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ي ضيف العدد :   رفيق المهداو

املــواد  أسعار  وغــاء  اجلفاف  آفــة  تفاعل  إلــى  املغرب  يتعرض 
مسبوقة.  غير  اجتماعية  كارثة  بحدوث  ينذر  مما  األساسية 
حساب  على  فقط  إلقاؤها  ميكن  وال  متعددة  أسباب  فللجفاف 
السبب  هذا  إن  املناخية.  والتغيرات  التساقطات  ندرة  وهو  وحيد 
عدة  منذ  احمللية  للبيئة  بنيويا  ومعطى  واقعة  حقيقة  أصبح 
حتد  استراتيجية  وتدابير  إجراءات  اتخاذ  يحتم  بات  مما  عقود، 
املغربي  للشعب  حتفظ  التي  احللول  بابتكار  وتسمح  مخلفاتها،  من 
التبذير  من  والسطحية  اجلوفية  املائية  ثروته  وحتمي  حقوقه 
النشاط  يف  املتبعة  االستراتيجية  االختيارات  وألن  والضياع. 
اخلضراء  املــســاحــات  وتدبير  والسياحي  والصناعي  الفاحي 
االحتكاريني  من  كمشة  مصالح  تنمية  تخدم  اختيارات  هي  باملدن 
أسباب  من  االخــتــيــارات  هــذه  أصبحت  السريع،  الربح  وحتقيق 

للمغرب.  املائية  للثروة  اإلجرامي  والتبذير  اجلفاف  آفة  تعميق 

على  القضاء  والاوطنية  الاشعبية  االختيارات  هذه  نتائج  من 
أسباب العيش الكرمي بالبادية، وما يتولد عنه من موجات الهجرة 
والكبرى.  الصغرى  باملدن  احمليطة  الفقر  أحزمة  والى  اخلارج  إلى 
الفاحني  من  جيش  ومعهم  املفلسون  الصغار  الفاحون  يهاجر 
األرض  وخاصة  ممتلكاتهم  بيع  الى  ويضطرون  واملعدمني  الفقراء 
األطــر  مــن  أو  الكبار  املــاكــني  مــن  املتربصني  مــن  مجموعة  ــى  إل
يجلبون  ضيعات  إلى  وحتويلها  والعسكرية،  املدنية  البيروقراطية 
التصديرية  الزراعات  على  والتهافت  مائية  ثروة  من  تبقى  ما  لها 
رغم  اخلارج  يف  مطلوبة  الفواكه  من  وأجناس  وبرتقال  بواكر  من 

لألرض.  املعدنية  التركيبة  واستنزاف  املاء  من  كلفتها 

ينتج  وكر  الى  البادية  حتولت  املفلسة  االختيارات  هذه  بفعل 
عوامل  أهم  من  املغرب  وحرم  الفقراء،  صفوف  من  ويوسع  الفقر 
األساسية  املواد  إنتاج  مصدر  أهم  ومن  الغذاء،  يف  الكفاية  حتقيق 
يسمح  مما  االستيراد  الى  اللجوء  وبالتالي  اجلماهير،  أوسع  لعيش 
الغذائية األساسية وحتديد  املواد  لاحتكاريني بالتحكم يف كمية 
الطبقية  الكتلة  أطلقت  هكذا  اخليالية.  لألرباح  حتقيقا  أسعارها 
وتصدير  البادية  نهب  أجل  من  األراضــي  ماك  كبار  يد  السائدة 
باستغال  لاحتكاريني  الــســمــاح  وكــذلــك  الفاحية  ــروات  ــث ال

السريع.  للربح  الفرصة 

سياسات  أســبــابــه  ــني  ب ــن  م ألن  ــدر  وقـ قــضــاء  ــاف  ــف اجل لــيــس 
ولذلك  الدولة،  هذه  سيدة  الطبقية  والكتلة  الدولة  واختيارات 
والقطع  املائية  الثروة  البادية حماية  األولويات يف  أن من بني  نرى 
الصغار  الفاحني  وتنظيم  لها  املبذرة  الفاحية  السياسات  مع 
ومواجهة  الثروة  هذه  من  االنتفاع  على  للدفاع  واملعدمني  والفقراء 
املستهلكة  التصديرية  الزراعة  ومحاربة  االحتكاريني  املاكني 
الدفاع  أدوات  بناء  من  البد  الفاحون  هؤالء  ينتظم  ولكي  للماء. 
امللفات  صياغة  تتولى  التي  للفاحني  النقابة  بينها  ومن  الذاتية 
املطالب  هذه  فرض  أجل  من  النضالية  املقترحات  وتقدم  واملطالب 
وانتزاع احلقوق من يد الدولة واملاكني الكبار. ومن بني ما يساعد 
البنيوي  التغيير  جند  الذاتية  التنظيمات  هذه  بناء  إجناح  على 
الرأسمالية  دخول  وبفعل  نفسها  البادية  عرفته  الذي  والهيكلي 
تفوق  زراعية  عاملة  طبقة  ووجود  الزراعي  القطاع  إلى  املفترسة 
العقود  يف  املغرب  يعشه  لم  الذي  األمر  وهو  وعاملة،  عامل  املليون 
املواقع  العاملة يف  الطبقة  إن وجود  الشكلي.  األولى من االستقال 
أن  كما  والتنظيم.  الوعي  بذور  معه  يحمل  بالبادية  األساسية 
التكوين  على  واحلاصل  املتعلم  للشباب  موطنا  تعتبر  البادية 
من  يحمل  الشباب  ــذا  وه طاقاته  تهدر  معطل  لكنه  اجلامعي 
اإلرادة  توفرت  ما  إذا  السريع  النهوض  من  الباد  ميكن  ما  املشاريع 
وإمــاءات  االمبريالية  الهيمنة  عن  واملستقلة  احلرة  السياسية 
يف  وسجنته  الــديــون  يف  املغرب  أغرقت  التي  املانحة  املؤسسات 
كضيعة  أو  اخلام  للخيرات  مصدر  كبلد  للعمل  الدولية  القسمة 
املرشحون  هم  الشباب  فهؤالء  االستيطان.  املتعددة  للشركات 
طليعيا  دورا  يلعبوا  لكي  وبلداتهم  لقراهم  عضويني  كمثقفني 
عن  الواعي  والتعبير  التقدمي  الوعي  ونقل  الكادحني  تنظيم  يف 
أن  الصدف  قبيل  من  ليس  املهمش.  املغرب  يف  أهاليهم  طموحات 
ينتبه النظام القائم الى ذلك ويطلق مشروع خلق طبقة متوسطة 
محكومة  تكون  املشاريع  هــذه  مثل  أن  نعلم  ونحن  البادية،  يف 
بدواليب  وربطها  النخب  إرشاء  إلى  تسعى  ولذلك  أمنية،  بخلفية 

الشعبية.  حاضنتها  عن  وعزلها  البادية  يف  املخزن 
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 إىل األمام من أجل  انتزاع حقنا يف عقد مؤمترنا الوطني الخامس
احلملة  يف  ينخرط  الرباط  بجهة  الدميقراطي  النهج 
اخلــامــس،  الــوطــنــي  مــؤمتــره  لعقد  ــنــع  وامل التضيق  ضــد 
مهرجانا  الــربــاط  بجهة  اجلهوية  الكتابة  نظمت  حيث 
احملامني  هيئة  بقاعة  11يونيو2022  السبت  يوم  خطابيا 
حقنا  انتزاع  أجــل  من  األمــام  "إلــى  شعار:  حتت  بالرباط 
مجموعة  مبشاركة  اخلامس"  الوطني  مؤمترنا  عقد  يف 
والنسائية  واحلقوقية  والنقابية  السياسية  الهيئات  من 
مع  املطلق  تضامنها  عــن  عبرت  واجلمعوية  والشبيبية 
وقيود  مضايقات  من  له  يتعرض  ما  ضد  الدميقراطي  النهج 
القاعات  يف  أنشطته  تنظيم  من  وحرمان  وترهيب  وقمع 
تعليق  ومن  العمومي  اإلعــام  إلى  الولوج  ومن  العمومية 

الافتات يف الساحات العامة ومنع ضيوفه من الدخول إلى 
مختلف  يف  الدميقراطي  النهج  منه  يعاني  ما  وكذا  الباد 
وأحكام  ومحاكمات  اعتقال  من  اليومية  احلياة  مناحي 
من  ــات  ــرم وح ومــنــاضــاتــه  مناضليه  بــعــض  ضــد  ــادره  صـ
كتاباته  بتجديد  املتعلقة  القانونية  امللفات  إيداع  وصول 
الصارخة  االنتهاكات  من  ذلك  غير  إلى  واجلهوية  احمللية 
أبنائها  لثني  األسر  من  العديد  لدي  املخزنية  والتدخات 

للنهج. االنضمام  من  وبناتها 
الكتابة  بكلمة  التضامني  اخلطابي  املهرجان  افتتح 
أشكال  مختلف  خالها  استعرضت  التي  للحزب،  اجلهوية 
وزارة  متارسها  التي  واملضايقات  واملنع  والعراقيل  املمارسات 
ومناضاته،  ومناضليه  الدميقراطي  النهج  أمام  الداخلية 
الكتابة  بها  تقدمت  التي  اإلدارية  اإلجراءات  بكل  وذكرت 
لعقد  عمومية  وأمــاكــن  قاعات  على  للحصول  الوطنية 
أشغال  وتنظيم  املؤمترين/ات  وإقامة  االفتتاحية  اجللسة 
تواجه  أنها  إال  الرباط،  أو  البيضاء  بالدار  سواء  املؤمتر، 
ينص  ملا  صارخ   انتهاك  يف  والعرقلة،  واملماطلة  بالتسويف 
 : أن  على   2011 دستور  من  والعشرون  التاسع  الفصل  عليه 
وتأسيس  السلمي،  والتظاهر  والتجمهر  االجتماع  “حريات 

وكذا  مضمونة”  والسياسي  النقابي  واالنتماء  اجلمعيات، 
واملتعلقة  املغرب  عليها  صــادق  التي  الدولية  االتفاقيات 
وقانون  واجلماعات،  ــراد  األف وحقوق  العامة  باحلريات 

نونبر   5 يف  الصادر   99/28 رقم  واملنشور  العامة،  احلريات 
العمومية  القاعات  باستعمال  واملتعلق  األول  للوزير   1999
أن  باعتبار  والنقابات،  واألحـــزاب  اجلمعيات  طــرف  مــن 
ما  لطلبكم  االستجابة  علينا  )يتعذر  ــة:  اإلداري العبارة 
السلطة  ــرف  ط مــن  مسلم  مكتوب  بــإذن  مرفقا  يكن  لــم 
 )..... بتنظيم  حلــزبــكــم...  مبقتضاه  يــرخــص  احمللية 
اإلطار  بامللموس  وتؤكد  العامة،  احلريات  لقوانني  مخالفة 
على  املسلط  دميقليس  وسيف  الداخلية  لوزارة  التحكمي 
أنشطتها  لعرقلة  املمانعة  واملدنية  السياسية  اإلطارات  كل 

... ومؤمتراتها 
الدميقراطي  للنهج  اجلــهــويــة  الكتابة  كلمة  وأكـــدت 

النهج  على  املضروبني  واحلصار  التضييق  أن  الرباط  بجهة 
ما هما تتويج وتصعيد  اليوم بقدر  وليد  الدميقراطي ليس 
منذ  لها  يتعرض  الدميقراطي  النهج  ظل  قمعية  ملمارسة 
وخرق  قانوني،  كحزب  حلقوقه  سافر  خرق  يف  تأسيسه، 
كما  اإلنسان.  وحلقوق  العامة  للحريات  املنظمة  القوانني 

يف  اخلامس  الوطني  املؤمتر  بعقد  التشبث  خالها  أعلنت 
االستفادة  خال  من  عادية  شروط  ويف  له،  احملدد  التاريخ 
االفتتاحية،  اجللسة  لعقد  مائمة  عمومية  قاعة  من 
املــؤمتــريــن/ات،  وإقــامــة  أشغاله  لتنظيم  مناسب  ومــكــان 
بجهة  الدميقراطي  النهج  ومناضلي  مناضات  جميع  وأن 
الرباط على أهبة واستعداد خلوض النضال من أجل انتزاع 
مشروطا  ال  ودعما  مساندة  يعرف  الــذي  املــشــروع،  حقنا 
والنقابية  السياسية  الدميقراطية  القوى  كل  قبل  من 

واجلمعوية. والنسائية  واحلقوقية 
الهيآت  مــن  للعديد  املمثلة  ــود  ــوف ال كــلــمــات  ــت  ــوال وت
واجلمعوية  والنسائية  واحلقوقية  والنقابية  السياسية 
النهج  ــزب  حل ومساندتها  ودعمها  تضامنها  عــن  لتعبر 
القاعات  استعمال  يف  احلق  انتزاع  أجل  من  الدميقراطي 
والتنديد  اخلــامــس  الــوطــنــي  املــؤمتــر  لعقد  العمومية 
الدميقراطي  النهج  يطال  الذي  واملنع  والتضييق  باحلصار 
التقدمي،  السياسي  العمل  يطال  كما  أيضا،  هي  ويطالها 
النهج  مع  التضامنية  الرسائل  من  العديد  قراءة  متت  كما 
تعذر  ممن  اجلهوية،  الكتابة  بها  توصلت  الدميقراطي، 

: سابقة  اللتزامات  احلضور  عليهم 
اإلنسان لحقوق  املغربية  الجمعية     -

الشعوب مع  للتضامن  املغربية  الدميقراطية  الشبكة    -

اليسار فيدرالية    -

واإلحسان العدل  جماعة    -

-   الحزب االشرتايك املوحد

االشرتايك الدميقراطي  الطليعة  حزب    -

الدميقراطي التوجه  للتعلمي  الوطنية  الجامعة    -

املغرب ترانسربانيس    -

ابملغرب للمحامني  الوطنية  الجمعية     -

التقدميات للنساء  املغربية  الجمعية    -

التقدمي اليسار  طلبة  فصيل     -

للشعوب العاملية  القمة    -

العرس  تخللت  التي  والتضييق  املنع  عن  الشهادات  وضمن 
وفرع  اخلميسات  فرع  شهادة  قدمت  التضامني،  النضالي 
القانونية  امللفات  إيداع  وصول  من  احلرمان  كأمثلة  الرباط 
بالقاعات  أنشطتها  تنظيم  من  واملنع  احمللية  لكتاباتها 

العمومية... بالساحات  الافتات  وتعليق  العمومية 
الكتابة  عضو  ألــقــى  اخلــطــابــي،  املــهــرجــان  ختم  وقــبــل 
اإلصرار  خالها  من  أكد  كلمة  اهلل  عبد  احلريف  الوطنية 
ملؤمتره  الدميقراطي  النهج  تنظيم  أجــل  مــن  والــصــمــود 
كيفما   2022 يوليوز  و25   24  ،23 أيام  اخلامس  الوطني 
كــانــت الــظــروف، كــمــا أكــد أنــنــا يف الــنــهــج الــدميــقــراطــي 
ساحات  مختلف  يف  متواجدين  النضالي  بإرثنا  متشبثني 
الوحدوي  والعمل  التضامن  تكثيف  إلــى  ودعــا  النضال، 
الشعب  ملصالح  املناهضة  الرجعية  السياسات  ملواجهة 

والتسلط... واالستبداد  املغربي 
الدميقراطي: الهنج  بنشيد  املهرجان  اختتام  ومت 

املوعد نخلف  ولن  سنأيت  غــــــــدا  لقاء  رفاق  اي  لنا 

وهذي الجماهري يف صفنا       ودرب النضال ميد اليد

التالل يف  ثورة  سنشعلها  الجبــال        يف  ثورة  سنشعلها 

النضال روح  يجدد  نشيدا  سنبعهثـــــــا       شرب  كل  ويف 

  
لحسن موموش 

وذكرت بكل اإلجراءات 
اإلدارية اليت تقدمت هبا 

الكتابة الوطنية للحصول 
عىل قاعات وأماكن عمومية 

لعقد الجلسة االفتتاحية 
وإقامة املؤمترين/ات وتنظمي 
أشغال املؤمتر، سواء ابلدار 

البيضاء أو الرابط، إال أهنا 
تواجه ابلتسويف واملماطلة 

والعرقلة
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

"سوبير  احلليب  تعاونية  عمال  يعاني 
  170 وعددهم/ن  البيضاء،  بالدار  لي" 

إغاق  على  التعاونية  إدارة  إقدام  من 
العمال  وجه  يف  التعاونية  معمل  أبواب 
وبدون أي مبرر وبدون مراعاة اللتزامات 
واستقرار  أسرهم  جتــاه  العمال  هــؤالء 
أجورهم.  هزالة  على  املعيشي  عوائلهم 
التحكمي  ــاق  اإلغـ لــهــذا  وبــاإلضــافــة 
منذ  بأجورهم  يتوصلوا  لــم  فالعمال 
السلطات  ومسمع  بعلم  ــذا  وه أشهر   5
محلية/ أو  شغلية  كانت  ســواء  املعنية 

نية. مخز
عدة  الــعــمــال  نظم  الــصــدد  ــذا  ه ويف 
أمام  واحتجاجات  واعتصامات  وقفات 
أبواب  بفتح  للمطالبة  التعاونية  مقر 
الستئناف  والــعــودة  التعاونية  مصنع 
أجورهم  بصرف  كذلك  واملطالبة  العمل 

املنصرمة.  أشهر  خمسة  عن  املتأخرة 

وشبكة  احمللية  اللجنة  وأصدرت  هذا 
تــقــاطــع لــلــحــقــوق الــشــغــلــيــة الــتــابــعــة 
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، بعني 

تضامنيا  بيانا  احملمدي  احلي  السبع/ 
بالدار  احلليب  إنتاج  تعاونية  عمال  مع 
ملطالبة   2022  -  6  -  9 يوم  البيضاء 
ملطالب  باالستجابة  الوصية  السلطات 
مدونة  بنود  وإعمال  املشروعة  العمال 

عاتها. على  الشغل 

نقابيون يف زيارة تضامنية لعامل/ات  رشكة 

"سوديف" املعتصمني

عامل تعاونية إنتاج "الحليب املمتاز": 

ترشيد وال أجور

وعمال  لعامات  االجتماعي  للملف  متابعة 
حدو/عمالة  أوالد  بجماعة  ــودايف"  "س شركة 
هذه  إدارة  بإقدام  واملتعلق  ملول  ايــت  انزكان 
ــرد عــضــو املــكــتــب الــنــقــابــي  الــشــركــة عــلــى طـ
اجلامعة  لــنــقــابــة  الــتــابــع  ــراء  ــ األج ــدوب  ــن وم
االحتاد  يف  املنضوية  الفاحي  للقطاع  الوطنية 

للشغل.  املغربي 

التي  املشاكل  على  والوقوف  املؤازرة  إطار  ويف 
الزراعي  القطاع   يف  العاملة  الطبقة  منها  تعاني 
أجل  ومــن  خاصة،  "ســـودايف"  شركة  ويف  عامة 
والعامات  العمال   ومعاناة  واقع  على  التعرف 
االجتماعيني  الفاعلني  ــراك  وإشـ  ، ــرب  ق عــن 
وتعسفات   خروقات  ومعاينة  رصد  يف  الدوليني 
ــا  وخــصــوصــا األجــنــبــيــة وخــرقــهــا  ــرون ــاط ــب ال
دوليا،  عليها  متعارف  هي  كما  الشغلية  للحقوق 
يونيو2022   10 اجلمعة  اليوم  زوال  بعد  حل 
وفــــــــد  الــشــركــة  ــذه  ه مقر  أمــام  باملعتصم 
االوربية  النقابات  إحــدى  أعضاء  من  )مكون 
على  للجامعة   التنفيذي  املكتب  من  وأعضاء 
سعيد  الرفيق  للجامعة  الوطني  الكاتب  رأسهم 

الى  إضافة  الرايس   سميرة  والرفيقة  اهلل  خير 
وأعضاء  بوالبرج  احلسني  األخ  اجلهوي  الكاتب 
املكاتب  بعض  وأعــضــاء  االقليمية  الــفــروع  من 
وقد  باجلهة(،  للجامعة  التابعة  القطاعية 
الكاتب  خالها  أكد  مناسبة  الزيارة  هذه  كانت 
أجهزة  كافة   ومساندة  دعم  للجامعة  الوطني 
معاركهم  يف  والعامات  العمال  لنضاالت  النقابة 
العمل  ومحاربة  بالتضييق  ومنددا  النضالية 
النقابي  املكتب  عضو  طرد  خال  من  النقابي 
نفس  يف  ومتسائا  واهية  ألسباب  الشركة  بهذه 
الفرنسية  الشركة  هذه  بإمكان  كان  هل  الوقت 
ورفض  النقابي  العمل  محاربة  على  ــدام  اإلق
أن  الى  مشيرا  األصلي،  ببلدها  كانت  لو  احلوار 
والوصية  احمللية  السلطات  تتحملها  املسؤولية 
هذا  أن  أكــد  وقــد  ببادنا،  الشغل  قطاع  على 
من  املستويات  جميع  على  متابعته  ستتم  امللف 

التجاوزات.  لهذه  حد  وضع  أجل 

وعــامــات  عــمــال  مــلــف  متابعة  خــال  ومــن 
تكبر  الثلج  ككرة  أصبح  أنه  يظهر  الشركة  هذه 

الوقت. مرور  مع  حجمها  ويزداد 

عامالت  وعامل رشكة "سيكوميك"، تسعة أشهر 
من الصمود والتحدي 

ــال شــركــة  ــمـ ــامـــات وعـ ــة عـ ــرك ــع أدركـــــت م
التاسع  شهرها  مبكناس  للخياطة  سيكوميك 
وبردها  بشتائها  ممزوجة  ومرت  التوالي،  على 
احلارقة،  وشمسها  امُلتعب،  ورمضانها  القارس 
لــكــنــهــا مــعــركــة ثــابــتــة بــاملــقــاومــة والــتــصــدي 

املشروعة:  احلقوق  انتزاع  على  واإلصرار 
املستحقة.  األجور  رصف    -

للشغل  العودة   -

الــوطــنــي  ــدوق  ــن ــص  تــســويــة مــســتــحــقــات ال
االجتماعي.  للضمان 

ومــؤازرة  وبحضور  املنصرم،  األسبوع  وخــال 
الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  مــنــاضــلــي  و  ــات  ــاض ــن م
مبكناس،  اإلنسان  حلقوق  املغربية  واجلمعية 
ــال تــنــويــع أشــكــال  ــم ــع ــات وال ــام ــع واصــلــت ال
بني  ما  مسيراتهم/ن  ومنطلقات  احتجاجهم/ن 
إلى  الطرقي  النقل  ومحطات  العامة  األماكن 
الباطرون  لنفس  مملوكة  أخرى  شركات  أبواب 
داخــل  ــرى  أخ اجتماعية  مؤسسات  ومــقــرات   ،
العمالة،  مقر  إلــى  والتوجه  مكناس،  مدينة 
ــارات مـــنـــددة بــتــنــصــل الــســلــطــات  ــعـ ــع شـ ــ ورف
ــن االلــتــزامــات  ــرون م ــاط ــب ــرب ال ــه وصــمــتــهــا وت

االجتماعية  احلقوق  جتاه  واملشروعة  الثابتة 
بعضهم  أمضى  الــذيــن  للعمال/ات  والشغلية 
الشركة.   هــذه  داخــل  االستغال  من  سنة   40
اإلدارة  بتحالف  منددة  شعارات  كذلك  ورفعت 
قضيتهم  حيال  والــقــضــاء  احمللية  والسلطات 

العمالية يف جهة فاس  القضايا  باتت كبرى  التي 
إلى  بالنظر  بأكمله  املغرب  يف  ورمبــا  /مكناس 
الرأسمالي  االفتراس  ضحايا  الضحايا؛  عدد 

وعامل. عاملة   550

الدار البيضاءانزگان آيت ملول

ــل زراعـــــــي بـــإحـــدى  ــامـ لـــقـــى عـ
اوالد  بجماعة  الفاحية  الضيعات 
حتفه  ســلــيــمــان،  بــســيــدي  حــســني 
زراعــي  كعامل  عمله  مزاولة  أثناء 
بعده،  ما  له  مهنيا  حادثا  يعتبر  مما 
وظروف  مابساته  اآلن  حلد  وجتهل 
ــب هــذا  ــق ــا. وع ــه ــاب ــب حـــدوثـــه وأس
أسئلة  تتناسل  ــاوي  ــأس امل ــادث  احلـ
الفقيد  وضعية  قبيل  من  مشروعة 
الضيعة  داخل  القانونية  /الهالك، 
استجابة  ــدى  ومـ /االســتــغــالــيــة، 
والسامة  الصحة  لشروط  مالكها 

نقلهم  ــل  ــائ ووس داخــلــهــا  للعاملني 
ــال ســكــنــاهــم نــحــو أمــاكــن  ــح مــن م
صاحب  التزام  مدى  ثم  استغالهم، 
االجتماعية  بااللتزامات  الضيعة 
بالتسجيل  كالتقيد  والــشــغــلــيــة، 
بـــالـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 
االجــتــمــاعــي والـــتـــأمـــني لــلــعــمــال 
نقط  كلها  هــذه  الــخ  واألجـــــور.... 
حتقيق  فــتــح  ــرورة  ضـ ــى  إل تــنــضــاف 
به  طالبت  كما  احلــادث  ــروف  ظ يف 
محلية  ونقابية  حقوقية  جــهــات 

. قليمية إ و

وفاة عامل زراعي: ويستمر النزيف 

يف األرواح

سيدي سليمان / اوالد حسني
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الرصيف  وباعة  الفراشة  من  العشرات  نفذ 
باها  ايــت  اشتوكة  بإقليم  بيوكري  مبدينة 
امام  اعتصاما   2022 يونيو   2 الخميس  يوم 
تشريدهم  على  احتجاجا  املدينة  بلدية  مقر 
التي  األماكن  يف  جتارتهم  مزاولة  من  مبنعهم 
سد  وعلى  طويلة  مدة  منذ  فيها  البيع  اعتادوا 
وضعيتهم  معاجلة  أجل  من  معهم  احلــوار  باب 
الوحيد  عيشهم  ملورد  فقدانهم  بسبب  املتأزمة 
تعاني  التي  املنطقة  يف  الشغل  فــرص  وغياب 

االقتصادية  املشاريع  وغــيــاب  التهميش  مــن 
الشغل. لفرص  املنتجة 

الــبــاعــة  ــؤالء  ــ ه ان  الـــى  اإلشـــــارة  ــدر  ــ وجت
مبجموعة  قامت  حرفية  جمعية  يف  منتظمون 
دون  لكن  سنوات  منذ  والنضاالت  املبادرات  من 
احمللية  السلطات  تعنت  بسبب  مطالبها  حتقيق 
التزاماتهما  تنفيذ  وعدم  اجلماعي  واملجلس 
أسلوب  الى  السلطات  وجلوء  أسلوب  ونهجهما 

والقمع. الترهيب 

اعتصام العرشات من الفراشة وباعة الرصيف 

أمام مقر بلدية بيوكري

لهري  جماعة  ساكنة  احتجاجات  زالــت  ال 
املغربية  اجلــمــعــيــة  ــرع  وفـ خــنــيــفــرة  بــإقــلــيــم 
ــد ســرقــة  ــان مــتــواصــلــة ضـ ــ ــس ــ حلـــقـــوق االن
بعض  طرف  من  اشبوكة  نهر  مياه  واستنزاف 

وعــجــز  املــنــطــقــة  يف  ــن  ــذي ــاف ــن ال ــني  ــاح ــف ال
اجلرمية  لهذه  حد  بوضع  املعنية  السلطات 
وماشيتها  وزراعتها  الساكنة  حق  يف  البيئية 

النهر. يف  املائية  واالحياء 
مكتب  مع  ومسؤول  جاد  حــوار  فتح  وعــوض 
السلطة  تلجا  الساكنة  وممثلي  اجلمعية  فرع 
مما  والــتــرهــيــب  القمع  أســلــوب  ــى  ال كعادتها 

انفراجه. عوض  أكثر  الوضع  يعقد 
فرع  نظم  امللف  ملعاجلة  الضغط  سياق  ويف 
من  مــســنــودا  احــتــجــاجــيــة  وقــفــات  اجلمعية 
اجلمعية  فرع  من  كل  وأصدر  الساكنة.  طرف 
الدفاع  جمعية  وفرع  االنسان  حلقوق  املغربية 
مشتركا  بيانا  بخنيفرة  االنسان  حقوق  عن 
االشكال  قمع  فيه  أدانا   2022 يونيو   4 بتاريخ 

والصمت  لهري  لساكنة  السلمية  االحتجاجية 
ــام  ــب لــلــســلــطــات واملــصــالــح املــخــتــصــة أم ــري امل
فيه  وجددا  اشبوكة  بوادي  املرتكبة  اجلرمية 
املضخات  كل  حجز  يف  بــاإلســراع  مطالبتهما 

على  املشيدة  املنشآت  ــدم  وه املرخصة  غير 
القانونية  الــضــوابــط  خــارج  ــوادي  الـ عالية 

املاء. جللب  املنظمة 
لعملية  يتعرض  شبوكة  واد  فــان  لــإشــارة 
ــي  ــ ــهــا لــســقــي األراض شــفــط ملــيــاهــه وحتــويــل
األغنياء  الفاحني  مــن  ملجموعة  الــزراعــيــة 
تسبب  ــذي  الـ ــيء  ــش ال بــاملــنــطــقــة  الــنــافــذيــن 
حيث  لــيــا  وجتفيفه  بــل  صبيبه  تقليل  يف 
ظل  يف  وسرقتها  املــيــاه  شفط  عملية  تشتد 
املختصة  واجلــهــات  السلطات  وتــواطــؤ  صمت 

النافذين. هؤالء  جانب  الى  واصطفافها 

االحتجاج متواصل يف ملف رسقة مياه 

نهر "اشبوكة"

بلهري اقليم خنيفرة

احلــايــبــيــة  دوار  ــان  ــ ــك ــ س نـــظـــمـــت 
وقفة  البيضاء  بــالــدار  مديونة  بإقليم 
اعتصام  الى  حتولت  حاشدة  احتجاجية 
ماي   31 ــوم  ي اإلقــلــيــم  مقرعمالة  امــام 
استفادتهم  عدم  على  احتجاجا   2022
وعوض  "براريكهم".  هدم  بعد  السكن  من 
ــوار مــعــهــم ملــعــاجلــة وضــعــيــتــهــم  ــ فــتــح ح
السكن  يف  املــشــروع  مطلبهم  يحقق  مبــا 
قمعهم  على  املخزنية  األجــهــزة  أقدمت 
إصابة  عنه  نتج  مما  بالقوة  وتفريقهم 

السرعة  وجه  على  نقلهن  مت  نساء  ثاث 
العاج. لتلقي  مديونة  مستعجات  الى 

ملديونة  احمللية  اللجنة  أصــدرت  وقــد 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  التابعة 
فيه  تتضامن  بيانا  بالبرنوصي  االنسان 
القمعي  التدخل  وتستنكر  الساكنة  مع 
حلالة  ــل  ح بــإيــجــاد  مــطــالــبــة  حــقــهــا  يف 
السكن  بتوفير  تعيشها  الــتــي  الــتــشــرد 

لها. الائق 

ساكنة دوار الحاليبية بإقليم مديونة 

تطالب بالسكن الالئق

مومن  لسيدي  احمللية  اللجنة  أصــدرت 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  التابعة 
االنسان بالبرنوصي بيانا مؤرخا يف 9 يونيو 
2022 استنكرت فيه استمرار عون التنفيذ 
املواطنني/ على  االعتداء  يف  فرحان  محمد 
والتشريد  السكن  من  اإلفـــراغ  ضحايا  ات 
الناجت عن أحكام قضائية جائرة. وقد خص 
العون  الذي مارسه  بالذكر االعتداء  البيان 
املذكور على أسرة زريزق والسيدة الشهاوي 

وعلى خديجة كودية وابنتها.

تضامنها  عن  احمللية  اللجنة  عبرت  وقد 
مع ضحايا هذا العون مطالبة بفتح حتقيق 

يف هذه االعتداءات.
باغا  اللجنة  أصــدرت  السياق  نفس  ويف 
باحملكمة  امللك  وكيل  رفض  عن  فيه  تخبر 
الزجرية بعني السبع تسلم شكاية اجلمعية 
ــون املــذكــور على  ــع بــخــصــوص اعــتــداء ال
على  يؤكد  مما  كودية  خديجة  املواطنة 
احلقوق  ضد  والسلطة  القضاء  اصطفاف 

للساكنة. املشروعة 

الجمعية املغربية لحقوق االنسان بالربنويص تطالب 

بفتح تحقيق يف الشطط يف استعامل السلطة من 

طرف عون تنفيذ 

ــاغ لــلــجــمــعــيــة  ــ حـــســـب بـ
ــان  ــس ــوق االن ــق املــغــربــيــة حل
اعتقال  مت  فــانــه  بــتــاوريــرت 
ــار  ــجـ ــتـ تــــاجــــريــــن مـــــن الـ
 7 مــن  أكــثــر  منذ  املعتصمني 
ملوك/ سيدي  بالعيون  أشهر 
عن  واملضربني  تاوريرت  إقليم 
يوما   15 حوالي  منذ  الطعام 
إضرابهما  مواصلتهما  بسبب 
على  احتجاجا  الطعام  عــن 
استفادتهما  وعدم  اقصائهما 
السوق  يف  جتارية  محات  من 
قوتهما  تضمن  الــنــمــوذجــي 

كرامتهما. وتصون  اليومي 
من  الــعــديــد  أن  ــر  ــذكـ ويـ
إضراب  يف  دخلوا  قد  التجار 
عــن الــطــعــام. وقـــام أحــدهــم 
اصراره  لتأكيد  فمه  بخياطة 
عن  ــراب  اإلضـ مــواصــلــة  على 
نقله  اســتــدعــى  ممــا  الــطــعــام 
مدينة  مستشفيات  أحد  الى 

العاج. لتلقي  وجدة 

اعتقال تاجرين 

مرضبني بتاوريرت

من  للطرد  )املنبع(  مبدرسة  نظافة  عاملة  تعرضت 
بحوش  حنان  العاملة  أن  ويذكر  املؤسسة.  إدارة  طرف 
سنة  منذ  نظافة  كعاملة  املؤسسة  هذه  داخل  اشتغلت 

 2008

بادرت  الضحية،  العاملة  من  بشكاية  توصلها  وفور 
للجمعية  التابعة  الشغلية  للحقوق  تقاطع  شبكة 

مراسلة  إلى  البرنوصي  بفرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
ومفتش  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  مدير 
امُلشِٓغل  بأن  وتذكر  فيها  تطالبه  بالبرنوصي،  الشغل 
قبيل  من  للعاملة  الشغلية  احلقوق  بكافة  ملتزم  غير 
االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  التسجيل 
السنوية  العطل  وتعويض  األداء  وورقة  الشغل  وبطاقة 
ترفض  املؤسسة  إدارة  بأن  إياهم  مذكرة  واألقدمية... 
مبنطق  أشبه  تدبير  يف  عاته  على  القانون  تطبيق 

والعبودية. اإلقطاع 

طرد عاملة نظافة

البرنوصي
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من  16 إلى 22 يونيو 2022 وحقوقية  عمالية  قضايا 

ــة يف  ــادي ــم ــت ــة م ــط ــل ــس ــت ال ــ ــا زالـ مـ
عــرقــلــة حــصــول الــنــهــج الــدميــقــراطــي 
القاعات  استعمال  يف  الترخيص  على 
الــعــمــومــيــة لــعــقــد مــؤمتــره الــوطــنــي 
و   22 يف  تــنــظــيــمــه  ــع  ــزم امل ــس  ــام اخل

.2022 يوليوز  23و24 
الــنــضــالــي  الـــبـــرنـــامـــج  ســـيـــاق  ويف 
يف  حقه  النــتــزاع  احلــزب  سطره  الــذي 
باستعمال  الترخيص  على  احلــصــول 
الكتابة  نظمت  العمومية  الــقــاعــات 
جلهة  اجلــهــويــة  والــكــتــابــة  الــوطــنــيــة 
لكل  زيــارتــني  ســطــات  البيضاء  الـــدار 
ــوداء يــوم  ــس مــن جــمــاعــة الــصــخــور ال
وجــمــاعــة   2022 يــونــيــو   7 الــثــاثــاء 
للضغط   2022 يونيو  9 يوم  املعاريف 
ــات. ونــظــمــت الــكــتــابــة  ــط ــل ــس ــى ال عــل
املركزي  باملقر  صحفية  ندوة  الوطنية 
 2022 يونيو  8 األربــعــاء  يــوم  للحزب 

املنع  مظاهر  على  الضوء  فيه  سلطت 
يتعرض  الــتــي  ــار  ــص واحل والــتــضــيــيــق 
فيه  وأكــدت  الــدميــقــراطــي   النهج  لــه 
عــلــى عــزمــهــا عــقــد املــؤمتــر حــتــى ولــو 
رفــض  حــالــة  يف  ــارع  ــش ال يف  ذلــك  كــان 
الــســلــطــة الــتــرخــيــص لــهــا بــعــقــده يف 
الكتابة  نظمت  كما  عمومية.  قاعة 
مهرجانا  بــالــربــاط  للحزب  اجلهوية 
يوم  احملامني  بنادي  تضامنيا  خطابيا 
حق  أجل  من   2022 يونيو   11 السبت 
مؤمتره  عقد  يف  الدميقراطي  النهج 

اخلامس. الوطني 
واألممي  الوطني  التضامن  سياق  ويف 
الصديقة  الــقــوى  مــن  العديد  عبرت 
الدميقراطي  النهج  مع  تضامنها  عن 
الوطني  مؤمتره  عقد  يف  حقه  اجل  من 

اخلامس.

حرمان النهج الدميقراطي من عقد 

مؤمتره الوطني الخامس

املغربية  اجلمعية  املــركــزي  املكتب  أصــدر 
 2022 4 يونيو  حلقوق االنسان باغا بتاريخ 

ــل مــعــتــقــل الـــراي  ــي ــرح ــه ت ــي يــســتــنــكــر ف
سجن  ــن  م الــريــســونــي  ســلــيــمــان  الــصــحــفــي 
كتبه  من  وجتريده  غبيلة  سجن  الى  عكاشة 
ــراءات  ــ ولـــوازم الــكــتــابــة ومــســوداتــه  واإلج
الصحفي  الراي  معتقل  تطال  التي  التعسفية 

بتواتر  انشغاله  عن  فيه  ويعبر  الراضي.  عمر 
للعديد  القضائية  واملتابعات  االستدعاءات 
االنسان  حقوق  عن  واملدافعني  املدافعات  من 
واحملاكمات  املتابعات  بوقف  مطلبه  مجددا 
حقوقي  ــراج  ــف ان وخــلــق  سياسية  ألســبــاب 
السياسيني  املعتقلني  كافة  ــراح  س بــإطــاق 
عن  احلصار  ورفع  والتعبير  الــراي  ومعتقلي 
رفضه  عن  ومعبرا  العامة،  احلريات  مجال 
األدبي  واإلبــداع  الرأي  حرية  عن  للتضييق 

والفني.
اجلبهة  مسيرة  منع  باغه  يف  املكتب  وأدان 
ليوم  البيضاء  بالدار  املغربية  االجتماعية 
احملاربني  قدماء  وقفة  وقمع   2022 ماي   29

.2022 يونيو  فاحت  يف  البرملان  أمام 

املكتب املركزي للجمعية املغربية لحقوق 

االنسان يستنكر قمع املدافعني عن حقوق 

اإلنسان

مع  للتضامن  احمللية  اللجنة  ادانت 
الريسوني  وسليمان  الــراضــي  عمر 
ــة  ــري ــة مــعــتــقــلــي الـــــراي وح ــافـ وكـ
 6 ــخ  ــاري ــت ب لــهــا  ــان  ــي ب الــتــعــبــيــر يف 
التعسفي  التنقيل   2022 يــونــيــو 
سليمان  املعتقل  الصحفي  حــق  يف 
الى  عكاشة  سجن  مــن  الــريــســونــي 
مشروع  ومصادرة  برجة  عني  سجن 
كتبه.  ومتــزيــق  ويومياته  روايــتــه  
الوثائق  كل  بإرجاع  اللجنة  وطالبت 

منه. سلبت  التي 
جلنة  طــالــبــت  اإلطـــار  نــفــس  ويف 

اجلمعية  لــفــرع  الــتــابــعــة  ــام  ــ االع
ــة حلــــقــــوق االنــــســــان  ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ امل
 6 بتاريخ  لها  بيان  يف  بالبرنوصي 
عن  الفوري  بالتراجع    2022 يونيو 
سليمان  ضــد  التعسفية  ــرارات  ــق ال
ــادرة  ــص ــي  مــســتــنــكــرة م ــون ــس ــري ال
ــري. كــمــا طــالــبــت  ــك ــف ــه ال ــداعـ وابـ
ــاق ســــراح كـــافـــة املــعــتــقــلــني  ــإطـ بـ
لاعتقال  حــد  وجــعــل  السياسيني 
ــراي  ــة الـ ــري الــســيــاســي وضــمــان ح
السلمي  التظاهر  يف  واحلق  والتعبير 

واحلريات.    احلقوق  وكافة 

االحتجاج عىل التنقيل التعسفي 

للصحفي املعتقل سليامن الريسوين
املغربية  للجمعية  كرسيف  فرع  أصدر 
يونيو   10 بتاريخ  بيانا  االنسان  حلقوق 
االعتقاالت  حملة  فيه  استعرض   2022
التنظيم  يف  احلــق  وانــتــهــاك  واملتابعات 
من  السلميني  ــاج  ــج ــت واالح والــتــظــاهــر 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  أجل 

باشا  مــنــع  ــك  ذل أمــثــلــة  ــن  وم بــاإلقــلــيــم. 
احلق  مــن  حمرية  حــي  ساكنة  املــديــنــة 
التدبير  عــلــى  احــتــجــاجــا  الــتــظــاهــر  يف 
ومتابعة  إيواء  إعادة  لبرنامج  االرجتالي 
املــشــاركــة  بتهمة  الــشــبــاب  مــن  الــعــديــد 
 6 واعـــتـــقـــال  ــة  ــن ــاك ــس ال تـــظـــاهـــرات  يف 
بسبب  القصر  راس  جماعة  من  مواطنني 
اآلبار  من  العديد  حفر  على  احتجاجهم 

نضوب  يف  تسببت  زبزيط  بواد  العميقة 
املائية  الفرشة  واستنزاف  باملنطقة  املياه 
من  ببركني  الغابوية  التعاونية  وحرمان 

القانوني. اإليداع  وصل  يف  حقها 
املواطنني  سراح  بإطاق  الفرع  وطالب 
البوليسية  املتابعات  عن  والكف  املعتقلني 

املواطنني  حــق  يف  املتنامية  الترهيبية 
حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  ومــنــاضــلــي 
واجلمعية  باملغرب  املعطلني  الــشــهــادات 
ــان واحـــتـــرام  ــسـ ــوق االنـ ــق املــغــربــيــة حل
ــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة  ــق احل
واملاء  األرض  يف  كاحلق  اإلقليم  لساكنة 
الغاء  مــوجــة  ووقــف  والــشــغــل  والــســكــن 

املهولة. االجتماعية  والفوارق 

قمع االحتجاجات والنضاالت من أجل الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية بإقليم كرسيف
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سامت الوضع السيايس الراهن وآفاق النضال الدميقراطي

للوضع  العامة  السمات  بعض  رصد  إلى  املقال  هذا  يهدف 
من  الدميقراطي  النضال  آفاق  بعض  وطرح  الراهن  السياسي 

أجل التغيير الدميقراطي اجلذري.
بعض المسات العامة:

ذكر  ميكن  سمات،  بعدة  العام  السياسي  الوضع  يتسم 
كالتالي: بعضها 

العام  ــال  امل وتهريب  الــثــروات  ونهب  احتكار  استشراء   -
اإلجهاز  يف  املتوحشة،  الباطرونا  مع  النظام  تواطؤ  واستمرار 
وعموم  العاملة  الطبقة  ومكتسبات  حقوق  من  املزيد  على 
الكادحات والكادحني، ومواجهة مطالبهن/م واحتجاجاتهن/م 
واجلماعية  الفردية  وبالتسريحات  النقابي  العمل  مبحاربة 
والتشريد واالعتقال واحملاكمات الصورية، مما زاد يف تدهور 

أوضاعهن/م االقتصادية واالجتماعية بشكل كبير جدا.
وتفويته  الــعــام  الــقــطــاع  خــوصــصــة  يف  االســتــمــرار   -
للبورجوازيني بأثمنة رمزية يف موازاة مع اإلجهاز على احلق 

يف الوظيفة العمومية.

-  اتساع حجم الفساد أفقيا وعموديا يف مختلف املؤسسات 
واإلدارات وخاصة على مستوى التوظيفات املشبوهة وانتشار 

الرشوة وخرق القوانني على عاتها.
نتيجة  الفقيرة  الشعبية  اجلماهير  معاناة  تعميق   -
استفحال آفات الفقر والبطالة والهشاشة وكل أشكال التمييز 
الصاروخي  االرتــفــاع  ظل  يف  خاصة  والتهميش،  واإلقــصــاء 
املــواد  أسعار  وخصوصا  األساسية  ــواد  امل جميع  يف  لألسعار 
ومواد  العمومي  والنقل  التنظيف  ومواد  واألدوية  الغذائية 
املزيد  بفرض  اجلماهير  إثقال  ظل  يف  وكذا  وغيرها،  البناء 
فرص  وانحسار  األسعار  غاء  ظل  يف  عليها،  الضرائب  من 

الشغل وهشاشة الوضع االجتماعي العام؛
-  تردي البنيات الصحية واخلدمات االجتماعية يف املدن 
والقرى، وغياب كل أشكال الدعم املالي لألسر الفقيرة خاصة 
يف حالة الطوارئ الصحية، مما عرض العديد من املواطنني/
انهيار  ظل  يف  املوت  خلطر  أو  وللموت  بالفيروس  لإصابة  ات 

الصحية. املنظومة 
التحكم  عبر  النظام  طرف  من  السياسي  احلقل  إغاق   -
الشكلية  الرسمية  املؤسسات  خال  من  السياسي  الشأن  يف 
النظام  حـــول  امللتفة  واألحــــزاب  ــان(  ــرمل ــب وال )احلــكــومــة 

واملنخرطة يف تنفيذ مخططاته التصفوية.
جزء  يف  والتحكم  العمومي  اإلعـــام  وســائــل  احتكار   -

الرأي  لتسييد  مخزنيا،  "اخلاص"املوجه  اإلعــام  من  مهم 
الوحيد عبر توظيف وتسخير أشباه املثقفني الذين أصبحوا 
جائحة  النظام  واستغال  املخزنني،  للنظام  مأجورة  أبواقا 
بكل  واحلريات  احلقوق  على  الشامل  هجومه  لتبرير  كورونا 

أنواعهما.
انتظار  إال  موضوعيا  ميكن  ال  السمات،  لهذه  كنتيجة 

األسوأ؛ 
فــعــلــى الــمــســتــويــيــن االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي سيزداد 
العام  املال  وتهريب  ونهب  الوطنية  الثروة  وافتراس  احتكار 
يف  الباد  ــراق  إغ حجم  واتــســاع  الضريبي  التهرب  وتــزايــد 
وخــدمــات  حــقــوق  مــن  تبقى  مــا  على  ــاز  ــه واإلج املديونية 
الصحة،  يف  ــق  واحل التعليم  يف  احلــق  وخــاصــة  اجتماعية 
وسيستمر النظام يف  إشعال الغاء، بشكل ممنهج ومتصاعد، 
يف  الغذائية  املواد  وخاصة  للحياة  الضرورية  املواد  أسعار  يف 
مبررات  حتت  حجمها  من  والتقليص  األجور  جتميد  مقابل 
املالية،  االمبريالية  املؤسسات  بــإمــاءات  عما  مختلفة 

يف  العاملة  للطبقة  والوحشي  املكثف  االستغال  وسيزداد 
الشغل  مجال  يف  العمل  بها  ــاري  اجل للقوانني  صــارخ  ضــرب 
من  للمزيد  والعامات  العمال  يتعرض  وسوف  عاتها،  على 
قانوني،  إطــار  أي  خــارج  واجلماعية  الفردية  التسريحات 
املناضلني/ حملاكمة  القضاء  توظيف  يف  النظام  وسيستمر 
التوظيف  سياسة  فرض  يف  سيستمر  كما  النقابيني/ات،  ات 

والتشغيل يف إطار العقدة....
الدولة  تغول  فسيزداد  السياسي،  الــمــســتــوى  عــلــى  أمــا 
سمي  فيما  سابقة،  مرحلة  أية  من  أكثر  القمعية،  البوليسية 
زورا "العهد اجلديد"، ما يعني أن النظام سيعمق سياسة القمع 
والفردية،  العامة  احلريات  على  اخلانق  والتضييق  املمنهج 
والتعبير  الــرأي  حرية  يف  باحلق  منها  يتعلق  مــا  سيما  ال 
واحلق  السياسي،  غير  أو  السياسي  واالنتماء  واالحتجاج 
التوصل  وسائل  يف  والتعليق  والتدوين  الصحافة  حرية  يف 
االجتماعي، وستتم محاصرة كل األصوات املعارضة لسياسة 
أو  نقابية  أو  حقوقية  أو  سياسية  أصواتا  كانت  سواء  النظام 
إعامية أو غيرها، ويف املقابل سيعمل النظام على استقطاب 
الصحافيني  وبعض  املتملقني  اجلامعيني  األســاتــذة  بعض 
ليأكل  البيروقراطيني  النقابيني  القادة  وبعض  االنتهازيني 
النظام كل  التوم مقابل بعض االمتيازات، وسيجد  بأفواههم 
الدوائر  طرف  من  الوحيد،  الرأي  سياسة  لفرض  التشجيع 
تطبيق  يف  جنيبا  تلميذا  سيكون  التي  االمبريالية  املالية 

سيلقى  أنــه  وطبيعي  ممكن،  وجــه  أحسن  على  إمــاءاتــهــا 
األمريكية  االمبرياليتني  طــرف  من  السياسي  الدعم  كل 
الصهيوني  الكيان  طرف  من  وكذا  اخلصوص  على  والفرنسية 
سياسيا  ليستوطنها  بــادنــا  أبـــواب  كــل  لــه  ستفتح  الــذي 
واقتصاديا وثقافيا يف إطار توسيع مجات العمالة واخليانة 

والتطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم.
أفاق النضال الدميقراطي؟

تفرض،  املتفاقمة،  السياسي  الــوضــع  ــة  أزم مجابهة  إن 
حقيقية  مصلحة  لها  التي  املناضلة  القوى  كل  على  باألساس 
وتوحيدها  صفوفها  رص  الــشــامــل،  ــدري  اجلـ التغيير  يف 
التي  الوحيدة  فهي  النضالية،  رامجها  وتدقيق  مجهوداتها 
نضاالت  مع  وانصهاره  تداخله  يف  نضالها  على  الرهان  ميكن 
من  احلد  أجل  من  قط،  تتوقف  لم  التي  الشعبية  اجلماهير 
احلياة  مناحي  كافة  على  وهيمنتها  البوليسية  الدولة  تغول 
واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، عبر توحيد  السياسية 
ميزان  لتغيير  الشعبي  امليداني  النضال  وجتدير  وتصعيد 
من  يتطلب  ما  وهو  الكادحة،  شعبنا  جماهير  لصالح  القوى 

هذه القوى :
فرض  أجل  من  املشترك  امليداني  النضال  بأن  االقتناع   -
والبلورة  اإلعــداد  مستوى  على  شعبي  دميقراطي  دستور 
منح  مع  السلط  بني  يفصل  واملضمون،  الشكل  مستوى  وعلى 
أي  دون  وتنفيذه  القرار  التخاذ  واسعة  صاحيات  سلطة  كل 
املغربي  الشعب  أن  على  وينص  أحــد،  من  توجيه  أو  تدخل 
النضالي  للعمل  األساس  املدخل  هو  السلط؛  هذه  مصدر  هو 
شعبنا  جماهير  لصالح  القوى  ميزان  تغير  أجل  من  املشترك 
واملساواة  االجتماعية  والعدالة  والكرامة  للحرية  التواقة 

الفعلية.
الشعبية  اجلماهير  مــع  املــشــتــرك  املــيــدانــي  الــنــضــال   -
)جمعيات،  الذاتي  للدفاع  أدواتها  بناء  يف  معها  واملساهمة 
جميع  نضاالت  ودعم  مهنية(  هيئات  تنسيقيات،  نقابات، 
واملساهمة  الطبقية  النظام  سياسة  من  املتضررة  الفئات 
العام  بالنضال  وربطها  وتوحيدها  وتقويتها  جتديرها  يف 

لشعبنا.
امليداني املشترك من أجل فرض وإقرار واحترام  النضال   -
ويف  للتجزيء  القابلة  غير  كونيتها  يف  اإلنــســان  حــقــوق 
مقدمتها احلقوق املتعلقة بحرية الرأي والتعبير واالحتجاج 
الصحافة  وحرية  والنقابي  السياسي  واالنتماء  واإلضــراب 
والتدوين احلر، واحلق يف الشغل واالستقرار فيه وكل احلقوق 

الشغلية املرتبطة بهما وغيرها.
بأهمية  والعمال  العامات  وعــي  تعميق  يف  املساهمة   -
ضد  والكفاح  الدميقراطي  النقابي  العمل  يف  االنــخــراط 
النقابية،  املركزيات  على  املتسلطة  البيروقراطيات  هيمنة 
النضال  جعل  على  والعمل  العمالي  التضامن  مبدأ  وتقوية 
الدميقراطي،  النضال  واجهات  من  أساسية  واجهة  النقابي 
الطبقة  بقيادة  الــثــوري  الطبقي  للنضال  املــداخــل  كأحد 

العاملة.
- املساهمة الفعلية والدؤوبة يف بناء حزب الطبقة العاملة 
كافة  على  مطروحة  مهمة  ــذه  وه الــكــادحــني/ات،  وعــمــوم 
الطبقة  أن  بحكم  املاركسيني/اتـ،  وضمنهم  اليساريني/ات 
وضعا  تعيش  التي  املجتمع  يف  املنتجة  الطبقة  هي  العاملة 
فهي  وبالتالي  والتهميش،  والتفقير  احلرمان  سمته  مأساويا 
األوضاع  لتغيير  الثوري  النضال  لقيادة  أكثر  املؤهلة  الطبقة 
من  املوضوعيني  حلفائها  مع  تام  وانصهار  وحتالف  بتنسيق 
وكــادحــني/ات  ومعطلني/ات  ــني/ات  ــي زراع وعــامــات  عمال 

بشكل عام.

عبد السام العسال
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ماليني  واجمتاعيا  نفسيا  املدمرة  آباثرها  متس  اجمتاعية  معضلة  العدد  هذا  ملف  يتناول 
من     12،3% إىل   رمسيا  نسبهتا  وصلت  اليت  البطالة  معضلة  ،إهنا  املغريب  والشباب  األرس 
حجم  حقيقة  عن  تعرب  ال  رمسيا  املعلنة  النسبة  هذه  أن  شك  وال   ، النشيطة  الساكنة 
مختلف  من  عينة  سوى  تعمتد  ال  رمسيا  املعمتدة  اإلحصائية  اآلليات  ألن    ، املعضلة  هذه 
الشغل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  أرقام  إىل  وتستند    15، سن  من  انطالقا  العرمية  الفئات 
رقما  يعترب  املعلن  العام  فاملعدل   ، األرقام  لهذه  بتصديقنا  وحىت   ،   ANAPEC والكفاءات   
بد  ال  املعضلة  حجم  عىل  وللتأكيد   . دوليا  البطالة  قياس  يف  املعمتد  السلم  ابعتبار  مرتفعا 
و34   15 ،بني  الشباب  فئة  صفوف  فبني   ، والجنس  كالعرم  أخرى  معايري  وفق  تناولها  من 
ولدى   ،  17% قاربت  النساء   صفوف  وبني   ،  51,6% إىل  لتصل  البطالة   تتفاقم    ، سنة 
للتخطيط   السامية  املندوبية  أصدرهتا  رمسية  أرقام  .وهذه   %  19,6 الهشادات    حاميل 
2021. وورغم ذلك نؤكد أن حىت هذه األرقام تخفي حقيقة حجم املعضلة أيضا  وهتم سنة 
ألن  عددا  من األنشطة الهامشية الضعيفة الحجم والدخل ال متثل يف الواقع  سوى بطالة 
مقنعة ، والعديد من املجاالت تكرث فهيا  مظاهر الهشاشة الشغلية اليت يعاين مهنا العديد 

الظاهرة  التجليات  أحد  سوى  ليست  حقيقة  العطالة  وحالة   . واملستخدمني  العمال  من 
أداة  يعتربالعطالة  والذي  االستغالل  عىل  القامئة   الرأمسالية  تطورنظام   صاحبت  اليت 
السمترارية مص دماء العمال واملستخدمني، وجيشا احتياطيا تغرف من قوة العمل اليت 
تزيد فائض القمية الذي تستحوذ عليه عىل حساب العمال ،ويقهيا من مطالهبم لتحسني 
املخزن  ضد  الجماهري  رصاع  سياق  يف  املهم  املوضوع  .هذا  والحياتية  الشغلية  أوضاعهم 
يف  املعطلني  جانب  إىل  املناضلة  للقوى  واسعا  انخراطا  يستلزم  السائدة  الطبقية  وكتلته 
االستغالل  عىل  القضاء  أفق  ويف  الكرامة  أجل  ومن  الشغل،  يف  حقهم  أجل   من  نضالهم 
ومنه   ، الدميقراطي  الهنج  يف  دأبنا   ، األشكال  ومبختلف   ، االنخراط  هذا  وكان  الرأمسايل. 
للمعطلني  النضالية  للحركات  املبارشة  انية  امليد  للمتابعة  املناضلة  جريدتنا  تخصيص 
الذي  العدد  هذا  ومهنا   ، للقضية  الجريدة  أعداد  ملفات  بتخصيص  املعضلة  ومواكبة   ،
يخصص أربعة محاور مللف العطالة ، ومهنا محور حول تجربة معطل وخاصة يف إطار الومش 
الذي خلفته فضيحة رشكة النجاة ، ومحور حول الحركة النضالية ضد العطالة ، مث مقالني 

 . للعطالة  املنتجة  للسياسات  البديلة  السياسات  حول 

القضاء عىل البطالة رهني ابلقضاء عىل نظام االستغالل الرأمسايل التبعي 

حتى ال ننىس: فضيحة رشكة النجاة اإلماراتية وشم يف ذاكرة الشباب 

املعطل يف املغرب
عالم  يف  طويل  ولزمن  عاشوا  من  الكثيرين  من  كواحد 
املساهمة  بهاته  أتقدم  وباخلارج،  باملغرب  املهنية  البطالة 
الواقع  هذا  تركت  إذ  مختلف،  موقع  من  اآلن  املوضوع  حول 
حني(  )إلى  الشغل  عالم  يف  اندماجي  بعد  خلفا  االجتماعي 
باملوضوعي.  الذاتي  فيها  امتزج  وتقلبات  منعرجات  بعد 
عاش  الــذي  كمثل  ليس  األولــى  وللوهلة  قوله  ميكن  ما  إذ 
أكان قريبا  ما،  أو تعاطف مع معطل  البطالة كمن سمع عنها 

عائليا. أو  اجتماعيا  عنه  بعيدا  أو 
مع  املعطل  الفرد  يواجه  عدو  أخطر  البطالة  فكابوس 
ضعيفا،  أو  قويا  أكنت  كابوس  الكابوس  محيطه،  ومع  نفسه 
والنفسية  املعرفية  الذاتية  اإلمكانيات  لديك  أكانت  أي 
تعيش  جتعلك  فالبطالة  بدونها.  أو  واملــقــاومــة  للصمود 
توقف  مدتها  تطيل  طموحاتك،  مــع  متناقضة  حالة  يف 
اليومية  أنشطتك  يف  فعلت  ومهما  أبعد  التحليق  تفكيرك 
املجتمع،  خــارج  يتحركان  قدميك  كــأن  إحساس  ينتابك 
والغربة  التهميش  حالة  هي  عنه،  منعزل  هامشه،  على 
طرف  من  واالحتضان  الدعم  من  حصلت  مهما  محيطك  عن 
يف  املسؤولون  يتفنن  حالة  هي  ورفاقك.  أصدقائك  أقاربك، 
والليبرالية  الفردانية  زمن  يف  دميومتها  وإطالة  إخراجها 
اكتسب  من  إال  معنى،  كل  من  احلياة  تفرغ  التي  املتوحشة، 

البطالة. املعضلة:  بهاته  العضوي  الوعي  ذلك  لذاته 
لسنا هنا بصدد البحث عن مفردات لتأثيث املقال بها، بل 
قساوة،  بعدها  وما  القساوة  إنها  املفجع،  املرعب،  الواقع  هو 
يحدد  سميك  جدار  أو  الهاوية،  الفراغ،  غير  وراءك  شيء  ال 
جدرانها  جغرافية  رقعة  يف  مسجون  الصف،  آخر  يف  موقعك 
أمام  ذهنيا،  ولو  التحليق  من  متنعك  االستعمارية  احلدود 
أو  دوارك  من  اخلروج  بسببه  تستطيع  ال  الذي  املادي  العجز 

ملدينتك. الشعبي  احلي 
وفــق  بــاملــغــرب  الــبــطــالــة  نسبة  عــلــى  ســريــعــة  بــإطــالــة 
بشكل   12,1% إلى  انخفضت  للتخطيط  السامية  املندوبية 
فئات  بني  ما  والرجال،  النساء  بني  ما  األرقــام  تختلف  عام 
الشهادات  حاملي  بني  والبوادي،  املدن  بني  مختلفة،  عمرية 
غير  إلى  السواعد...  وحاملي  اجلامعي(  أو  املهني  )التكوين 
بدراسة  القيام  بعد  حتصيلها  يتم  النسبة  هاته  لكن  ذلك، 
الشرائح  على عينة من األفراد وأخذ بعني االعتبار مختلف 

الوكالة  تقدمه  ــا  وم الــعــمــريــة...  والــفــئــات  االجتماعية 
فالسؤال   ..ANAPEC والكفاءات  الشغل  إلنعاش  الوطنية 
الذي يتبادر إلى الذهن هو، إلى أي حد تعتبر هاته األرقام 
طرف  مــن  تعتمد  املنهجية  هــذه  علمية  ــدى  وم حقيقية 
وبرامج  اقتصادية  استراتيجيات  وضع  فيها  مفروض  دولة 
إلى ذلك من مسؤوليات  اجتماعية وتخطيط للمستقبل وما 

واملجتمع؟ املواطن  خلدمة  جميعا  تتجه 

يف  تعتمد  فكما  التزاماتها،  حتترم  أن   عليها  الــدول  إن 
مثل  يف  الوطنية،  البطاقة  على  االنتخابية  االستحقاقات 
نسبة  تعتمد  البطالة،  أي  حوله،  احلديث  بصدد  نحن  ما 
بشكل  وهكذا  االجتماعي  الضمان  صندوق  يف  التسجيل 
نسبة  يف  والهبوط  الصعود  نسبة  استخاص  ميكن  مباشر 
للتخطيط  السامية  املندوبية  لنا  تقدمه  ما  أما  البطالة، 
ميكن  ما  وأن  خاصة  والواقعية،  احلقيقة  عن  بعيد  فهو 
فهي  واجتماعية  اقتصادية  سياسة  مــن  حوله  احلــديــث 
سياسات  إلى  بل  املواطن،  مصلحة  ملعيار  تخضع  ال  كذلك 
بني  ما  املوزعة  السائدة  الطبقة  الكتلة  ملصالح  خدمة  أمنية 
األجنبي  الرأسمال  مصالح  بني  وما  وخاص،  عمومي  رأسمال 
بادنا  ومستقبل  حاضر  يف  املتحكمة  املالية  واملؤسسات 

وشعبنا.
الهيكلي  التقومي  سياسة  تطبيق  وبعد  معلوم  هو  فكما 

بعدها  متت  الثمانينات،  بداية  يف  الدولي  النقد  لصندوق 
الشهادات  حاملي  املعطلني  من  األولــى  األفــواج  بروز  بداية 
االجتماعية  القطاعات  دعــم  عن  يدها  الدولة  رفــع  بعد 
لشروط  تلبية   ،... والسكن  الصحة  والتعليم،  كالشغل 
بعد  االستباقي،  اجلـــواب  فكان  املالية،  املؤسسات  هاته 
حلملة  الوطنية  اجلمعية  تأسيس  هــو   ،1984 انتفاضة 
يف  احلق  على  للنضال  جهة  من  باملغرب،  املعطلني  الشهادات 
أخرى  جهة  ومن  التسعينات،  بداية  يف  والتنظيم  التشغيل 
اجلامعات  خريجي  ميكن  الــذي  الفضاء/الوعاء  ذلك  كان 
النضال  يف  االستمرار  الطابية  احلركة  ومناضلي  واملعاهد 
وربطه  العمومية  الوظيفة  يف  احلق  أجل  ومن  البطالة  ضد 
فترة  طول  عرفته  ما  بعد  خاصة  املجتمعي،  العام  بالنضال 
املعارضني  السياسيني  املعتقلني  سراح  إطاق  من  التسعينات 
البرملانية"  "املعارضة  واستعداد  املنفيني..  عــودة  للنظام، 
تعديل  بعد   1998 سنة  املخزني  التناوب  حلكومة  الدخول 
96، وتبلور مختلف تعبيرات ما عرف باليسار  الدستور سنة 
 ...95 سنة  الدميقراطي  النهج  ومنها   1990 سنة  اجلديد 
دجنبر   14 انتفاضة  عقبت  التي  األحداث  من  ذلك  غير  إلى 

1990 بفاس. سنة 
املتعاقبة  احلكومات  مختلف  على  يقال  أن  ميكن  ما  فكل 
املالية  املناصب  تقليص  مــن  املــزيــد  هــو  الشغل  مــيــدان  يف 
النقد  صندوق  لتوصيات  تنفيذا  اخلوصصة  وتيرة  وتسريع 
أغرقت بادنا وجعلتها  التي  القروض  الدولي..  وفق سياسة 

الدولية. املالية  املؤسسات  لهاته  رهينة 
املالية،  املــنــاصــب  وتقليص  هــاتــه  اخلــوصــصــة  سياسة 
الشغل  ميدان  يف  مخزنية  مؤسسات  خلق  باملقابل  وازتها 
بواسطته  والــذي  مخاطب  بوجود  االنطباع  ذلك  إلعطاء 
للشباب  الوطني  املجلس  البداية  يف  سياستهم،  ــررون  مي
إلنعاش  الوطنية  الوكالة  وأخيرا   SIOP بعدها  واملستقبل، 
غرار  على  األخيرة  هاته   ،ANAPEC والكفاءات  التشغيل 
إنشائها  وراء  من  األهــداف  بني  من  مثا   SIOP ك  سابقتها 
القطاع  يف  خاصة  الشغل  ميدان  يف  املخاطب  ذلك  إيجاد  هو 
اجلمعية  كشفت  بعدما  خاصة  الذاتي(،  اخلاص)التشغيل 
واقع  عن  النقاب  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
نضاالتها  عبر  منه،  امليؤوس  باملغرب  التشغيل  ومضمون 

كرمي العثماني 
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الحركة النضالية ضد العطالة وأهم التنظيامت الذاتية

لقد بات يف احلكم املؤكد الذي ال يحتاج الى تدليل كبير، أن 
فهم واقع احلركة النضالية ضد البطالة، يستجيب استحضار 
عبر  بالبطالة،  واملرتبطة  احمليطة،  واملستجدات  املعطيات  كل 
املستوى  على  عام،  بشكل  التشغيل  قضايا  ومتابعة  حتيينها 
واستقراء  البطالة  ــع  واق فهم  عبر  ــك  وذل واحملــلــي.  الــدولــي 
ألرضية  وعملي  علمي  فهم  تقدمي  ذلك  على  وزيادة  مآالته، 
الطبقي.  الصراع  حركة  يف  املعطلني  حركة  وموقع  النضال، 
وتربى  منا  باملغرب  املخزني  النظام  كون  االعتبار  بعني  أخذا 
يف كنف االمبريالية العاملية بتبعيته السياسية واالقتصادية 
محليا  القائمة  العاقات  إنتاج  إلعادة  وفيا  ظل  فقد  احملكمة، 
ودوليا، بتأبيد سيطرته الطبقية، وهذه التبعية تزداد تعمقا.
يف ظل هذه الظروف تشكلت  اللبنة األولى حلركة املعطلني 
باملغرب، و جاءت يف سياق البحث عن صيغ تنظيمية تتصدى 
حاملي  الشباب  من  اآلالف  حولت  التي  الطبقية  للسياسات 
يف  املعطلون  بــادر  حيث   للبطالة،  ضحايا  الــى  الــشــهــادات 
، كانت مبثابة  إلى تأسيس جلان محلية  املناطق  مجموعة من 
إطار  تأمني  أهمية  حول  وجدي  عميق  نقاش  النطاق  أرضية 
، وتوحيد نضاالتهم  وطني لتجميع كافة املعطلني  واملعطات 
جماهيري  إطــار  مياد  ــرزت  أف اجلنينية  التراكمات  .هــذه 
الوطنية  "اجلمعية  اسم  ،حمل  ومستقل  تقدمي  ،دميقراطي، 

حلملة الشهادات املعطلني باملغرب" بتاريخ  26 أكتوبر 1991.
أساس  يشكل  طبقية،  قضية  البطالة  قضية  اعتبار  إن 
النضال مرحليا من أجل فرض  املوضوعي بني  التازم  وجوهر 
على  القائم  االستراتيجي  وبني  والتنظيم.  الشغل  وانتزاع 

عاقات  طبيعة  يف  واملتمثل  لاستغال،  املادي  األساس  ضرب 
القائمة. االنتاج 

وأن  الطبقي،  موقعها  حتديد  املعطلني  حركة  على  لهذا 
تصطف مع حلفائها املوضوعيني من عمال فاحني، مهمشني، 
لكل  وتتصدى  تقدمية،  دميــوقــراطــيــة  ــارات  ــ وإط كــادحــني 
حتديد  إن  والتقدمية.  الكفاحية  الهوية  يف  تضرب  ممارسة 
إال بتحديد  الطبقي، ال يتم  الصراع  املعطلني يف  موقع حركة 
املطالب  تضمنها  التي  املشتركة  ومصاحلها  االجتماعية  الفئة 
واألهداف، ومحيطها يف الصراع الطبقي وكذا البعد السياسي 

لقضية البطالة، وهكذا فإن فئة املعطلني تتميز بكونها: 
- فئة خارج عن دائرة اإلنتاج مما يجعلها محدودة التأثير 

يف الصراع الطبقي.
- فئة شعبية متعلمة تنحدر يف مجملها من الشعب الكادح.
 وهوما يجعلها تشكل تربة خصبة للنضال احلازم من أجل 
والنظام  اإلمبريالية  فيه  تسير  الذي  الوقت  يف  القار.  الشغل 
من  املزيد  لضمان  املناصب  تدمير  اجتــاه  يف  باملغرب  التبعي 
موضوعيا  ترتبط  احلركة،  هذه  مطالب  أن  يؤكد  مما  الربح، 
مبصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحني، وكل املعنيني ومبهام 
التغيير احلقيقي للنظام القائم على امللكية اخلاصة للوسائل 
تدجني  محاوالت  على  ضدا  جتديره  يجب  ما  وهو  اإلنتاج. 

هذه احلركة يف إطار التطور الرأسمالي.
محطاتها  خال  من  راكمت  قد  املعطلني  حركة  كانت  وإذا 

سؤاال عميقا حول النضال املشترك فماهي معيقاته ؟

- غياب املعبر السياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحني.
النقابات  داخل  والبيروقراطي  االنتهازي  اخلط  سيادة   -

رغم مجهودات بعض املناضلني الدميقراطيني داخلها.
- تفاوت مستويات الوعي بطبيعة النقيض الطبقي.

ضمن  الطبقي  الصراع  يف  املساهمة  احلركات  بعض  أزمة   -
خط التراجع العام. 

- عامل القمع املسلط على احلركات املناضلة.
إال أن النضال املشترك أصبح ضرورة ملحة لألسباب التالية: 

- احتداد تناقضات الرأسمال العاملي.
- تبعية النظام القائم للرأسمالية العاملية.

اجلماهير  مكتسبات  على  الطبقي  الهجوم  احــتــداد   -
الشعبية.

- فشل مخططات النظام املخزني.
)البترول،  األساسية  املــواد  يف  األسعار  وارتفاع  التهاب   -

النقل، الزيت......( 
- خوصصة املرافق العمومية.

من  وذلــك  والسياسية  النقابية  احلريات  على  الهجوم   -
خال تزايد حدة القمع واالعتقال السياسي.

املعطلني  حــركــة  ومــنــاضــات  مناضلي  على  االخــيــر  ويف 
التنظيمية  األشكال  كافة  يف  واالنخراط  الفعالة  املساهمة 

الذاتية املستقلة التي تفرزها اجلماهير الشعبية .

إدريس سهلي

 

وتعرضهم/ن  ومناضليها  مناضاتها  وتضحيات  البطولية 
ليس  هــذا،  واحلــال   .. شهداء  وتقدمي  واالعتقاالت  للقمع 
بغريب عن دولة تتعاطى بهذا الشكل، أن حترم اجلمعية من 
القانوني كتحصيل حاصل  التنظيم وحق االعتراف  حقها يف 
أبعد  إلى  بها  SIOP ذهب  لكن  والشعبية،  النضالية  للشرعية 
يف  للمشاركة  الشباب  لتشجيع  توظيفها  مت  حيث  هذا،  من 
النجاة  لشركة  املشبوهة  الصفقة  عبر   2002 انتخابات 
اإلماراتية التي عملت على اإلعان عن حاجة بعض شركات 
أكدها  والتي  شاب  ألف   30 ل  بأوروبا   السياحية  البواخر 
بالبرملان وزير الشغل أنذاك عباس الفاسي )الدولة اعترفت 
ألف شاب ممن تسجلوا كمرشحني، بينما نحن ضحايا   46 ب 
العدد  أن  أكدنا  واالحتجاج،  التنظيم  بعد  الصفقة  هاته 
الطبية  التحاليل  وصــوالت  خال  من  شاب،  ألف   90 قارب 
 900 بقيمة  البيضاء  بالدار  السام  مبصحة  أقيمت  التي 
وزير  قريب  نصيب  من  كانت  والتي  الواحدة  للتحليلة  درهم 
انتخابات  نتائج  عن  اإلعان  بعد  ومباشرة  حيث  الشغل(، 
الشركة  مدير  اختفاء  عن  رسميا  اإلعان  مت   2002 شتنبر 
بسوريا،  العملية  بنفس  بقيامها  معروف  الشركة  )هاته 
هاته  املسؤولني(،  على  خفيا  يكن  لم  وهذا  وغيرها،  كينيا.. 
هذا  فقط  لها  يكن  لم  العام  الــرأي  لها  اهتز  التي  الصفقة 
املباشر/ السبب  كذلك  بل  )االنتخابات(  املباشر  غير  الهدف 
الشباب  واستمالة   ANAPEC مياد  عن  لإعان  اإلشهار 
نضاالت  يف  فقط  النظر  بــدل  الوكالة  هاته  إلــى  للتوجه 
املؤسسة  املسؤولني. هاته  التي تكشف عورة  املعطلني  جمعية 
الصفقات  عقد  على  تعمل  من  هي  النجاة  فضيحة  ومنذ 
وكذا  باخلارج  للعمل  وغيرهم  الزراعيات  العامات  واختيار 
أرقامها  اعتماد  وبالتالي  بالداخل  العمل  عقود  تقدمي 
كان  كلما  الشغل  ميدان  يف  االنخفاض  أو  االرتفاع  يف  كحجة 
أوال يتم تضخيمها  املسؤولون يف حاجة لذلك، هاته األرقام 

غير  أرقام  فهي  املزورة،  االنتخابات  يف  املشاركة  أرقام  كمثل 
أحيانا  محددة،  بل  دائمة  ليست  الشغل  عقود  أن  إذ  دقيقة، 
صفقة  خال  من  ولدت  ملؤسسة  فكيف  األيام.  لبعض  فقط 
مشبوهة أن تكون نزيهة !؟ ثم كيف لصفقة من هذا احلجم 
ولم  املسؤوليات  حتدد  ولم  مهندسيها  عن  النقاب  يكشف  لم 
يحاسب بعد املسؤولني عنها، ال بل مت ترقية وزير الفضيحة 

املغرب اجلديد/القدمي. بوزارة أخرى، هذا هو 
فبعد جتربتي النضالية املتواضعة والصراع من أجل احلق 
باملغرب  سنوات   7( البطالة  جحيم  من  واخلــروج  الشغل  يف 
باخلارج/ البطالة  من  سنوات   10 و  اجلامعة،  مرحلة  بعد 
فقط  واخلبرة  التكوين  باملغرب  أن  القول  أستطيع  اسبانيا( 
للحصول  احملدود  الدخل  وذوي  الفقراء  ألبناء  كافيني  غير 
على شغل يحفظ به لنفسه احلد األدنى من العيش الكرمي، 
الازمة  التضحيات  وتقدمي  والضغط  النضال  من  البد  إذ 
والفساد  الرشوة  طرق  اآلخــر،  الطريق  سلك  أو  به،  للظفر 
تارة  العاتية،  األمواج  تتقاذفك  سط  يف  اإلبقاء  أو  للوساطة 
تلتهمك  عمل  بدون  وتارة  حقير  وبأجر  مؤقت  بشكل  تشتغل 
يكف  ال  الذي  محيطك  ومع  نفسك  مع  الداخلية  الصراعات 
الغالبية  حالة  وهــي  االحــتــيــاج،  مــن  للمزيد  الضغط  عــن 
الساحقة وخاصة من أبناء شبابنا الذين كان لهم حظ قليل 

من الدراسة أو من دون هذا احلق حتى.
الــدول  ذيــل  يف  املرتبة  كإسبانيا  بلد  ويف  بــاخلــارج  أمــا 
يختلف  ال  والتجارب  والتكوين  التعليم  فبدون  األوربية، 
الوقت،  املغرب، لكن يف نفس  واقعك عن سابق ذكره يف حالة 
مجهودا  وبذلت  ما  مهنة  يف  نفسك  تكوين  على  عملت  إن 
من  شيئا  لنفسك  وتضمن  متاما  مختلفا  واقعك  يكون  قد 
للكثيرين،  للغاية  صعب  كذلك  هنا  الواقع  أن  فرغم  الكرامة، 
التقدم  أجل  من  يصارع  مجتمع  بني  للمقارنة  مجال  ال  لكن 

كسب  أجل  من  يصارعون  الذين  مواطنيها  تقمع  دولة  وبني 
وتهميش  والهجرة  السجون  يف  بشبابها  وترمي  يومهم  قوت 
فرصة  أي  من  وحرمانهم  محاصرتهم  بل  منهم،  تبقى  من 
حملة  من  أكانوا  واملناضلني،  املناضات  بعض  خاصة  عمل 

السواعد. حملة  من  أو  الشواهد 
وأخيرا، أريد اإلشارة فقط إلى هاته املقارنة العجيبة بني 
من عمل على سن قانون حرمان الشباب املتعلم من التوظيف 
الوظيفة  يف  احلق  وضرب  سنة   30 بعد  ملا  التعليم   ميدان  يف 
بنية  يف  بالعقدة  العمل  إلى  وحتويله  عام  بشكل  العمومية 
وبني  ألــوانــه،  بكل  والفساد  الفوضى  فيه  تسود  مجتمع 
بالدول  هنا  بالعقدة  والعمل  العمومية  الوظيفة  يف  احلق 
يف  التنظيم  من  األدنى  باحلد  مجتمعه  يتميز  الذي  الغربية 
حالة  يف  ومتابعتهم  املسؤولني  ومحاسبة  واالقتصاد  املجتمع 
الشأن  تسيير  يف  مسؤوليتهم  أو  املهني  بواجبهم  اإلخــال 
ببادنا  هناك  تطبيقها  يتم  التي   األمور  هي  فكثيرة  العام، 
االوربية  بالدول  هنا  يحدث  ما  لتجربة  استنباط  يف  املغرب 
الخــتــاف  نــظــرا  مــشــوهــة  ســتــكــون  نتائجها  أن  وطبيعي 
تطبيقها  يستبق  ــرى  أخ أحيانا  أو  املجتمعية،  الــشــروط 
على  تطبيقها  قبل  هنا  دروسها  من  يستفاد  كتجربة  هناك 

التجارب(. مواطنيها)مختبر 
املستخلصة  والدروس  التجارب  عن  احلديث  طال  فمهما 
فبدون  اجتماعية،  طبقة  أو  فئة  ألية  هناك  أو  هنا  سواء 
يبقى  والصراع/النضال  التنظيم  وبدون  والتعليم،  التكوين 
املعاناة  مــدة  وإطــالــة  تــرف  مجرد  البدائل  عن  حديث  كل 

الطبقي. االجتماعي  والقهر 
تــوحــدوا  ورجــالــه  بنسائه  وعــمــالــه  املــغــرب  شــبــاب  فيا 
بكرامة  والعيش  الوجود  يف  احلق  أجل  من  للصراع  وتنظموا 

االجتماعية. والعدالة  واحلرية 

تمتة مقال فضيحة رشكة النجاة اإلماراتية ومش يف ذاكرة الشباب املعطل يف املغرب
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من أجل سياسة بديلة عن سياسات إنتاج البطالة واملآيس االجتامعية

لم  كما  العالم،  على  محتوما  قــدرا  البطالة  أبــدأ  تكن  لم 
الفوارق  وانتشار  واالســتــبــداد  االستغال  مظاهر  كل  تكن 
النظام  لطبيعة  مازمة  طبيعية  نتائج  سوى  االجتماعية 
الرأسمالي الذي يهيمن قسرا على بلدان العالم. وها هي اليوم 
جتتاح  التي  األزمات  مقدمة  يف  أشكالها  بكل  البطالة  تنتصب 
وتأخذ  املتقدمة؛  بالبلدان  يسمى  ما  ذلك  يف  مبا  املجتمعات 
الرأسمالية  البلدان  يف  سافر  وبشكل  متنوعة  أشكاال  البطالة 
التابعة. حتى أن هذه األخيرة أصبحت تئن من وطأة البطالة 
تكاد  التي  االجتماعية  والظواهر  األمــراض  من  ومخلفاتها 

جتهز على مجمل العاقات االجتماعية القائمة...
الرأسمالية  احلقبة  بداية  البشرية  تاريخ  يعرف  أن  قبل 
نشوب  بعد  إال  البطالة  تتفش  لم  عشر،  السادس  القرن  قبل 
ذلك  بعد  الطبيعية،  الكوارث  عن  ناجتة  أوكمخلفات  احلروب 
بالفعل  العمل  عن  يبحثون  من  تنتج  املجتمعات  أصبحت 
أيضا على من  السكان يحتوي  أمام فائض نسبي من  وأصبحنا 
هم غير قادرين على العمل، وأصبحنا أمام عاطلني عن العمل 
والبطالة املقنعة يف املجتمع الرأسمالي أوما أطلق عليه ماركس 
النسبي".ومع  السكان  "و"فائض  الصناعي  االحتياط  "جيش 
القوى  من  القليل  سيستطيع  املال،  رأس  لكتلة  السريع  النمو 
إنتاج كل ضروري يستجيب ملتطلبات املجتمع الرأسمالي. ومع 
املال أكثر تركيزا يف أيادي قلة قليلة،  التطور أكثر أصبح رأس 
عملهم  سيفقدون  العاملني  السكان  من  جــزءا  فان  وبالتالي 
ويصبحون من الفائضني عن متطلبات تراكم الرأسمال. وكلما 
ثروة  زادت  وكلما  االحتياطي  اجليش  كبر  كلما  الثروات  كبرت 
مجتمع ما، كلما زاد عدد األشخاص الداعم ملن هم ال يعملون. 
حالة  حسب  تقلص  أو  متــدد  يف  العمل  جيش  ويبقى  هكذا، 

االقتصاد، ثم وجب توازنه أو فصله عن القوى العاملة.
يف منط االنتاج الرأسمالي، من املستحيل أن ال تكون هناك 
التي  القوى  أن يتم االستفادة من فائض  الطبيعي  بطالة ومن 
اليد  كلفة  يف  وحتكم   واستغال  انتفاع  يف  العمل،  ميكنها 
العاملة؛ وتبقى البطالة هي ذلك التناقض احلاد بني الرأسمال 
يف  املستندة  الطبقية  السياسات  تكف  ال  ذلك  والعمل.ومع 
على  القضاء  وهــم  أصــوات  ترفع  الــرأســمــال  الــى  مرجعيتها 
الطبقية  السياسات  نفس  وضع  الى  األنظمة  وتتجه  البطالة، 
التي تنتج البطالة ويف نفس الوقت تتشكى من "آفة البطالة" 
وتعيد  بل  للطلب؛  االستجابة  الشغل  سوق  قدرة  عدم  ومن 
إنتاج نفس الشعارات ونفس اخلطاب يف متني بربح وافر جتود 
املناصب  بخلق  يتفضلوا  حتى  الرأسماليني  على  األسواق  به 

الكافية الستغال طالبي الشغل.
لذا جند أيضا الدراسات والتحاليل واالحصائيات الرسمية، 
تختفي  التي  املخدومة  األرقام  أالعيب  وراء  االختباء  حتاول 
أن  كفيلة  بشرية  مــوارد  تعيشها  التي  املآسي  حقيقة  وراءهــا 
نظام  بيد  رهينة  وليست  أفضل  عالم  يف  آخر  وضع  يف  تكون 
مهما  الرأسمال  ومراكمة  السريع  والربح  أكثر  الربح  هواجسه 
شروط  يف  للعمل  ممكنة  شروط  ألبسط  ضرب  من  ذلك  كلف 
ممارسة  أو  االنحراف  الى  باملايني  الدفع  الى  وحتى  الئقة. 
بها  يرتبط  وما  البطالة  مخالب  يف  والسقوط  أخرى  أنشطة 
دعارة،  نظامية،  غير  هجرات  من  خطيرة  ومظاهر  كمخلفات 

جرمية منظمة، تسويق املخدرات وغيرها.
ورغم أنه يف ظل األزمات املتسلسلة والبنيوية أصا، وارتفاع 
أرقام البطالة بشكل مخيف، تبدو احللول والبدائل يف تغيير 
األنظمة  ذات  تصر  ذلك  ومع  القائمة،  االقتصادية  األنظمة 
الليبرالي  النموذج  رايــة  حتت  التشغيل  سياسات  سن  على 
املبني أساسا على خدمة مصالح الرأسمال. هكذا جند مثا يف 

املغرب، ويف ظل كل احلكومات الرجعية املتعاقبة التوجه الى:
- اعتماد تخفيض الضرائب على الشركات.

- تبني املرونة يف الشغل وتفكيك مناصب الشغل.
وفق  االستغال  على  تشجع  مرونة  أكثر  قوانني  اعتماد   -

شروط السوق.
- محاربة العمل النقابي أو كل جتميع أو تنظيم مهما صغر 

حجمه أو كانت غايته.
الوساطة  مؤسسات  وسمسرة  مزاد  يف  العاملة  القوى  وضع   -

يف التشغيل.
"سوق  يتطلبه  ما  إنتاج  الى  التعليمية  السياسة  توجيه   -

الشغل"
أصا  يشككون  والباحثون  املهتمون  يكاد  العبارة،  بصريح 
حمات  اعتماد  عدا  ما  املغرب  يف  للتشغيل  سياسات  وجود  يف 

املغاربة  تشغيل  حمات  مع  مت  ما  مثل  للتشغيل،  عشوائية 
السياسي  الصراع  فيها  احتد  مرحلة  يف  اجلزائر  من  املهجرين 
التي  االجـــراءات  تلك  الى  ــارة  االش جتدر  كما  الطرفني.  بني 
للشباب  الوطني  باملجلس  يسمى  ــان  ك مــا  مــشــروع  حملها 
يف  الشهادات  حاملي  من  العديد  فعا  شغل  الذي  واملستقبل 
الوظيفة العمومية وبدون أهداف أو تصور استراتيجي يراكم 
غايتها  حملة  مجرد  وليس  املعالم  واضحة  خطط  لتبني 
وتصفية  االنتخابية  النزاعات  تسعير  نحو  احملموم  السعي 
متنوعة  برامج  املغرب  شهد  السياسية...أيضا  احلسابات 
اعتماد  مت  فكيف  التشغيل،  ميدان  يف  متخلفة  بل  ومختلفة 
برامج مجربة أبانت عن فشلها يف دول أخرى؟ كيف مت تنزيل 
 C I O P E برنامج  مع  كان  ما  مثل  رسمية  معتمدة  مؤسسات 
الحظت  عاملة  يد  إلدماج  فرنسا  اعتمدتها  التي  اآللية  هو  و 
تتكون  وهي  كبير  بشكل  إدماجها  ووجب  فائدة  دون  من  أنها 
ومع  الفرنسي.  املجتمع  يف  املهدورة  املوارد  ومن  اجلانحني  من 
ذلك مت اعتمادها لتجريب الفشل وتعميمه من دون أن تكون 
مع  اعتماده  سيتم  األمـر  نفس  ملموسة.  نتائج  أية  ذلك  وراء 
جتـــــربة  A NA P E C التي جنحت يف إدماج أطر محظوظني 
دمجهم  مت  من  أو  قرابة  عاقات  أو  حزبية  والءات  ورائهم  من 
شيء  أي  حتقق  ولم  الشغل  لهم  حققت  مؤسسة  يف  لتشغيلهم 
الدبلومات  حاملي  الشباب  وإدمــاج  التشغيل  مجال  يف  يذكر 
أرباب  واللواتي مت تسخيرهم خلدمة  الذين  العليا  والشهادات 

العمل ومن دون أجور عادلة، بل ومنعدمة أحيانا.
التشغيل،  حــول  املــنــاظــرات  آلــيــات  الــدولــة  اعتمدت  لقد 
الشركات  ــاب  أرب فيها  شــارك  التي  مراكش  مناظرة  ونظمت 
موظفيهم  من  بتأطير  املخزنية  باملافيا  املرتبطة  والباطرونا 
املثقفني،  أشباه  من  املتوحشة  الليبرالية  حماة  االديولوجيني 

وهي املناظرة التي قاطعتها وانسحبت منها اجلمعية الوطنية 
واضح  احتجاجي  بشكل  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
مناظرة  كانت  وبعدها  املعتمدة.  االقصائية  املرجعيات  على 
ــي األخـــرى لــم تــخــرج عــن الــســيــاق، لتأتي  الــصــخــيــرات، وه

بتسميات جديدة بشعارات ومنها ال احلصر:
سنتني  ملــدة  للعمل  أول  "عقد  واعتماد  الشغل  انــعــاش   -

وتطوير عقد التكوين من أجل االدماج-
لفائدة  تعاقدي  تكوين  التشغيل:  مع  التكوين  ماءمة   -
وكالة  يف  واملسجلني  عمل  أول  عن  الباحثني  الشواهد  حاملي 
حاملي  إلدمــاج  التحويلي  أو  التأهيلي  والتكوين  التشغيل، 

الشهادات.
- دعم خلق املقاوالت؛

2011ما  يوليوز  غاية  الى  منه  استفاد  وقد  ادماج  برنامج    -
عليا  شهادات  حاملو  منهم  للشغل،  232.415طالبا  من  يقرب 

بحوالي 40 يف املائة سنة 2010.
~ برانمج أتهيل؛

-  وغيرها من التسميات...
كل اإلجراءات التي مت وضعها من دون وضع سياسة للتشغيل، 
الدولية  والعهود  للمواثيق  الدولة  احترام  األقل  عمادها على 
وليس  الشغل  يف  احلق  يخدم  مبا  احمللية  القوانني  وماءمة 
اخلضوع الضطرابات السوق ومضارباته. كلها مجرد اجراءات 
مماة من فوق ومن توجيهات عليا ملؤسسات الدول الرأسمالية 
املتحكمة يف مصير جماهير شعبنا والناهبة خليراته وثرواته 
الذريع،  فشلها  الواقع  يثبت  ذلك  ومع  والطبيعية.  البشرية 
واجلماعية  الفردية  بالتسريحات  البطالة  معدالت  فترتفع 
للعامات والعمال خاصة ما شهدناه جميعا مع جائحة كوفيد-
اجلامعات  خريجي  ــداد  أع تزايد  مع  ارتفاعا  ــزداد  ت 19كما 

التكوين. واملعاهد 
البطالة يف ظل  القضاء على  أنه ال ميكن  املؤكد جدا،  - من 
النظام الرأسمالي وال ميكن باالطاق القضاء عليها باألحرى 
يف ظل نظام رأسمالي تبعي، يحكمه املخزن ويسهر عل توفير 
على  السائدة  الطبقية  والكتلة  الرأسماليني  حماية  شروط 
بشكل  العاملة  والطبقة  عامة  الشعبية  الطبقات  حساب 
نضال  وبعد  الراهنة  الشروط  ظل  ويف  ميكن  بينما  أساسي.؛ 
وحدوي قوي وعلى املدى املنظور يف إطار النضال الدميقراطي 
محوره حراك نضال شعبي واسع،أن تتحقق مطالب استعجالية 

يف هذا املجال:
على  يسهر  البطالة  حملــاربــة  وطنية  سياسة  ســن  أوال:   -
خاص  صندوق  على  يتوفر  للشغل  أعلى  مجلس  تطبيقها 

بالتشغيل.
الثروة  بخلق  الكفيلة  املجاالت  يف  الدولة  استثمار  ثانيا:   -

ومناصب الشغل.
سن  البالغني  املواطنني  لكل  الشغل  يف  احلق  ضمان  ثالثا:   -
الصحية  والتغطية  االجتماعي  بالضمان  متتعيهم  مع  الرشد 

الفعلية؛
الشهادات  وفق  املعطلني  الشهادات  حملة  تشغيل  رابعا:   -

احملصل عليها.
- خامسا: وضع قانون شغل عصري يستند يف مرجعيته إلى 

املواثيق الدولية.
األدنى  احلد  يضمن  مبا  البطالة،  عن  التعويض  سادسا:   -

للعيش الكرمي للمعطلني.

ع. بـاعـزيـز
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املسرحية التي دارت يف برملان العدو يف التصويت على الئحة احلكم 
أبًدا  تكون  لن   ،١٩٦٧ عام  احملتلة  األراضــي  يف  الصهيوني  العسكري 
هذا  بحقيقة  الوعي  من  ملزيد  موضع  بل  التسلية،  أو  للضحك  مبعًثا 
العدو ومشروعه، مبا يعزز التصميم على هزميته، ويدحض أي أوهام 

حول إمكانية التسوية معه.
والقتل  الــعــدوان  منظومة  واذرع  وطبقات  شرائح  ممثلي  تقافز 
على  تصويتهم  حول  واحلجج  االتهامات  وتبادلوا  العرقي،  والتطهير 
التاريخ؛  مدى  على  وحشية  األكثر  بني  من  أنه  يقال  ما  أقل  تشريع 
لوائحه وبنوده تتعلق بقتلنا واعتقالنا ومصادرة أراضيها واحتجازنا 

يف معازل وإبادتنا: مادًيا ومعنوًيا.
من  وشرائح  الدينيني،  وصهاينة  يهود  وصهاينة  عــرب  صهاينة 
لقوانني  إصدارهم  شرعية  حول  ليس  لكن  طويًا  جتادلوا  وكائهم، 
وأكثرهم  الصدد،  هذا  يف  جناعة  األكثر  حول  ولكن  عرقي،  تطهير 
منظومة  على  ذلك  بضرر  يجادل  كان  العرب  صهاينة  من  اعتدااًل 
ما  فيها  يرى  أن  دون  اجللسة  من  لانسحاب  يسارع  أن  قبل  اإلبــادة 
يستدعي ولو ملرة واحدة إعطاء موقف من حقيقة منظومة التطهير 

العرقي هذه.
صعدت  إذ  فعله،  يفعل  "التشريع"  هذا  كان  الدهيشة  مخيم  يف 
فلسطني  أبناء  من  املزيد  واقــتــادت  عدوانها  من  الــغــزاة  عصابات 
ومناضليها إلى معسكرات االعتقال، هذا بالطبع لم يكن يثير انتباه 
بقاء  بضمان  منشغل  فهو  االحــتــال  وكــاء  وبقية  عباس  منصور 
أبناء  الذي واصل ذبح  القتلة  ائتاف وحتالف  "االئتاف احلكومي"؛ 
مستوطن  كل  يعلم  حسبما  والذي  حتى اجلليل،  النقب  من  فلسطني 
ملنظومة  قيادة  بل  خيرية،  جمعية  إدارة  مجلس  ليس  أنه  صهيوني 
تاريخ  يف  اجلرائم  أبشع  من  مجموعة  ترتكب  وإبــادة  عرقي  تطهير 

البشرية.
يف  النازف  الشهيد  دم  بني  وسط  موضع  هناك  ليس  فلسطني  يف 
الدهيشة وجنني، وتلك الرصاصة التي تقتله واإلصبع الذي يضغط 
برملان  والقاذفة، وحتت سقف  البندقية  التي تذخر  واأليادي  الزناد 
هناك  ليس  والقتل..  العدوان  منظومة  من  ذراع  أي  ضمن  أو  العدو 

"نضال"، بل شراكة يف العدوان.
ذبحنا،  استمرار  من  أكثر  رمبا  املجزرة  هذه  يف  السخط  يثير  ما 
العدوان وشركاء  الوقح على تصوير خدم منظومة  هو ذلك اإلصرار 
القتلة كمن ميثل جزء من شعبنا، أو يبحث عن بدائل نضالية كنتاج 
عبر  الغزاة،  خدموا  الذين  "املتعاونون"  االحتال،  حتت  لوقوعه 
موضع  ليس  أمر  وذلك  واضح،  ومصيرهم  معروفهم  توصيفهم  التاريخ 
ل"حوار" أو جدل وطني، بل مجرد نتاج لوجود املستعمر وتاقي فئة 

انتهازية مع مسعاه يف سبيل حتصيل ما يلقيه لها من االمتيازات.
واليرموك  احللوة  وعني  وغزة  القدس  و  وحيفا  والنقب  اجلليل  يف 
والعدوان،  الغزو  منظومة  إليه  هجرتنا  شتات  كل  ويف  الياس  ومــار 
موضع  ال  الغزاة،  من  املوقف  هو  األول  عنوانها  واحدة  هوية  لشعبنا 
أو  جرميته  العدو  يشارك  من  على  للتغطية  أو  للمساومة،  هذا  يف 
يغطي عدوانه بأي شكل من األشكال، وهذا الشعب الذي قاتل الغزاة 
ألكثر من ١٠٠ عام لن يعدم الوسيلة ملواصلة الصمود حتى االنتصار، 

ومعاقبة شرائح املتساقطني.

يف املجزرة: ليس هناك حياد
ــدة لــلــتــطــبــيــع..  ــديـ ــة ملـــؤمتـــر: املـــوجـــة اجلـ ــدم ــق )م
قبل  من  -املنظم  املواجهة  واستراتيجيات  التداعيات 
مع  بالشراكة  فلسطني  اخلــارجــيــة/  العاقات  مجلس 
املنعقد  ماليزيا،  التطبيع/  ومناهضة  املقاطعة  حملة 

)2/6/2022 بتاريخ  اخلميس  يوم 
- أبدأ مساهمتي مبا قاله ترامب أثناء إعانه ما سمي 
اإلسامي  للعالم  األوان  بأنه:  آن  القرن"  "صفقة  ببنود 
مبهاجمة   1948 عــام  ارتكبه  ــذي  ال اخلــطــأ  يصحح  أن 
اختار  ملاذا  سؤال:  أمامي  فتح  طرحه  ما  ولعل  إسرائيل، 
ونكبة  إسرائيل  إقامة  عام  هو  والذي  بالذات  العام  هذا 
التي  العرقي  التطهير  عملية  بعد  الفلسطيني  الشعب 

أيضا؟ وقبلها  العام  ذات  يف  لها  تعرض 
كانت  واملعايير،  الــقــراءات  مبختلف  فإنه  وعليه،   -
اإلمارات  من  كل  بني  جرت  التي  اإلبراهيمية  االتفاقات 
بعدها(،  سيتبع  ــن  )وم واملــغــرب  والــســودان  والبحرين 
استهداًفا  متثل  راهنة؛  وقائع  من  وجسدته  خلقته  وما 
واحلقوقي  والسياسي  الوطني  وللمسار  للوجود  حــاًدا 
بالتواصل  العربي،  القومي  بعمقه  وارتباطه  الفلسطيني 
كامب  من  تسوية  اتفاقات  من  سبقها  ما  مع  والترابط 
إلى  إعــادتــهــا  يــرى  ومــن  عــربــة،  ووادي  وأوســلــو  ديفيد 
هذا،  فله   1948 عام  حرب/نكبة  أثناء  الهدنة  اتفاقات 
ترتب  ما  حيث  من  الهزمية/النكبة  حدث  يوازي  ال  حيث 
يف  ومستمرة  مؤملة  وسياسية  مادية  وقائع  من  عليها 
جرى  ملا  والتأسيس  األهمية  حيث  من  واملــكــان،  الزمان 
إجماال،  التسوية  مسار  أو  اإلبراهيمية  االتفاقات  باسم 
 - بيكو  )سايكس  أي   1917  –  1916 سنتي  حدث  ما  إال 

بلفور(. وتصريح 
وتصريح  بيكو  سايكس  أقصد  احلدثني  هذين  إن   -
من  انطاًقا  تأسيسية؛   - تاريخية  نقطة  يعدا  بلفور 
لألحداث،  التراكمية  الطبيعة  وهي  أال  مركزية،  فكرة 
وأن  تراكمية،  حصيلة  إال  ليست  التاريخية  احلصيلة  وأن 
سبقتها،  التي  املرحلة  أحشاء  يف  ُتقرر  ما  مرحلة  نتائج 
باتفاقات  يجري  ما  بتسمية  نكتفي  أن  ميكن  هل  وعليه 
طبيعة  كشف  عن  تعبير  جوهره  يف  هو  أم  فقط؟  تطبيع 
يف  العربي  بيكو  سايكس  نظام  ووظيفة  ودور  وبنية 

احملققة؟ التاريخية  اللحظة 
سايكس  أّن  يعني  القائم،  بالواقع  وربًطا  تقّدم  ما   -
التاريخ،  من  ضرًبا  يصبح  لم  أنشأه  الذي  والنظام  بيكو، 
للدولة  الوطني  "باالستقال"  ُســّمــي  مــا  مرحلة  بعد 
املنصرم،  القرن  وستينيات  خمسينيات  خال  العربّية، 
االستعمارية  الدول  أّدته  الذي  احلارس  دور  جانب  فإلى 
العربّية،  الكيانات  باتت  بيكو،  لسايكس  اإلمبريالّية   -
الواعية  املمارسة  جانب  إلى  أيًضا،  حّراسه  أشّد  من  هي 
والتمايز  االنــفــصــال  عناصر  ــّل  ك لتحفيز  واملــرســومــة 

الضّيق. القطري  والنزوع  والنفور 
واإلخــضــاع  التبعّية  ضــمــان  تــقــدم؛  ممــا  أريــد  لقد   -
ويفضي  أفضى  ما  وهو  الثروات،  ونهب  الهيمنة  واستمرار 
وهــذه  وتشويهه،  الــتــطــّور  حبس  أو  حجز  ــى  إل حكًما 
حّراس  أمام  كان  هنا  يوًما.  تتوّقف  لم  مستمّرٌة  عملّيٌة 
)الطبقات  مصاحلهم  ازدادت  الذين  القطرّية  الدولة 
وجــودهــم،أن  يحفظوا  كــي  احلــاكــمــة(،  الكمبرادورية 
ممثًا  بيكو،  لسايكس  اخلارجّي  للحارس  أوفياء  يبقوا 
الصهيونية  واحلــركــة  األمريكية  املتحدة  بــالــواليــات 
الــغــربــيــة االســتــعــمــاريــة - اإلمــبــريــالــيــة  واملــنــظــومــة 
وحماية  والــعــون  السند  منهم  يستمّدون  بــاإلجــمــال؛ 

مواجهته. املطلوب  الداخلي  التهديد  من  سلطاتهم 
الصهيونّيُة  احلركُة  أن  االنتباهإلى  لفت  املفيد  من   -

يكون  وقد  مبكرا  القطرّية(،  )الدولة  خّط  على  دخلت 
من بداية تأسيسها، وترجمت ذلك على دفعاٍت أخطرها، 
مع  اليهودّية،  الوكالة  أّدتها  التي  السرّية  االّتــصــاالت 
محسوبني  وآخرين  وزراء  ورؤساء  دين  ورجال  مسؤولني 
وسوريا  لبنان  من:  بلدانها،  يف  الوطنية  احلركات  على 
وتناولت  والسعوديةوغيرها  واألردن  والسودان  ومصر 

منها: والكتب  واملذّكرات  الوثائق  عشرات  ذلك 
ساسون،  الياهو  مــذكــرات  ولــســون،  ــاري  م ــات  دراسـ  -
وجاراتها(،  )إسرائيل  )ابشتاين(  إيات  الياهو  ومذكرات 
اللبنانّية(  )املــتــاهــة  ودراســـة  زعــيــتــر،  أكـــرم  يــومــّيــات 
الصهيونّية  واحلركة  العرب  والطائفّيون  أرلخ،  لرؤوفني 
)االتصاالت  مصطفى  أمني  دراسة  وكذلك  مورس،  بني  لـ 
صقر  للكاتب  ومقاالت  الصهيونّية(   - العربّية  السرّية 
والدراسات  املذّكرات  يف  بالتمّعن  وغيرهم...  فخر،  أبو 
يف  االستقال  برجال  وصفوا  الذين  أن  جند  املذكورة، 
عن  ممّثلني  التقوا  قد  كانوا  العربّية،  البلدان  غالبّية 
فيها  الصهيونيُّ  املشروُع  كان  ظروٍف  يف  اليهودّية  الوكالة 
يف  واملتطّوعني  املقاومني  موجات  وكانت  املامح،  واضــح 
مسّلحٍة  اشتباكاٍت  يف  دخلت  قد  العربّي  والشرق  فلسطني 

البريطاني. االستعمار  ورجال  األوائل  املستوطنني  مع 
- ويف استعراٍض سريٍع ألبرز رجال االستقال يف الدول 
الوكالة  مع  جمعتهم  سابقٍة  ولقاءاٍت  العربّية  القطرّية 

: يلي  ما  اليهودّية، جند 
مع  اليهودّية  الوكالة  جمعت  لــقــاءات  لبنان،  مــن   -
حكومته،  ورئيس  ــوري،  اخل بشارة  اجلمهورّية،  رئيس 
األحدب  الدين  وخير  اده  إميل  وقبلهما  الصلح،  رياض 
أطون  والبطرك  واحلكومة(،  للدولة  سابقان  )رئيسان 

شمعون. وكميل  عريضة  بطرس 
قادة  مع  اليهودّية  الوكالة  جمعت  لقاءات  سوريا،  من   -
1936، بينهم شكري القوتلي  يف الكتلة الوطنّية يف بلودان 
األحمد  سليمان  ومحمود  البكري  ونسيب  احلفار  ولطفي 
يف  )ابشتاين(  إيــات  الياهو  إّن  بل  الشعان،  ومجحم 
عبد  مع  لقاءاٍت  عن  حتّدث  وجاراتها(،  )إسرائيل  كتابه 
االرستقراطّية(  )العائات  وزعماء  الشهبندر  الرحمن 

والقاهرة.  وبغداد  وطرابلس  وبيروت  دمشق  يف 
غوريون  بن  أن  زعيتر،  أكــرم  يومّيات  يف  جــاء  كما   -
شخصّيات  من  واجلــابــري  اجلــابــري،  إحسان  مع  التقى 

املعروفة.  السورّي  اليمني 
السعيد  ــوري  ن مــع  لــقــاءاٍت  عــن  ــات  إي ــّدث  حت كما   -
يف  ــي  ــوب األي وعــلــي  اجلميل  وحــســني  املــدفــعــي  وجميل 
)اجلامعة  افتتاح  يف  شاركوا  مصر  من  وفٍد  ومع  العراق، 
امللك  مــع  الرسائل  عــشــرات  إلــى  باإلضافة  الــعــبــرّيــة(، 
مثل  امللكي  العهد  يف  للحكومات  سابقني  رؤساء  مع  فاروق. 

ماهر. وعلي  صدقي،  إسماعيل 
مصر(  )عــن  االستقال  وتــّيــار  الــســودان  تكن  ولــم   -  
اإللــه  )عــبــد  أن  نــعــرف  إذ  املــنــاخــات،  ــذه  ه عــن  بعيدة 
التقى  األمة  حزب  عن  األسبق  احلكومة  رئيس  خليل( 

أيًضا. الوكالة  مع 
- وباملثل، فإن عبد العزيز آل سعود أول ملك للسعودية 
اللقاء  بعد  للوكالة  ممثلني  التقى  الثالثة  مرحلتها  يف 
.1945 كوينسي  السفينة  ظهر  على  روزفلت  مع  الشهير 

لقاءات  كانت  فقد  ولــســون،  مــاري  وحسب  ــا،  ــّيً أردن  -
اإلجنليز  تتخّطى  اليهودّية،  الوكالة  مع  اهلل  عبد  األمير 
الحًقا  صدرت  التي  الكتب  عشرات  عن  فضًا  أنفسهم، 
محمد  مثل:  أسماء،  وتناولت  اململكة،  عهود  كّل  وطالت 

العشائر. شيوخ  وبعض  األنسي 

ورقة بعنوان

االتفاقات اإلبراهيمية: قراءة تاريخية
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   الطاقة املتجددة باملغرب بني أهمية القطاع والهيمنة املخزنية
يوسف آحا 

 )RenewableEnergy( املتجددة  الطاقة  مفهوم  إن 
تدخل  دون  طبيعّية،  عملّيات  من  الناجتة  الّطاقة  عن  يعبر 
الطبيعة  يف  ويــوجــد  دائــمــة.  بــصــوره  وتتجدد  االنــســان، 
الشمسية(  )الطاقة  الّشمس  اشعة  مثل  منها  أنــواع  عــّدة 
والرياح  اجلوفية،  احلرارّية  والّطاقة  تداوال،  األكثر  وهي 
أو  اجلارية  املياه  وطاقة  البحر،  وأمواج  الريحية(،  )الطاقة 
احليوّية  الكتلة  طاقة  الى  إضافة  املنحدرات،  من  الساقطة 
املتجددة  الّطاقة  مميزات  أهم  ومن  املختلفة.  بأشكالها 
الّطاقة  مفهوم  أّما  نظيفة.  طاقة  أنها  كما  نافذة  غير  بأّنها 
استخدامه  ميكن  للطاقة  مصدر  أي  عن  يعّبر  فإّنه  البديلة 
مصادر  من  يكون  ما  وغالبًا  األحفوري،  الوقود  عن  بديا 

بصوره  الطبيعة  يف  تؤثر  ال  والتي  التقليدّية  غير  الطاقة 
االحفوري. الوقود  حرق  يؤثر  مثلما  كبيرة 

هنا  ونشير  أنــواع  الــى  تتقسم  املتجددة  فالطاقة  إذا 
للمغرب: بالنسبة  األهم  باعتبارها  لبعضها 

عبارة  وهي   )SolarEnergy( الــشــمــســيــة  الــطــاقــة   *
مركز  يف  التفاعل  عن  صــادرة  وحرارية  ضوئية  أشعة  عن 
األشعة  من  حزمة  شكل  على  االرض  سطح  وتصل  الشمس، 

مختلفة. موجات  بأطوال 
احلركية  الطاقة  عــن  عــبــارة  وهــي  الـــريـــحـــيـــة  *الـــطـــاقـــة 
تتحرك  والتي   ،  )Wind Energy( الرياح  مع  احملمولة 

والضغط. احلرارة  درجة  فروقات  بفعل 
: الجوفية  الحرارية  *الطاقة 

ــر الـــــطـــــاقـــــة احلـــــــــراريـــــــــة اجلــــوفــــيــــة  ــ ــب ــ ــت ــ ــع ــ ت
البديلة  للطاقة  مهما  مصدرا   )GeothermalEnergy(

السنني. آالف  منذ  معروفة  كانت  التي 
للتدبير: وفشل  املتجددة  الطاقة 

شمال  يف  للطاقة  مــســتــورد  أكــبــر  باعتباره  املــغــرب  إن 
احمللي  الطلب  تلبية  يف  صعبة  مهمة  سيواجه  إفريقيا، 
مما  االستيراد.   فاتورة  على  للسيطرة  محاولة  يف  املتزايد، 
التحديات،  هذه  ملواجهة  برامج  وضع  الدولة  من  استدعى 
"استراتيجية  املغربية  الدولة  وضعت   2009 سنة  فخال 
الوقود  مزيج  حتسني  على  تركز  التي  الوطنية"  الطاقة 
املصادر  من  الطاقة  تطوير  وتسريع  الكهرباء،  قطاع  يف 
الشمسية  والــطــاقــة  ــاح  ــري ال طــاقــة  وخــاصــة  املــتــجــددة، 

االستراتيجية  هذه  تعتمد  حيث  الكهرومائية،  والطاقة 
املغرب،  يف  املتجددة  بالطاقة  مرتبطة  محددة  أهداف  على 
 2020 عــام  بحلول  املركبة  الكهربائية  الــقــدرة  من   42٪
عام  يف  األهــداف  هــذه  تعديل  ليتم  مــيــكــاواط(.   6000(
.2030 ٪52 )12900 ميكاواط( بحلول عام  2015 لتصبح 

عبر  املغربية  والدولة  سنة  عشرة  تاث  يناهز  ما  منذ 
النموذج  وميدحون  يشيدون  وخبراء  إعاميني  من  أبواقها 
حلظة  شكلت  حيث  الــطــاقــة.  مــجــال  يف  الــرائــد  الــوطــنــي 
الشمسية  للطاقة  العماقة  احملطة  تشغيل  وبدء  تدشني 
مجال  يف  للمغرب  انطاقة   "1 وارزازات  نور   )CSP(" املركزة 
اخلصوص.  وجه  على  منها  والشمسية  املتجددة  الطاقة 

تاث  ــاء   وزهـ احلـــدث،  ــذا  ه على  مـــرور   الــســنــوات  وبــعــد 
للطاقة،  الوطنية  االستراتيجية  إطاق  على  سنة  عشرة 
صادر  رسمي  بتقرير  الطاقي   للقطاع  متتبع  كل  سيتفاجأ 
االقتصادي  "املجلس  يف  متمثلة  "دســتــوريــة"  هيئة  عــن 
الطاقي  االنتقال  “تسريع  بعنوان   والبيئي"   واالجتماعي 
يف  خلص  والذي   األخضر”،   النمو  مسار  على  املغرب  لوضع 

الوطنية  االستراتيجية  عن  بديل  أسطره   لطرح  طيات 
وبــإشــراف    2009 سنة  عنها  اإلعــان  مت  والــتــي  للطاقة 
املجلس  فــإن  مت  ومــن  الــدولــة،  رئيس  مــن  مباشر  سياسي 
 09 اخلميس  ليوم  الصادر  تقريره  خال  ومن  االقتصادي 
االستراتيجية  أقــر   بفشل  قد   ،2020 سنة  من  يوليوز 
املاضي  صفحة  طي  مع  املسؤوليات  حتديد  دون  الطاقية 
مساءلة  دون  جديد،  تنموي  منوذج  إلى  الدعوة  خال  من 

ذلك. عن  واملسؤولني  السابق  النموذج  فشل  أسباب 
املخزنية  الدولة  مبمضون  المشسية  الطاقة  مشاريع 

: لتبعية ا

إجناز  أجــل  من  صفقة  أبــرم   2015 سنة  ويف  املغرب  إن 
 0,30 تتجاوز  لم  بكلفة  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  محطة 
على  املخزن  دولة  إصرار  يفسر  ما  ساعة.  للكيلواط  درهم 
إنــشــاء محطات  مــن خــال  الــعــام  ــال  امل االســتــمــرار يف هــدر 
ونذكر  الكلفة  "باهظة  وارزازات  "نــور  غــرار  على  جديدة 
إنتاج  أن  علما  ميدلت".  نور   " ميدلت  مبدينة  محطة  منها 
التقنيات  من  انطاقا  الكهربائية  الطاقة  من  ساعة  كيلواط 
خمسة  يكلف  و3،  و2   1 وارزازت  نور  محطات  يف  املعتمدة 
بحسب  والنتيجة  سلفا.  املذكورة  احملطة  تكلفه  ما  أضعاف 
سجلته  فظيع  مالي  عجز  هناك  سابقا  املذكور  التقرير 
وطبعا  دوالر،  مليون   80 ب  يقدر  )مازن(،  الوطنية  الوكالة 
يف  اجلهنمية  السياسات  فاتورة  املغربي  الشعب  سيؤدي 
الفعالية  يف  الهائل  النقص  الى  إضافة  احليوي  املجال  هذا 
وأتباعه. املخزن  بها  يفتخر  التي  احملطات  لهذه  اإلنتاجية 

أبريل   25 يوم    "فولتاليا"  شركة  أعلنت  آخر   سياق  ويف 
إنشاء  عبر  املغربية  املناقصة  يف  األكــبــر  فــوزهــا   ،2022
و"كرسيف"  مطهر"  "بني  مــن  كــل  يف  ضخمتني  محطتني 
حيث  الشمسية،  الطاقة  طــريــق  عــن  الكهرباء  لتوليد 
ميكاواط   117 للمحطتني  اإلنتاجية  القدرة  إجمالي  يبلغ 
محطات  لبناء  عطاءات  لتقدمي  املغرب  دعوة  إطار  يف  وذلك 
وما  ميغاواط   400 إجمالية  بــقــدرة  الشمسية  للطاقة 
الوطني  االقــتــصــاد  ــرب  وض للتبعية  تكريس  مــن  يشكل 
واملــوجــه  املــشــاريــع  ــذه  ه ملثل  الباهظة  التكلفة  اعــتــبــارا 
لبلدان  الطاقية  املغرب  امــدادات  عبر  ــا  ألوروب باألساس 
املغربية  الوكالة  أن  ذلك  على  زد  وبريطانيا،  كفرنسا  أوروبا 
السياسة  اخلريطة  يف  املتحكمة  )ماسن(  الشمسية  للطاقة 
 7 يغطي  لبرنامج  مناقصة  أطلقت  قد  باملغرب  الطاقية 
خال  الشمسية  الطاقة  مشروعات  لتطوير  مؤهلة  مواقع 
متعددة  للشركات  طبعا  األولــويــة   وتعطى   2021 سنة 
تتميز  والتي  احمللية  املــقــاوالت  حساب  على  االستيطان 
هذا  على  املخزنية  للهيمنة  نظرا  اشتغالها  مجال  بضعف 

احليوي. القطاع 
الهصيوين: الكيان  مع  والتطبيع  الطاقة 

نقط  أوجه  أبرز  من  واحــًدا  بصفته  الطاقة  قطاع  يبرز 
الغاصب  الصهيوني  والكيان  املخزنية  الدولة  بني  التطبيع 
اخلبرات"  "لتبادل  اجلانبني  من  سعيا   .2020 دجنبر  منذ 
الــذي  الــوقــت  نفس  يف  واستيطاني  استعماري  مبضمون 
خبرات  مــن  االســتــفــادة  إلــى  املخزني  النظام  فيه  يسعى 
مقابل  والــغــاز،  النفط  مشروعات  من  الصهيوني  الكيان 
والطاقة  الطاقة  حتول  يف  املغربية  التجربة  من  االستفادة 

اخلصوص. وجه  على  املتجددة 
الذل  منتدى  فعاليات  خال  عليه  التأكيد  مت  ما  هذا 
أجل  من  تواصلوا  إسرائيل:  "املــغــرب-  شعار   حتت  والعار 
كاّفة  التحديات  مواجهة  قصد  البيضاء،   بالدار  االبتكار"  
والفيضانات  والتصحر  املياه  وندرة  الطاقة،  بأمن  املتعلقة 
العليا  املصالح  على  حفاظا  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع 

الغاشم. الصهيوني  للكيان 

مستورد  أكرب  ابعتباره  املغرب  إن 
إفريقيا،  مشال  يف  للطاقة 

تلبية  يف  صعبة  مهمة  سيواجه 
محاولة  يف  املزتايد،  املحيل  الطلب 
االسترياد.   فاتورة  عىل  للسيطرة 

وضع  الدولة  من  استدعى  مما 
التحدايت،  هذه  ملواجهة  برامج 

الدولة  وضعت   2009 سنة  فخالل 
الطاقة  "اسرتاتيجية  املغربية 

" طنية لو ا
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أي دور للمناضالت يف األحزاب الشيوعية والعاملية يف بناء الحزب املستقل

حزبنا  برامج  يف  كبيرًا  اهتمامًا  املــرأة  قضية  احتلت  فقد 
وينبع   1934 عام  اذار   31 يف  تأسيسه  منذ  العراقي  الشيوعي 
املـــرأة.  ــى  إل التقدمية  الشيوعيني  نــظــرة  مــن  املــوقــف  ــذا  ه
وسط  الشيوعيني  عمل  يف  واضح  بشكل  االهتمام  هذا  وجتسد 

النسوية. اجلماهير 
نضال  قيادة  يف  متميزًا  الشيوعيات  النساء  دور  كان  لقد 
املاضي،  القرن  اربعينات  من  الثاني  النصف  منذ  العراقية  املرأة 
تشكيل  وما  االنتفاضات  ويتصدرن  التظاهرات  يقدًن  فكّن 
النساء  مــن  مبــبــادرة   1952 عــام  يف  العراقية  املـــرأة  رابــطــة 
نضال  حقق  وقــد  الــنــضــال.  هــذا  مــن  جـــزءًا  إال  الشيوعيات 
منها  العراقية  للمرأة  عديدة  إجنــازات  الشيوعيات  النساء 
حدد  الذي   1959 188لسنة  املرقم  الشخصية  األحوال  قانون 
الرجل  بني  املساواة  على  وأكد  الزوجات  تعدد  ومنع  الزواج  سن 
الكرمي  عبد  حكومة  يف  الشيوعية  الوزيرة  لعبت  وقد  واملرأة. 
لعرض  األبرز  الدور  الدليمي  نزيهة  د.  الرفيقة  الراحلة  قاسم 

واقراره. القانون 
وقد اجتذب احلزب الشيوعي العراقي يف نضاله مجموعات 
كبيرة من النساء سواء األعضاء امللتزمات يف التنظيم احلزبي 
على  ومنهن  الدميقراطية  املنظمات  يف  والناشطات  املؤازرات  او 
برتو  بشرى  والدكتورة  خيري  سعاد  الدكتورة  املثال  سبيل 
وعايدة  الدليمي  ونزيه  مصري  وعميده  يوسف  ناجي  وثمينة 
ساسون  وسعيدة  يعقوب  وإلــني  حسني  الشيخ  وجنية  ياسني 
املئات  وغيرهن  زهدي  وخامت  خليفة  وزكية  الشريف  وبثينة 
العمل  ظروف  يف  واحلزبي  السياسي  العمل  وقدن  ساهمًن  ممن 
يف  ساهمن  وقد   .2003 عام  حتى   1934 الفترة  خال  السري 
اجلدد  العضوات  وكسب  النسوية  الشيوعية  اخلايا  إنشاء 
واألدبــيــات  الرسائل  ونقل  املــظــاهــرات،  وتنظيم  احلــزب  الــى 
اللجان  واملشاركة يف  األدبيات  واملساعدة يف طباعة  الشيوعية 
الى  الشيوعيات  من  املئات  تعرض  وقد  املرأة.  بشؤون  املختصة 
والسجون  العمل  من  والفصل  والتعذيب  واالعتقال  املاحقات 

واالعدام. 
وخوض  الساح  حمل  شــرف  الشيوعية  للمرأة  كــان  وقــد    
كردستان  يف  الشيوعية  األنصار  حركة  ضمن  املسلح  الكفاح 
نوعها  من  الفريدة  التجارب  من  التجربة  هذه  وكانت  العراق، 
مستوى  على  املــرأة  تاريخ  يف  ورمبــا  العراقية  ــرأة  امل تأريخ  يف 
العراقية  الشيوعية  املرأة  ترفع  مرة  فألول  العربية.  البلدان 
الى جنب مع رفاقها الشيوعيني إلسقاط  الساح وتقاتل جنبا 
املرأة  مفاخر  من  مفخرة  حقا  وهي  الصدامي.  الدموي  النظام 

العراقية.  الشيوعية 
والدفاع  والكفاح  واإليثار  التضحية  يف  املضيئة  الرموز  ومن 
حزبنا   شهيدة  الشيوعية   ــادئ  ــب وامل الوطنية  القيم  عــن 

ياسني.  عايدة  الرفيقة 
البصرة  أبناء  من  شيوعي  كــادح  الب  الشهيدة  ولــدت  فقد 
من  مبكرة  فترة  يف  ألشيوعي  احلــزب  يف  ألنضال  واحترفت 
االطاحة  وعند  ألعراقية,  ــرأة  امل رابطة  يف  وعملت  شبابها 
 1963 عام  يف  الفاشي  شباط  انقاب  أثر  أجلمهوري  بالنظام 
احمللية  اللجنة  يف  عضوًا  كانت  ياسني  عايدة  الشهيدة  فان 
من  لانتقال  اضــطــرت  ــد  وق الــبــصــرة  يف  الشيوعي  للحزب 
احلــزب  لتنظيمات  وانضمت  بــغــداد   الــى  البصرة  مدينتها 
ألسري  العمل  منظمات  قيادة  يف  وساهمت  بغداد   يف  ألسرية 
وقادت   . بغداد  مناطق  يف  احلزب   منظمات  بناء  أعادت  ألتي 
والتصفيات  القمع  حمات  رغم  ألنسائية  احلزب  تنظيمات 

الدموية.  السلطة  بها  تقوم  التي  اجلسدية 
 1976 عــام  العراقي  الشيوعي  للحزب  الثالث  املؤمتر  يف   

أملركزية  أللجنة  لعضوية  ياسني  عايدة  الرفيقة  انتخبت 
احلزب  قيادة  يف  عضوا  امــرأة  ثالث  بذلك  واصبحت  للحزب 
أول  ألرحال،  أمينة  الرفيقة  بعد  احلزب  تأسيس  منذ  أملركزية 
 1943 و   1941 عامي   بني  للحزب  املركزية  اللجنة  يف  امرأة 
ومن ثم الرفيقة الدكتورة نزيهة ألدليمي الوزيرة   يف حكومة 

.1959 عبد الكرمي قاسم يف عام 
عام  يف  احلزبية  املنظمات  ياسني  عايدة  الرفيقة  قادت  لقد 
يف  تتردد  لم  فإنها  الفاشية  القمع  حمات  ورغم  1978و1979 
واحلفاظ  للحزب  ألسري  العمل  وإدارة  بغداد  قلب  يف  البقاء 

الصدامي  النظام  إرهاب  من  الهاربني  الشيوعيني  مجاميع  على 
شكل  على  توزيعهم  على  وعملت  واجلنوب  الوسط  مدن  من 
بغداد  من  مختلفة  مناطق  يف  فردية  وصــات  صغيرة  خايا 
جانب  والــى  الفاشية.  السلطة  ماحقة  عن  اخفائهم  بغية 
أملطاردة  الكوادر  ألعديد من  ذلك فقد استطاعت تامني سامة 
أألنصار  قــواعــد  الــى  بأرسالهم  القمعية  السلطة  قبل  مــن 

العراق. شمال  يف  ألشيوعيني 

ألسري  العمل  قادة  من  تكن  لم  ياسني  عايدة  الرفيقة  ان   
ميدانية  قائدة  كانت  وامنا  اختفائهم  اماكن  يف  يقبعون  الذين 
يف نشاط دائم، تلتقي مع الكوادر احلزبية املوثوقة التي أطلق 
تعذيب  من  له  يتعرضون  ما  على  وتتعرف  أملعتقل  من  سراحها 
عن  االمنية  األجــهــزة  معلومات  ومعرفة  االعتقال  وأســبــاب 

الشيوعيني.  
تأمني  على  ياسني  عــايــدة  الشهيدة  عملت  جـــدارة  وبكل 
ويف  اخلارج  يف  الشيوعي  احلزب  قيادة  مع  واملراسات  الصات 
األنصار  قواعد  يف  كان  الذي  زوجها  لها  أرسل  وقد  كردستان. 

ملغادرة   1980 عام  ربيع  يف  متكررة  مناشدات  عدة  كردستان  يف 
املسلحة  الشيوعيني  األنــصــار  قواعد  الــى  والتوجه  بغداد 
إال  الفاشي  النظام  بطش  من  عليها  للحفاظ  كردستان  يف 
بدال  ببغداد  ايضَا  هو  وجــوده  بضرورة  عليه  ترد  كانت  أنها 
النظام  ضد  والسياسي  احلزبي  العمل  لقيادة  كردستان  من 
على  فأكثر  أكثر  املاحقات  حمات  اشتدت  وقــد  الــدمــوي. 
ألسلطة  1980ومتكنت  عــام  يف  والدميقراطيني  الشيوعيني 
يف  حزبي  موعد  يف  كانت  عندما  اعتقالها  من  الدكتاتورية 
عيادة أحد األطباء من رفاق احلزب ومت تغييبها وقتلها   حتت 

التعذيب. 
كبير  عدد  ياسني،  عايدة  الشهيدة  جانب  ألي  دائما  وكان 
احلملة  مواجهة  يف  هاما  دورا  لعبت  التي  النسائية  الكوادر  من 
بدور  األعوام  تلك  ومتيزت  1978و1979.  عام  بعد  الفاشية 
استشهاد  ألــي  أدى  مما  ألشيوعيات  والنساء  للفتيات  كبير 

الثمانينات. عقد  يف  منهن  العشرات 
لقد ادت الرفيقات الشيوعيات دورا رياديا يف اقتحام ميادين 
واالجتماعي،  الدميقراطي  الوطني  السياسي  النضال  وسوح 
وعملهن  الامحدود  وعطاءهن  اجلسور  بنضالهن  وضربن 
الوسط  يف  اخلــصــوص  وجــه  وعلى  اجلماهير،  بــني  املتفاني 

األجيال.  ذاكرة  يف  انحفرت  وملهمة  رائعة  امثلة  النسائي 
دعا  العراق  يف  حــزب  أول  هو  العراقي  الشيوعي  فاحلزب 
السياسية  حقوقها  عــن  ودافـــع  بالرجل  املـــرأة  مــســاواة  الــى 
املتخلفة،  واملفاهيم  االفكار  ونبذ  واالجتماعية  واالقتصادية 

املجتمع. يف  اساسي  كعضو  حقوقها  املرأة  على  تنكر  التي 

الرفيقة ام فرات

الشيوعيات  الرفيقات  ادت  لقد 
دورا رايداي يف اقتحام ميادين 

السيايس  النضال  وسوح 
واالجمتاعي،  الدميقراطي  الوطين 

الجسور  بنضالهن  ورضبن 
وعملهن  الالمحدود  وعطاءهن 
وعىل  الجماهري،  بني  املتفاين 

الوسط  الخصوص يف  وجه 
وملهمة  رائعة  امثلة  النسايئ 

األجيال انحفرت يف ذاكرة 
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اثــــارت مــشــاهــد فــيــديــو تــداولــتــه 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي إلمــام 
يستخدم  ــازة  ت بــاب  مبنطقة  مسجد 
ــن  ــري ــاص ق أطـــفـــال  حـــق  يف  الــعــنــف 
العتيق  التعليم  يف  ــا  دروسـ يتابعون 
مواقع  لرواد  صدمة  تازة  باب  مبنطقة 
مثل  كــان  فقد  االجتماعي،  التواصل 
مدافع  كل  خلد  توجه  جديدة  صفعة 
جديدا  وبرهانا  االنسان،  حقوق  عن 
يف  -وخــصــوصــا  مجتمعنا  تخلف  عــن 
املجتمعات  ركــب  عــن  التعليم-  طــرق 

املتقدمة. التعليمية  األنظمة  ذات 
دائما  املتخلف  املجتمع  اقترن  لقد    
يكونان  واللذان  والعدوانية،  بالعنف 
ويظهر  ــر،  ــه ــق وال لــلــقــمــع  مــصــاحــبــان 
القوة  ــى  ال املــفــرط  التعطش  يف  ــك  ذل
مصائر  لقلب  مظاهرها،  بكل  والسيطرة 
يف  ووضعهم  املجتمع،  ذلــك  جماهير 
احتماالت  بكل  حافل  مجهول  مصير 
باملسؤولية.  الشعور  وانــعــدام  القلق 
املجتمع األبوي  وميارس ذلك من طرف 
ونقصد به هنا كل من ينصبون أنفسهم 
معلمني،  )آباء،  الصاعد  اجليل  عن  آباء 
مــربــيــني، فــقــهــاء، رجـــال ســلــطــة..(، 
واملدرسة وتختتم يف  تنطلق من االسرة 

احلياة. مناحي  كل 
جتعلهم  تربية  الشباب  يتلقى  هكذا 
العامة  ــال  ــم االع يــوكــلــون  متفرجني 
من  النوع  هــذا  ان  سنا.  يكبرونهم  ملن 
البرجوازي  املجتمع  يف  ينتج،  التربية 
عن  منسلخني  افـــراد  االقــطــاعــي،   –
بالتزام  جتاهه  يشعرون  ال  مجتمعهم 
مباشرة  يتعلق  مبا  اال  يتحسسون  وال 
نظرهم  يف  الــعــام  فالشأن  بأنفسهم. 
عن  بالعجز  يشعرون  وهم  مجرد  امر 
الطبيعي  فــمــن  ــذا  ولـ فــيــه.  الــتــأثــيــر 
مبا  العامة  األمــور  يوكلوا  ان  عندهم 
"الكبار"  الى  السياسية  السلطة  فيها 

فعا. ميارسونها  الذين 
يعد  الــعــنــف  أشــكــال  ابــشــع  ان  ومــع 
القانون،  عليها  يعاقب  البدني  العنف 
فيديو  يف  شــاهــدنــاه  الـــذي  كالعنف 
يعني  ال  ذلك  أن  إال  تازة"،  باب  "فقيه 
يتخذها  أخــرى  ألشكال  وجــود  ال  أنــه 
التعليمي  النظام  يف  املــمــارس  العنف 
مبجتمعاتنا، بل كذلك الضغط املعنوي 
للمشاعر  إيـــذاء  مــن  عنه  ينجم  ومــا 
ــراث  ــت ــة،أو عـــدم االك ــرام ــك ــل وجـــرح ل
ووضع  واألحاسيس،  واألفــكــار  ــأآلراء  ب
وقهر  ضغط  حتت  التلميذ/الطالب، 
متازما  ذلــك  ويكون  مستمر،  نفسي 
ينبني  التي  التلقيني  التعليم  لطريقة 
مبجتمعاتنا،  التعليمي  النظام  عليها 
العتيق"  "التعليم  منــوذج  يعد  والتي 
السلطة  تستطع  لم  منه  منــوذج  سوى 

يبدوا  ال  حتى  وتغليفه  "مكيجته" 
لنا يف  التي ظهرت  املقززة  الصورة  بتلك 

الفيديو.
اثار  الفقيه"  "فيديو  ان  من  وبالرغم 
التي  للمارسات  منتقدة  أفعال  ردود 
اظهر  من  هناك  ان  اال  عليها،  احتوى 
مؤيدة  فعل  ردود  بــدونــه(  او  )بوعي 
له  ملا  عنه  باالفراج  طالبت  و  بل  لها، 
أمور  أولياء  من حظوة وقبول من طرف 
دروسا  يتلقون  الذين  األطفال  أولئك 
يف  بذلك  طالبوا  ممن  وإن  بل  لديه، 
اجلرائد  إلحــدى  التصريحات  إحــدى 
ألحد  أب  بأنه  نفسه  قدم  االلكترونية 
بأنه  معناه  فيما  وقال  األطفال،  أولئك 
الضرب عندما كان طفا يف  يتلقى  كان 
فقط  وليس  "الففيه"  طرف  من  ظهره 
التصريح  نفس  ويف   ،!!! "األرجل"..  يف 
يتابع  وهــو  األب  هــذا  طفل  استرسل 
ليطالب  "الفقيه"  نفس  عند  دروســه 
"الفقيه"  ذلك  سراح  اطاق  بدوره  هو 

! باملدح  عليه  وأثنى 
السلوكات  هذه  بأن  هنا  ياحظ  ما 
سلطتها  متارس  ان  ميكن  ال  املدرسة  يف 
من  بــدعــم  اال  الــطــفــل  عــلــى  وقــهــرهــا 
األســرة،  مؤسسة  وهي  أخــرى  مؤسسة 
املمارس  والقهر  القمع  ذلــك  تثمن  إذ 
الطالب،  او  التلميذ  ذهنية  يف  وترسخه 
ويظن  معه  يتماهى  جتعله  وكذلك  بل 
للتعلم،  الصحيحة  الطريقة  هو  بأنه 
يتأثر  ال  املــتــعــلــم  الــفــرد  ان  ــك  ــذل ك
بفهمه  يهتم  ال  النه  التعيلم  مبوضوع 
وحفظه  باستنتساخه  بــل  ــه  ــ وادراك
ذاته  يثبث  الذي  هو  املجتهد  والتلميذ 
املــكــافــة ال بــطــرح األســئــلــة بل  ويــنــال 
والعنصر  )امللقنة(،  األجوبة  باعطاء 
فهو  والــعــقــاب  التلقني  بــني  املــشــتــرك 
السلطة  عــلــى  يــشــدد  منهما  ــل  ك ان 

اإلدراك. و  الفهم  ويستعبد 
وكل  املخزني  النظام  أراده  مــا  هــذا 
اقــتــصــاديــة  ــات  ــي ــن ب ذات  ــة  ــم ــظ األن
شوه  الستعمار  تعرضت  واجتماعية 
إقطاعية  بنية  من  الطبيعي  تطورها 
ذلــك  إن  صــرفــة،  ــيــة  رأســمــال لــبــنــيــة 
استفادت  والــبــطــيء  املــشــوه  الــتــحــول 
على  ســيــطــرت  ــتــي  ال الــطــبــقــات  مــنــه 
لهاته  والسياسية  االقتصادية  املصالح 
عبر  حتـــاول  بالتالي  ــي  وه الــبــلــدان، 
نفس  إنــتــاج  إعــادة  ــرة،  واالسـ التعليم 
احلالية  اإلنــتــاجــيــة  الــعــاقــات  تــلــك 
االجتماعي  الوضع  على  اإلبقاء  عبر 
كما  والسياسي  االقتصادي  وبالتالي 
بسيطة  حتسينات  عدى  ما  عليه،  هو 
والتي  العاقات،  تلك  بجوهر  متس  ال 
رئيسيا  جــزء  الــذكــوريــة  ــرة  األس تعد 

. منها

العنف املدريس وانعكاساته عىل 

حياة األفراد: »فقيه« طنجة منوذجا
مدرسة آدم الروبي املــغــرب  لطلبة  الوطني  االحتــاد  شكل  لقد 

واالرتباط  بالوعي  مدها  و  الطابية  اجلماهير  لتاطير 
املتداول  العام  الشعار  كان  بحيث  املغربي،  الشعب  بهموم 
جماهيرية  معركة  لكل  ــو:  ه الطابية  الــســاحــة  يف 
الطابية  اجلماهير  فانخراط  اجلامعة،  داخل  صداها 
ومشاركتها كان معروفا يف كافة معارك و نضاالت الشعب 
الريف  حراك  إلى   1973 مارس   23 انتفاضة  من  املغربي، 
غيرها،  و   1990 و   1984 بانتفاضات  مــرورا  جـــرادة،  و 
طرف  مــن  املــدعــوم  للنظام  الطبقية  السياسات  ضــد 

االمبريالية.
املعسكر  بني  الباردة  احلرب  فترة  خال  انه  املعلوم  من 
التقدمي التحرري الذي كان يقوده االحتاد السوفياتي، 
و  الغربية  الذي تقوده االمبريالية  الرأسمالي  املعسكر  و 
على رأسها االمبريالية األمريكية، انضم النظام املغربي 
دعمت  التي  األنظمة  بني  من  كان  و  الثاني،  املعسكر  إلى 
العسكرية  القواعد  مبنحه  االستعماري  املعسكر  هذا 
التسهيات  ومختلف  االستخباراتية  واالتــصــاالت 
احلقبة  هذه  خال  األول.  املعسكر  ملواجهة  الضرورية 
التقدميني  للطلبة  املوحدة  اجلبهة  تأسست  التاريخية، 
ضد  للنضال  مــحــوريــة  قلعة  شكلت  الــتــي  ــثــوريــة،  ال
وسياساته  االمبريالي  احللف  إلــى  النظام  اصطفاف 
طلبة  ضد  نضاالت  خاضت  كما  والاشعبية،  الاوطنية  
القوى السياسية اإلصاحية التي مهدت الطريق ملهادنة 

النظام والتعاون معه. 
الطلبة  تيار  سيتمكن  عشر،  اخلامس  املؤمتر  خال 
التقدميني من احتال الصدارة، بشكل مطلق، عل قيادة 
وثيق  ارتباط  له  الذي  التيار،  هذا  الطابية.  املنظمة 
و على اخلصوص  املغربية،  اللينينية  املاركسية  باحلركة 
قيادييه  من  العديد  سيتعرض   " األمــام  إلى   " منظمة 
احلملة  مــع  ــوازاة  ــ مب الــنــظــام،  طــرف  مــن  شــرس  لقمع 
القمعية التي تعرضت لها منظمة " إلى األمام" املعارضة، 
 " التاريخية  لوثيقتها   ،1973 غشت  يف  إصــدارهــا  اثــر 
كان  الوثيقة  هــذه  الــعــدو".  نيران  حتت  احلــزب  لنبني 
و  املغرب  داخــل  الطابي  احلقل  داخــل  عــارم  صدى  لها 
ليشن  النظام،  حفيظة  أثار  الذي  احلدث  وهو  خارجه، 
فيهم  مبا  الطلبة  صفوف  يف  واسعة  اعتقاالت  حملة 
قيادة االحتاد الوطني لطلبة املغرب. خال هذه الفترة، 
بتاريخ  لاحتاد،  القانوني  احلظر  قرار  النظام   سيصدر 
الطابية  اجلماهير  دفع  احلظر  هذا   .1973 يناير   24

كمحاولة  الــســريــة،  الــنــضــال  مــجــالــس  تشكيل   إلـــى 
البيروقراطية  العناصر  من  املنظمة  قيادة  السترجاع 
مساعدة  يف  أســاســيــا،  دورا  لعبت  الــتــي  اإلصــاحــيــة، 
داخل  العارم  الثوري  اليساري  املد  محاصرة  على  النظام 
بوزير  دفع  ما  و هو  العليا،  املدارس  و  املعاهد  و  اجلامعات 
التعليم العالي الى اصدر قرارا يفرض تعاضديات إدارية 
لتنظيم شؤون الطلبة. هذا القرار الذي وافق عليه التيار 
اإلصاحي: املشكل، اساسا، من طلبة االحتاد االشتراكي 
من  رفضه  مت  االشتراكية،  و  والتقدم  الشعبية  للقوات 
بالهيكلة  تشبث  الذي  الثوري  اليسار  طلبة  تيار  طرف  
النضاالت  ستستمر  املستقلة.  القاعدية  التنظيمية 
الطابية، بقيادة التيار الثوري الذي يشكل األغلبية يف 
اجلامعات و املدارس العليا، و هو ما اجبر النظام على رفع 
ذلك،  بعد  سنة   ،1978 غشت  شهر  يف  القانوني  احلظر 
استثنائية  ظروف  يف  بالدارالبيضاء،  املؤمتر16  سينعقد 
الذين  الثوريني  الطلبة  تيار  بني  الصراع  باحتدام  تتسم 
طلبة  و  القاعديني  الطلبة  بتيار  يعرف  بات  فيما  تكتلوا 
النظام  خطة  تكييف  حاولت  التي  اإلصاحية  القوى 
القاعديني.  الطلبة  تيار  تنامي  إضعاف  إلــى  الهادفة 
املؤمتر،  يف  الساحق  فوزهم  رغــم  انــه،  املاحظ  أن  إال 
يف  اإلصــاحــيــة  الــقــوى  طلبة  ليستمر  سينسحبون، 
املؤمتر17  سينعقد   ،1981 شتنبر  خال  االحتاد.  قيادة 
وسيخفق  بالرباط،  للمهندسني  احملمدية  باملدرسة 

إفــراز قــيــادة جــديــدة، لتتم  املــؤمتــرون يف  و  املــؤمتــرات 
القيادة.  يف  زالــوا  ال  الذين  األعــضــاء  يف  الثقة  إعــادة 
تنظيميا  فراغا  اجلامعية  الساحة  ستعرف  ذلك  بعد 
يقودون  القاعديون  الطلبة  استمر  ذلك،  مع  و  فضيعا، 
العليا.  واملـــدارس  اجلــامــعــات  داخــل  متعددة  نــضــاالت 
حمات  أخرى،  مرة  النظام،  سيشن  املرحلة،  هذه  خال 
القاعديني،  الطلبة  صفوف  يف  واالعتقاالت  التضييق  
اجلامعات،  داخل  مخبرين  و  بوليسية  عناصر  دس  عبر 
قاع  إحــدى  للمهندسني،  احملمدية  املدرسة  وعسكرة 
احلصار  من  اجلو  هذا  استمر  الثوري.  الطابي  النضال 
الطلبة  بقيادات  اللصيقة  البوليسية  والتضييقات 
الطالبني  استشهاد  تاريخ   ،1984 سنة  الى  القاعديني 
عن  ــراب  اإلض اثر  الهواري  ومصطفى  الدريدي  بوبكر 
املأساوي،  احلــادث  هذا  بعد  يوم.   62 دام  الذي  الطعام 
ناجتة  انشقاقات   عدة  القاعديني  الطلبة  تيار  سيعرف 
إذ ستعرف  له،  الرافضني  و  بالتنظيم  التشبث  انصار  عن 
الساحة اجلامعية ظهور تيار طلبة الكراس، الداعي إلى 
إيجاد  عبر  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  هيكلة  إعادة 
تنظيم  و  اإلصاحية  القوى  طلبة  مع  عليه  متوافق  حد 
القاعديني،  الطلبة  أن  إلى  أشار  كما  استثنائي،  مؤمتر 
بعدم  األخير  املؤمتر  فشل  يف  املسؤولية   من  جزء  لهم 
سيظهر  ذلــك،  بعد  املنظمة.  قيادة  مسؤولية  حتملهم 
تيار طلبة البرنامج املرحلي، الداعي إلى النضال من اجل 
املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  عن  العملي  احلظر  رفع 
ذلك  بعد  للبروقراطية.  والتصدي   النظام  ومواجهة 
املمانعني،  التقدميني  القاعديني  الطلبة  تيار  سيتأسس 
إلى  يــدعــوان  الــذيــن  التقدمي  اليسار  طلبة  تيار  ثــم 
نبذ  مع  استثنائي  ملؤمتر  واإلعداد  املنظمة  هيكلة  إعادة 
هذه  كل  رغم  انه  بالذكر،  واجلدير  اجلامعة،  يف  العنف 
القاعديني،  الطلبة  نضاالت  و  صمود  فان  االنقسامات، 
فضح  يف  ساهم  بينها،  فيما  التنسيق  وعدم  تشتتها  رغم 
العمومي  التعليم  إلى اجتثاث  الهادفة  النظام  مخططات 
واألجنبي.  احمللي  للرأسمال  املغربية  اجلامعة  وتفويت 
للقاعديني،  اجلسام  والتضحيات  النضاالت  كل  ورغــم 
العناصر  أن يخترقهم لاستفراد ببعض  النظام  استطاع 
من  وتستفيد  استفادت  مجيمعات،  ولتخلق   املــؤثــرة  
للنضال  توحيد  إي  وتعادي  اجلامعات  يف  النظام  ريــع 

الطابي، حفاظا على هذا الريع. 
ان الصمود البطولي العام ملختلف التيارات القاعدية 
إلى  النظام  جلوء  وراء  كان  متفاوتة،  بدرجات  املناضلة، 
ودعمه،  السياسي  اإلسام  طلبة  باسم  جديد  تيار  خلق 
ما  وهو  املغربية،  اجلامعة  داخل  اإلحلاد  محاربة  قصد 
أدى إلى مواجهات عنيفة، مت، خالها، استعمال السيوف 
عن  الغريبة  الظاهرة  هذه  البيضاء.  األسلحة  ومختلف 
املضاد،  والعنف  العنف  استفحال  إلى  أدت  اجلامعات، 
وأدت إلى استشهاد العديد من الطلبة كان أولهم الطالب 
إلى  باإلضافة   ،1991 سنة  بوملي  املعطي  القاعدي 
من  كبيرة  ــداد  أع بها  أصيب  التي  املستدمية  العاهات 
ليقتحم  محبوكة  اخلطة  كانت  احلال،  بطبيعة  الطلبة. 
الطابي  اجلــســم  ويــخــتــرق  اجلــامــعــة  حــرمــة  الــنــظــام 
الضمانة  الطابية،  الوحدة  من  تبقى  ما  على  ليقضي 
الكارثية  املعنوية  و  املادية  الظروف  ملقاومة  الرئيسية 
يدخل  وهذا  الطابي.  القطاع  على  النظام  فرضها  التي 
االمبريالية،  املالية  املؤسسات  لبرامج  النظام  تنفيذ  يف 
تفويت  و  التعليم  مجانية  على  القضاء  تستهدف   التي 
املخطط  هذا  للرأسمال.  العموميتني  واجلامعة  املدرسة 
يتطلب إضعاف املقاومة الطابية، عبر تشتيت نضاالتها 
بينها.  فيما  االقتتال  و  الداخلية  بالصراعات  وإلهائها 
للعنف  حدا  تضع  و  الفصائل  كل  لتجتمع  األوان  آن  لقد 

الذي ال يخدم إال مصلحة النظام وأذنابه.                        
اوطامي قاعدي

القطاع الطاليب بني مطرقة تصفية الجامعة 

العمومية وسندان العنف الداخيل
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

     يبدو أن السلوك احلضارّي الواعَي يف اجلغرافيات جميعها 
النسبية  من  "يتخلص"  أن  ميكن  شيء  ال  إذ  باملكاشفة،  مرتهن 
حتى  نسبّي  شــيء  "كــل  القائل:  )إينشتاين(،  صاغها  كما 
ألنها  تزعج  املكاشفة  تلك  أن  املتواضع  تقديري  ويف  اإلنسان." 
تخرق  ثمة  ومن  االختاسات   / االختاالت  تعري  فاضحة، 
واملتواطئني..  املناورين  لــدى  الضيقة  االنتفاعية  املصالح 
على  صــارخــة-  دالالت  دال-  مؤشر  وبــعــده  هــذا  قبل  وهــي 
والعقلنة  احملاجة  على:  يقوى  ال  َمن  إليه  يعمد  هروبّي  منزع 
وميكيافيليته  براغماتيته  ألن  يتجاهلها  أو  واملوضوعية.. 
التخاذل  يف  أطنابه  الضارب  البئيس،  املوقف  ذلك  تقتضيان 

املتردي. املتدني، 
القبيل،  أقدر على ممارسات من هذا  املتثاقف  كان       ورمبا 
لذلك  اليسارية،  األدبيات  َوفق  اخليانة،  تبرير  يحذق  أنه  مبا 
ترغيبا  بالنواجذ،  املستبدة  األنظمة  يف  السلطة  عليه  تعض 

يبرر  ومزمارا،  بوقا  أضحى  قد  هو  فإذا  تارات،  ترهيبا  تارة، 
انتقاله  ُيحتَمُل  أنه  واألفظع  الرجعية،  األنظمة  تقرره  ما 
أكثر  يف  حدث  ما  نحو  اليمني،  أقصى  إلى  اليسار  أقصى  من 
يتنصل  وهكذا  مختلفة..  مجتمعات  يف  تاريخية  حلظة  من 
التنوير  والتقومي،  النقد  نظير  تاريخية  مسؤوليات  من 

التغيير. اشتراطات  من  وذاك  هذا  إلى  وما  والتثوير، 
هما  بآليتنْي  محصن  فإنه  احلقيقّي  التقدمّي  املثقف  أما 
النقد والنقد الذاتّي، باإلضافة إلى التكوين املمتد)املستمر(، 
الواقع قراءات متفاعلة متكنه من رصد  إلى قراءة  مما يقوده 
والظاهر  املجتمعّي،  النسيج  يف  نارها  تستعر  التي  املتغيرات 
تفعيا  اجلــدلــيــة،  بــأدواتــهــا  املنهجية  الكفاية  يفّعل  ــه  أن
االنتقاء..  يستسيغ  ال  التقزمي،  يقبل  ال  حاسما  حــازمــا، 
دومنا  حتديدا..(  اإلنسانية،  )العلوم  مرجعياته  من  مفيدا 
تخترق  التي  واجلماليات  اخلالدة،  العاملية،  اآلداب  تناسي 
بعض  عرف  الشامل"  "املثقف  مفهوم  جنم  كان  وإذا  احلدود. 
بالوطن  فإننا  الــوجــودّي)ســارتــر(،  الفيلسوف  بعد  األفــول 
ألننا  الشمولية  تلك  إلى  -ات-  حاجة  فينا  زالت  ما  العربّي 
متتبعني  أن  من  الرغم  على  التخصص،  مفهوم  بعد  نحدد  لم 

الرأَي. هذا  يقاطعوننَي  ال  معينني 
املثقف  "حـــريـــة"  جتـــدي  ــل  ه ــم:  ــه ــل ــاِئ أس أن  ــن  ــك ومي      
تبعيا،  كونه  من  املجتمع  يتخلص  لم  ِإن  فتيا  و"استقاليته" 
احلرية  بأن  النخاع  حتى  مقتنع  إنني  بل  ؟!،  إحلاقيا  ذيليا، 
مقدمة  هي  الشعبية  اجلماهير  تنتزعها  التي  السياسية، 
ستكون  املتثاقفني  نــداءات  فإن  وإال  كلها،  األخــرى  احلريات 

بارد.. حديد  يف  يضرب  أو  املاء،  على  يخّط  كَمن 

ملاذا املكاشفة مزعجة؟

الرتبية والحب

أقارب  أن  املساهمة  هذه  يف  لي  يعّن 
التربية  ــة  ــه وج ــن  ــب"م ــوم"احل ــه ــف م
والــتــكــويــن،مــؤكــدا مــقــولــة ســقــراط 
ميكنني  إنكاريا:"ماذا  تساؤال  املتسائلة 
أن أعلمه مادام ال يحبني.؟"..بل إنني 
أكاد أزعم أن احلق يف احلب أحد حقوق 
عصر  أسست  التي  باملجتمعات  املتعلم 
أنوارها حداثة / حتديثا،السيما بعدما 

من  التفاعلية  البيداغوجيات  حققته 
كثيرة،  استراتيجيات  فّعلت  فتوحات 
أخرى  حقوقا  توقر  متعددة  طرائق  و 
حلظة  اعتبرت  توجهات  تعزر  نفيسة  
يف  قبيل:احلق  مــن   ، بــكــرا  متظهرها 
االعــتــراف، هــذا احلــق اجلــدلــّي الذي 
املنطلق،  الثنائية:السهم  سهمي  يؤّمن 
الــراجــع، وإال فــإن احلــق يف  والــســهــم 
لنب  كأنه  يغدو  البيداغوجّي  اإلنصات 

العصفور، أو النوق العصافير.
وواضح أن الفضاء احلاضن هو فضاء 
احلموالت  الدميقراطّي،ذو  التعاقد 
الكونية.  بالقيم  املتخمة  اإلنسانية، 
ومن باب السماء فوقنا واألرض حتتنا 
اقتضاءات  املــغــري  الطموح  لــهــذا  أن 
نظير  خــاصــة،  اشــتــراطــات  و  معينة 
)املــتــواري( الضمنّي  باملنهاج  ــان  اإلمي
وجتذير   ،le curruculum caché
،منفتحة  مفتوحة  نوعية  منظومة 
املتعلم)حاجاته،رغباته، عوالم  على 
حافزة،ميّسرة،مقّومة،  انتظاراته...( 
ــن اجلــــــرأة  ــ فـــيـــهـــا غـــيـــر قـــلـــيـــل مـ
واملـــجـــازفـــة))يف املــخــاطــرة جـــزء من 
النجاة."النفرّي".((.وهي إذ تنحو هذا 
به  اعترفت  ما  َوفق  تنحوه  إمنا  املنحى 

البيداغوجيا الفارقية.
بعامة  البيداغوجيا  عرفت  هكذا 
انقابا عاقيا ينصف  أطراف األنشطة 
واملــتــدخــلــني  التعليمية-التعلمية 
فيه"العلمّي"/  تصالح  فيها،إنصافا 
األول  كــون  من  الرغم  على  "الــفــنــّي"، 
اجلمع.(،  بصيغة  علوم  متكثرا)هي 
"املستفزة"إيجابا،  املفاهيم  من  ولعل 
أن  والــواقــع  املــتــعــلــم".  مفهوم"مهنة 
يقتضي  اســتــغــراقــّي  حــقــل  الــتــربــيــة 
والتأني،باعتبار  ــؤدة  ــت ال مــن  كثيرا 
أنانا  تطوير  على  قدرتنا"الدائمة" 
املهنة  تلك  كانت  وِإن  البيداغوجية، 
: un drôle de métier ،كما  غريبة  
Philippe Perrenoud..الذي  قــال 

الحظ مجموعة ماحظات منها:

* إكراهات الزمن والامرونة...
* ضمور الفارقية..

* انحسار حرية املربي و انحصارها..
* بيروقراطية العاقة التربوية...

تدعم  الــتــي  الــوضــعــيــات  غــيــاب   *
 la"ب"اإلبداعية وحتتفي  املشاريع 

..créativité

ــواب/ ــ ث  : ــيــــة  ــائــ ــنــ ــثــ لــ اإلخـــــــــــــاص   *
الكفايات  وبناء  التمهير  عقاب..بدل 

وتطويرها..
* سيادة الضغط واملراقبة...

 Métier d'éléve et sens(
 du travail scolaire.ESF.5éme

).édition.2004

 Michel Brossard ــزل  ــت ــخ ي
ثالوث  يف  املتعلمني  إجنــازات  محددات 

هو:
على  املتعلم  ــدرة  ق  : التأطير   -  1
معرفية  عاقات  أن"يتموقع"ناسجا 
بؤر  أن  مــهــاريــة،مــوقــفــيــة...وعــنــدي 
بــدءا،خــاصــٌة  عــامــٌة  املتعلم  اهــتــمــام 
حسب  كم  إلى  يتحول  الكم  ألن  ختما، 
قواعد املادية اجلدلية.. وهو ما يناظر 
التخصص.وأذكر  ،مقدمة  العام  الطب 
ما قرأت هذه اجلملة:"اشبع  أنني يوما 

ثم تفلسف.."
وأنشطة  عمليات  االستباق:   -  2
 le وغائيته  التعلم  بعّلية  مرتبطة 
pourquoi du travail،حتى  "يؤمثل" 
املــتــعــلــم مــواقــفــه احلــاســمــة،ألــيــســت 
 l'école( التعلم..؟!  حيز  هي  املدرسة 
 pour apprendre.esf 8éme

)édition 2007

3 - االختيار: ملخصه أن يكون بوسع 
املركزية،  املعطيات  استجاء  صاحبنا 
تطوريا،ألم   صوغا  املعنى  صوغ  وإعادة 
يعتقد  مؤرخو األفكار أن مصادر الفكر 

هي :احلس،العقل،احلدس..؟!
  "  Brossard ــاه  ســـمـ مـــا  ــعـــزز  يـ
كل  تقل  الــبــلــيــُغ:"ال  اخــتــيــارا"الــقــوُل 
مــا تــعــرف،بــل اعـــرْف كــل مــا تــقــول".
باإلضافة إلى أن طيف صاحب املقدمة 
وقت  ،يف  قضيتني  يف  تفكر  يــلــوح:"ال 

واحد."
سبيل  من  السطور،هل   هــذه  بعد 
يحدد مفهوم"مهنة املتعلم"،نتجاوز به 
القاتل،فيغني  التردد  و  املربكة  احليرة 

حينئذ عن كثير من الهذر والهدر؟!..
.مهنة املتعلم هي مهنة مركبة تْقدر 
منطِق  متّثل  وجودنا-على  املتعلَم-عّلة 
مبمارسات  آخر)جديد(،مشفوٍع   فكر 
كسبها صاحبنا متأرجحا بني"املعريّف"،و 
ــا  ــي ــارّي"،واع ــه ــه "امل ــل ــّي"،ب ــدان ــَوج "ال
)فيه(.. واملشترك  متييز"الشخصّي" 
مأجورة  غير  املهنة  ــذه  ه تبدت  وإن 
ــة،ال  ــروريـ ضـ sans salaire،فهي 
ــل((  ــم ــع ــاح"))ال "ِإجن يف  منها  مــنــاص 
ــّي،  ــدرسـ ــومي املـ ــق ــت حــســب آلـــيـــات ال
الــذات   إلــى  يرتد  أنــه  لــو  كما  ويــقــدم 
مرتهن  حقيقته  يف  ــو  ،وهـ  de soi.
وسلوكية  مؤسسية،ثقافية  مبحددات 
أخيلة  ــن  ع غــريــبــة  بــعــيــدة-غــالــبــا- 
ــا يــنــجــزه  ــف مـ ــ ــا وص ــه ــّم ــم، ه ــل ــع ــت امل
املثال  وتفسيره،مستعدية  املتعلم 
البيداغوجّي.. املثال   ، السوسيلوجّي 
ومهما يك أمر املفهوم و/أو األفهوم، فإن 
احلياة،قاهر  أســرار  كاشف  هو  املتعلم 
دروب  ــزو  ــ غـ ــر  ــامـ ــغـ ــا،مـ ــهـ ــاتـ ــراهـ إكـ
املواقف،  و  املهارات  إلى  املعرفة،املتطلع 
محاوال بكل ما أوتَي أن يطور   كفاياته 
تدريسها،  ميكن  ال  أنه  املبنية،السيما 
محق  ..وهـــو   Perrenoud ردد  .كما 
أيضا إذ اشترط يف تغيير التربية ثورة 
من  حقل  أّي  تستثني  ال  كوبرنيكية 

حقول املجتمع.
سحرهما  والــتــعــدد  ــاف  ــت ــاخ ل
حققت  رمبــا  اآلســر،بــل  وإدهــاشــهــمــا 
جماليتها  )احلــد(  التعريف  إشكالية 
ــّي محمود  ــن قــلــق ذه ــن  م تــثــيــره  ــا  مب
الرغم  ولود،على  مخاضات  إلى  يدفع 
التي  الـــوالدة  ــذه  ــوالدة،ه ال عسر  من 
القيصرية  "للوالدة  تستسلم  عساها" 
عن  مندوحة  ال  وذاك  أحيانا.لهذا 
 la)النصوص")تركيبها مهارة"تأليف 
composition des textes،القادرة 
يف  خصيصة  مــن  ــر  ــث أك إدمــــاج  عــلــى 

"تعريف"مؤقت.
تقاسُم  هي  التربية  ِإن  أقول  .أخيرا 
تقاسما   ، والفنون  اجلنون  من  حصتنا 
الُهداة  بأن  ،مؤمنا  مريدا،واعيا،راغبا 
لتأمّت بها يف أّي زمكان..وال  أتعسف لو 
نظام  أّي  احلكيمة:"أِرني  اجلملة  رددت 
تربوّي تتبنى أُقْل لك من أنت.."إنها حق 
ولن تكون امتيازا إذا استماتت الشعوب 
يف الدفاع عن املدرسة العمومية،ابتغاَء 
اخلــصــخــصــة..هــذا  ضـــد  حتصينها 
عّد  الــتــي  املهنة  تلك  يسم  مــا  بعض 
 René la borderie صــعــوبــتــهــا 
 le métier d'éléve . َبـــَدِهـــّيـــة) 
وكان   ،)hachette.paris.1991.p:11
يف  أهميتها  مــدى  عــن  املتسائلني  مــن 
إنسانا  يولد  الفرد  أن  يتصور  احلياة.و 
مــواطــن،األول  ــى  إل بعدئذ  ليتحول 
الناس  أن  ُيْبنى..ومبا  واآلخــر  معطى 
متساوون يف املوروث واحلقوق،فإن على 
التي  املهنة  جميعا  متنحهم  أن  املدرسة 

أبدا لن يتخلوا عنها..

نورالدين موعابيد

نورالدين موعابيد
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املغربية  والجمعية  فرباير   20 وحركة  الدميقراطي  الهنج  شبيبة  مناضل  املهداوي  رفيق   الدميقراطي  الهنج  جريدة  تستضيف 

لفرع  كرئيس  محليا  مسؤوليات  عدة  فهيا  تحملها  اليت  ابملغرب  املعطلني  الهشادات  لحملة  الوطنية  والجمعية  االنسان  لحقوق 

الناظور ووطنيا كعضو مكتب تنفيذي لواليتني ورئيس املؤمتر 14 لذات اإلطار ,وتجدر اإلشارة إىل أنه  اتبع دراسته بجامعة محمد 

األول بوجدة وتحصل فهيا عىل هشادة اإلجازة يف القانون الخاص تخصص عقود وعقار .

اإلنتاج 1      لمنط  مالزما  وضعا  العطالة  البعض   يعترب          
الرأمسايل. إىل أي مدى يصح  هذا الربط؟

قضية البطالة قضية طبقية مازمة لنمط اإلنتاج الرأسمالي 
وبالتالي ال ميكن القضاء على البطالة إال بالقضاء على النظام 
الرأسمالي الذي ال ينتج إال املزيد من البطالة والفقر والهشاشة 

الربح  على  تــواجــده  يبني  بحيث  اإلجتماعية  املــأســي  وكــل 
ومراكمة األموال بعيدا عن حتقيق الرفاهية لإنسان  ودون أن 
يعير  أي إهتمام حلقوقه السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية , بحيث ترفع الدول الرأسمالية يدها على القطاعات 
اإلجتماعية بشكل عام وقطاع الشغل بشكل خاص باعتبارها 
كعمال  املعطلني  مــن  جيوش  إلنــتــاج  منتجة  غير  قطاعات 
بثمن  الرأسمالية  الشركات  لكبرى  توجيههم  يتم  إحتياطيني 
أقل إلنتاج فائض القيمة الذي ال يستفيدون منه , عكس الدول 
التي لها نظام إجتماعي والتي تضع احلق يف الشغل ضمن أولى 

أولوياتها وتعرف معدالت بطالة أقل.

املغرب  وابعتبار  االول،  السؤال  مبوضوع  ارتباطا             
االقتصادية  سياساهتا  ،تمتزي  تبعي  رامسايل  نظام  دولة 
الرأمسال،   ملصالح  الخادم  الطبقي  بطابعها  واالجمتاعية 
عرب  ببالدان  العطالة  مستوى  عىل  السياسات  اتثريهذه  ما 

واجمتاعيا؟ اقتصاداي  املخزنية  للسياسات  الكربى  املراحل 

العاملية  لإمبريالية  تبعية  رأسمالية  دولة  املغرب  باعتبار 
خاصة األمريكية والفرنسية ال يتواني يف اإلقتراض ورفع معدل 
املديونية الذي بلغ %90 من الناجت الداخلي اخلام وبالتالي رهن 
صندوق  خاصة  العاملية  املالية  للمؤسسات  الوطن  مستقبل 
يف  تتحكم  التي  األخيرة  هــذه  العاملي  والبنك  الدولي  النقد 
اإلقتصاد احمللي وتوجهيه مبا يخدم مصالح النظام الرأسمالي 
عبر اإلستنزاف املنهج للثروات واخليرات الوطنية وجعل املغرب 

سوقا إستهاكية لتصريف فائض اإلنتاج.
اإلجتماعية  الــســيــاســات  عــلــى  سلبا  سينعكس  ــا  م هـــذا 
متدنية  مراتب  يحتل  الــذي  املخزني  للنظام  واإلقتصادية 
ارتفاع  مقابل  الدولية  التقارير  حسب  املجاالت  من  الكثير  يف 
واستمرار  األفواه  تكميم  سياسة  ونهج  والفقر  البطالة  معدالت 
والسياسية عبر  األعتقاالت  النقابية  التضييق على احلريات 
إلى  إضافة   , والصحافيني  واملدونيني  املناضلني  تطال  التي 
وضرب  العمومية  الوظيفة  وإعدام  العمومية  املرافق  خوصصة 
ملصالح  خدمة  لإسعار  املتتالية  الزيادات  عبر  الشرائية  القوة 

الرأسمال ضدا على اإلرادة الشعبية.
إستراتيجية  أو  برامج  اي  الدولة  تطرح  لم   1991 سنة  منذ 
البطالة  واقـــع  مــع  ــؤول  ــس امل التعاطي  منها  الــهــدف  تشغيل 
على  النفسية  وحتى  واإلجتماعية  اإلقتصادية  وتأثيراتها 
املجتمع ما عدا املباريات املعلنة بشكل سنوي والتي ال ترقى إلى 

تطلعات الشباب املعطل لقلة عدد املناصب من جهة وتخصيص 
 , بامتياز  بوليسية  الدولة  أن  يؤكد  مما  لألمن  األكبر  احلصة 
بل أكثر من ذلك مت القضاء بشكل كلي على اإلدماج املباشر يف 
يف  التفكير  وكذا  التعاقد  سن  عبر  العمومية  الوظيفة  أساك 
تعميمه على كل القطاعات الوزارية وتسقيف السن يف 30 سنة 
يف خرق سافر للقوانني الدولية املنظمة للحق يف ولوج الوظيفة 

العمومية والتي حتدد السن يف 45 سنة.  

املناضلة  القوى  بني  رصاع  مجال  العطالة  تشكل            
أخرى  جهة  من  السائدة  الطبقية  وكتلته  واملخزن  جهة  من 
القوى  ومواقف  ادبيات  يف  العطالة  ملوقع  تقديركم  ما   .

املناضلة.                      

يعتبر النضال ضد البطالة حقا من حقول ممارسة الصراع 
ضحايا  معادلة  إلى  تصطف  التي  املناضلة  القوى  بني  الطبقي 
الطبقية  وكتلته  املخزن  وبــني  الوطن  كــداح  وعموم  البطالة 
إرتفاع  عــن  املــســؤول  الطبقي  النقيض  بإعتبارها  السائدة 
معدالت البطالة باعتماده سياسات الشعبية ال تخدم السواد 
املناضلة  القوى  متارس  املنطلق  هذا  ومن   , الشعب  من  األعظم 
التشغيل  قطاع  تستهدف  التي  املخططات  لكل  الفضح  سياسة 
العمومية  الوظيفة  أســاك  يف  املباشر  اإلدمــاج  بإلغاء  بــدءا 
وكذا   , السن  تسقيف  إلى  ووصوال  التعاقد  قانون  بسن  ومرورا 
املطالبة  اإلجتماعية  احلركات  يف  واملسؤول  الفعلي  اإلنخراط 
عجز  أمام  وجرادة  الريف  وحراك  فبراير   20 كحركة  بالشغل 
من   70% إذ   , البطالة  معضلة  على  إجابات  تقدمي  عن  الدولة 
سابق  تقرير  حسب  العمل  عن  عاطلون  اجلامعات  خريجي 

للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
حتمل  الدولة  من  املناضلة  القوى  تطالب  الواقع  هذا  وأمــام 
مسؤوليتها يف توفير التشغيل بعيدا عن احملسوبية واحملزوبية 
والريع بإعتماد مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص , ويف املقابل يحاول 
قبل  األمني  الفرز  عملية  عبر  املناضلني  عزل  املخزني  النظام 
كل مباراة تشغيل هذا من جهة وخلق مؤسسات تشغيل صورية 
كالوكالة  الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ومشروع مقاولتي 

واملقاولون الشباب للتلطيف من واقع البطالة من جهة ثانية.
ومطلب  املناضلة  القوى  لكل  مطلب  الشغل   يف  احلق  ويبقى 
أساسي لكل احلركات اإلحتجاجية على طول وعرض خريطة 
وكتلته  املخزني  النظام  جبني  يف  عار  ووصمة  اجلريح  وطننا 
حساب  على  الطبقية  مصاحلها  تخدم  التي  السائدة  الطبقية 

معاناة ضحايا البطالة وعامة الشعب .  

         منذ عقود ظهرت يف ميدان النضال ضد السياسات 
هو  يواجهها  الذي  والتحدي   للمعطلني،  حركة  املخزنية 
واهدافها،  بطبيعهتا  تتعلق  العتبارات  االسمترارية  تحدي 
تحقيق  آلــيــات  ــا  وم الــحــركــة؟  ــذه  ه ملــســار  تصوركم  مــا 

؟ اسمتراريهتا  

القرن  ثمانينات  أواخــر  يف  باملغرب  املعطلني  حركة  ظهرت 
وما  الهيكلي  التقومي  سياسات  لتنزيل  موضوعي  كإفراز  املاضي 
حملة  صفوف  يف  ســواء  البطالة  وضحايا  جيوش  من  أنتجته 
حلملة  الوطنية  اجلمعية  وكانت   , السواعد  حملة  أو  الشواهد 
وكذا  املعطلني  تنظيم  إلى  سباقة  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
إبتكار أساليب النضال ضد البطالة مستمدة مشروعية وعدالة 
الشغل  يف  احلق  على  تنص  التي  الدولية  املواثيق  من  مطالبها 

والتي صادق عليها املغرب.
وأمام تزايد معدالت البطالة وعجز الدولة عن سن سياسات 
تنظيمات  عدة  ظهرت  التشغيل  ميدان  يف  دميقراطية  وطنية 
للمعطلني على شكل مجموعات وتنسيقيات سواء على املستوى 
احمللي اي يف املدن والقرى أو على املستوى املركزي خاصة مبدينة 
الرباط , وما مييز هذه التنظيمات الطابع الفئوي لنضالها رغم 
وحدة املطلب ووحدة النقيض الطبقي وهذا راجع باألساس إلى 
الثقافة  لغياب  نظرا  الذات  مستوى  على  تعيشها  التي  األزمة 
التنظيمية وبروز قيادات ذات طابع بيروقراطي إنتهازي إضافة 
لقضية  واضح  تصور  وغياب  نصاالتها  على  املسلط  القمع  إلى 
البطالة مما يطرح سؤال الوحدة واإلستمرارية يف ظل الهجوم 
املمنهج على قطاع التشغيل ) إلغاء اإلدماج املباشر , سن قانون 
....( والذي يشكل الشرط املوضوعي  السن  , تسقيف  التعاقد 
والتنظيمي نحو بناء  النضالي  املعطلني لتوجيه عملها  حلركة 
األساس  يشكل  واضح  مطلبي  ملف  أرضية  على  وحــدوي  إطار 

املادي لنضالها واستمرارها.
عرفت حركة املعطلني تراجعا كبيرا بعد سن قانون التعاقد 
ساحات  يف  املعطلني  ــارات  إط من  لكثير  وجــود  يعد  لم  بحيث 
الاشعبية  القرارات  بعد  تتشكل  التي  اإلطارات  وحتى  النضال 
التربية  وزارة  قرار  اخرها  كان  التشغيل  قطاع  تستهدف  التي 
السن  املتجسد يف تسقيف  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية 
, سرعان ما تتاشى وال يغدو أن يكون  وما صاحبه  من شروط 
تواجدها ونضالها ردة فعل ميكانيكية بعيدا عن اي عمل نضالي 
منظم بأهداف وأفاق واضحة , وتبقى اجلمعية الوطنية اإلطار 
تأسيسه  منذ  واستمراريته  توجده  على  حافظ  الذي  الوحيد 
ويخطو خطوات متقدمة نحو توحيد حركة املعطلني بطرحه 
مستحضرا  التنظيمية  بأوراقه  املعطلني  حركة  توحيد  أرضية 
جتربة 2013 والتي عرفت تأسيس جلنة وطنية لتوحيد حركة 
الرباط  مبدينة  عارمة  وطنية  مسيرة  عنها  متخض  املعطلني 
2013 بحضور ودعم كل اإلطارات الدميقراطية  6 أكتوبر  يوم 
: " شغل أو إرحل " وبالتالي ال بديل عن  والتقدمية حتت شعار 
املقزم  القطاعي  النضال  عن  بعيدا  املعطلني  نضاالت  توحيد 
قطاع  تستهدف  التي  املخططات  لكل  اجلماعية  للمواجهة 

التشغيل وهذا مدخل أساسي لتحقيق شرط اإلستمرارية.
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حتت  واالقبية  الكواليس  من  التطبيع  انتقل  ان  بعد 
االرض الى الفضاء العام. وبعد ان مهد الطريق عبر التغلغل 
الى  ينتقل  هو  ها  والتجاري  واملالي  واالمني  االقتصادي 

مرحلة متقدمة من خطواته.

الوعي  تشكل  وسائل  من  التطبيع  متكني  امام  اذا  نحن 
انشاء  هو  اخلطوة  هذه  جديد  والعقائد.  االفكار  وبناء 
الوطني  الــتــراب  على  مــن  تبث  باملغرب  تلفزية  قــنــوات 
الغربية  ــا  اوروب وجنوب  افريقيا  شمال  بلدان  الى  لتصل 
يف  القنوات  هــذه  ستشتغل  الشمالية.  امريكا  ومــشــارف 
وادارة  الروبورطاجات  اجنــاز  عبر  االعامية  املــواد  صنع 
والسياحية  التجارية  االنشطة  جميع  وتغطية  الندوات 
كل  احياء  الى  باالضافة  املغرب  على  الصهاينة  للوافدين 
التراث اليهودي املوريسكي باملغرب ومتكني الصهيونية منه 
وتوظيفه يف مشروعها األصلي يف استعمار فلسطني وفرس 

الكيان الغاصب كقاعدة امبريالية متقدمة يف املنطقة.

اقتحام  التطبيع  من  املتجددة  املوجة  هذه  خلفية  يف 
هذه  على  االقدام  وقبل  العليا.  واملدارس  اجلامعات  اسوار 
لكي  امامها  الطريق  متهيد  مت  والوقحة  اجلريئة  اخلطوة 
ال تقوم أية معارضة حقيقية لهذا املشروع اجلهنمي. سبق 
املغرب  لطلبة  الوطني  االحتــاد  من  اجلامعات  افــراغ  هذا 
واطره  بقيادته  الــزج  ومت  القانوني  للحظر  تعرض  الــذي 
الطابية  احلركة  على  القمع  تسليط  مت  ثم  السجون  يف 
واجتثاث التنظيمات اليسارية املناضلة وزرع كيانات دخيلة 
املتعددة  البوليسية  والعناصر  كاالواكس  اجلامعة  على 
الطابية  احلركة  صفوف  تشتيت  الى  باالضافة  االشكال 
وغرس قوى سياسية رجعية ظامية همها تتبع املناضلني 
ومسارهم  الشخصية  حياتهم  يف  وتهديدهم  التقدميني 
الدراسي. يضاف الى ذلك تصغية املضمون العلمي واملتنور 
وانتهى  العلمية.  والتخصصات  وللمواد  الدراسية  للبرامج 
الطاقم  يف  بالتحكم  اجلامعي  للتعليم  التخريبي  املسلسل 
اجلسم  هذا  اغراق  ومت  اداريــة  واطر  اساتذة  من  التربوي 
الفاشلة  السياسة  نتيجة  املشاكل  من  العديد  يف  الهام 
الى  االساتذة  اهتمام  ليتحول  العالي  التعليم  تدبير  يف 
األستاذ  انفصل  وهكذا  احملضة  املعيشية  املادية  القضايا 
احلركة  عن  العالي  التعليم  نقابة  وانفصلت  الطالب  عن 
املغرب  لطلبة  الوطني  االحتــاد  عن  بانفصالها  الطابية 

الغير موجود عمليا.

هذه هي التربة اخلصبة التي هياها النظام امام تطبيق 
اخترق  احلالية.  التطبيع  موجة  يف  اجلديدة  سياسته 
تنظيم  بداية  يف  وجنح  اجلامعة  اسوار  الصهيوني  الكيان 
الشراكات والندوات مع اجلهات الرجعية يف اجلسم التربوي 
باجلامعات ولم ترفع امامه اال اصوات قليلة جدا من داخل 
االساتذة  اصــوات  وهي  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة 
االحرار بينما التيار االحتادي وحلفاؤه يسكت عن التطبيع 
وهو بذلك يزكيه ويقوم بابشع خيانة يف حق ابناء شعبنا. 
اما الفصائل الطابية فهي غارقة يف الصراعات الفصائلية 
على  القضاء  منذ  لها  نصب  الذي  الفخ  يف  سقطت  انها  أي 
االمام  الى  اللينينة  املاركسية  احلركة  تنظيمات  تواجد 
من  محررة  اســوارا  اجلامعة  من  جعلت  والتي  مــارس  و23 
قبضة النظام القائم. فعلى الفصائل الطابية االنتفاضة 
بروح  وتتفرغ  التشرذم  هذه  من  نفسها  وحترر  نفسها  على 
احلركة  وحتصني  اجلامعة  لتحرير  ونضالية  وحــدويــة 

الطابية ومنع التطبيع داخل اسوار اجلامعات.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

االنتخابات الترشيعية الفرنسية

إهنم يسهتدفون الجامعة لتصبح محمد شاعر يف السياق والنتائج
أداة تطبيع العقول مع الكيان 

الغاصب
االنتخابات  جرت خال األحد األخير 
أعضاء  النتخاب  الفرنسية  التشريعية 
متثل  التي  الفرنسية  الوطنية  اجلمعية 
الغرفة السفلى يف البرملان الفرنسي ، وهي 
على  تــصــادق  التي  التشريعية  املؤسسة 
القوانني  ويعني من أغلبيتها رئيس الوزراء 
واسعة  بسلطات  يتمتع  ــذي  ال الفرنسي 
أهمية  هنا  ومــن   ، الداخلية  السياسة  يف 
الرئيس  مع  املتحالفة  األحـــزاب  حصول 
على األغلبية ألن ذلك يعطيه صاحيات 
مع  منسجمة  تكون  احلكومة  وألن  واسعة 
املعاكسة   احلالة  لكن   ، الرئيس  توجهات 
والتي أطلقت عليه صفة " التعايش" والتي 
تتمثل يف حصول أحزاب معارضة للرئيس 
السياسة  الرئيس  من  ينزع  األغلبية  على 
ويعرقل  مهمة  قطاعات  عدة  يف  الداخلية 
سياق  ويف   . للرئيس  االنتخابي  البرنامج 
القدرة  ضــرب  حيث   ، احلالية  الوضعية 
وتوجه  الطاقة  أسعار  وارتفاع  الشرائية 
املكتسبات  ضــرب  من  املزيد  نحو  اليمني 
التقاعد  مجال  يف  وخاصة  االجتماعية 
 ، املــشــاركــة  نسبة  ضعف  مــن  والــتــخــوف   ،
تشكيل  على  األحــزاب  من  العديد   عملت 
تكتات ضمانا ألغلبية مطلقة يف اجلمعية 
الوطنية ويف نفس الوقت تشكيل احلكومة 

هما   ، رئيسيني  تكتلني  تشكيل  مت  حيث   ،
واالجتماعي  البيئي  الشعبي   االحتــاد   "
فرنسا   " حزب  أساسا  ضم  الذي   " اجلديد 
الشيوعي  واحلزب  اخلضر  وقطب   " األبية 
تكتل  وهو   ، االشتراكي  واحلزب  الفرنسي 
فرنسا  زعيم  ميلونشون  لوك  جون  يقوده 
رائسية"  أغلبية   ! معا   " وتكتل  األبــيــة، 
)اإلسم  النهضة  حزب  أساسا  يضم  الــذي 
اجلديد حلزب الرئيس ماكرون(، واحلركة 
يساند  والذي   ، آفاق  وحزب  الدميقراطية 
الرئيس ماكرون . وإذا كان التوجه األساسي 
حتسني  على  التركيز  هــو  األول  للتكتل 
األوضاع االجتماعية للفرنسيني من خال 
برنامجه الذي يركز على الزيادة يف احلد 
والعودة  أورو   1500 إلــى  لألجور  األدنــى 
والتخطيط  للتقاعد  كسن  سنة   60 إلى   
على  يركز  الثاني  التكتل  فــإن   ، البيئي 
برنامجه  ليطبق  للرئيس  األغلبية  ضمان 
ــال   ــم ــرأس ــم ال ــدع االنــتــخــابــي والــــذي ي
يف  الشركات  بتسهيات ضريبية ألصحاب 
إلى  التقاعد  سن  رفع  يطرح  الذي  الوقت 
ظل  يف  ــور.  األج يف  فتات  ــادة  وزي سنة   65
املتولد  للواقع  ميكن  الذي  التجاذب  هذا 
 ، ميحيه  أن  التشريعية  االنتخابات  عن 
للنظام  احملــددة  هي  املــال   سلطة  مادامت 

التجاذب  ــادام  وم واالقتصادي  السياسي 
 ، االستغال  نظام   أســس  إسقاط  يهم  ال 
االنتخابات  جــرت  التجاذب  هــذا  ظل  يف 
لــألرقــام  أولــيــة  ــراءة  قـ ويف   ، التشريعية 
اليساري  التكتلني  بني  التجاذب  هذا  تأكد 
"االحتـــاد  نــتــائــج    جـــاءت  إذ   ، واليميني 
اجلديد"   واالجتماعي  البيئي  الشعبي 
متقاربة  رئاسية"  ألغلبية  "معا  وتكتل 
تزيد لكل منهما عن 25 % وهو األمر الذي 
يجعل التكهنات صعبة بخصوص التشكيلة 
يف  املقبلة  األغلبية  عليها  ستكون  التي 
اجلمعية الوطنية الفرنسية . وإضافة إلى 
25  أثار رقم آخر االنتباه والتعليقات  رقم 
لم  ــذي  ال املشاركة  رقــم  وهــو  والتحاليل 
يتعد %47,5  من مجموع املسجلني ، األمر 
الذي يؤكد املنحى التنازلي للمشاركة منذ 
لدى  النسبة  هذه  تنخفض  و   ،  2012 سنة 
 ،%   36 إلى  سنة  و34   18 مابني  الشباب 
مما يطرح الكثير من نقط االستفهام حول 
الشعبي من االنتخابات عامة ومن  املوقف 
وحول  ؟  خاصة  التشريعية  االنتخابات 
لدى  خاصة  ومصداقيته،  التغيير  حدود 
أحزاب اليسار  والسيما بعد جتارب احلكم 

التي مر منها اليسار الفرنسي .

علي الجلولي

تونس: سعّيد يعمق األزمة ويرهن البالد والشعب

ــيــات  ــر وجتــل ــاه ــظ ــل م ــد كـ ــاع ــص ــت ت
متكن  بــعــد  تــونــس  يف  الــعــامــة  ــة  ــ األزم
بقية  مع  الصراع  حسم  من  سعيد  قيس 
جويلية  يف  احلــكــم  مــنــظــومــة  شــقــوق 
مبقتضاه  أقصى  انقاب  بتنظيم  املاضي 
وانتصب  وحكومة  برملان  من  خصومه 
ــني يــديــه كل  ــدا يــحــتــكــر ب ــدي ــايــا ج ب
باملراسيم  تونس  يحكم  وأصبح  السلطات 
ساعات  يف  أغلبها  يصدر  التي  الرئاسية 
األعلى  املجلس  حّل  مثل  األخيرة  الليل 
ــات الــتــي  ــاب ــخ ــت لــلــقــضــاء وهــيــئــة االن
وهي  مهماتها  ــدد  وح بالكامل  سماها 
ينوي  الذي  لاستفتاء  اإلعــداد  اليوم 
ليفرض  القادم  جويلية   25 يف  تنظيمه 
يستعيد  جــديــدا  دســتــورا  خــالــه  مــن 
ــذي  ــوي ال ــاس ــرئ ــن خــالــه الــنــظــام ال م
حاول  ولئن  لعقود.  شعبنا  منه  عانى 
املساندة  الفعاليات  بعض  جــّر  سعيد 
القوى  خاصة  ظلت  "حــوار"  إطار  يف  له 
قليلة  قلة  فــان  بــه،  تطالب  اخلارجية 
رفض  كما  الكمبارس،  دور  بلعب  قبلت 
جلنة  تشكيل  احلــقــوق  كليات  عــمــداء 
أن  سعيد  أراده  جديد  دستور  لصياغة 
نشره  ليتم  أيام  بضعة  يف  جاهزا  يكون 
جــوان.  شهر  نهاية  الرسمي  الــرائــد  يف 
املعارضة  فيه  تتوسع  الذي  الوقت  ويف 
يواصل  الشعبوي،  للمشروع  السياسية 

ــي  ــاع ــم ــت الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي واالج
ــبـــوق، وتـــواصـــل  ــر املـــسـ ــي ــوره غ ــ ــده ــ ت
الدولي  النقد  صــنــدوق  مــع  احملــادثــات 
احلــكــومــيــة  الــتــعــهــدات  ــم  رغـ تعطلها 
تهم  التي  الصندوق  وصفة  بكل  بالقبول 

كتلة  يف  والتحكم  الدعم  صندوق  إلغاء 
وزيــادات  االنتدابات  وجتميد  األجــور 
املؤسسات  من  جملة  وخوصصة  األجور 
بني  األزمـــة  صــّعــد  مــا  ــو  وه العمومية، 
واالحتـــاد  جــهــة  مــن  وحــكــومــتــه  سعيد 
يوم  ينفذ  الذي  للشغل  التونسي  العام 
القطاع  يف  نقابيا  عاما  إضرابا  جوان   16
صفاقس  جهة  يف  غضب  يــوم  مع  العام 
عام  من  أكثر  منذ  فيها  تتواصل  التي 
العاصمة  حولت  والتي  النفايات  أزمــة 

كبرى. مزبلة  إلى  لتونس  االقتصادية 

السياسية  القاعدة  تتقلص  وفيما 
تــواصــل  وفــيــمــا  احملــافــظــة،  للشعبوية 
الرجعيني  بشقيها  اليمينية  املعارضة 
)أزالم  جــهــة  مــن  الــدســاتــرة  ــعــمــل،  ال
جهة  من  والظاميني  السابق(  النظام 
وحــلــفــائــهــا(،  النهضة  ــة  ــرك )ح أخـــرى 
مؤخرا  الــدميــقــراطــيــة  الــقــوى  متكنت 
إلسقاط  الوطنية  "احلملة  تشكيل  من 
ــزاب  ــ ــن أح االســـتـــفـــتـــاء" وتـــتـــكـــون مـ
القطب(  وحزب  العمال  )حزب  يسارية 
)التيار  اجتماعية  ليبرالية  وأخــرى 
والتكتل(  واجلــمــهــوري  الــدميــقــراطــي 
من  واســــع  لــفــيــف  جتــمــيــع  يف  بــــدأت 
للشعبوية  الــرافــضــني  الدميقراطيني 
تتجه  فيما  واخلــواجنــيــة،  والــدســاتــرة 
ــادة  الـــقـــوى الــنــقــابــيــة واملــدنــيــة إلعـ
ــاف املـــدنـــي املــتــكــون  ــتـ تــنــشــيــط االئـ
الصحفيني  ونقابة  الشغل  ــاد  احت مــن 
ــات واملــنــتــدى  ــي ــراط ــق ــدمي ــاء ال ــس ــن وال
يف  وذلــك  االجــتــمــاعــي...،  االقتصادي 
دميــقــراطــي  مستقل  قــطــب  خــلــق  أفـــق 
ولاستبداد  لانقاب  مناهض  شعبي 
ويناضل  تونس،  يف  برأسه  يطل  الــذي 
والعدالة  الوطنية  السيادة  أجــل  مــن 
الدميقراطية. واحلريات  االجتماعية 


