدة مؤسسات 
للحماية االجتماعية ستتحول مع الزمن الى مرتع للفاسدين 
واملفسدين من املسؤولني واملوالني للمخزن والنقابيني واخلدام 
واالختالس  واالحتكار  الريع  عبر  املال  وأصحاب  والباطرونا 

ومن هذه املؤسسات:  
مبرسوم  أحدث  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق   -
فقط يحمل روح الظهائر االستعمارية كالتمييز ضد األجراء 
سنة  الحقا  وسيصدر   1961 سنة  واألجــيــرات   الزراعيني 
اإلنتاج  أطراف  كل  فيه  يساهم  هيكلته  إلعادة  ظهير   1974
مجلس  تسييره  على  ويشرف  والدولة(  والباطرونا  )العمال 
االجتماعية  احلماية  الصندوق  ويضمن  احلكومة،  برئاسة 
للعمال وسائر األجراء املصرح بهم وذوي حقوقهم من تغطية 
توضع   ... واملعاشات  والزمانة  عائلية  وتعويضات  صحية 
اختالسات  عرف  وقد  والتدبير   اإليــداع  صندوق  يف  أمواله 
له  تتبع  كانت  كما  محاسبة  دون  درهم   مليار   120 من  بأزيد 
بدأ  وأسرهم  للعمال  اخلدمات  تقدم  املصحات  من  مجموعة 
اخلدمات  يف  االستثمار  فتح  لقانون  تطبيقا  عليها  القضاء 

الصحية أمام أصحاب املال والبزنس؛
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من  ــزءا  ج ويهم  للتقاعد  املغربي  الصندوق  -إحـــداث   -
املوظفني العموميني مهمته تغطية تعويضات التقاعد والوفاة 
للمنخرطني وذوي حقوقهم ويساهم فيه املوظفون واملوظفات 
طرف  لكل   50% اي   14% ب  احلكومة  تساهم  كما   14% ب 
بالثلثني  ــدول  ال فيها  تساهم  التي  العاملية  األنظمة  عكس 
الى  الحقا  الصندوق  هذا  سيتعرض  فقط   بالثلث  واملوظفني 
عن  ماليته  فصل  أكبرها  بتصفيته  ستنتهي  خطيرة  مؤامرات 
املالية العمومية يف عهد حكومة اليوسفي ثم الرفع التدريجي 
باإلصالح  يسمى  ما  ويف 2016  من %7الى 14%  للمساهمات 
املقياسي وحاليا يتم التحضير لتفكيكه عبر فرض جيل ثاني 

من التراجعات ؛ 
وقد   )RCAR( التقاعد  لتعويضات  اجلماعي  النظام   -
والتأمني  للمعاشات  الــوطــنــي  للصندوق  ــه  ــ ادارت اســنــدت 
املستخدمني  تعويضات  يغطي   1977 سنة  وأنشئ   )CNRA(

العمومية؛ املؤقتني والعرضيني ومستخدمي املؤسسات 
مفتوح  وهو  للتقاعد  املغرب  البيمهني  الصندوق  إنشاء   -

أمام القطاع اخلاص خصوصا؛
تعاضديات  ثمانية  بإنشاء  التعاضدي  النظام  احــداث   -
تقدم  ربحية  غير  منظمات  وهي  اجلمعيات  لقانون  تخضع 
ومع  حقوقهم  وذوي  للمتقاعدين  وخدمات  الصحية  احلماية 
املجلس  بتوفير  واالختالسات  للفساد  مرتعا  أصبحت  الزمن 
لكن  والداخلية  املالية  وزارتي  ومفتشيات  للحسابات  األعلى 
النقابيني  إلرشاء  كريع  وتستخدم  الفساد  قوى  محاسبة  دون 

الفاسدين واملسؤولني املتواطئني لضبط السلم االجتماعي ..
يف  للمستخدمني  املوجهة  االجتماعية  األعمال  نظام   -
االدبيات  يف  يسمى  ما  واملوظفني  العمومي  وشبه  العام  القطاع 
النقابية باألجر االجتماعي وتشتغل يف متويل قروض السكن 
الصحية  والتغطية  والنقل  الترفيه  ومنتجعات  واالستهالك 
وكانت  احلقوق  وذوي  وأسرهم  للموظفني  بالنسبة  التكميلية 

تشرف عليها جمعيات مستقلة ستتم مخزنتها تدريجيا .. 
وCMRو  CNSS( يف  االجتماعية  احلــقــوق  منظومة  ان 
واالعمال  االجتماعي  االحتياط  منظمات  الى  اضافة   RCAR
مرحلة  خــالل  حققتها  التي  املكاسب  رغــم  االجتماعية( 
املستوى  على  الراعية  بالدولة  يسمى  الدولة/ما  رأسمالية 
 3.041.647 حوالي  إال  تشمل  لم  فإنها  واملؤسساتي  القانوني 
االجتماعي  للضمان  الــوطــنــي  للصندوق  تابعني  أغلبهم 
بحوالي  املقدرة  النشيطة  الساكنة  من  مليونني  من  بأزيد 
سنة  حــدود  يف   30,25% تغطية  بنسبة  أي   10.056.000

..2008

2 - منظومة الحقوق االجمتاعية أمام برانمج سياسة التقومي 
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منظومة  يف  اجلزئية  املكتسبات  تآكل  بــدايــة  ــروط  ش  -
: احلقوق االجتماعية 

االقتصادية  العواقب  أوخم  بالدنا  يف  التبعية  إلرساء  كان 
: واالجتماعية والسياسية 

- سياسيا: تكريس االستبداد الفردي عبر دستوري 1970 
املغربية  اللينينية  املاركسية  للحركة  الهمجي  والقمع  و1972 
واالحتاد الوطني لطلبة املغرب والفالحني والعمال ومحاولتي 

االنقالب العسكري ثم تكاليف حرب الصحراء؛
سنة  خصوصا  القاسي  اجلفاف  فترات  توالي   : اقتصاديا   -
النسيج  دمر  الذي   1973 سنة  املغربة  برنامج  إقرار  ثم   1981
البورجوازية  مــن  األســر  بعض  لصالح  الصغير  املــقــاوالتــي 
إفــراغ  ثم  واإلحتكار  الريع  بــاب  وفتح  الطفيلة  الوسيطية 
عبر  دميقراطي  تنموي  محتوى  أي  من  الــزراعــي  اإلصــالح 
على  املتخلفني  واإلقطاعيني  املالكني  كبار  سيطرة  تكريس 
على  اليد  ووضع  السدود  سياسة  من  مستفيدين  واملاء  األرض 
الفالحي  اإلنتاج  وربط  املسترجعة  والضيعات  األراضي  أجود 
املشتركة  السوق األوروبية  العاملية خصوصا  السوق  بحاجيات 
قطاع  واعتماد  الغذائي  الذاتي  االكتفاء  حساب  وعلى  آنذاك 
معدنية  استخراجية  وصناعات  خفيف  حتويلي  صناعي 
)الفوسفاط خصوصا ( والذي انهارت أسعاره سنة 1978   عوض 
األزمــات  هذه  رافقت  وقد   .. البالد  لتصنيع  أساسية  بنيات 

االقتصادية ارتفاع نسبة املديونية اخلارجية والداخلية.. 

صارخ  بشكل  االجتماعية  الفوارق  تزايدت  اجــتــمــاعــيــا:   -
الرأسمال  يد  يف  الوطنية  واملقدرات  الثروات  تركيز  نتيجة 
االجنبي والفرنسي باخلصوص ووكالئه احملليني من التحالف 
أقواها  وكان  الشعبية  االنتفاضات  فاشتدت  السائد  الطبقي 
املدن  هوامش  وانتفاضات  الــبــوادي  يف  الفالحني  انتفاضة 
انتفاضة  املريفة بسبب الهجرة املكثفة من القرى وكان أقواها 

20 يونيو 1981.. 
انتقالي  رباعي  تصميم  فرض  الى  املخزني  النظام  فاضطر 
 1978 سنة  بني  األسود  القمع  عبر  التهدئة  الى  جلأ  لتنفيذه 
التقومي  سياسية  برنامج  لتصريف  بذلك  مهد  وقد  و1982 
 1983 من  ابتداء  العاملية  املالية  املراكز  من  املمالة  الهيكلي 
واالقتصادي  السياسي  الــقــرار  على  سيادته  بذلك  فاقدا 

واالجتماعي الوطني ...
مكتسبات  وتآكل  الهيكلي  التقومي  سياسة  برنامج  تطبيق   -

منظومة احلقوق االجتماعية׃ 
املالية  استند برنامج التقومي الهيكلي الذي فرضته املراكز 
بعض  خوصصة  هــو  األول  مهمني׃  توجيهني  على  العاملية 
الرأسمال  وجه  يف  وفتحها  املنتجة  االستراتيجية  القطاعات 
العاملي يف التجارة والصناعة والفالحة واخلدمات لتهيئ البلد 
إحدى  عقدت  وقد  العاملية  التجارة  منظمة  ملعايير  باخلضوع 
الثانية  والنقطة   ..1989 الكات مبراكش سنة  جوالتها مؤمتر 
للدولة  التدريجي  وهي نهج سياسية تقشفية عبر االنسحاب 
التعليم  خصوصا  االجتماعية  القطاعات  على  اإلنفاق  من 
بهدف  وذلــك  األساسية  ــواد  وامل والتشغيل  والسكن  والصحة 
للنيوليبرالية  االرتهان  من  ومزيدا  اخلارجي  الدين  خدمة 

الزاحفة عامليا مع تاتشر وريغن آنذاك.
وهكذا فتحت الدولة مجال خوصصة التعليم عبر التحكم 
ما  إقرار  خالل  من  التعليمية  األسالك  يف  التمدرس  نسب  يف 
فقط  سيسمح  حيث  سنوات   9 من  األساسية  باملدرسة  سمي 
%40 من املتعلمني نحو التأهيلي وأقل من ذلك بكثير  بتدفق 
التعليمية  والبرامج  املنح  يف  التحكم  ثم  العالي  التعليم  نحو 
يف  حصل  كما  واألهل  الطلبة  ابداها  التي  املقاومات  كل  وقمع 

انتفاضتي يناير 1984 ودجنبر 1990 ... 
من  للكثير  املقاصة  صندوق  تغطية  من  الدولة  قلصت  كما 
الوطني  والدقيق  السكر  مواد  اال  تترك  ولم  االساسية  املواد 
تقليص  من  مزيد  على  وستعمل  والغاز  واحملــروقــات  والسكر 

الدعم ... 
وتكليف  العمومية  الوظيفة  يف  التشغيل  نسبة  تقليص 
إضافة  أقل،  وحقوق  أطول  وساعات  جديد  بأعباء  املوظفني 
األجور  يف  والتمييز  املرونة  وإقرار  العمال  بتسريح  العمل  الى 
للضمان  الوطني  للصندوق  بالعمال  التصريح  عن  والتغاضي 
أو  املعادن  بقطاع  عاملة  شركة  ثالثني  وإغــالق  االجتماعي 
وغيرها  وسامير  واقــا  واميضر  املغرب  كمفاحم  خوصصتها 
التجارة  وحتــريــر  والتصدير  التسويق  مكتب  تفكيك  ثــم 

اخلارجية.. 
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية  ــاع  األوضـ ــذه  ه
الهيكلي ستعمق األزمات املوروثة  املفروضة يف برنامج التقومي 
العاملية  املالية  املراكز  وستتقدم  املاضي  القرن  سبعينيات  عن 
القلبية  بالسكتة  املخزن  سماه   1995 سنة  مخيف  بتقرير 

فاحتا البلد امام الرأسمالية املتوحشة ....
3 - منظومة الحقوق االجمتاعية يف ظل الهجوم النيوليربايل 

املتوحش بعد تقرير املراكز املالية العاملية السكتة القلبية 
  :1995

النيوليبرالية  فرض  وشــروط  اجلديد  العهد  مايسمى   -
املتوحشة:

السكتة  تقرير  ــزل  ن احلكم  انتقال  تدبير  بصدد  ــو  وه
القلبية كالصاعقة على نظام املخزن مما اضطره فرض شروط 

سياسية وتشريعية جديدة متثلت يف ׃
سنة  جديد  دستوري  تعديل  إقــرار  وتشريعيا:  سياسيا 
املعارضة  إدماج  لفائدة  الشكلية  التنازالت  بعض  أعطى   1996
البرملانية السابقة يف تدبير احلكومة وسمح بنظام الغرفتني.

السلم  توقيع  الى  الكدش  جر  عبر  التهدئة  يف  استمر  كما 
اتفاق  يف  االجتماعي  باحلوار  يسمى  ما  ومأسسة  االجتماعي 

مؤمتر  يف  البصري  ادريس  اجلالد  حضور  ثم   1996 01غشت 
املخزني  التناوب  حكومة  يف  عضوا  ليكون  وتسويقه  الكدش 

بقيادة عبدالرحمان اليوسفي .. 
اجلديد  املــفــهــوم  شــعــار  يــرفــع  املــخــزن  ــدأ  ب  1999 وســنــة 

للسلطة.
مترير  مت  جطو  ــــس  وادري اليوسفي  حكومتي  ظــل  ويف 
ظهير  تعديل  رأسها  على  التشريعية  التراجعات  من  ترسانة 
التي  األمنية  الهواجس  وتضمينه   2002 العامة  احلريات 
1973 كما  كانت تتم على أساس مراسيم وزارة الداخلية لسنة 
األسرة  قانون  رأسها  على  جدا  مهمة  أخرى  قوانني  مترير  مت 
 2004 النسائية واسكاتها سنة  لاللتفاف على مطالب احلركة 
إلى  باإلضافة  والتراجعية  الرجعية  الشغل  مدونة  وضع  ثم 
لصناعة  وإضعافها  أكثر  فيها  بالتحكم  يسمح  لألحزاب  قانون 
املؤسسات  يف  واملعارضات  واالغلبيات  االنتخابية  اخلرائط 

الصورية.. 
الشعبي  املد  وصعود  واملغاربي  العربي  الربيع  موجة  ومع 
شعار  رفعت  التي  املجيدة  فبراير   20 حركة  خالل  من  العارم 
إسقاط الفساد واالستبداد وكعادته استطاع املخزن باعتماده 
الرهيب للحركة االلتفاف على مطالبها األساسية  القمع  على 
االصولية  من  واسع  اجتاه  بإدماج  حوله  مخزني  إجماع  بخلق 
وتهيئة شروط جديدة دستورية بإقرار دستور ممنوح جديد 
2011 وسلسلة من القوانني التنظيمية ومجموعة من املؤسسات 
الصورية وذات الطابع االستشاري.. ما ميز التشريع يف مرحلة 
فيما  تراجعية  تشريعات  إصدار  هو  فبراير   20 حركة  تراجع 
التعليم  يف  خصوصا  االجتماعية  واحلقوق  باحلريات  يتعلق 
والصحة وهكذا مت إضعاف احلماية الدستورية من خالل املادة 
بفرض  الشغل  على   الهشاشة  تعميم  مثال  احلقوق  لهذه    31
فصل التكوين عن التوظيف وإلغاء نظام الترقي عبر التكوين 
أنظمة  وحترير  التعاقد  نظام  فرض  هو  واألخطر  والشواهد، 
كغالف  درهــم  مليار   45 نهب  مت  فقد  التعليم  اما  ؛  التقاعد 
محاسبة  دون  إقباره  مت  والــذي  االستعجالي  للمخط  مالي 
ما  على  سيجهز  الذي   51/17 االطــار  القانون  مترير  مت  كما 
تسليع  من  مزيد  إلى  احلكومة  اجتهت  كما  املجانية  من  تبقى 
الصحة بضرب مجانية العالج والوقاية وإفساد نظام احلماية 
الى االعتراف  النظام  الصحية وفشل برنامج رميد مما اضطر 

وإقرار برنامج احلماية االجتماعية يف افق 2025.
فيما  النظام  تناقضات  تفضح  الدولية  املؤشرات  بعض   -

: يتعلق مبنظومة احلقوق االجتماعية 
وسياساته  اختياراته  يف  وتهافته  النظام  تناقضات  تظهر 
التحالف  ملصالح  وخدمته  املغربي  الشعب  وحقوق  مصالح  ضد 

الطبقي السائد من خالل املؤشرات الدولية :
العاملي  الرأسمال  ملتطلبات  االستجابة  يف  ناجح  نظام  فهو 
حساب  وعلى  بلدنا  يف  احملليني  وكالئه  ومصالح  ومصاحله 
واألمــن  االستقرار  يف  عامليا  االول  املركز  احتل  فقد  شعبنا 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  الى  إشارة  يف  الدوليني  والسلم 
 43 واملرتبة  املغربي  الشعب  حريات  على  احلديدية  والقبضة 
55 عامليا من أصل  املرتبة  الطرقية وتبوأ  التحتية  البنيات  يف 
169 دولة يف مؤشر "الدول اجليدة" وهي شهادة حسن السيرة 

يف تطبيق كل توصيات وشروط املراكز املالية العاملية.. 
 100 املركز  يحتل  البلد  جند  الدولة  املكانة  هذه  ومقابل 
عامليا يف مؤشر الثقافة واملرتبة 135 يف مؤشر حرية الصحافة 
من  الفرد  دخل  مستوى  يف  دولة   187 أصل  من   122 واملرتبة 
الناجت الداخلي اخلام حسب منتدى االقتصاد واملال واألعمال 
املركز  يف  جــاء  البشرية  التنمية  مؤشر  ويف  املتحدة،  لــألمم 
ضمن  صنفته  أن  لليونسكو  سبق  وقد  دولة   189 أصل  من   121
21 منظومة تعليمية يف دول العالم. أما يف مجال املساواة  أسوأ 
136.. هذه التناقضات تبني  وحقوق النساء فقد احتل املرتبة 
املهيكلة  باملشاريع  يسمى  فيما  وحلفائه  املخزن  اختيارات  ان 
ملصالح  ارتهان  اال  ماهي  واالستقرار  الناجحة  واالصالحات 
النيوليبرالي  ومدها  االمبريالية  والقوى  العاملية  الشركات 
مصيره  تقرير  يف  املغربي  الشعب  حق  حساب  على  املتوحش 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف ..

تمتة مقال  ملحة اتريخية عن منظومة الحقوق االجمتاعية ملغرب االستقالل الشكيل
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اإلجهاز عىل الحقوق االجتامعية - األسباب والحلول  
الحق يف التعليم كنموذج

ال ميكن لهذا املقال أن يكون شافيا يف رصد وحتليل تردي 
ألن  عامة،  بصفة  املغرب  يف  االجتماعية  احلقوق  وضعية 
متعددة،  وقطاعات  مجاالت  وتشمل  متنوعة  احلقوق  هذه 
واحلماية  والشغل  العمومية  والصحة  بالتعليم  تتعلق 
والبيئة  املستدامة  والتنمية  الالئق  والسكن  االجتماعية 
... وألن حجم تردي هذه احلقوق كبير وله عدة مستويات، 
امليزانيات  وبضعف  الطبقية،  العمومية  بالسياسات  مرتبطة 
الرجعية  القوانني  وبنوع  قطاعاتها،  من  قطاع  لكل  املخصصة 
لذلك،  ونظرا  املتهالكة،  التحتية  وببنياتها  تؤطرها،  التي 
التدهور  جوانب  بعض  على  حصريا،  سيقف،  املقال  فهذا 
عن  وصارخ  حي  كنموذج  التعليم  قطاع  يعرفه  الذي  الفظيع 
يسري  ما  أن  إلى  اإلشــارة  مع  االجتماعية،  احلقوق  تدهور 
على   يسري  واالستنتاج  التحليل  حيث  من  القطاع  هذا  على 

األخرى.  االجتماعية  احلقوق  باقي 
التحليل:  يف 

يف  اجتماعية  ظاهرة  أليــة  ودقيق  علمي  حتليل  أي  إن 
السياسات  استحضار  يتم  لم  ما  يستقيم  أن  ميكن  ال  ما،  بلد 
السياسي  احلكم  نظام  وطبيعة  بها  املرتبطة  العمومية 
املتحكمة  السائدة  االجتماعية  الطبقات  ونوع  عنها  املسؤول 
أسباب  على  فالوقوف  املنطلق  هذا  ومن  البلد،  هذا  شؤون  يف 
بالدرجة  مـــرده،  بــالدنــا  يف  االجتماعية  احلــقــوق  تــدهــور 
يف  السائد  املخزني  السياسي  النظام  طبيعة  إلــى  ــى،  األول
شعبيا،  وال  دميقراطيا  ال  وطنيا،  ال  نظاما  باعتباره  املغرب 
وبحقوقه  الشعب  ومبصالح  الوطن  بتقدم  إطالقا  معني  غير 
للفساد  وراعيا  مستبدا  فاسدا   نظاما  وباعتباره  األساسية، 
على  يجهز  أن  إال  التحليل،  نهاية  يف  ميكنه،  ال  واالستبداد، 
ويف  االجتماعية  حقوقه  وضمنها  شعبنا  وحقوق  مكتسبات 

املقال. هذا  موضوع  التعليم  يف  احلق  صلبها 
التشخيص: يف 

جميع  تشخيص  صغير،  مقال  خالل  من  يصعب،  عمليا 
منظومة  أزمة  أن  باعتبار  التعليم  يف  احلق  تدهور  مظاهر 
األبعاد  ومتعددة  متفاقمة  بنيوية،  كأزمة  باملغرب،  التعليم 
واخلصاص  األقسام،  يف  املهول  االكتظاظ  بينها  من  واملظاهر، 
والــبــنــايــات  الــتــجــهــيــزات  ويف  الــبــشــريــة  ــوارد  ــ امل يف  الكبير 
التعاقد  فرض  إطار  يف  املدرسني/ات  وتوظيف  واملواصالت، 
ميزانية  حسب  فقط  أستاذ)ة(   15000 )توظيف  باإلذعان 
أستاذ)ة(،  ألف   70 يفوق  أو  يناهز  اخلصاص  بينما   2022
املوغلة  املختلطة،  التقليدية  التدريس  وطرق  املناهج  ونوع 
العلمي  املستوى  على  العصر  مسايرة  عدم  ويف  التقادم  يف 
التخلف  تكرس  التي  الرجعية  البرامج  ونوع  والتكنلوجي، 
وضحالة  التكوين  وهــشــاشــة  وضــعــف  والــكــســل،  ــوع  ــن واخل
املستمر،  والعلمي  البيداغوجي  التكوين  وانعدام  جودته، 
التسهيالت  كافة  منحه  مع  اخلصوصي  التعليم  وتشجيع 
تدريجيا،  عليه  القضاء  أفق  يف  العمومي  التعليم  ملزاحمة 
درهم(....،  مليار   77.4( للقطاع  املخصصة  امليزانية  وضعف 
 101 املرتبة  ذلــك،  كل  بسبب  املغرب،  يحتل  أن  غرابة  وال 
 ،2021 سنة  برسم  للتعليم   دافــوس  مؤشر  حسب  عامليا، 
توجد  ال  العالم  يف  مصنفة  جامعة   1000 بني  من  بينما 
التعليم  معهد  تصنيف  )حسب  واحــدة  مغربية  جامعة  وال 
أن  وطبيعي  تونغ(،  جياو  شانغهاي  جلامعة  التابع  العالي 
إلى  وفاشال  مفلسا  تعليمنا  جعلت  التي  احلقيقية  األسباب 
إطار  خــارج  عنها  البحث  بتاتا،  ينبغي،  ال  الــدرجــة،  هــذه 
لإلجهاز  املخزني  النظام  ينهجها  التي  التصفوية  املخططات 
اإلجهاز،  بهذا  أنه،  يدرك  فالنظام  التعليم،  يف  احلق  على 
جيشا  ليكونوا  البطالة  صفوف  إلى  الشباب  مباليني  سيدفع 
وضيعاتها  معاملها  يف  البورجوازية  تستعملهم  احتياطيا 
وحــاطــة  ومهينة  قــاســيــة  اســتــغــالل  ظـــروف  يف  الــفــالحــيــة 
األطفال  مــن  اآلالف  مئات  فــإن  السبب  ولــهــذا  بالكرامة، 
من  اآلالف  وعشرات  الدراسة  أســوار  خارج  حاليا  يوجدون 
تــورده  ما  حسب  قــارا  شغال  يجدون  ال  اجلامعات  خريجي 
تقارير  ذلك  يف  مبا  والوطنية  الدولية  التقارير  من  العديد 

الذي سبق  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  املجلس األعلى 
له أن أوضح أن أعلى نسب للهدر املدرسي، التي تسجل  داخل 

الطلبة. %64 من  إلى  اجلامعة، تصل 
امليزانية  مــشــروع  عنها  كشف  الــتــي  املعطيات  وحــســب 
فنسبة    ،2022 لسنة  القطاع  على  الوصية  للوزارة  الفرعية 
التعليم  يف   2.1% إلى  التوالي،  على  تصل،  املدرسي  الهدر 
املــدرســة(  يــغــادرون  سنويا  تلميذ  الــف   100( االبــتــدائــي 
تلميذ)ة(،  و500  ألــف   156( اإلعـــدادي  بالتعليم  و8% 
كمسؤول  نفسه  بنموسى  شكيب  وحسب  التأهيلي،  يف  و7% 
 15 بــني  مــا  العمرية   الفئة  مــن   55% فــإن   الــقــطــاع،  عــن 
الفئة  من  و28%  املدرسة"  أســوار  خارج  "توجد  سنة  و17 
)موقع  املدرسة  أبواب  تلج  ال  سنة  و14   12 بني  ما  العمرية 
اليونسكو،  منظمة  تقارير  وتقدم   ،maghrebvoicees(
فهي  املغرب،  يف  التعليم  عن  قامتة  صورة  الذكر،  سبيل  على 
تعتبر أنه يقوم على الفوارق االجتماعية )أي الطبقية( وال 

تقرير  آخر  يف  نبهت  كما  اجلميع،  بني  الفرص  تكافؤ  يحقق 
التعليمية  املنظومة  يستهدف  الذي  القادم   اخلطر  إلى  لها 
سيجدون  مغربي  طفل  مليون   1.68 أن  توقعت  إذ  املغرب،  يف 
عدد  يقدر  فيما   ،2030 سنة  بحلول  املدارس  خارج  أنفسهم 
الراهن  الوقت  يف  املــدارس،  إلى  يذهبون  ال  الذين  األطفال 
بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  من  طفل  مليون   1.53 من  بأزيد 

لليونسف.  و17 سنة، حسب تقرير   5
اآلالف  بعشرات  دفع  التعليم  لقطاع  الهش  الواقع  هذا 
اخلارج  يف  دراساتهم  ملتابعة  املغرب  مغادرة  إلى  الطلبة  من 
العودة  على  هناك  البقاء  منهم  كبيرة  نسبة  تفضل  حيث 
اإلحصائيات  بعض  تتحدث  إذ  فيه،  احلياة  سئموا  بلد  إلى 
دراساتهم  يتابعون  وطالبة  طالب  ألف   100 من  أزيد  أن  على 
يف  طالب/ة  ألف   40 على  يزيد  ما  ضمنهم  أجنبية،  بلدان  يف 

وحدها.  فرنسا 
االستنتاج: يف 

صيرورة  هي  التعليم  تخريب  عملية  أن  سبق  مما  يتضح 
النظام  مباشر،  بشكل  مسؤوليتها،  يتحمل  ممنهجة،  سياسية 
التصفوية يف ظل هذه  املخزني؛ وتراكم املخططات  السياسي 
الكبيرة  الدرجة  هذه  إلى  تعليمنا  أوصل  الذي  هو  الصيرورة، 
ظل  يف  خاصة  التفاقم،  مــن  للمزيد  املــرشــح  اإلفـــالس  مــن 
لدق  السابقة  احلكومة  مررته  الذي  اإلطار  القانون  تفعيل 
إلسقاط  جميعا  نتحرك  لم  إذا  التعليم  نعش  يف  إسفني  آخر 
التعليم  حتويل  سيتم  مبوجبه  الذي  اخلطير  القانون  هذا 
يكون  أن  عوض  والشراء،  للبيع  معروضة  سلعة  إلى  العمومي 

والشعب. الوطن  مصلحة  يف  اجتماعية  خدمة 
الحلول: يف 

إن العمل على إيجاد حلول فعلية وواقعية قابلة للتطبيق 
موحد،  علماني  عصري،  دميقراطي،  تعليم  لتوفير  والقياس، 
وهي׃ أساسية،  مرتكزات  عشرة  اعتماد  األقل،  على  يقتضي، 

جميع  الســتــقــبــال  مــؤهــلــة  حتتية  بــنــيــات  تــوفــيــر   )1
العدد  توفير  عبر  األعمار،  مختلف  من  والتالميذ  التلميذات 
التعليم  أسالك  مختلف  يف  التعليمية  املؤسسات  من  الكايف 
التجهيزات  مبختلف  وجتهيزها  اجلامعي،  إلى  األولــي  من 
وقاعات  ومختبرات  مكتبات  مــن  املمكنة  البيداغوجية 

وتوفير  والرياضية،  الفنية  األنشطة  وفــضــاءات  العروض 
السيما  املعوزين،  للتالميذ  خاصة  املجاني  والنقل  املواصالت 
يف  للتالميذ  بالنسبة  الولوجيات  وبناء  القروي،  الوسط  يف 
بالتالميذ  خاصة  مؤسسات  وإعداد  جسدية،  إعاقة  وضعية 
وتوظيف  حركية،  أو  سمعية  أو  ذهنية  إعاقة  وضعيات  يف 

فيها. مختصني/ات 
واملدرسني  املدرسات  من  الكافية  األعــداد  توظيف   )2
وإخضاعهن/م للتكوين البيداغوجي املستمر، مع متكينهن/م 
من أجور كافية لضمان حقهن/م يف العيش الكرمي، وتخصيص 
اإلبداع  روح  على  وتشجيعهن/م  لتحفيزهن/م  ومنح  عالوات 
بالتعاقد  التوظيف  وإلغاء  املردودية،  من  والرفع  واملبادرة 
يف  التعاقد  عليهم  فــرض  الذين  األســاتــذة  جميع  وإدمـــاج 
القطاع، وتوفير أقصى  العمومية إسوة بزمالئهم يف  الوظيفة 
لضمان  اجتماعية  وخــدمــات  تربوية  شــروط  من  ميكن  ما 

والعطاء. البذل  على  ومشجعة  مريحة  ظروف  يف  عملهم 
املتبعة،  املناهج  مختلف  يف  جــذري  تغيير  ــراء  إج  )3
استعمال  عبر  التشاركية،  بالطرق  الــتــدريــس  واعــتــمــاد 
الرقمنة مع  والتقنيات احلديثة مبا يف ذلك اعتماد  الوسائل 

الضرورية. شروطها  كافة  توفير 
جميع  يف  أساسية  دراسية  مــادة  األمازيغية  جعل   )4
واعتماد  األمازيغية،  املناطق  يف  وخاصة  التعليمية  األسالك 
البحث  يف  وتساهم  العلمي  التطور  تواكب  التي  احلية  اللغات 
العلمية  املواد  يف  السيما  للتدريس  أساسية  كلغات  العلمي، 

والتقنية؛
5(  تغيير برامج الدراسة باعتماد برامج علمية وأدبية 
وتشجع  احلر  النقدي  التفكير  ودعم  الفكر  حشد  على  تقوم 
احلفظ  على  القائمة  املسلمات  وجتــاوز  األسئلة  طرح  العمياء.على  والتبعية  واالجترار 
فرض ضرائب محددة على أرباب التعليم اخلصوصي   )6
حتمالت  بدفتر  وإلزامه  للدخل،  املذرة  القطاعات  من  كغيره 
للبيع  سلعة  وليس  اجتماعية  خدمة  يجعله  مبــا  دقــيــق، 
والبرامج  املناهج  لنفس  فيه  التدريس  وإخضاع  والــشــراء، 
الفرص  تكافؤ  حتقيق  بهدف  العمومي،  التعليم  يف  املعتمدة 
يف  واملتمدرسني/ات  العمومي  التعليم  يف  املتمدرسني/ات  بني 

تدريجي.  بشكل  إلغائه  أفق  يف  وذلك  اخلصوصي،  التعليم 
ــه إلــزامــيــا إلـــى حـــدود  ــل ــع تــعــمــيــم الــتــعــلــيــم وج  )7
التشبث  لتشجيع  املمكنة  احلوافز  كل  وخلق  الباكالوريا، 

اإلنسان.  أساسي من حقوق  التعليم كحق  باحلق يف 
والدواوير  األحياء  وجلان  احمللية  اجلماعات  إشراك   )8
ومعاجلة  تتبع  يف  التالميذ  أولــيــاء  وجمعيات  وقوعها.الشعبية  احملتمل  واملشاكل  االختالالت 
 20% عن  تقل  ال  للتعليم  عامة  ميزانية  تخصيص   )9
إلى  التعليمية  باملنظومة  لــالرتــقــاء  العامة  ــة  ــوازن امل مــن 
بتحقيق  كفيل  عمومي  تعليم  لتحقيق  يؤهلها  الذي  لبلدنا.املستوى  والصناعي  العلمي  التقدم 
ال  كافية  ميزانية  بتخصيص  العلمي  البحث  تشجيع   )10
تقل عن 4 % من الناجت الداخلي اخلام، تخصص لبناء مراكز 
عالقة  له  ما  بكل  وجتهيزها  واملختبرات  والدراسات  البحث 
اخلبرات  لتبادل  شراكات  وإقامة  العلمي،  البحث  بتقوية 
العلمي،  البحث  مجاالت  يف  املرموقة  اجلامعات  مع  العلمي.والتجارب  البحث  لتشجيع  حتفيزية  جوائز  وتخصيص 
ويف األخير، ال بد من اإلشارة إلى أن حتقيق هذه اإلجراءات 
راعي  املخزن  إسقاط  عبر  بالضرورة،  مير،  تفعيلها  وضمان 
ذي  شعبي  دميقراطي  وطني  نظام  وبناء  واملفسدين،  الفساد 
منظومة  ببناء  الكفيل  هو  النظام  فهذا  االشتراكي،  األفق 
النبيلة،  اإلنسانية  وللقيم  واملعرفة  للعلم  منتجة  تعليمية 
املتقدمة  الدول  مصاف  إلى  بلدنا  لنقل  الوحيد  السبيل  احلقيقة.وهو  البشرية  التنمية  وحتقيق  وصناعيا  وتقنيا  علميا 
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تراجع الحقوق االجتامعية يف ظل تعمق أزمة النظام

يــرتــبــط مــفــهــوم الــتــبــعــيــة االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
حيث  االستعمارية  باملرحلة  باملغرب  عام  بشكل  والثقافية 
إلى  نفوذها  مناطق  الفرنسية  االمبريالية  القوة  أخضعت 
بنى  تفكيك  وعبرها  سوسيوتاريخية  بنى  تفكيك  عملية 
التبعية  وروابط  بنى  تكريس  أجل  من  فيها  الكامنة  املقاومة 
بكل  املغربي  الشعب  مقومات  ــرب  وض والشاملة  املطلقة 
ليبان  إكس  مفاوضات  عملية  متت  اإلطار  هذا  ويف  روافدها. 
استقالل  منح  إلى  انتهت  والتي  الوطنية  واحلركة  فرنسا  بني 
الدولة  تعهد  على  بنوده  أحد  نصت  حيث  وشكلي،  منقوص 
يف  واملتمثلة  االستعمارية  املرحلة  عن  الديون  بدفع  املغربية 
وخطوط  املوانئ  تشمل  حتتية  بنية  من  التجهيزية  املنشآت 
التي  اخلدماتية  والبنيات  والــطــرق  احلــديــديــة  السكة 
االمبريالية  القوى  خاللها  من  استفادت  املستعمر  شيدها 

واملنجمية. االنتاجية  املغرب  ثروات  من 
يديرها  وتبعية  هجينة  اقتصادية  بنية  خلفت  اقتصاديا 
حتول  القاعدة  هذه  وعلى  الوكيلة(  )البرجوازية  وكالؤها 
املباشر(  غير   ( اجلديد  االستعمار  إلى  املباشر  االستعمار 
يف  املتمثلة  االمبريالية  مؤسسات  وكرسته  عمقته  الــذي 
االقتصاد  ظل  حيث  الدولي؛  البنك  و  الدولي  النقد  صندوق 
صناعيا  الفرنسي  باالقتصاد  مباشر  بشكل  مرتبطا  املغربي 
مالي  الرأس  االقتصاد  بنية  يف  أدخله  مما  وماليا  وجتاريا 
شــعــارات  تــرفــع  سياسية  بــبــالغــة  هــذا  ــر  ــؤط وي الــتــبــعــي، 
ضمنها  من  التبعية  هذه  حقيقة  تغطي  زائفة  دمياغوجية 
الذي  الشعار  هذا   ،  LA MAROCONISATION املغربة 
إسقاط  منذ  فشله  عن  عّبر  فقط  لالستهالك  معلقا  ظل 
كان  الذي  اخلماسي  ومخططها  إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة 
املستويات  على  إنتاجي  وطني  اقتصاد  بناء  إلــى  يهدف 
املقومات  من  باعتباره  واخلدماتية،  والفالحية  الصناعية 
دخل  مباشرة  الشكلي  االستقالل  وبعيد  للدولة،  األساسية 
البد  فكان  باإلفالس  تهدد  خطيرة  مالية  أزمــة  يف  املغرب 
حظيرة  يف  وربــطــه  املديونية  مسلسل  يف  انــخــراطــه   مــن 
عليها  تشرف  التي  اإلصالحية  للبرامج  تخضع  التي  الدول 
سنة  الديون  نسبة  وصلت  حيث  االمبريالية،  املؤسسات 
مليار   14 ــى  إل قــفــزت  ثــم  دوالر  مليون   900 ــى  إل  1970
والقروض  الديون  حجم  توسع  حيث   ،  1983 سنة  دوالر 
أو  منتجة  غير  مشاريع  يف  استخدامها  نتيجة  اخلارجية 
أزمة  يف  معها  املغرب  دخل  أخرى،  ألغراض  أو  النفعية  قليلة 
الرأسمالية،  البنيوية  األزمة  بتعمق  تتعمق  عميقة  بنيوية 
اإلمبريالية  الــدوائــر  لتوصيات  إثرها  على  املغرب  خضع 
إلى   1983 سنة  الهيكلي  التقومي  سياسة  بتطبيق  وبــدأ 
 12% عالية  نسب  إلى  العجز  مؤشرات  وصلت  حيث   ،1993
  10% ب  التضخم  ونسبة  السنة  ذات  يف  العامة  املوازنة  من 
فقد  التجاري  امليزان  عجز  أما   82% العام  الدين  ونسبة 
الصعبة  العملة  من  االحتياط  وأصبح  السلبي،  مداه  وصل 
على  ركــود  الوضع  هــذا  صاحب  يومني،  من  أكثر  يغطي  ال 
خضعت  البنيوية  األزمة  هذه  خضم  ويف  الصادرات.  مستوى 
حزمة  تعني  التي  الهيكلي  اإلصالح  برنامج  لتطبيق  الدولة 
يف  ستصبح  املدى  ومتوسطة  القصيرة  والبرامج  الشروط  من 
ومن  بتطبيقها،  تلتزم  الدولة  لسياسة  رسمية  برامج  النهاية 
السياسي  الوضع  يف  وأثر  السيادي  الدولة  دور  تقلص  هنا 
واالقــتــراح  اإلبـــداع  يف  األحـــزاب  دور  أنهى  ممــا  الــداخــلــي، 
القدرة على التصميم والتخطيط؛ وموازاة مع هذه  وأفقدها 
الوطنية  األحزاب  صفوف  شق  على  الدولة  عملت  الوضعية 
برامجها  لتنفيذ  إدارية  أحزابا  وخلقت  النقابية،  وأذرعها 
العامة  الرأسمالية  والبنية  اخلارجي  الدين  تخدم  التي 
السياسي  النهج  وبهذا  واجلماهير؛  الشعب  طموحات  ضد 
الدولة  رفعتها  التي  السياسية  الشعارات  انكشفت  املفلس 
واملغربة.  والوطنية  االستقاللية  يف  املتمثلة  وأحــزابــهــا 
التقشف  شعار  تبنت  التقشفي،  البرنامج  تطبيق  وعند 
ضرائب  خلق  ورائــه  من  توخت  التفقير  دون  احلــزام  وشــد 
أيضا  وشمل  بها،  املعمول  الضرائب  قيمة  من  والرفع  جديدة 
تخلت  العمومي،  االستثمار  حجم  تقليص  البرنامج  هذا 

العمومية  اخلدمات  من  العديد  تقدمي  عن  مبوجبه  الدولة 
ورفع  العمومي  اإلنفاق  تخفيض  نتيجة  منها  والتقليص 
الغذائية  املواد  لدعم  التدريجي  واإللغاء  العامة  األسعار 
القطاعات  يف  احلكومي  التوظيف  وتقليص  األجور  وجتميد 
بشكل  لها  يخطط  كــان  االجـــراءات  هــذه  كــل  العمومية. 
القوى  ومــيــزان  الــداخــلــي  السياسي  املــنــاخ  ووفــق  مرحلي 
على  التقشفي  البرنامج  ،انعكس  اجلماهيري  و  السياسي 
إجــراءات  ألنها  الشعبية  للطبقات  االجتماعية  ــاع  األوض
اخلارجي،  الدين  خلدمة  موجهة  بكونها  للتنمية  معيقة 
البطالة  نسبة  وتزايد  األسعار  وارتــفــاع  الغالء  إلــى  وأدت 
ضغطا  شكلت  اإلجراءات  هذه  ألن  املعيشة؛  مستوى  وتدني 

خدمة  أن  اعتبار  على  واملعاشات  واألجــور  الــرواتــب  على 
للقطاعات  الالزمة  ــوارد  امل من  كبيرا  جــزءا  متتص  الدين 
التحتية  البنية  يف  استثمار  ومن  وسكن  صحة  من  احليوية 
تأثرت  لقد   عام.  بشكل  االجتماعية  والتنمية  األساسية 
بنيته  يف  تقلصا  عرف  الذي  كالتعليم  احليوية  القطاعات 
أصنافها  مبختلف  التعليمية  واملؤسسات  ــدارس  امل )بناء 
الصفوف  يف  االكتظاظ  نسبة  وارتفعت  التوظيف(  وتقليص 
حساب  على  املدرسي  الزمن  يف  زيادات  فرض  الدراسيةومت 
الدراسية  األســالك  شملت  إلصالحات  وتعرض  التوظيف 
عوض  سنوات  ست  يف  االبتدائي  التمدرس  سنوات  بزيادة 
ثالث  حدود  يف  اإلعدادي  التعليم  سنوات  وتقليص  خمسة 
وبداية  األجور  كتلة  وتقليص  النفقات  خفض  بهدف  سنوات 
املهني(،  التكوين  )خلق  الشغل  سوق  إلى  املتمدرس  توجيه 
إلى  الدولة  جلأت  حيث  الصحة  قطاع  شمل  الشيء  نفس 
التجهيزية  البنيات  يف  االستثمار  وتقليص  النفقات  تقليص 
نسبة  وتقلصت  الصحية  اخلدمات  جودة  على  انعكس  مما 
 90% 1987 بدل  %66 سنة  املستفيدين من التطبيب إلى 
يف  لالستثمار  للرأسمال  املجال  فتح  مت  وبهذا   1980 سنة 

معا. القطاعني 
اجلماهيري  املستوى  على  السياسات  هذه  انعكاس  وجتلى 
عمالية  وإضرابات  اجتماعية  هزات  حصلت  حيث   والشعبي 
الشعبية  باجلماهير  حلــق  ــذي  ال الــضــرر  حجم  عــن  تعبر 
مستدامة  تنمية  من  لها  املصاحبة  الشعارات  معها  وسقطت 
هذه  كل  انتهت  والشفافية،  واحلكامة  االقتصاد  وإنعاش 
الدولة  ،وجلأت  تام  وإفالس  فشل  إلى  اإلصالحية  البرامج 
خصخصت  السابقة،  البرامج  من  شراسة  أكثر  برامج  إلى 
القادمة،  لألجيال  وادخارا  ثروة  تعتبر  التي  الوطنية  الثروة 
ذهب  من  طبق  على  الرأسمال  إلى  بتفويتها  الدولة  فقامت 
العديد  السامير-ساتيام-  كوماناف-  املغرب-  )اتصاالت 
إرادات  عن  بحثا  والسياحية(  الفندقية  املؤسسات  من 

)احلكامة  عريضة  شعارات  احلملة  هذه  وصاحبت  مالية، 
اخلوصصة  مسلسل  واستمر  املفوض(  والتدبير  والشفافية 
ــن حــصــصــهــا بــشــكــل كــلــي لــفــائــدة  ــازل الـــدولـــة ع ــن إلـــى ت
أجهزت  التي  العملية  هذه  أن  للنظر  امللفت  أن  إال  الرأسمال، 
الكتلة  نفس  الوطني،اتخذتها  االقتصاد  مقومات  على 
وأعيدت  ليبان  إكس  اتفاقية  على  صادقت  التي  السياسية 
وللرأسمال  للخارج  املطلقة  بالتبعية  التاريخية  املسخرة 
للحركة  السياسي  البرنامج  نهاية  كانت  وبالتالي  املتوحش، 

البنية. هذه  فلك  يف  الكلي  واندماجها  الوطنية 
إلى  انتقلت  والفشل  العجز  إلــى  الــدولــة  وصلت  وكلما 
أنها  على  وتسوقها  تصورها  مشاريع  وفــق  أخــرى  مرحلة 
أزمة  يف  املغربية  الدولة  غرقت  وبالتالي   ، ومنقذة  واعدة 
السياسات  هذه  مع  والقطع  بالتخلص  إال  لها  حل  ال  بنيوية 
والدول  االمبريالية  املؤسسات  مع  االرتباط  وفك  الكارثية 
التأميم  أسس  على  وطني  اقتصاد  بناء  وإعادة  لها  الراعية 
خدمة  وليس  والشعب  الــدولــة  خدمة  يف  يكون  واملغربة 
على  تقوم  شاملة  لتنمية  ،والتخطيط  االمبريالية  للقوة 
وطني  اقتصاد  يف  يصب  التعليم  وعلمنة  وتوحيد  تعميم 
ويضمن  احلاجيات  ويلبي  املتنوعة  اإلنتاجية  على  ينبني 

الوطنية. السيادة 
 2008 مــنــذ  دائــمــة  أزمـــة  الــرأســمــالــيــة يف  ــع دخـــول  وم
مناخية  وأزمــات  وإقليمية  دولية  سياسية  أزمــات  رافقتها 
األسطوانة  واجــتــرار  ــادة  إع إلــى  الــدولــة  عمدت  ووبائية، 
كثرة  إلــى  بــاألســاس  ــع  راج الــعــام  الــديــن  مــرد  أن  الشائعة 
)الصحة  منتجة  غير  قطاعات  على  االجتماعية  النفقات 
بالصحة  االعتراف  عدم  عن  ينم  املنحى  وهذا  والتعليم..( 
أجلها  من  ناضل  التي  املكتسبات  من  أنهما  على  والتعليم 
عن  والتخلي  األساسية  احلقوق  من  ليست  وأنها  الشعب 
انسحاب  عن  إعــالن  الــدولــة،وهــو  مالية  قبل  من  متويلها 
املعايير  من  يعتبران  اللذين  القطاعني  هذين  من  الدولة 
سلم  على  الــدول  تأخر  أو  تقدم  مــدى  لقياس  األساسية 
الدولة  جلأت  حيث  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
هذين  يف  الرأسمالي  لالستثمار  الضامنة  البيئة  توفير  إلى 
إلى  واللجوء  احلكومي  التوظيف  بتجميد  وذلك  القطاعني 
بغاية  والتجهيز  االستثمار  وجتميد  بالعقدة  التوظيف 
قطاع  على  ينطبق  الشيء  ونفس  األجــور،  كتلة  تخفيض 
ومداخيل  إرادات  عن  البحث  هو  الدولة  يهم  ما  ألن  الصحة، 
بل  احلــد،  هــذا  عند  تقف  .ولــم  البنيوية  ــة  األزم لتجاوز 
باإلجهاز  التقاعد  ونظام  املعاشات  نظام  بإصالح  قامت 
خالل  والشغل  الوظيفة  نظام  حققها  التي  املكتسبات  على 
إجــراءات  باتخاذ  ســارعــت  األعــمــى  سيرها  ،ويف  سنة   50
األساسية  املــواد  على  الدعم  رفــع  يف  تتمثل  هجوما  أكثر 
مصلحة  تخدم  التفاقيات  بخضوعها  املواد  أسعار  وحترير 
والقوى  الشعبية  اجلماهير  مصلحة  ضد  وتعتبر  املال،  رأس 
واخلدماتية  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت  حيث   ، الكادحة 
البطالة  نسبة  وارتفاع  املعيشي  املستوى  تدهور  عنه  جنم 
لهذا  ومــواكــبــة   احلقيقية،  األزمــة  مــؤشــرات  كلها  ،وهــذه 
ــم ملن  ــدع ــن قــبــيــل ال الــتــوجــه رفــعــت الــدولــة شــعــارات م
وهي  االجتماعية،  والدولة  املستدامة،  والتنمية  يستحقه، 
على  األحزاب  وحتفيز  السياسية  احلالة  لتنشيط  شعارات 
كما  ومخططاتها،  ليبرالية  النيو  البرامج  لتنزيل  املشاركة 
العالقات  تهم  وتنظيمية  قانونية  إجـــراءات  بسن  قامت 
للنيوليبرالية  الناعمة  البيئة  لتوفير  باملغرب  الشغلية 
النقابي  العمل  وتضييق  السياسية  ــزاب  األحـ وإضــعــاف 
على  يساعد  مــا  كــل  لترتيب  الــدولــة  مؤسسات  وشكلنة 
إصالحية  برامج  الدولة  وأعــدت  النيوليبرالية؛  تطبيق 
املؤسسات  روح  من  مستلهمة  القطاعات  لكل  األمد  طويلة 
وبهذه  للدولة  رسمية  مشاريع  إلى  وحتولت  االمبريالية، 
تكون  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  ــراءات  اإلج
من  انتظار  يف  الشنق  حبل  عنقها  حــول  لفت  قد  الــدولــة 

الهاوية. إلى  بها  يقذف 

كرمي حلسن

إىل  الدولة  وصلت  وكلما 
إىل  انتقلت  والفشل  العجز 
مشاريع  وفق  أخرى  مرحلة 
أهنا  عىل  وتسوقها  تصورها 

غرقت  وابلتايل   ، ومنقذة  واعدة 
بنيوية  أزمة  يف  املغربية  الدولة 
والقطع  ابلتخلص  إال  لها  حل  ال 
الكارثية  السياسات  هذه  مع 
املؤسسات  مع  االرتباط  وفك 

لها  الراعية  والدول  االمربايلية 
وطين اقتصاد  بناء  وإعادة 
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لها،  بــيــان  يف  اســتــنــكــرت 
ملكة  ــاب  ــط خ يف  ــاء  جـ مــا 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــيـــزابـــيـــت 
دعـــوتـــهـــا  يف  الـــثـــانـــيـــة، 
اململكة  يف  تــشــريــع  ــّن  ــس ل
ــة، ملــكــافــحــة  ــي ــان ــط ــري ــب ال
البضائع  مقاطعة  وجترمي 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بــذريــعــة 
أن  شأنها  مــن  املقاطعة  أن 

ــك املــجــتــمــع  ــاس ــوض مت ــق ت
جتــاهــل  يف  ــي،  ــان ــط ــري ــب ال
ــدر  ــص مـــكـــشـــوف مـــنـــهـــا، مل
هــــذه الـــبـــضـــائـــع، كــونــهــا 
مــســتــوطــنــات  يف  تـــنـــتـــج 
على  أقــيــمــت  إســرائــيــلــيــة 
أصحابها  من  انترعت  أرض 
الــفــلــســطــيــنــيــني، مــالكــهــا 

عيني. لشر ا
دعوة  إن  اجلبهة׃  وقالت 
الثانية  إلــيــزابــيــت  املــلــكــة 
سياسة  ســيــاق  يف  ــدرج  ــن ت
على  ــت  ــن أدم بــريــطــانــيــة، 
ــث  ــدي مــــدار الـــتـــاريـــخ احل
ــة  ــارس ــى مم ــل واملـــعـــاصـــر ع
لشعبنا  العداء  أشكال  كل 
من  ــدءًا  ــ بـ الــفــلــســطــيــنــي، 
ــؤوم،  ــ ــش ــ ــلـــفـــور امل ــد بـ ــ وعـ
الـــــذي فـــتـــح بــــاب الـــغـــزو 
ــي لــفــلــســطــني،  ــون ــي ــه ــص ال
مـــرورًا بــقــوانــني االنــتــداب 
البريطاني،  )االستعمار( 
بناء  يف  بقوة  أسهم  ــذي  ال
وتـــكـــريـــس أســـــس قـــيـــام 
على  الصهيونية  ــة  ــدول ال
ــواًل  ــ وص ــني،  ــط ــس ــل ف أرض 
ــة مــع الــعــدو  ــراك ــش ــى ال إلـ
اإلســـرائـــيـــلـــي والـــنـــظـــام 
االســـتـــعـــمـــاري الــفــرنــســي 

على  الــثــالثــي  ــدوان  ــع ال يف 
الــعــام  يف  مــصــر  الــشــقــيــقــة 
نــتــجــاهــل  أن  دون   ،1956
اخلبيث  الــدور  للحظة  وال 
يف  بريطانيا  لعبته  الــذي 
اإلسرائيلي  الــعــدوان  دعــم 
عبر  إن   ،1967 ــرب  حـ يف 
ــالل،  ــت ــاد جــيــش االح ــن إس
مشاريع  صياغة  عبر  وإمــا 

املتحدة  األمم  يف  غامضة 
ــن  مـــّكـــنـــت إســــرائــــيــــل م
تــفــســيــرهــا،  يف  الـــتـــهـــرب 
لألراضي  احتاللها  إلدامــة 

. لفلسطينية ا
ــة  ــ ــه ــ ــب ــ وثـــــمـــــنـــــت اجل
ــات  ــاعـ ــمـ اجلـ بـــيـــانـــهـــا  يف 
ـــ  ــة واملــدنــيــة ال ــي ــوق ــق احل
عــلــى  اعـــتـــراضـــهـــا  يف   46
البريطانية  امللكة  خطاب 
حملة  لــتــجــرمي  ودعــوتــهــا 
هذا  أن  مــؤكــدة  املقاطعة، 
يحّد  أن  شــأنــه  مــن  الــعــمــل 
مــن احلــق يف دعــم عــدالــة 

الفلسطينيية. حقوق 
داعية  اجلبهة  وختمت 
الفلسطينية  ــات  ــي ــال اجل
والـــعـــربـــيـــة واإلســـالمـــيـــة 
والــــــقــــــوى األوروبــــــيــــــة 
فلسطني،  لشعب  الصديقة 
املــشــروع  ــه  وج يف  لــلــوقــوف 
دفاعًا  اجلديد،  البريطاني 
ــة  ــي ــن ــوط عـــن احلـــقـــوق ال
ــا يف  ــن ــب ــع ــش ــة ل ــ ــروع ــ ــش ــ امل
واخلــالص  ــه،  أرض استعادة 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  من 

شي. لفا ا

الفلسطينية الهدف  مجلة  رأي 

نعش  على  العدو  قــوات  هجوم  مشهد  فصل  ميكن  ال 
العدوان،  مشروع  هوية  عن  عاقلة  أبو  شيرين  الشهيدة 
وأي  وآمالهم،  مخاوفهم،  دوافع،  من  احملتلني  يحرك  وما 
قتل  جرمية  كما  اجلرمية  بهذه  الــقــرار  أصــدر  من  كــان 
مــجــزرة،  كــل  كما  جــنــني،  مخيم  اجــتــيــاح  كما  شــيــريــن، 
مصدره  عن  نبحث  حتى  القرار،  يكن  لم  مصدرها  فإن 
بتحقيق  االحتالل  الدولي  املجتمع  يطالب  أو  ونحاكمه، 

طرد  الــذي  احملــتــل،  املستوطنة؛  هــو  الــفــاعــل  بــشــأنــه؛ 
املشروع  إن  بأكمله.  شعب  وهجر  بيته،  من  الفلسطيني 
أن  ميكن  ال  هــذا  ويف  القتلة،  هم  وداعميه  الصهيوني 
منظومة  عمل  آليات  حتسني  أو  االحتالل"،  "إصالح  يتم 
ميتة  يحسن  لــن  الــنــار  ــالق  إط أوامـــر  فتعديل  الــقــتــل؛ 

حياته. أو  الفلسطيني 
الصراع،  حقيقة  ينقل  من  لكل  والقتل  النار  إطــالق 
أو  موضعية،  ــروف  ظ عــن  نــاجت  فرعي  حــدث  ليس  هــذا 
ملا  االحــتــالل  تصور  من  جــزء  بل  منفرد،  توحش  ملمح 
ويتم  الفلسطينيني  فيه  يذبح  واقــع  يسود؛  أن  يجب 
حول  الفلسطينيني  التفاف  وما  بصمت،  وجودهم  محو 
كضحية  وجــودهــم،  حقيقة  عــن  دفــاًعــا  إال  شهيدتهم 

وجودها. عن  دفاًعا  تقاتل 
لكل  والــدعــم  الغطاء  لــه  يــوفــرون  احملــتــل  حلفاء  إن 
ومحو  وقــهــر  ــادة  إبـ كمنظومة  ــدور  ولـ ــم،  ــرائ اجل ــذه  ه
يستثمر  حيث  ــرري،  حت هو  ومــا  فلسطيني  هو  ما  لكل 
االحتالل  يف  والوحشية  والهيمنة  االستعمار  أقطاب 
ومضاد  تعميمها  يجب  كصورة  مثالية،  قهر  كمنظومة 
احلر،  العيش  يف  البشر  وإرادة  والتحرير  التحرر  لفعل 
كله،  هــذا  مواجهة  عــبء  فلسطني  شعب  يحمل  فيما 
القوة׃  معادلة  اختالل  ذروة  يف  حتى  التحرير  ويحقق 
علم  يعود  الزمن  من  لبرهة  شهيد،  بجنازة  القدس  حترر 
حتمل  التي  اجلماهير  مع  وصورتها  وصوتها  فلسطني 
مرفوًعا،  والنعش  العلم  وتبقي  املعركة  وتخوض  النعش، 

معلًنا  الفدائي  ينتصب  جنني  ويف  االحتالل،  وُتسِقط 
عنها. دفاًعا  لساعات  مقاتاًل  فلسطني؛  دولة 

وتقتل  آخــر،  أو  موضع  يف  آنًيا  االحــتــالل  يتقدم  قد 
من  وتلتهم  الفلسطينيني  من  مزيًدا  ــادة  اإلب منظومة 
ومتتد  األرض،  وتصادر  البيوت  تهدم  فأكثر،  أكثر  أرضهم 
قررت  وحكومات  دول  سياسات  لتصبغ  هيمنتها  مساحة 
ينتزع  فلسطني  شعب  ولكن  القهر،  على  رهانها  كل  وضع 

بالعنوان  اجلماهير  تلتحم  حني  أخرى،  مساحات  ويحرر 
االحتالل. مقارعة  وهو  لهويتها  اجلامع 

هو  عاقلة  أبــو  شيرين  للشهيدة  االحــتــالل  قتل  إن 
بها  استهدف  التي  اجلرائم  من  طويلة  سلسلة  من  جزء 
احلقيقة  يقتل  مــن  فموضع  حــر؛  صــوت  كــل  االحــتــالل 
ولكن  االحتالل،  اختطه  ما  هذا  القبر،  أو  السجن  هو 
املصير،  هذا  يختار  من  تفرز  جيل  بعد  جيل  فلسطني 
مدافًعا  واستشهد  لقضيته  أوفى  الذي  كنفاني  كغسان 
املسلح،  الكفاح  خليار  واالنتماء  واملوقف  بالكلمة  عنها 
الهامة؛  منتصب  شــجــاًعــا  قضى  الــذي  الــقــاســم  وعــمــر 
الــذي  العلي  ونــاجــي  شعبه،  ونــضــال  بقضيته  ملتزًما 
تنتهي  ال  وقائمة  بــرســومــاتــه..  كاملة  بوصلتها  خــط 
االحتالل  يسعى  الذي  الفلسطيني  الصوت  شهداء  من 

وطمسه. إلسكاته 
اغتيال  جرمية  على  رًدا  فلسطني  شعب  أحدثه  ما  إن 
نقل  من  مع  تضامني  فعل  محض  ليس  شيرين  الشهيدة 
صــورتــه وصــوتــه فــحــســب، ولــكــن حتــد شــامــل جلــبــروت 
االحــتــالل، واســتــدعــاء لــلــهــويــة الــنــضــالــيــة اجلــامــعــة، 
األرض  عــلــى  ــالل  ــت االح لــهــذا  ــود  وجـ أي  تــرفــض  الــتــي 
اجلموع  هذه  موضع،  كل  يف  معه  وتشتبك  الفلسطينية، 
فلسطني؛  أرض  يف  به  وطافت  الشهيدة  نعش  حملت  التي 
اإلبادة  مشروع  وجه  يف  والنضال،  االرض  وحدة  معلنة 
هذا  يعرفه  الذي  التحرير  طريق  على  خطوات  املعلن، 
موضحني  فيه  مشرقني  الشهداء  ويضيء  جيًدا،  الشعب 

محه. مال

  جنائز التحرير: يف وجه اإلبادة
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أرعبتهم شهيدة كام أرعبتهم يف حياتها
   اجلرمية النكراء لقوات االحتالل اإلسرائيلي يف االعتداء 
أبو عاقلة،  الشهيدة شيرين  السافر على موكب تشييع جنازة 

حتمل يف طياتها العديد من املعاني والعبر.
فيه  حتاول  معني،  سياسي  ظرف  يف  شيرين  استشهاد  أتى 
حلفائها،  أعني  يف  جنني  مخيم  تشيطن  أن  االحتالل  قــوات 
البطش  أشكال  وكل  واحلديد  بالنار  استباحته  لها  يتيح  مما 

االقتحام،  جــرميــة  لتغطي  شيرين  فــجــاءت  واالضــطــهــاد. 
وليكون العالم شاهدًا على جرائم االحتالل ضد أبناء املخيم، 
ولتؤكد أن ما يدور يف األرض الفلسطينية، هي حرب استقالل 
حقوقه  إلى  مستندًا  الفلسطيني،  الشعب  يخوضها  مشروعة، 

الثابتة يف أرضه، كما تكلفها له القوانني الدولية.
أجل  من  االحتالل  قوات  يد  على  اغتيالها  جرمية  جاءت 
يف  املرات  مئات  بل  عشرات  يف  جنح  الذي  الصوت  هذا  إخراس 
االحتالل  قوات  والصورة.  بالصوت  االحتالل  ممارسات  إدانة 
إطفاء  أجل  من  وتصميم،  إصــرار  سابق  عن  شيرين  اغتالت 
جرائم  على  الفلسطينية  الصحافة  تسلطه  ــذي  ال الــنــور 
عن  تعبيرًا  كان  االغتيال  فإن  وبالتالي  إسرائيل،  حكومات 

حقد وكراهية.
وشجاعتها  بصوتها  االحتالل  قــوات  شيرين  أرعبت  وكما 
أرعبت  النضالي،  دورها  وتؤدي  املقدسة،  مهنتها  متارس  وهي 
لذلك  شهيدة.  وهــي  األمنية  ومنظومته  االحــتــالل  جيش 
تشييع  مسيرات  إحباط  ألجل  خططها  العدو  قيادة  وضعت 
يف  تتردد  لم  أنها  حتى  طريقها،  يف  احلواجز  وزرعت  شيرين، 
الفرنسي  املستشفى  تغادر  وهي  شهيدة،  وخطفها«  »اعتقالها 
صالتها  لتؤدي  الكاثوليكية  الكنيسة  إلى  لتنتقل  القدس،  يف 
علمًا  وشعبها،  وإخوانها  ورفاقها  ملهنتها  الوداع  صالة  األخيرة، 
أن رحيلها عنا ال يعني أنها غادرتنا، فهي باتت جنمة القدس، 
سماءنا  زينت  التي  النجوم  آالف  جانب  إلى  فلسطني،  وجنمة 
جثمان  من  االحتالل  قوات  ترتعب  وعندما  الشهداء.  بأنوار 
عنوانًا  شكلت  ألنها  إمنــا  خشبي،  نعش  يف  مسجاة  شهيدة 
هو  آخر،  اسم  حتت  أخرى،  مرة  توحدت  التي  لفلسطني،  آخرًا 

ويف  الـ48،  ويف  القدس،  منها  والقلب  الضفة  أنحاء  يف  شيرين، 
الشتات، ويف كل أنحاء العالم، حيث رفعت صور شيرين تزينها 
ولن  فينا  حّية  »شيرين  يسقط  لن  وشعار  فلسطني،  أعــالم 
متوت«، فالثوار كما قال أبطال الثورة يف كوبا، ال ميوتون، بل 

يظلون أحياًء يف وجدان شعوبهم.
استهتارها  ومــدى  إسرائيل،  وقاحة  مدى  اجلرمية  أثبتت 

بشعوبها،  األرضية  الكرة  أن  رغــم  إذ  العاملي،  العام  بالرأي 
اإلقليمية  والقانونية،  اإلسالمية  ومؤسساتها  وحكوماتها، 
القاتل(  )املجرم  إسرائيل  وحملت  اجلرمية،  أدانت  والدولية، 
مسؤولية هذه اجلرمية، ودعتها إلى االعتراف بهذه املسؤولية 
أمام الرأي العام دون مواربة، رغم هذا كله لم تخجل إسرائيل 
وحرمتها،  اجلنازة،  على  التطاول  من  تخجل(  ال  أصاًل  )وهي 
باملستشفى  احمليط  املكان  وحتويل  املشيعيني،  على  والتطاول 

فيها  ــح  جن متكافئة،  غــيــر  مــعــركــة  ســاحــة  إلـــى  الــفــرنــســي 
االحتالل  لقوات  التصدي  يف  الصلبة  بإرادتهم  الفلسطينيون 
جرمية  على  الـــرد،  يف  وهــم  املــذلــة(،  وال  )املـــوت  وشــعــارهــم  
يتأخروا،  لن  اجلنازة،  على  االعتداء  جرمية  وعلى  االغتيال، 
الحتاللها  الغالي  الثمن  ــدوام  ال على  ستدفع  إسرائيل  وأن 
فلسطني  شــعــب  عــلــى  والعــتــدائــهــا  الفلسطينية،  األرض 

ومقدسات فلسطني وحرمة أراضي وأجواء فلسطني.
حالة  يف  اآلن  تقف  االحتالل  قــوات  أن  للتأكيد  داعــي  وال 
رد  من  تخوفًا  اإلسرائيلية،  األمنية  املنظومة  كل  ومعها  تأهب 
الفعل الفلسطيني، ولكن وعلى الدوام، تدرك إسرائيل أن الرد 

على جرائمها كان يأتيها من حيث لم تكن تتوقع.
ال  أنها  أكــدت  فاشية،  دولــة  إسرائيل  آخــرًا؛  وليس  وأخيرا 
تأبه للرأي العام العاملي، وأنها ال تقيم لهذا الرأي وزنًا، وأنها ال 
تنصاع إلى الضغوط الدولية، بل تعمل دومًا على التهرب منها، 
الدفاع  أشكال  كل  لها  توفر  منحازة،  أميركية  سياسة  حتميها 
االحتالل  )دولــة  إسرائيل  حق  من  أن  باالدعاء  ودومــًا  عنها، 

والعدوان( أن تدافع عن نفسها.
إسرائيل ال تفهم لغة احلوار، ال تفهم إال لغة القوة. وجتربة 
الشعب الفلسطيني يف هذا املجال غنية، وعلينا أن ال نستهتر 
ال  من  يقتنع  بحيث  حقها،  نفيها  أن  وعلينا  التجربة،  بهذه 
أن  بإمكانه  يعد  لم  الفلسطيني  الشعب  أن  يقتنع  أن  يريد 
أمام  نقف  ونحن  اإلسرائيلي،  االضطهاد  على  طوياًل  يصبر 

ذكرى النكبة الوطنية الكبرى.
بالقوة«.  إال  ُيسترد  ال  بالقوة  ُأخذ  »ما  الناصر׃  عبد  قال 
حكمة الرئيس الراحل الكبير جمال عبد الناصر هي احلكمة 
التي صاغتها شعوب األرض املضطهدة بدمائها الغالية، وشعب 
مبقاومته  ذلك  ترجم  وقد  الشعوب،  هذه  من  واحد  فلسطني 

الباسلة .
معتمص حمادة 

عضو املكتب السيايس

للجهبة الدميقراطية لتحرير فلسطني

وال داعي للتأكيد أن قوات 

االحتالل تقف اآلن يف حالة أتهب 

ومعها كل املنظومة األمنية 

اإلرسائيلية، تخوفًا من رد الفعل 

الفلسطيين، ولكن وعىل الدوام، 

تدرك إرسائيل أن الرد عىل 

جرامئها كان أيتهيا من حيث مل 

تكن تتوقع
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الحقوق اإلقتصادية واالجتامعية للنساء يف املرجعية الدولية 
لحقوق اإلنسان

مبدأ  على  االنطالق  منذ  املتحدة  األمم  منظومة  تأسست 
ميثاقها  أكــد  فقد  ــال.  ــرج وال النساء  ببني  التمييز  عــدم 
املعتمد سنة 1945 على تساوي الرجال و النساء يف احلقوق، 
آليات  مبكرا  وتشكلت  لإلنسانية  هدفا  املساواة  اعتبر  بل 
 .1946 سنة  املرأة  موقع  جلنة  فأنشأت  املرأة  أوضاع  ملراقبة 
ومن اجلدير بالتذكير أن حماية األمومة كانت موضوع ثالث 
1919 أي قبل  اتفاقية أصدرتها منظمة العمل الدولية سنة 
الزمن. ويف  املتحدة بأكثر من عقدين من  نشأة منظمة األمم 
العاملي حلقوق اإلنسان متضمنا بدوره  1948، صدر اإلعالن 
الناس  بني  املساواة  على  التأكيد  والثانية  األولــى  مــواده  يف 
وعدم التمييز بسبب اجلنس. وأكدت مادته السابعة على أن 
بحماية  التمتع  يف  احلق  ولهم  القانون  أمام  سواسية  الناس 

يف  احلــق  جميعا  لهم  أن  كما  تفرقة،  أي  دون  من  متكافئة 
أي  وضد  اإلعالن  بهذا  يخل  متييز  أي  ضد  متساوية  حماية 
أما يف مجال احلقوق االقتصادية  حتريض على متييز كهذا. 
يف  املــســاواة  على  العاملي  ــالن  اإلع نص  التي  واالجتماعية 

جند: بها  التمتع 
- احلق يف العمل وحرية اختياره بشروط عادلة ومرضية؛

- احلق يف احلماية من البطالة.
وألسرته  شخص  لكل  يكفل  ومرض  عادل  أجر  يف  احلق   -

اإلنسان. بكرامة  الئقة  عيشة 
-  حق كل شخص يف إنشاء النقابات و االنتماء إليها حماية 

ملصلحته.
معقول  حتديد  يف  و  الــفــراغ  ــات  أوق و  الــراحــة  يف  احلــق    -

لساعات العمل و يف عطالت دورية بأجر؛
للمحافظة  كاف  املعيشة  من  مستوى  يف  شخص  كل  حق   -
التغذية  ذلك  ويتضمن  ألسرته  و  له  والرفاهية  الصحة  على 
اخلــدمــات  كــذلــك  و  الطبية  والــعــنــايــة  واملــســكــن  واملــلــبــس 
البطالة  حالة  يف  معيشته  وتــأمــني  الــالزمــة  االجتماعية 

والشيخوخة؛ الترمل  و  والعجز  واملرض 
- احلق يف رعاية األمومة و الطفولة؛

- احلق يف التعليم املجاني يف مراحله األولى؛
- احلق يف التربية وإمناء الشخصية يف اجتاه تعزيز حقوق 

التسامح. و  اإلنسان 
مبقتضاه  تتحقق  دولي  اجتماعي  بنظام  التمتع  يف  احلق   -

املنصوص عليها. و احلريات  احلقوق 
ــوق االقــتــصــاديــة  ــق ــاحل ــاص ب ــ ــا الــعــهــد الـــدولـــي اخل أمـ
الثالثة  مــادتــه  خصصت  فقد  والثقافية  واالجتماعية 
بجميع  التمتع  حق  يف  واإلناث  الذكور  مساواة  على  للتأكيد 
يف  عليها  املنصوص  واالجتماعية  االقتصادية  احلــقــوق 
العاملي  التدقيق فيما جاء به اإلعالن  إلى  العهد. وباإلضافة 
العهد  أقر  فقد  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  حقوق  من 

العمل  العمل ويف األجر عند تساوي قيمة  املساواة يف شروط 
ويف فرص الترقية ويف الضمان اإلجتماعي. كما تضمن عددا 
التعليم  املواطنني كتعميم  الدول األطراف جتاه  التزامات  من 

ومجانيته والزاميته  وحق اإلضراب ...   
العاملي حلقوق اإلنسان وتأكيده على  إال أن صدور اإلعالن 
وال  حقوق  من  عليه  نص  مبا  التمتع  يف  اجلنسني  بني  املساواة 
خالل  من  املبدإ  بهذا  ــراف  األط الــدول  التزام  ضــرورة  إبــراز 
النساء  جلعل  كافيا  يكن  لم  لذلك،  الثالثة  املادة  تخصيص 
وال  املعنية  احلقوق  يف  الرجال  مع  باملساواة  فعال  يتمتعن 
رأسها  وعلى  كنساء  بهن  اخلاصة  احلقوق  من  باستفادتهن 
الدولية  اإلتفاقية  ديباجة  يف  ذلك  تبني  األمومة.  يف  احلق 
)املعروفة  املـــرأة  ضــد  التمييز  أشــكــال  كــل  مناهضة  بشأن 
اجلهود  من  بالرغم  أنه  على  تنصيصها  خالل  من  بسيداو( 
املرأة فإنه ال  املبذولة من أجل تقدم حقوق اإلنسان ومساواة 
هذا  مجددا  وتعتبر  ضدها،  النطاق  واسع  متييز  هناك  يزال 
كرامة  واحترام  احلقوق  يف  املساواة  ملبادئ  انتهاكا  التمييز 
قدم  على  والرجال  النساء  مشاركة  أمــام  وعقبة  اإلنسان، 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  احلياة  يف  املساواة 
واألســرة.  املجتمع  ورخــاء  لنمو  ومعيقا  لدولهن،  والثقافية 
عن  االتفاقية  هذه  صدور  مبناسبة  الدولي  املنتظم  عبر  كما 

عدم  جراء  من  النساء  تعيشها  التي  الفقر  حالة  جتاه  قلقه 
نيلهن إال أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب 

وفرص العمل وغيرها من احلقوق األخرى...
وتتميز هذه االتفاقية  بعدد من التدابير الكفيلة بتحقيق 
ليس   املــيــاديــن  يف  والــنــســاء  الــرجــال  بــني  الفعلية  ــاواة  ــس امل
واالجتماعية  واالقتصادية  بل  فقط  واملدنية  السياسية 
ــاط  األمن تعديل  على  بالعمل  ــدول  الـ تــلــزم  حيث  أيــضــا، 
يف  باجلنسني  يتعلق  فيما  للسلوك  والثقافية  االجتماعية 
أنها تطالب باملساواة على كافة األصعدة  املادة اخلامسة. كما 
على   11 واملــادة  التعليم  يف  املساواة  على  نصت   10 فاملادة  ׃ 
احلصول  يف  املساواة  على   12 واملادة  العمل  يف  املساواة  ضمان 
املتعلقة  ــات  ــدم اخل ــك  ذل يف  مبــا  الصحية  ــات  ــدم اخل على 
ضد  التمييز  إلغاء  على  أكــدت   13 ــادة  وامل األســرة  بتنظيم 
أما  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  يف  النساء 

القرويات.  النساء  التمييز ضد  14 فقد تناولت  املادة 
محدد  كموضوع  للتمييز  تناولها  االتفاقية  يف  ما  وأهــم   
جــذري  تغيير  إحـــداث  بهدف  وشمولية  بعمق  ومعاجلته 
تعريفا  منها  األولى  املادة  تعطي  هكذا  املرأة.  أوضاع  يف  وفعلي 
أو  استعباد  أو  تفرقة  "أي  باعتباره  التمييز  ملعنى  شامال 
أغراضه  أو  آثاره  من  يكون  و  اجلنس  أساس  على  يتم  تقييد 
توهني أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان واحلريات 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  امليادين  يف  األساسية 
إحباط  أو  توهني  أو  آخر،  ميدان  أي  يف  أو  واملدنية  والثقافية 
عن  النظر  بصرف  لها،  ممارستها  أو  احلقوق  بهذه  متتعها 

حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها و بني الرجل".  
هو  كذلك  سيداو  اتفاقية  أثارتها  التي  القضايا  بني  ومن   
قضية  العالم   ورفاهية  بلد  ألي  والكاملة  التامة  التنمية  أن 
مع  املساواة  قدم  على  املرأة  مشاركة  جميعها  تتطلب  السلم 
ما  وهــذا  امليادين.  جميع  يف  ممكنة  مشاركة  أقصى  الرجل 
املعنية  املؤمترات  ضمنها  من  الدولية  املنابر  من  عدد  كرسته 
بحقوق املرأة التي أبرزت عالقة متتع املرأة بحقوقها ـ وخاصة 

بالتنمية.    ـ  االجتماعية  و  االقتصادية  احلقوق  منها 
املؤمترات  هذه  عن  الصادرة  االستراتيجيات  هذه  وكانت 
العقبات  على  للتغلب  ملموسة  تدابير  لوضع  انطالق  نقطة 
أهم  من  أن  ذلك  الغايات.  تلك  حتقيق  سبيل  تعترض  التي 
بيكني  ملؤمتر  التقييمية  املــؤمتــرات  تبنتها  التي  املفاهيم 
وغائبة  مهمشة  املرأة  إن  اعتبار  على  والتنمية  املرأة  مفهوم 
ضرورة  على  املؤمترات  هذه  أكدت  فقد  التنمية  عملية  عن 
إسهام املرأة إسهاما فعاال يف عملية التنمية واالستفادة منها. 
عن  نص  أن  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  سبق  وقــد 
ذلك يف إعالن احلق يف التنمية الذي صادقت عليه اجلمعية 
اخلامسة  مادته  يف  وذلــك   .  86 سنة  املتحدة  لألمم  العامة 

: التي تقول ما يلي 
جميع  الوطني،  الصعيد  على  تتخذ،  أن  الدول  على  ينبغي 
تضمن،  أن  ويجب  التنمية  يف  احلق  إلعمال  الالزمة  التدابير 
وصولهم  إمكانية  يف  للجميع  الفرص  تكافؤ  أمــور،  جملة  يف 
والغذاء  الصحية  واخلدمات  والتعليم  األساسية  املوارد  إلى 
اتخاد  وينبغي  للدخل.  العادل  والتوزيع  والعمل  واإلسكان 
عملية  يف  نشيط  ــدور  ب ــرأة  امل قيام  لضمان  فعالة  تدابير 
واجتماعية  اقتصادية  إصالحات  إجراء  وينبغي  التنمية. 

االجتماعية. املظالم  كل  استئصال  بقصد  مناسبة 

خديجة الرياضي
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

اوزارهن  والقدس  ويضعن  احلرات  حتبل  حني 
شيرين. بناتنا  سنسمي 

اجلمل.ولم  او  البسوس  حــرب  التعنيني  انــا 
احلــســني..يــامــوالتــي  او  الــيــزيــد  صــف  يف  ــن  اك
مهديا  منتظرا  اكن  لم  اني  العارفني  سيدة  وانت 

سفر  او  الــتــكــويــن  بسفر  ــة  درايـ لــي  ومــاكــانــت 
ومعني  الثوار  نشيد  احفظ  كنت  اخلروج.ولكن 
حبش.امسح  ــورج  ج احلكيم  بسيسو.وصورة 
البئيس  ــدرس  امل ذلــك  كنت  منذ  الغبار  عنها 
مقلتاي  ــود  وجتـ ــي  ــوع دم الــفــيــايف.تــنــهــمــر  يف 
خلطبه.  املتتاليات  للمرات  السمع  ارهف  وانا 
جتدون  وتعالوا  عندكم  الطغاة  من  خلصونا 
ذلك  باغاللها.كان  طوحت  فلسطني  العروس 
زال  ال  املتواضع  بيتنا  وكان  حزيران  هزمية  بعد 
ينهانا  وابي  عبدالناصر  جمال  بصورة  مزينا 
وحــرب  اخلاطفة  الــنــشــرات  ساعة  الــكــالم  عــن 
باغلظ  اقسم  مانديال  رأى  كلما  فيتنام.وكان 

مثله. أفريقيا  يف  شهم  ال  ان  االميان 
بندقية  فوهة  من  القاهر  الهادر  الرصاص  انا 
ــة املــدن  ــزمي ــل ه ــي ــرات ــا ســفــهــت ت ــ احلــكــيــم .ان
براميل  و  ابابيل  وطير  املبكى  وحائط  اللقيطة 
الــزيــت املــتــورمــة كــاجلــرد .انـــا شــهــدت الــوغــى 
ــا قــدم  وقــبــلــت نــصــل ســيــف عـــروة بــن الـــورد مل

البيداء. صعاليك  لكل  قرى  راحلته 
وكليم  وجنني  والقدس  فلسطني  انت  شرين  فيا 
الزور  شهود  اندحر  ملا  والشهيد  والشاهد  اهلل. 
من  واحلــرات  االحــرار  وعجم.وانبرى  عرب  من 
اخللود  .لك  النحل  لزيف  وسددالرماة  امللل  كل 
املنبطحني. عاقبة  وساءت  اخلزي  وللمطبعني 
تهابينها  وال  املنية  مــع  دائــمــا  موعد  لــك  كــان 
ال  القديسة  ايتها  اجلبارين  ساللة  من  النــك 
ظنوا  كما  يقتلوك  االخير.لم  العشاء  تخشني 

لهم. شبه  ولكن 

العشاء االخر لسيدتنا
     أان واملدينة

عتبة  عىل  واان  هبا  تعرثت  اليت  تلك  إىل 
الشباب 

املتبقى  الــوقــت  هــذا  يف  االن  ميكنك 
حتى  او  تبكي  تغضب.  أو  تضحك  أن  لك  
فال  شئت.  ان  لعبة  الــى  املــوت  حتــول  ان 
لك  يشكل  ان  ميكنه  تبقى  هــنــاك  شــئ 
األطياف  حتى  وال  صوبه.  تركض  افقا 
توجد  ان  ميكنها  ــي  ــاض امل يف  املــكــدســة 
من  بعضا  متأل  او  لتنفعك  اليك  طريقها 
التي  حصيلتك  كل  هو  صار  الذي  الفراغ 

بلوغها.. اجل  من  كله  العمر  عدوت 
هذا  يكون  ان  على  للحظات  تتحفظ 
انــت  و  طــويــال  تصمت  ــك.  ــع واق كــل  هــو 
معرضة  بــدت  وقــد  دراجــتــك  الــى  تنظر 
دام  ما  عجلتيها  حتريك  وسئمت  عنك 
تتامل  تنجزها.  جتعلها  محددة  مهمة  ال 
وقد  الفوضى  يف  املغرقة  الكتب  و  األوراق 
عن  تتساءل  وكأنها  األخـــرى  هــي  بــدت 
الغارقة  الغرفة  هذه  يف  وجودها  جدوى 
بصرك  تــنــقــل  الـــوحـــدة.  و  الــعــزلــة  يف 
تلمست  قــد  كنت  الـــذي  مــذيــاعــك  ــى  ال
لك  يتضح  ان  قبل  ــس،  األنـ بعض  منه 
كل  وان  عاملك.  غير  بعالم  منشغل  أنــه 
ــأن  وك ذلـــك  يفعلون  عــبــره  املــتــحــدثــني 
كائناتها  أو  فقاعات،  من  مشكلة  احلياة 
أسطوانات  اقتنيت  حني  وحتى  ورق.  من 
أردت  وكانك  بدوت  فقد  املفضلة،  أغانيك 
ينتج  ان  ميكن  ال  احلالي  الواقع  أن  القول 
يكون  أن  من  ابعد  هو  الرقي  وان  اجلمال. 

سماته. من  سمة 

ــم اي  ــوام يف رسـ ــ اع مــنــذ  تــنــجــح  ــم  ل
الناس  حتى  و  الــعــالــم.  مــع  لــك  تقاطع 
ال  اخلارجي  العالم  يف  يتحركون  الذين 
إلى  نبهك  ما  وهو  بينهم.  و  بينك  ألفة 
انه لم يعد لك اصدقاء. ماذا تفعل إذا يف 
الواقع ميكن ان يكون  هذه املدينة؟ و هل 
تعد  لــم  أنــك  ام  ــر،  آخ مكان  يف  مختلفا 

احلياة؟ مع  التفاعل  إشارات  تستقبل 
مخيفا.  جتـــده  الــصــمــت.  يــتــعــاظــم 
شئ،  بأي  تقوم  ان  تكسره..  أن  يف  ترغب 
بــدافــع  ــا  م حــركــة  تــأتــي  أن  ــرخ،  ــص ت ان 
التأكيد على أنك ال زلت هنا. وأنه ما زال 
ال  ما.  مهمة  ما.  شيئا  تفعل  أن  بإمكانك 
أم  إليها،  حاجة  يف  العالم  كان  إن  ما  يهم 

العالم. إلى  انك يف وضع احملتاج 
نفسك  تــســال  الــفــكــرة.  تستوقفك 
هذه  يف  ما  دور  لك  يــزال  ما  هل  بصدق׃ 
مبررات  تخلق  و  تتحصن  أنك  ام  احلياة، 

فيها؟ استمرارك  تبرير  أجل  من 
االستفزاز.  منتهى  يف  الــســؤال  جتد 
لم  أنك  لنفسك  توضح  حاجبيك.  تقطب 
مع  موقع  عقد  مبوجب  الدنيا  لهذه  تات 
برنامج  تنفيذ  مبوجبه  يلزمك  ما،  طرف 
كامل  مينحك  هذا  ان  و  هدف.  حتقيق  او 
بل  شئ.  عن  تفصح  ال  أن  يف  املشروعية 
او  تبيني  تصلح.  او  تفسد  أن  وميكنك 
ان  إلى  العيش  متارس  ان  هو  املهم  تهدم. 

يهجرك.
معه  ــدو  ــب ت حلــد  اجلــــواب  يــرضــيــك 
خلصم  عــنــيــفــة  لــكــمــة  ــت  ــه وج وكــانــك 

فضاء  الى  مجددا  لتنظر  عدت  عنيد. 
كيف  اخــر.  ســؤال  اليك  تناهى  الغرفة. 
املعزولة  الغرفة  املطاف يف هذه  انتهى بك 
تعيش  أن  بامكانك  كان  قد  و  العالم   من 

شتى؟ مناسبات  يف  النقيض  الوضع  يف 
يهيمن  ــك.  ــروبـ هـ ــك  ــال ــس م تــنــغــلــق 
اليهودي  ان  تتذكر  جديد.  من  الصمت 
حاضره،  ــالس  الف حــل  عــن  يبحث  حــني 
غير  دفاترك  لكن  املاضي.  دفاتر  يراجع 
االسماء  كــل  مــادامــت  للمراجعة  قابلة 
اطــيــاف  الــى  حتــولــت  قــد  فيها  ــة  ــدون امل
يقع  مــســرح  يف  اال  مصادفتها  الميــكــن 
اليقني  ينتابك  و  ــواس.  احل رصــد  خــارج 
باالجابة  االجدر  هي  االطياف  تلك  بان 
لقنتك  الــتــي  فــهــي  الـــســـؤال.  هـــذا  ــن  ع
بدل  البشري  الرصيد  وراء  جتري  كيف 
وليست  بصمة  احلياة  وان  املالي.  الرصيد 
يسع  قــلــب  لــك  يــكــون  وان  زمــانــيــا.  كــمــا 

القلوب. تلسع  دنيا  ليس  و  الدنيا 
ــك  اوراق كــل  كشفت  انــك  الــى  تنتبه 
لذلك،  نتيجة  وانــه  املــعــادي.  بوجودك 
تلك.  غــرفــتــك  حــتــى  تخسر  قــد  فــانــت 
الصباح،  يف  مكانك  يحدد   ان  بعد  ألنه 
ســيــعــمــل عــلــى حتــنــيــطــك ونــقــلــك الــى 
كنموذج  ليعرضوك  مدينتهم،  متحف 
عليك  لذلك  منقرضة.  بشرية  لفصيلة 
طلوع  قبل  املدينة  مبــغــاردة  تعجل  بــأن 
االســتــمــرار  يف  تــرغــب  كنت  إن  الشمس 

احلياة.. هذه  داخل  كمتفرج 

عبداللطيف صردي

 عبد اهلل البقالي

يف غياب النقد السيمنايئ الجمايل يف الدراما 
التلفزيونية املغربية 

املغربية  ــا  ــدرام ال مــع  مــقــارنــة  يف      
قليل"  بعد  "سنعود  مسلسل  استحضر   
أدخــل  ــن  ول لبناني،  ســـوري  إنــتــاج  ــو  وه
العالي  الفني  املستوى  عن  احلديث  يف 
لــلــعــمــل، كــتــابــة واخــــراج ومتــثــيــال، وال 
ــذي يــتــنــاولــه وهــو  ــوع الـ ــوض راهــنــيــة امل
املجتمع  وانقسام  العربي  الربيع  م֚الت 
وال֚فاق  واملؤامرة،  الثورة  نظريتي  بني 
الطفيلية  لــلــبــرجــوازيــة  فتحها  الــتــي 
السلع  تــهــريــب  عــبــر  الـــثـــروة  ــة  ــم ــراك مل
ــدور  ــرق ل ــط ــر، ولـــن أت ــش ــب والـــســـالح وال
تطور  من  املفصلية  اللحظات  يف  املثقف 
سؤاال  أطــرح  ولن  الدميقراطي،  الصراع 
تتحدى  كــيــف  ــو  وه مــلــحــاحــا،  ينتصب 
وتنجح  االســتــبــداد  األعــمــال  هــذه  مثل 
ولكن  العربي.  املتفرج  الــى  الــوصــول  يف 
الدراما  واقع  بني  نفسها  تفرض  املقارنة 
ممثلة  الــســوريــة،  ونظيرتها  املــغــربــيــة 
من  ــررة  ــح ــت م شــخــصــيــة  دور  تــتــقــمــص 
وتضع  قصيرا  ــرواال  س تلبس  التقاليد، 
شابه،  ما  أو  ويسكي  كأس  الطاولة  على 
مستوى  على  ردود  أية  يثر  لم  ذلك  لكن 
االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلعــالم 
الزائدة  واجلــرأة  الفاضح  اللباس  حــول 

القيم. وتهديد 

تواضع  عن  النظر  وبصرف  املغرب،  يف 
ملسلسل  الــفــنــي   املــســتــوى  ــاط  ــط ــح وان
الثانية  القناة  قدمته  الــذي  "ملكتوب" 
نقاشا  استتبع  فقد  رمضان،  شهر  خالل 
للعمل،  القيمية  اخللفية  حــول  زائــفــا 
ــن املــشــاهــديــن  واســتــنــكــر جـــزء كــبــيــر م
كيف  املــســلــســل،  عــلــى  الــقــائــمــني  عــلــى 
بكل  الــشــيــخــة"   " شــخــصــيــة  ــرزون  ــبـ يـ
احمليلة  ورمزيتها  األخالقية  حموالتها 
أن  واملــؤســف  واالنــحــالل.  الــدعــارة  على 
املــســتــنــد إلــى  ــرز  ــف ال يــنــخــرط يف هـــذا 
على  محسوبون  أنــاس  أخالقية  خلفية 
تدخل  أي  يسجل  ــم  ول االنتلجنسيا، 
السينمائي  النقد  قــواعــد  على  مبني 

والتلفزي.

ــا حقا  ــن أن الـــفـــرز،  لــقــد كــشــف هـــذا 
بذاتنا  عالقتنا  يف  سواء  جدا،  متخلفون 
عاتقنا  على  املطروحة  واملهام  وتاريخنا 
أو  نعيشه،  بئيس  واقـــع  مــن  لــالنــعــتــاق 
التي  حتى  األخرى  املجتمعات  مع  مقارنة 

النقط. من  العديد  يف  تشبهنا 

الذي  واالستالب  االنفصام  صور  من 

إنتاج  إعادة  هو  املغربي  املواطن  يعيشه 
ال  ــة  ــدول وال املجتمع  ــن  وع عنه  صـــورة 
يف  املغرب  ترتيب  وال  الواقع  ال  يسندها 
أوجه  مختلف  حــول  الدولية  التقارير 
بــاخلــدمــات  ــر  األمـ تعلق  ــواء  سـ ــاة  ــي احل
أو  احلــريــة  أو  ــة  ــعــدال وال االجــتــمــاعــيــة 
التصنيف  لوائح  املغرب يتذيل  إن   ، الفقر 
االستعمار  تعيش  دول  خلف  الــدولــي، 
ــم ذلـــك جنــحــت ال֚لـــة  واحلــــروب، ورغـ
أفكار  زرع  يف  االيــديــوجــيــة  اإلعــالمــيــة 
فصار  املــغــربــي،  الــتــفــوق  حــول  وهــمــيــة 
حماية  كل  من  العاري  املغربي  االنسان 
يدعي  األمــراض  و  والبطالة  الفقر  أمام 
أنه أفضل من مواطن دول متقدمة، حتى 
الذي  مثال،  السياحي  القطاع  عامل  إن 
على  حتى  يعجز  طفيلية،  حياة  يعيش 
دون  أســبــوع  مصاريف  يغطي  مــا  تــأمــني 
واحلياة  والعالج  السفر  عن  ناهيك  عمل، 
أحوال  تدهور  من  يتفكه  صار  املستقرة، 
قــادرا  يعد  لــم  ــذي  ال الفرنسي  املــواطــن 
باكرامية  اجلــود  أو  زربية  اقتناء  على 

.) pour-boire.(

يف  الجمايل  السيمنايئ  النقد  غياب   

املغربية  التلفزيونية  الدراما 

يوسف الطالبي                
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سيايس  انشط  الهايج  أحمد  الرفيق  نستضيف  واالجمتاعية  االقتصادية  للحقوق  ملفه  خصص  الذي  العدد  هذا  يف 
 .2017 سنة  يتقاعد  أن  قبل  الفلسفة  ملادة  أستاذا  عمل  الخميسات.  مبدينة   1956 سنة  مواليد  من  ونقايب،  وحقويق 
الهنج  يف  وانخرط  األمام،  إىل  منظمة  مضن  السيايس  نشاطه  بسبب  و1991،   1985 بني  ما  والسجن  لالعتقال  تعرض 
الدميقراطي فور أتسيسه. تحمل العديد من املسؤوليات، ال سميا يف اإلطارات النقابية والحقوقية، آخرها رائسة الجمعية 

املغربية لحقوق اإلنسان.

موضوعا 1      هذا  العدد  ملف  يف  جريدتنا  تخصص               
الحقوق  موضوع  وهو  أال  الطبقي  الرصاع  سياق  يف  مهما 
اتريخ  إىل  العودة  من  بد   ال  لفهمه  وكمنطلق   ، االجمتاعية 
الحقوق االجمتاعية ملغرب االستقالل الشكيل، هل  منظومة 
املنظومة  هذه  لتطور  الكربى  مراحل  عن  نتحدث  أن  ميكن 

منذ  1956 ؟

املراحل  ألهــم  مركز  بتحقيب  القيام  الصعب  من  كــان  إذا 
واالقتصادية  االجتماعية  احلقوق  وضعية  منها  مرت  التي 
الشكلي،  استقالله  على  حصوله  بعد  باملغرب،  والثقافية 

عرفته  مبا  كبيرا  تأثرا  تأثرت  أنها  إجماال  القول  ميكن  فإنه 
االستعمارية  باحلقبة  بدءا  وصراعات؛  حتوالت  من  بالدنا 
يف  ممثلة  األجانب  على  حكرا  احلقوق  هذه  فيها  كانت  التي 
الظهائر واملراسيم املنظمة لعالم األعمال والعمل؛ فيما اضفت 
الدور  بفعل  وطنيا،  طابعا  إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة  عليها 
االستعمار  مقاومة  يف  العاملة  الطبقة  لعبته  الذي  احملــوري 
من  السياسية،  الساحة  يف  ومؤثرة  منظمة  كقوة  وبــروزهــا 
إقرار  نحو  توجهت  الذي  القوانني  من  مجموعة  اصدار  خالل 
الشعب  فئات  مختلف  لفائدة  واحلــريــات  احلقوق  من  عــدد 
املجال  يف  اختيارات  وتبني  سياسات  سن  مع  بارتباط  املغربي، 
االقتصادي واالجتماعي والثقايف، كان لو قيض لها أن تستمر 
عليها  وفرض  لها  دبر  الذي  ذلك  غير  مسار  يف  البالد  تضع  أن 
السير فيه. إذ سرعان ما مت اجهاض، ليس فقط هذا املسعى، 
وإمنا جرى أيضا باملوازاة معه كبح وخنق أي تطلع نحو التحرر 
أن  قبل  وذلــك  الشعبية.  اإلرادة  ممارسة  أو  والدميقراطية 
ترجمته،  ــزرا،  وج مدا  انتهاء،  احلقوق  هاته  وضعية  تعرف 
جهة،  من  بصمتها؛  التي  الالحقة  التوجهات  وواقعا،  تشريعا 
لتوطيد  اإلنــســان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  من  عقود 
أخرى،  جهة  ومن  املخزنية؛  االستبدادية  للدولة  والتمكني 
والنيوليبرالية،  الليبرالية  بالسياسات  األخــذ  يف  االيغال 
للحقوق  املعادية  الــريــع،  واقتصاد  احملسوبية  مع  بــاملــوازاة 

والتخلف.  والفقر  واملنتجة لألمية  واملكتسبات االجتماعية، 

الوثيق  االرتباط  يالحظ  التطورات  هذه  سياق  يف        
لسياسات الدولة بخصوص الحقوق االجمتاعية بسياساهتا 
االقتصادية واملالية التبعية للمؤسسات املالية اإلمربايلية، 
ما أثر هذه السياسات عىل توجهات الدولة بخصوص هذه 

الحقوق؟

املغرب،  نهجها  التي  الليبرالية  االختيارات  أن  املؤكد  من   

حتت  املاضي  القرن  ثمانينات  مطلع  سيما  ال  تعمقت  والتي 
الطبقية  االختيارات  نتيجة  الهيكلي"،  "التقويم  مسمى 
كان  ما  االمبريالية،  املالية  الدوائر  إلمالءات  واذعانها  للدولة 
لها سوى أن جتهز على أهم احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

خالل  من  هذا  نستجلي  أن  وميكن  للمواطنني/ات.   والثقافية 
املكتسبات  أبــرز  عن  املتواصلة  التراجعات  مبلغ  استحضار 
خوصصة  يف  تتجسد  كما  احلقوق؛  هذه  بخصوص  املسجلة 
وتسليع  تدريجي  وتفكيك  العمومية،  املؤسسات  وتفويت 
والصحة  التعليم  يف  خصوصا  االجتماعية،  للخدمات  متوال 
صندوق  الــغــاء  نحو  وتــوجــه  العمومية،  املــؤســســات  وبــاقــي 
احلق  على  ممنهج  واجهاز  األسعار،  بحقيقة  والعمل  املقاصة 
مزمن  وارتفاع  االجتماعية،  احلماية  يف  وضعف  التقاعد،  يف 
متزايد  واعتماد  العمل،  يف  االستقرار  حلق  وضرب  للبطالة، 
العمومية،  بالوظيفة  التشغيل  يف  والهشاشة  التعاقد  على 
الفالحي  القطاعني  ــني  وب والــرجــال،  الــنــســاء  بــني  ومتييز 

والصناعي.

شعار  طرح   2011 فرباير    20 حركة   نضاالت  خالل          
من  يوليوز  يف  دستوره  النظام  وعرض  االجمتاعية،  العدالة 
نفس السنة، كيف ترون جواب النظام عىل املطالب ابلحقوق 

االجمتاعية يف هذا الدستور؟

لقد كانت محطة 20 فبراير 2011 بحق حلظة تاريخية يف 
فئات  حشد  من  مكن  الذي  اجلماهيري،  النضال  أشكال  تطور 
عريضة من الشعب املغربي، يتقدمهم الشباب وجزء من القوى 
ضد  متفاوتة،  بأشكال  وإن  جميعها،  توحدت  الدميقراطية، 
واخليرات  للثروات  العادل  غير  والتوزيع  والفساد  االستبداد 
الوطنية؛ وما جنم عن ذلك وال يزال من تعميق صارخ ومطرد 

على  القائم  وللتمييز  املجالية  وللتفاوتات  الطبقية،  للفوارق 
أساس النوع االجتماعي.

واطفاء  اخمادها  ــاه  اجت يف  احلــركــة،  ضغط  والمتصاص 
إلى اتخاذ سلسلة من اخلطوات؛ متثلت  النظام  جذوتها، عمد 
باحلوار  اخلــاص   2011 أبريل   26 محضر  على  التوقيع  يف 
وابعادها  النقابات  لتحييد  مدخال  عد  الــذي  االجتماعي، 
اإلنسان  حلقوق  االستشاري  املجلس  تعويض  احلركة؛  عن 
إقرار  الوسيط؛  مبؤسسة  املظالم  وديــوان  الوطني  باملجلس 
فصوله  بعض  خصصت  الذي  املمنوح،   2011 يوليوز  دستور 
التوسع  ودون  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 
على  كمثال   ،31 الفصل  نتخذ  أن  ميكن  املــوضــوع،  يف  كثيرا 
جند  حيث  احلقوق؛  هذه  دسترة  مطالب  على  الدولة  التفاف 
من  ِحــلٍّ  يف  الدولة  جتعل  مواربة،  صيغة  استعمل  الدستور 
"بتعبئة  ب  فقط  واكتفائها  لها،  الكامل  باإلعمال  التزام  كل 
املواطنات  استفادة  أســبــاب  لتيسير  املتاحة،  الوسائل  كــل 
مبا  نفسها  ُتَقيد  ال  الدولة  بأن  يعني  وهذا  منها.  واملواطنني" 
يستلزمه وفاؤها باإلعمال الكامل لتلك احلقوق، من إجراءات 
عن  الناشئة  بااللتزامات  للوفاء  عملية  وخطط  تشريعية، 
االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  على  تصديقها 
بانتهاج  االلتزامات  يف  واملتجلية  والثقافية،  واالجتماعية 
يخولها  الــذي  الشيء  نتيجة؛  بتحقيق  وااللتزامات  سلوك 
االحقاق  من  لتتملص  شحها  أو  املوارد  بنقص  التذرع  يف  احلق 

العهد.     ملقتضيات  الفعلي 

الدولة  شعار  برفع  حكومهتا  عرب  الدولة  تتبجح            
االجمتاعية، وإن من بني ما تدعي انه يجسد ذلك، الرشوع 
يف تزنيل تدابر الحماية االجمتاعية إلقرار حقوق اجمتاعية. 
الحماية  هذه  بخصوص  اآلن  لحد  اتخذ  ملا  تقييكم  فما 

االجمتاعية؟ 

التزمت،  املغربية  الــدولــة  أن  إلــى  اإلشـــارة  بداية  ينبغي 
على  بــاملــصــادقــة   ،2011 أبــريــل   26 اتــفــاق  محضر  اطـــار  يف 
املعايير  بشأن   102 رقــم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية 
فعليا  بذلك  تقم  لم   أنها  غير  االجتماعي،  للضمان  الدنيا 
2019؛  14 يونيو  10( من االتفاقية، إال يف  2 إلى  )األجزاء من 
املتعلق   21/09 رقم  اإلطار  القانون  اصدار  ذلك  بعد  ليجري 
احلماية  نظام  اصالح  على  نص  الذي  االجتماعية،  باحلماية 
فيما  تتلخص  مراحل  عبر  سنوات  خمس  خالل  االجتماعية 
خالل  املــرض  عن  األســاســي  اإلجــبــاري  التأمني  تعميم  يلي׃ 
خالل  العائلية  التعويضات  تعميم  و2022؛   2021 سنتي 
2023 و2024؛ وتوسيع االنخراط يف أنظمة التقاعد  سنتي 
سنة  يف  الشغل  فقدان  عن  التعويض  من  االستفادة  وتعميم 

.2025
 21/09 رقم  القانون  أهــداف  حتقيق  أن  البيان  عن  وغني 
هو  حسما،  وأكثرها  أولها  لعل  التحديات،  من  العديد  تواجهه 
باحلقوق  والتمتع  االجتماعية  احلماية  بني  الوثيق  الترابط 
االقتصادية واالجتماعية؛ إذ ال ميكن تصور جناح أي مشروع 
ظل  يف  سابقة،  جتارب  ذلك  عن  كشفت  كما  االجتــاه،  هذا  يف 
االجتماعي  االستبعاد  صور  وكل  والهشاشة  الفقر  استشراء 
واستمرار التمييز املبني على النوع. هذا عالوة على املشكالت 
االجتماعية  احلماية  أنظمة  وتعدد  بالتمويل،  املرتبطة 
يف  املهيكل  غير  االقتصاد  ومكانة  املــتــوازن،  غير  وتوزيعها 
النسيج االقتصادي، وتداعيات البطالة والشغل غير املنظم.

                 2

     3

4



العدد :  459       16
من  19 إلى 25 ماي 2022 األخيرة

بني  صفقة  االجتماعي  احلــوار  صفقة  كانت  هل 
مغفلني؟ احسب إن األمر كذلك ألنه يف التجارة دائما 
هناك طرف غفل أو قل هو يف موقع الضعيف يفرض 
احلــوار  صفقة  حالة  يف  لكن  شــروطــه.  القوي  عليه 
االجتماعي هناك طرفني مغفلني وهذا لعمري شيء 
االجتماعي  الوضع  مأساوية  رغم  ومضحك  طريف 

ببالدنا.

احلــوار  صفقة  حكومتها  عبر  الدولة  أبرمت  لقد 
االجتماعي بأن "اشترت" وهما أو بضاعة غير حقيقية 
من مالك ال ميلك ال حق امللكية وال حتى حق التصرف، 

كما البائع "باع" شيئا ال ميلكه وليس بحوزته.

السلم  هــو  االجــتــمــاعــي  احلـــوار  صفقة  مــوضــوع 
االجتماعي؛ ألن احلكومة ال متلك أية وسيلة حقيقية 
عام  وبشكل  العاملة  الطبقة  ملطالب  تستجيب  لكي 
وانهيار  املهول  التردي  الشغيلة ببالدنا. فأمام  مجموع 
القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني وتفشي موجة 
جديدة من غالء أسعار املواد األساسية مببررات احلرب 
يف أوكرانيا أو بارتباط مع اجلفاف املستدمي؛ فإن مطلب 
تطبيق السلم املتحرك لألجور أصبح أكثر إحلاحا وهو 
جميع  يطال  الذي  الكاسح  الفقر  جماح  بكبح  الكفيل 
ولذلك  الكادحة.  االجتماعية  والفئات  الطبقات 
جعلت احلكومة من مناسبة احلوار االجتماعي مجاال 
لبيع الوهم يف إصالح أوضاع الكادحني بتوزيع الوعود 
الكاذبة يف الرفع من احلد األدنى لألجور على مراحل 
االجتماعي  السلم  لشروط  باالستجابة  ذلك  وربط 
بالقوانني  بالقبول  الباطرونا  الشتراطات  والرضوخ 
املكبلة لإلضراب أو اإلجهاز على ما تبقى من مكتسبات 
يف مدونة الشغل البئيسة أصال. اعتمدت الدولة على 
يف  البيروقراطية  القيادات  تعاون  وعلى  احلــوار  هذا 
على  نــاورت  التي  القيادات  هذه  النقابية  املركزيات 
حيث  االجتماعي  احلـــوار  ساعات  طيلة  قواعدها 
إن بقي يف  املهزلة  بأنها لن توقع على االتفاق  أشاعت 
االتفاق  أن  تبرير  حتت  وقعت  ثم  األصلية  صيغته 
أصبح جيدا ألن صيغته األخيرة كانت أحسن وأجود، 
تخفي  أن  احلكومة  استطاعت  احلقيقة  يف  بينما 
وهذه  االتفاق  نفس  فقرات  ثنايا  يف  وتدسها  نواياها 
النوايا واضحة للقواعد وباقي جماهير الشغيلة التي 
همشت وخرجت خاوية الوفاض وما عليها إال االنتظار 
حتى تتنزل القوانني التطبيقية للوعود العرقوبية يف 
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يوجد  مفتاحه  فان  االجتماعي  السلم  حكاية  أما 
بنار  اكتووا  الذين  الفقراء  وماليني  املتضررين  بيد 
تنهجها  التي  التفقيرية  السياسات  وبلهيب  الغالء 
الباطرونا وترعاها دولتهم الفاشلة. هذه هي اجلماهير 
التي لم تبع مصيرها ومستقبلها للحكومة، ولم تعطي 
املركزيات  يف  املتنفدة  للبيروقراطيات  الشرعية 
النقابية لتتصرف باسمها. إنها بيروقراطيات معزولة 
وتنكشف  انفضاحا  تــزداد  وهي  نقاباتها  قواعد  عن 
طبيعتها املعادية ملصالح الطبقة العاملة، ألنها سرقت 
أهم سالح بيد الشغيلة وهو النقابة ومدرسة النضال 
النقابي هذه النقابة التي ستعود ألصحابها طال الزمن 

أو قصر.    

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

بعض اليسار الفرنيس يسارع لرأب تصدعاته يف افق 

االنتخابات الترشيعية
اليسار  حصدها  الــتــي  الــهــزميــة  بعد 
االنتخابية  العملية  يف  املشارك  الفرنسي 
زعيم  ميلونشون  لــوك  جــون  بــزعــامــة 
الثالثة  الدرجة  يف  املرتب  األبية  فرنسا 
21.95 % وفبيان روسيل زعيم احلزب  ب 
الدرجة  يف  املرتب  الفرنسي  الشيوعي 
ــزب  احل وانــدحــار   %  2.28 ب  الــثــامــنــة 
االشتراكي وحزب اخلضر، خرجت اصوات 
من بني صفوف هذا اليسار تدعو لضرورة 
االنتخابات  معركة  وخــوض  الصدع  رأب 
يونيو  شهر  إجــراؤهــا  املقرر  التشريعية 
جتمع  يافطة  وحتت  موحد  بشكل   2022

الشتات. هذا 
صيغة  إلى  التوصل  السهل  من  يكن  لم 
توحد هذا الشتات على قاعدة املشترك. 
فرنسا  أنــصــار  بــني  حاميا  الــنــقــاش  ــان  ك
ــم يــعــتــبــرون أنــفــســهــم هم  ــه ــة ألن ــي األب
االنتخابات  يف  املــشــارك  اليسار  خيمة 
يحاول  الفرنسي  الشيوعي  احلزب  بينما 

طيلة  فــقــدهــا  الــتــي  مكانته  اســتــعــادة 
والتي  السابقة  االنتخابية  العمليات 
الذي  األمــر  املسترسل  بالتراجع  تكللت 
اليوم  احلــال  هي  كما  وجــوده  يهدد  بــات 

الفرنسي. االشتراكي  للحزب  بالنسبة 
كان النقاش البرنامجي يدور أساسا بني 
الشيوعي  واحلــزب  األبية  فرنسا  أنصار 
التالية  القضايا  قاعدة  وعلى  الفرنسي 
بيرسبيكتيف  ــع  ــوق م يف  وردت  ــا  ــم )ك

كومينيست(:
املنبثق  االول  ــر  ــوزي ال يــكــون  ان   -  1
ــر هو  ــب ــن املــجــمــوعــة الــبــرملــانــيــة األك ع

ميلونشون.
2 - ان تكون اليافطة أو الراية املوحدة 

اجلديدة. الشعبية  الوحدة  هي 
مشترك  بــرنــامــج  عــلــى  االتــفــاق   -  3

حكومي- وبرنامج 
ب  الشيوعي  ــزب  احل يحتفظ  أن   -  4

بدون   575 بني  من  انتخابية  مقاطعة   50
احلــزب  يطالب  كما  كورسيكا  احتساب 
باقي  يف  مرشحيه  بتقدمي  الشيوعي 

املقاطعات.
ــارك يف  ــ ــش ــ ــل ســيــنــجــح الـــيـــســـار امل هـ
وإقناع  صفوفه  ترميم  يف  االنتخابات 
املرتبة  يف  بإحالله  الفرنسي  الناخب 
وقاعدته  مــاكــرون  عن  ينزع  مبا  ــى  األول
حكومة  تشكيل  إمكانية  االنتخابية 
ــج الــرأســمــالــي  ــام ــرن ــب مــنــســجــمــة مـــع ال
أن  رغم  ــداث  األح نستبق  لن  املتوحش؟ 
الدميقراطية  تظهر  أصبحت  املــؤشــرات 
حاالتها  أفلس  يف  البرجوازية  التمثيلية 
ــه االجتـــــاه املــتــعــاظــم  ــح ــوض وهـــو مـــا ي
لــلــنــاخــب  ــر  ــه ــظ ال وإدارة  لــلــمــقــاطــعــة 
لم  والتي  املتآكلة  العملية  لهذه  الفرنسي 
محطة  بأنها  وتقنع  األصوات  جتدب  تعد 

حقيقي. تغيير 

أبو سعد

الحوار االجمتاعي أو كيف 
تشرتي الدولة الفاشلة 

السلم االجمتاعي

محنة الصحافة وحرية التعبري يف املغرب
ــون  ــلـ ــراسـ "مـ ــة  ــم ــظ ــن م صــنــفــت 
 135 الرتبة  يف  املغرب  بــالحــدود" 
فيما  دولة   180 مجموع  من  عامليا 
ــي  ــة. وه ــاف ــح ــص ل ا ــص حــريــة  ــخ ي

ــة  ــردي ــت مل ا ــاع  ــ ــد األوضـ ــؤك ت ــة  ــب رت
مــن  ــزء  ــجـ كـ لـــصـــحـــافـــة  ا ــة  ــريـ حلـ
يــتــعــرض  ــث  ــي لــتــعــبــيــر ح ا حــريــة 
واملدونون  املستقلون  الصحفيون 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواص ــت ل ا ونــشــطــاء 
ــاالت  ــ ـــق ــتـ ــ واالع ــات  ــقـ ــايـ ــمـــضـ ــلـ لـ
واحملاكمات  القضائية  واملتابعات 
ــدود  لـــى ح ا تــصــل  ــي  ــت ل ا اجلـــائـــرة 
مــنــهــم  لــلــعــديــد  ســـلـــب احلـــريـــة 
تدوينة  او  تغريدة  و  ا مقال  ملجرد 
فــاضــحــة  و  ا ــســلــطــة  ــل ل ــدة  ــق ــت ــن م
املافيات  ملصالح  مهددة  او  للفساد 

لــريــعــيــة احلــاكــمــة  ا االحــتــكــاريــة 
ــون  ــان ــق ل ا ــى  ــل اعـــتـــمـــادا ع وذلــــك 

الصحافة. قانون  وليس  اجلنائي 
التعبير  ــكــال  اش بــاقــي  ولــيــســت 

مـــــن وضـــعـــيـــة  ــن حــــــال  ــ ــس ــ ــأح ــ ب
ــع  ــم ــق ل ا فـــســـيـــاســـة  ــة.  ــافـ ــحـ ــصـ لـ ا
ــاالت  ــق ــت واالع ملــمــنــهــج واحلــصــار  ا
االنـــتـــقـــامـــيـــة هــي  ــات  ــ ــم ــ ــاك ــ واحمل
االحتجاجات  مواجهة  يف  السائدة 
لــســيــاســيــة  ا لـــقـــوى  وا ــة  ــي ــب ــع ــش ل ا
املناضلة  لــنــقــابــيــة  وا واحلــقــوقــيــة 
لــطــبــقــيــة  ا لــلــســيــاســة  ملــعــارضــة  وا
ــي  ــاس ــي ــس ل ا ولــلــنــظــام  ــائـــدة  لـــسـ ا
كمثال  ــارة  اإلشـ فتكفي  لــقــائــم.  ا
النهج  ــروع  ف معظم  ان  ــك  ذل عــلــى 

لــدميــقــراطــي احملــلــيــة واجلــهــويــة  ا
حلقوق  املغربية  اجلمعية  وفــروع 
ــن وصـــوالت  م ــة  ــروم ــح م االنـــســـان 

القانونية. ملفاتها  إيداع 
حلــريــة  ملــمــنــهــج  ا لــقــمــع  ا هــذا  ان 
يــعــكــس  لـــتـــعـــبـــيـــر  وا لـــصـــحـــافـــة  ا
للنظام  الالدميقراطية  الطبيعة 
مــا  ــل  ــك ب يــســعــى  ــذي  ــ ل ا ملــخــزنــي  ا
لــى  ا وأجـــهـــزة  ــة  ــط ــل ــن س مـ ميــلــك 
ــي متــامــا   ــالمـ ــالق احلــقــل اإلعـ ــ اغ
السياسية  لــســاحــة  ا يف  لــتــحــكــم  وا
ومنع  وحيد   كالعب  واالجتماعية 
نضالية  جبهة  او  حركة  أي  ظهور 
بروز  و  ا ووجوده  سلطته  تهدد  قد 
تــوصــل  مــســتــقــلــة حـــرة  ــة  ــاف ــح ص
لــلــجــمــاهــيــر  ــي  كــمــا هـ احلـــقـــائـــق 

وعيها. من  الرفع  يف  وتساهم 
لــصــحــافــة  وا االعـــالم  ــال  ــج م ان 
ــال  ــج م هـــو  لـــعـــامـــة  ا ــات  ــ ــري ــ واحل
يجب  لــطــبــقــي  ا ع  ــرا ــص ــل ل أســاســي 
الدميقراطية  القوى  تخوضه  ان 
الن  ــوة  ــ وق ــزم  حـ بــكــل  لـــثـــوريـــة  وا
ــات  ــب ــس ــت ــك مل ا ع  نــــتــــزا ا ــان  ــ ــن شـ ــ م
ــال  ــج مل ا ــذا  ــ ه يف  لــدميــقــراطــيــة  ا
ملصلحة  الصراع  تقوية  وحتصينها 
احلرية  مساحات  وتوسيع  التغيير 
الفكر  بنشر  سيسمح  الذي  الشيء 
من  والرفع  التقدمي  الدميقراطي 
الشعبية  اجلماهير  وعي  مستوى 
الدميقراطي  التغيير  يخدم  مبــا 
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