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النهج الدميقراطي يتضامن 
مع مختلف النضاالت  العمالية 

2والشعبية

عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 438 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

إن ما يجب أن يؤرق كل املناضلني)ات( املخلصني)ات( لشعبنا هو 
تشتت النضاالت الشعبية وعزلتها عن بعضها البعض وابتعاد أغلبها 
عن القوى السياسية والنقابية واجلمعوية املناضلة. ولعل أحد أهم 
أن  املفروض  التي من  العاملة،  الطبقة  الواقع هو كون  أسباب هذا 
للكتلة  النقيض  الطبقة  لكونها  الشعبي  النضال  طليعة  في  تكون 
بالتشتت  يتسم  نضالها  زال  ال  واالمبريالية،  السائدة  الطبقية 

والضعف رغم الهجوم اخلطير الذي تتعرض له. 
الطبقة  افتقاد  ال��واق��ع  لهذا  والعميقة  األساسية  األس��ب��اب  وم��ن 
غالبية  زالت  البرجوازية: فال  املستقلة عن  العاملة ألدوات نضالها 
الكتلة  البيروقراطية،عميلة  نير  حتت  من  تئن  النقابية  احلركة 
واملناضالت  امل��ن��اض��ل��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  زال  ال���س���ائ���دة.وال  الطبقية 
املنحازين)ات( لصف الطبقة العاملة مترددون في االنخراط بقوة 

وحماس في بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة.
حول  احلية  ال��ق��وى  توحيد  أم��ام  والعراقيل  الصعوبات  وتشكل 
برنامج  حد أدنى قد يتمثل في إسقاط املخزن على طريق بناء 
املتردي  احلالي   الواقع  هذا  أسباب  أحد  الشعبية  الطبقات  جبهة 
االجتماعية  األوض��اع  على  املستمرة  والهجومات  املخزن  ولتغول 

لغالبية الشعب املغربي.
الطبقة  نضال  أدوات  بناء  مهمتي  إجن��از  في  للتقدم  العمل  ما 

العاملة وجبهة الطبقات الشعبية؟
الطبقة  النقابية لكي تكون في خدمة  إن تصحيح وضع احلركة 
النقابيات)ين(  املناضالت)ين(  كل  من  يتطلب  والشغيلة  العاملة 
الثانوية  ي��ت��ج��اوزوا اخل��الف��ات  أن  ال��ش��ع��ار  ل��ه��ذا  امل��خ��ل��ص��ات)ي��ن( 
ويتحاوروا وينسقوا في النضال وأن يعملوا على توحيد النضاالت 
مضرا  يكون  حني  بينها  التنافس  ع��وض  املناضلة  املركزيات  بني 
التزامهم  يكون  وأن  والشغيلة  العاملة  للطبقة  النضالية  بالوحدة 
مبصلحة الطبقة العاملة والشغيلة فوق التزامهم بهذه النقابة أو 

تلك.
فيتطلب  العاملة،  للطبقة  املستقل  احل��زب  بناء  في  التقدم  أما 
من كل املاركسيني واملاركسيات، جتاوز احللقية وخوض حوار جدي 
يهدف إلى املزيد من توضيح التصور لبناء احلزب املستقل للطبقة 
العاملة وتطوير عالقات التنسيق والتعاون بينهم، وذلك استحضارا 
للمرحلة احلالية التي يعرف فيها الصراع الطبقي في بالدنا احتدادا 
غير مسبوق وأصبح االعالن عن تأسيس هذا احلزب مهمة آنية، 

خاصة بعد انطالق السيرورات الثورية في منطقتنا. كما يستوجب 
خوض الصراع ضد كل ألوان الفكر البرجوازي، وخاصة فكر ما بعد 
والدور  التاريخية  املادية  ينفي  لكونه  املاركسية  بعد  وما  احلداثة 
الرأسمالي.  العاملة في ظل منط االنتاج  الثوري احلاسم للطبقة 
مشروعه  توضيح  من  املزيد  الدميقراطي  النهج  من  يتطلب  كما 
به  والتعريف  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  لإلعالن عن حزب 

على نطاق واسع.
استراتيجي  طابع  ذات  كجبهة  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  إن 
وقد  يطول  قد  الدميقراطي  والبناء  الوطني  التحرر  مهام  إلجناز 
االكثر  ال��ع��دو  على  ت��رك��ز  واس��ع��ة  تكتيكية  جبهات  ب��ن��اء  يتطلب 
التحرر  في مسار  تقدم  أي  أم��ام  منيعا  س��دا  يقف  وال��ذي  شراسة 
نواته  رأس��ه  وعلى  املخزن،  هو  اآلن،  العدو،  وه��ذا  والدميقراطية. 
للمخزن،  املناهضة  اجلبهة  ه��ذه  ولبناء  املخزنية.  املافيا  الصلبة 
القوى  كل  بني  العمومي  احل��وار  ض��رورة  الدميقراطي  النهج  طرح 
املتضررة من استبداد وفساد وافتراس املخزن وبناء جبهة ميدانية 

تضم هذه القوى وقد تركز، اآلن على النضال حول:
القضية االجتماعية: الغالء والشغل واحلماية االجتماعية...

-قضية احلقوق واحلريات: إلغاء قانون الطوارئ الصحية، إطالق 
سراح املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي، مواجهة تغول املخزن...

-قضية السيادة الوطنية والتحرر من هيمنة االمبريالية والتصدي 
لقاعدتها األمامية في منطقتنا: الكيان الصهيوني.

ويتوقف بناء وتوسيع وتطوير اجلبهة امليدانية على:
-العمل اجلاد من أجل توسيع اجلبهة االجتماعية من خالل إما 
االحتجاجية  واحلركات  احلية  القوى  كل  مع  التنسيق  أو  التحاق 
اإلطارات  كل  وعموما  االجتماعية  واحلركات  الشعبية  واحلراكات 

املناضلة في نفس امليدان...
- تشبيك مختلف مكونات احلركة احلقوقية من خالل توسيع 

االئتالف والتنسيق مع اإلطارات املناضلة في نفس امليدان.
-تقوية وتوسيع اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع مع 
الكيان الصهيوني والتنسيق مع اإلطارات املناضلة في نفس امليدان 

وتطويرها في اجتاه التصدي لهيمنة االمبريالية على بالدنا.
التي  القوى  والعالم، مع  العالقات، في منطقتنا  وتطوير  -تقوية 

تناضل من أجل التحرر الوطني والدميقراطية واالشتراكية.

عالم آخر يتشكل: 
نقط ارتكاز  وحدود بني 

12التثبيت واملراجعة

قيادات نقابية في خدمة 
6الرأسمال

محمد الوالي ضيف العدد:

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

 أزمة احلركة النقابية ببالدنا أزمة مركبة واخلروج 
منها  ال يتطلب فقط مواجهة البيروقراطية 

واالنتهازية وارتباطها العضوي باملخزن والباطرونا، 
بل يقتضي مواجهة التفقير السياسي الذي يحكم 

الطبقة العاملة وأجزاء واسعة من الطبقة املتوسطة...

كلمة العدد

من 21 إىل 28 دجنرب2021
الثمن: 4 دراهم

الشبيبة التعليمية 
في مقدمة النضاالت 

13الشبابية

نحو بناء أدوات نضال الطبقة العاملة وجبهة الطبقات الشعبية

صحة  الشعوب خدمة عمومية  وليست سلعة 



العدد:  2438
من  21  إلى 27 دجنبر 2021 الثانية

حتى  م��س��ت��م��رة  شعار:“معركتنا  حت��ت   
والتعاون  ال��ت��ط��ب��ي��ع  ات��ف��اق��ي��ت��ي  إس���ق���اط 
العسكري اخليانية”، دعت اجلبهة املغربية 
يوم   جلعل  التطبيع  وض��د  فلسطني  لدعم 
ضد  احتجاجيا  وطنيا  ي��وم��ا  دج��ن��ب��ر    22
في  وج��اء  الصهيوني.  الكيان  مع  التطبيع 

نداء موجه لفروع اجلبهة وملكوناتها:

حتل الذكرى املشؤومة األولى لتاريخ توقيع 
اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني من 
طرف النظام املغربي وحكومته يوم األربعاء 
22 دجنبر اجل��اري، وال��ذي يحل علينا هذه 
أولى  م��ن جهة   – تتميز  ش��روط  ف��ي  السنة 
من  بدعم  الصهيوني  اجلبروت  بتصاعد   –
العربية.  والرجعية  األمريكية  اإلمبريالية 
تطبيعي  ب��ت��س��ون��ام��ي  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة  وم����ن 
ارمتت بشكل مخز  بالدنا  أن  خطير، حيث 
العنصري  الصهيوني  الكيان  أح��ض��ان  ف��ي 
توطيد  خالل  من  والعدواني،  االستعماري 
املجاالت،  ف��ي ج��م��ي��ع  ال��ع��الق��ات  وت��ع��م��ي��ق 
ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ورهنها  وال��ت��ف��ري��ط ف��ي 
واإلمبريالي  الصهيوني  العسكري  باحللف 
عسكرية  ات���ف���اق���ي���ات  ت��وق��ي��ع  خ����الل  م���ن 

واستخباراتية مع الصهاينة.

ولقد قررت اجلبهة املغربية لدعم فلسطني 

وضد التطبيع إحياء هذا اليوم )22 دجنبر( 
بقوة في كافة املدن واملناطق، وذلك بجعله 

يوما وطنيا تضامنيا رابعا، حتت شعار:

“معركتنا مستمرة حتى إسقاط اتفاقيتي 
التطبيع والتعاون العسكري اخليانية”

الوطنية  السكرتارية  تصدر  الغاية  ولهذه 
لكل فروع اجلبهة وفروع  املوجه  النداء  هذا 
مكوناتها من أجل التعبئة الشاملة واملشاركة 

القوية في هذه احملطة النضالية الهامة.

احتجاجية  أشكال  تنظيم  هو  واملطلوب 
22 دجنبر  األربعاء  يوم  الزمان  في  موحدة 
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة م��س��اء، ع��ل��ى غرار 

األيام الوطنية السابقة.

فروع  بها  تأسست  التي  للمدن  فبالنسبة 
للجبهة، تنظم االحتجاجات مببادرة الفروع، 
أما بالنسبة للمدن واملناطق التي ليست بها 
فروع للجبهة، فندعو فروع مكونات اجلبهة 
احتجاجية  أش��ك��ال  لتنظيم  التنسيق  إل��ى 
إحدى  ت��ب��ادر  التنسيق  ت��ع��ذر  وإن  م��وح��دة. 

الهيآت وتدعو باقي التنظيمات للمشاركة.

عن السكرتارية الوطنية للجبهة

15 دجنبر 2021

النهج الدميقراطي يدعو الجناح 
اليوم الوطني الرابع ضد التطبيع

في  ذكر ى تاريخ  توقيع اتفاقيات التطبيع  املشؤوم

اجلبهة املغربية لدعم فلسطني تدعو  ليوم 
وطني احتجاجي

اجتماعها  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  عقدت 
القضايا  2021، تدارست فيه  12 دجنبر  العادي يوم األحد 
التنظيمية للحزب ومستجدات األوضاع الوطنية واإلقليمية 

والدولية، وأصدرت بيانا يتضمن ما يلي:

التنظيمي  ال��ن��ش��اط  ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  للحيوية  االرت���ي���اح   –
أواخ���ر شهر  للحزب  اخل��ام��س  امل��ؤمت��ر  اس��ت��ع��دادا النعقاد 
انتداب  عملية  في  حضوريا  بالشروع  وذل��ك   ،2022 يناير 
املؤمترات واملؤمترين وعقد اللجنة الوطنية للقطاع النسائي 
اجتماعها الثامن عن بعد، يوم األحد 5 دجنبر2021، حتت 
الطبقة  ح��زب  ب��ن��اء  صلب  ف��ي  ق��وي  نسائي  ”قطاع  ش��ع��ار 
دورة ”شهيدة احلركة  العاملة وعموم الكادحني والكادحات“ 
املاركسية اللينينية سعيدة املنبهي وشهداء الشعب املغربي“؛

والعمال  العامالت  م��ع  الكامل  التضامن   –
في مختلف مواقع النضال في طنجة )شركة 
)الشركة  واحمل��م��دي��ة  اس��ت��راجت��ي��ك(،  رون����و/ 
الوطنية للنقل ووسائل اللوجستيك( ومشرع 
بلقصيري )شركة أوماللة الفالحية( ومكناس 
شركة سيكوميك ووجدة )اجلماعات احمللية( 
وكذلك  النداء(  سيتل/مركز  )شركة  والرباط 
مع ضحايا مافيا العقار واالف��راغ من السكن 

)بدوار أحمر-عني الشق(؛

قررت  التي  النضالية  للحملة  التام  الدعم   –
النقابة الوطنية للعمال الزراعيني خوضها من 
8 الى 19 دجنبر للرفع من منسوب التضامن 
ال�����زراع�����ي�����ن/ات وحشد  ال�����ع�����م�����ال/ات  ب�����ني 
التضامن العمالي والشعبي ومواجهة االقصاء 
واالستغالل  القانوني  والتمييز  االجتماعي 
النقابية  واحل�ري�ات  احلقوق  وض�رب  البشع 

واحل�ق في الشغل القار والالئق؛

– التنويه مببادرة ثالث فصائل طالبية الهادفة إلى التنسيق 
الستنهاض اجلماهير الطالبية ملواجهة قرارات وزارة التربية 
التعليم،  مهنة  لولوج  مجحفة  ش��روط  وضع  تهم  الوطنية 
وإلى العمل اجلماعي حتى يسترجع االحتاد الوطني لطلبة 

املغرب مكانته النضالية املعهودة؛

الى  حتية  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  توجه   –
الذي  الوحدوي  النضال  قرار  التي سجلها  النوعية  الطفرة 
املفروض  األساتذة  تضم  اجتماعية  فئات  ثالث  عن  صدر 
عليهم التعاقد وحملة الشهادات املعطلني وفصائل طالبية، 
مع التأكيد على ضرورة االقتداء بهذا التوجه الذي يجسد 

شعار “مطالبنا متعددة ونضالنا واحد”؛

– دعوة مناضلي ومناضالت النهج الدميقراطي للمشاركة 
املشؤوم   2022 دجنبر   22 ليوم  األول��ى  الذكرى  في  الفعالة 
حيث مت التوقيع عالنية على التطبيع الصريح مع الكياني 
وكذلك  الفلسطيني؛  الشعب  قضية  وخ��ي��ان��ة  الصهيوني 
التطبيع  “محاكمة  ف��ع��ال��ي��ات  دج��ن��ب��ر   25 ي���وم  احل��ض��ور 
لدعم  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  ط���رف  م��ن  املنظمة  واملطبعني” 

فلسطني وضد التطبيع.

– جتدد التنديد بالتصعيد املتواصل بني النظامني املغربي 
يدفع  ينذر مبواجهة عسكرية ممكنة،  وال��ذي  واجل��زائ��ري، 
ضمان  ض��رورة  على  التأكيد  مع  فاتورتها،  البلدين  شعبا 
للنضال  املغاربية  الشعوب  بني  والتضامن  باملنطقة،  السلم 
املشترك من أجل التحرر الوطني والدميقراطية ومناهضة 

اإلمبريالية والصهيونية؛.

ال��س��ودان وتونس في  التضامن مع شعبي   –
التي  امل��ض��ادة  ل��ل��ث��ورة  ال��ش��دي��دة  مقاومتهما 
تستهدف القضاء على أي أمل للتحرر السياسي 

من االستبداد والتبعية االستعمارية؛

– االنضمام إلى احلملة التي أطلقتها القمة 
العاملية للشعوب لعدم السماح حلكومة اململكة 
املتحدة بتسليم الصحفي جوليان أساجن إلى 
كصحافي  ساهم  حملاكمته  املتحدة  الواليات 
رئيسية  بصفة  ويكيليكس  منظمة  ومؤسس 
في الكشف عن جرائم اإلمبريالية األمريكية 
وحلفائها في أماكن مثل أفغانستان والعراق 

وليبيا.

الرباط: 12 دجنبر 2021.

ف���ي 22 م���ن ش��ه��ر دج��ن��ب��ر اجل����اري 
س��ت��ك��ون ق���د م����رت س��ن��ة ع��ل��ى إق����دام 
اتفاقية  توقيع  على  املخزني  النظام 
الصهيوني  الكيان  مع  واخليانة  العار 

الغاشم.
س��ت��ظ��ل عالمة  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  إن 
سوداء موشومة في السجل التاريخي 
ل��ن��ظ��ام االس���ت���ب���داد وال��ع��م��ال��ة ال���ذي 
والذل  االستسالم  من  حالة  عن  عبر 
األمريكية  ل��الم��ب��ري��ال��ي��ة  ب���ال���رض���وخ 
خدمة  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  وحليفها 
شعوب  على  الهيمنة  في  ملصاحلهما 
خيراتها  واستنزاف  منطقتنا  بلدان 
والتصفية الكاملة للحقوق التاريخية 

للشعب الفلسطيني.
خطوات  تسارعت  احلني  ذلك  ومنذ 
ال��ت��ط��ب��ي��ع وال���ت���ع���اون م���ع ه���ذا العدو 
اتفاقية  ب���إب���رام  ت��وج��ت  امل��ت��غ��ط��رس، 
تعاون عسكري واستخباراتي معه في 
25 نونبر املنصرم وهو ما يعتبر مسا 
خطيرا بالسيادة الوطنية ويلحق أشد 

الضرر بشعوب املنطقة.
كل هذا يتعارض مطلقا مع املوقف 
املغربي  للشعب  وال��ت��اري��خ��ي  امل��ب��دئ��ي 

الفلسطيني  الشعب  لنضال  ال��داع��م 
الدميقراطية  دولته  إقامة  في  وحقه 

على كامل التراب الفلسطيني.
الشعبي  امل���وق���ف  ت��أك��ي��د  أج���ل  وم���ن 
الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني 
جميع  ب��إل��غ��اء  وللمطالبة  العنصري 
االتفاقيات املبرمة معه وإغالق سفارته 
التطبيع،  أشكال  كل  وجت��رمي  ببالدنا 
باعتباره  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  ف���إن 
املغربية  اجلبهة  مكونات  م��ن  مكونا 
يدعو  التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم 
واملتعاطفني  ومناضليه  مناضالته 
الى  الشعبية  اجلماهير  وس��ائ��ر  معه 
يوم  باالحتجاج  اجلبهة  ن��داء  اجن��اح 
األربعاء 22 دجنبر في مختلف املدن 

واملناطق.
إجناح  أج���ل  م���ن  ج��م��ي��ع��ا  فلنتعبأ 
ال��راب��ع ض��د التطبيع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 

واملطبعني.
املجد واخللود للشهداء

اخلزي والعار للمطبعني اخلونة
ال��ن��ص��ر ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وكل 

الشعوب املضطهدة

النهج الدميقراطي يتضامن مع مختلف النضاالت  العمالية والشعبية...
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
مطالب أساسية  تخرج ساكنة "أدوز" لالحتجاج

نظم العشرات من املواطنني القاطنني مبنطقة أدوز التابعة جلماعة فم العنصر، التي تقع 
على بعد 12 كلم شرق بني مالل، وقفة احتجاجية أمام مقر والية جهة بني مالل خنيفرة؛ 
الثالثاء، وذلك بسبب النقص احلاصل في املياه الصاحلة للشرب والكهرباء وتردي الطرق 

وغياب الصرف الصحي.
منها  يتعلق  ما  خاصة  السابقة،  بالوعود  بالوفاء  املختصة  اجلهات  احملتجون  ويطالب 
بالقطاعات احليوية كاملاء الشروب والكهرباء والصرف الصحي والتعليم، معبرين عن أملهم 
في أن تستجيب سلطات الوالية مللفهم املطلبي عاجال؛ وذلك درءا للمزيد من املعاناة التي 

الزمتهم منذ أزيد من حوالي عقدين من الزمن.
احلصة  أن  نسجل  أننا  غير  للمياه؛  مهم  مبخزون  تزخر  “املنطقة  إن  مواطنون،  وق��ال 
املخصصة أدوز من املاء الصالح للشرب التي مصدرها جماعة فم العنصر ال تغطي إال نسبة 
تقسم  التي  األربعة  األج��زاء  بني  التناوب  يتم  ما  غالبا  السكان، حيث  من حاجيات  قليلة 

القرية على احلصة املتوفرة”.
طول  بعد  جاء  الساكنة  احتجاج  أن  أدوز،  من  مواطنة  وهي  باسو،  فاطمة  أوضحت  كما 

انتظار، حيث لم جتد بعد “وعود املجالس” طريقها الى التنفيذ.
وأشارت املتحدثة ذاتها إلى أن مناطق جبلية استفادت من الضروريات األساسية خاصة 

املاء والكهرباء؛ في حني ال تزال ساكنة أدوز جتتر خيبة آمالها إلى حد الساعة.
في  شمعة  تسببت  بعدما  اجل��ي��ران  عند  املبيت  إل��ى  تضطر  أنها  باسو  فاطمة  وأض��اف��ت 

إحراق كل محتويات منزلها، مؤكدة أنها كادت أن تفقد ابنتها في هذه الفاجعة بسبب غياب 
الكهرباء، داعية السلطات املعنية إلى اإلسراع بإخراج مشروع الربط بالكهرباء إلى الوجود.

بني مالل 

نظم طلبة األقسام التحضيرية لنيل شهادة التقني العالي، االثنني، وقفة احتجاج أمام 
اآلذان  “سياسة  أسموه  ما  على  احتجاجا  بتزنيت  اخلضراء  املسيرة  التأهيلية  الثانوية 

الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع في التعامل مع ملفهم املطلبي”.

وصدحت حناجر الطلبة احملتجني في شكلهم النضالي، الذي مت نقله نحو مقر املديرية 
اإلقليمية لألكادميية اجلهوية للتربية والتكوين بتزنيت، شعارات من قبيل: “هذا عار هذا 
عار الطالب في خطر”، و”الطلبة ها هوما واإلجازة فينا هيا”، وغيرها من الشعارات املنددة 

بضرورة التجاوب مع مطالبهم كفئة متضررة.

وعلى رأس املطالب التي نادى بها طلبة األقسام التحضيرية لنيل شهادة التقني العالي 
بتزنيت فتح املجال أمامهم من أجل ولوج مسلك اإلجازة املهنية، وصرف املنحة اجلامعية 
وتعميمها، ومتكني جميع الطلبة من بطاقة الطالب، فضال عن توفير مكتبة مجهزة تليق 

بالشعبة.

الطلبة  الداخلية واجلامعية، وتأمني  امللف املطلبي، االستفادة من األحياء  كما تضمن 
خالل مجريات الدورات التكوينية، وفتح باب خاص بالطلبة لولوج املؤسسة اعتبارا لوجود 

األقسام املخصصة للتقني العالي داخل الثانوية التأهيلية املسيرة اخلضراء.

طالب أقسام التقني العالي يحتجون تزنيت

هجوم  ليلي على معتصم املعطلني أمام قيادة بني جتيت
 تعرض معتصم معطلي بني جتيت لهجوم ليلي  يوم الثالثاء 
معتصم  على  ه��ج��وم   23h38 ال��س��اع��ة  على  14دجنبر2021  
بني جتيت، حيث مت متزيق صور املعتقلني في سجون الدولة 

املخزنية.

بنعزوزي  ال��رزاق  الرفيق عبد  وفي شهادته عن احل��دث، كتب 
أحد املعطلني:

أطلق  كما  الكرامة"  "معتصم  نحو  مساَءَ  اجتهت  كعادتي،   
شهر  منذ  جتيت  بني  قيادة  أم��ام  املعتصمون  املعطلون  عليه 
إلعالن  وذل��ك   ، الكرمي  والعيش  الشغل  في  حقهم  عن  دفاعا 
نفس  وإياهم  أقتسم  بالبلدة  معطل  بصفتي  معهم  التضامن 
املغربية  وكذلك بصفتي فاعال حقوقيا ضمن اجلمعية  الهم، 

حلقوق اإلنسان فرع بني جتيت.

   وعلى غير عادتهم في األيام السابقة منذ انطالق املعتصم، 
قوات  هاجمت  الليل،  م��ن  متأخر  وق��ت  وف��ي  مباغث  وبشكل 
املعطلني  ِرواَق  والدركيني  املساعدة  القوات  من  املشكلة  القمع 
واحلركة  ال��ري��ف  معتقلي  ب��ع��ض  ص���ور  لتمزيق  املعتصمني 
امل��غ��رب��ي ع��م��وم��ا...  وب��ع��د ذلك  ال��ش��ع��ب  ال��ط��الب��ي��ة ومعتقلي 

املعطلون  جسدها  التي  امل��ن��ددة  والوقفة  املعتصم  تطويق  مت 
بعد  املكان  بعني  التحقوا  الذين  املتضامنني  رفقة  املعتصمون 

الهجوم بدقائق.

   استمر التطويق بعد انتهاء الوقفة أزيد من نصف ساعة 
ثم انسحبت قوات القمع التي قاَدها في هذه العملية اخلسيسة 
قائد مركز بني جتيت شخصيا. فلماذا صور الشهداء يا ترى؟ 
أَ إلى هذا احلد يرعبهم ناصر وجلول وفاطم الزهراء وبولفت 
والعواج.. ؟ أيرعبوَنهم أحرار شعبنا وأسودنا حتى وهم خلف 
القضبان ؟ أم أنه الغل الدفني والعداء املشني لكل رموز احلرية 

وكل من سار في دربهم؟

 ورغم أن هذا األمر في اجلوهر هو مصادرٌة واضحة حلقنا 
أنه  ، خاصًة  التعبير واالحتجاج  الشغل، وحقنا في حرية  في 
تزامن مع إعالن رفاقنا املعطلني املعتصمني عن برنامج نضالي 
نا هذه املرة، وذلك  جديد ينطلق غدا، إال أن تلك املصادرة تسُرّ
أن  استطاع  بأنه  النظام  واض��ٌح من هذا  اعتراٌف  ألنها كذلك، 
الزفزافي وجلول وأمغار والعواج... ولم يستطع سجن  يسجن 
أفكارهم، بل إنه يوما بعد آخر يحولهم لرموز للحرية وشموع 

للقضية، دائما، تنير درب من يحمل املشعل عاليا في اآلفاق.

تجيت بني 
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حتيي اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان والقوى التقدمية 
دجنبر،   11 املناضلة،  للمرأة  الوطني  اليوم  والدميقراطية 
الستشهاد   44 السنوية  ال��ذك��رى  العام  ه��ذا  يصادف  ال��ذي 
والتي   ،1977 دجنبر   11 بتاريخ  املنبهي،  سعيدة  املناضلة 
اعتقاالت  حملة  عقب   ،1976 يناير   16 بتاريخ  اعتقلت 
واسعة شنتها الدولة في صفوف مناضلي ومناضالت اليسار 
والقوى التقدمية باملغرب خالل سنوات الرصاص، عقبتها 
محاكمات صورية صدرت على إثرها أحكام قاسية في حق 
املعتقالت واملعتقلني؛ حيث حكم على الشهيدة، في يناير 
الدولة،  5 سنوات سجنا نافذا بتهمة املس بأمن  1977، ب 
أضيفت لها، مبعية رفاقها، سنتان سجنا بتهمة املس بهيبة 

القضاء.

ومن داخل السجن، واصلت سعيدة نضالها حيث خاضت 
السياسيني/ واملعتقالت  املعتقلني  ورفيقاتها  رفاقها  مع 
ات إضرابا ال محدودا عن الطعام، من أجل االعتراف لهم 
وهو  االعتقال؛  ظ��روف  وحتسني  السياسي  املعتقل  بصفة 
اإلضراب الذي واصلته بصمود إلى أن استشهدت بعد 35 
11 دجنبر  الطعام، بتاريخ  يوما من اإلض��راب املفتوح عن 

1977، وعمرها حينئذ ال يتعدى 25 سنة.

للشهيدة،  تكرمي  هو  امل��رأة  للمرأة  الوطني  اليوم  وتخليد 
من  النضالية  جتربتها  حتمله  م��ا  الستحضار  ومحطة 
تقدمه  وم��ا  التضحية،  حد  إل��ى  والصمود  الكفاحية  قيم 
وع����ي سياسي  مت��ل��ك  أه��م��ي��ة  إح���داه���ا  ل��ع��ل  دروس،  م���ن 
التحرر  اخل��الق بني مشروع  الدمج  متقد، مما مكنها من 
صلبها  وف��ي  ال��ش��ع��وب،  وحت��رر  الوطني  وال��ت��ح��رر  النسائي 
واإلمبريالية  الصهيونية  ومناهضة  الفلسطيني،  الشعب 
الوعي سيشكل  والرأسمالية. هذا  ومنظومتها االقتصادية 
من  املمتدة  للشهيدة  النضالية  للتجربة  الناظم  اخل��ط 

الواجهة السياسية إلى الواجهة النقابية واإلبداعية.

كما أن الهدف من تخليد اجلمعية لليوم الوطني للمرأة 
من  املكافحات  املناضالت  النساء  كل  تكرمي  هو  املناضلة 
أج��ل مغرب تسود فيه احل��ق��وق واحل��ري��ات، وحت��ت��رم فيه 
لهن  للتعبير  ومناسبة  للنساء،  اإلنسانية  احل��ق��وق  كافة 

العقليات  حتدي  في  وجرأتهن  لتضحياتهن  التقدير  عن 
الذكورية السائدة واملمارسات االستبدادية على حد سواء، 
وفي  منهن  القمع  ضحايا  لكل  واملساندة  الدعم  ولتجديد 

مقدمتهن املعتقالت السياسيات.

والنساء  العام،  ه��ذا  املناضلة  للمرأة  الوطني  اليوم  يحل 
املغربيات كما عموم الشعب، يعشن في ظل وضع عام متسم 
باتساع وتعميق االنتهاكات التي طالت جميع املجاالت، من 
انتهاك حلرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي واإلجهاز 
في  احل��ق  م��ن  واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  احل��ق��وق  على 
الصحة و السكن الالئق واحلق في األرض واملاء وغيرها من 
أوضاع  كلها  الكرمي؛  للعيش  حلاجيات  االساسية  احلقوق 
ب��ق��وة ف��ي معظم  ل��الن��خ��راط  ال��ن��س��اء  دف��ع��ت بالعديد م��ن 
احلركات االحتجاجية التي تشهدها عدد من املناطق في 
واملداشر،  القرى  ونساء  الكبيرة  املدن  في  املهمشة  األحياء 
اليومي مع ما يستتبع  النضال  إلى غير ذلك من واجهات 

ذلك من قمع و تنكيل واعتقال ومحاكمات جائرة.

ي��ن��ض��اف إل���ى ك��ل م��ا س��ب��ق امل��ع��ان��اة م��ن ع��ن��ف التمييز، 
فالسياسات التشريعية للدولة في مجال حقوق املرأة ال زالت، 
املقتضيات  حيث  التمييز.  بثقافة  محكومة  مجملها،  في 
للدولة  والدينية  السياسية  بالثوابت  املشروطة  الدستورية 
على  للقضاء  قويا  سندا  مجملها  ف��ي  توفر  ال  املغربية، 

التمييز، ولها انعكاس قوي على مجمل القوانني األخرى.

على ضوء ما سبق، فإن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، 
وهي تقف وقفة إجالل لروح الشهيدة سعيدة املنبهي وكافة 
اعتزازها  عن  وتعبر  املغربي،  الشعب  وش��ه��داء  الشهيدات 
الشعبية  النضاالت  في  للنساء  واملتزايد  املتميز  باحلضور 

واحلركات االحتجاجية في مختلف املناطق؛فإنها:

- تذكر الدولة املغربية مجددا مبسؤوليتها عن استشهاد 
الشعب  شهداء  و  شهيدات  وك��ل  املنبهي،  سعيدة  املناضلة 

املغربي؛

- حتيي صمود أمهات وزوجات وأخوات معتقلي احلركات 
االحتجاجية في كل املناطق، وتعبر عن مساندتها ودعمها 

لهن، وعن إدانتها للمضايقات التي يتعرضن لها، من قمع 

عنيف وتنكيل واعتقال وحرمان من الزيارات والتواصل؛

القوى  كل  إلى جانب  النضال  التزامها مبواصلة  - جتدد 
التقدمية، ضد االعتقال السياسي ومن أجل إطالق سراح 
نساء  باملغرب  ال���رأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  ك��ل 

ورجاال؛

- حتّيي النساء املناضالت في مختلف مواقعهن، وعموم 
والكرامة  احل��ري��ة  ف��ي  احل��ق  أج��ل  م��ن  املكافحات  النساء 

والعدالة االجتماعية واملساواة والتنمية والعيش الكرمي؛

- تعرب عن تضامنها الالمشروط مع نساء فلسطني ونساء 
العالم، كجزء من شعوب العالم، في نضالهن ضد الصهيونية 
واإلمبريالية، وفي مقدمتها اإلمبريالية األمريكية، املعادية 

حلقوق اإلنسان واملنتهكة حلقوق الشعوب.

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
تخلد  11 دجنبر 2021 اليوم الوطني للمرأة املناضلة الذكرى السنوية الستشهاد املناضلة سعيدة املنبهي

في صيف سنة 2019 كانت البداية، بداية دخول اجلمعية املغربية 
هذا  بخنيفرة،  ال��دم  تصفية  مركز  ملف  خط  على  االنسان  حلقوق 
اجلماعية  امل��ج��ال��س  ك��ل  م��ن  عظيمة  ام���وال  فيه  تضخ  ال���ذي  امل��رك��ز 
املجلس  وم���ن  ال��ب��ش��ري��ة  للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة  وم���ن  بخنيفرة 
اجل��ه��وي وم��ج��ل��س ال��ع��م��ال��ة واالق��ل��ي��م ن��اه��ي��ك ع��ن امل��ن��ح والصدقات 

ومساهمات األغيار.

 مركز يسبح في األموال وفي الوقت ذاته كان يسبح في بؤس بال قرار 
للمرضى، هؤالء الذين اختار بعضهم، بعد سلسلة من االحتجاجات 

والتذمر واملناوشات مع من يحمي صقور اجلمعية املسيرة للمركز.

هؤالء املنسحبون هم  حتديدا اولئك املستفيدين من نظام الضمان 
ببني  اجلهة  بعاصمة  للتصفية  مركز  مع  تعاقدوا  وقد  االجتماعي، 
والى  لهم من  النقل  ال��ذي عمل على توفير وسائل  املركز  م��الل، وهو 
فرغم  م���الل،  ببني  ت��واج��ده��م  مصاريف  لتحمل  ب��اإلض��اف��ة  امل��رك��ز، 
تتجاوز  والتي  أسبوع  كل  في  مرتني  لقطعها  يضطرون  التي  املسافة 
بالنسبة للبعض 600 كيلومتر فانهم أخيرا شعروا بقسط من األمان 
وهو  الصحية،  وضعيتهم  لتطور  املنتظمة  واملتابعة  الطبي  والدعم 
األمر الذي ظل مفتقدا مبركزهم بخنيفرة الذي كان يقدم لهم بعد 
كل حصة خبزا يابسا وعلبة ياغورت قبل التخلص منهم في انتظار 

رحيلهم األبدي.

أما الفئة التي ال تستفيد من أي تغطية صحية اللهم نظام الرميد 
وال��ت��ي أج��ب��رت ع��ل��ى اخل��ض��وع ل���ش���روط  اجل��م��ع��ي��ة امل��س��ي��رة للمركز 
حلقوق  امل��غ��رب��ي��ة  للجمعية  ال��ت��ج��أت  ل��ه،ف��ق��د  ال��ك��ارث��ي  وت��دب��ي��ره��ا 
االنسان بخنيفرة باعتبارها امللجأ الوحيد املتبقي لها بعد جتريب 
كل الوصفات، وبالفعل وكما كان مأموال من املكتب، فقد نظم مبعية 

املركز وذلك على هامش  املدينة في احد مكاتب  بباشا  لقاء  املرضى 
وذلك  ومشاكلهم  املرضى  معاناة  معه  ليستعرض  احتجاجية،  وقفة 
الطب  كلية  م��ن  لتوه  تخرج  طبيبا  ك��ان  ال��ذي  امل��رك��ز  مدير  بحضور 
ولم يزاول بعد أي نشاط في أي مستشفى أو عيادة، وقد ظل ينصت 
عدم  ع��ن  عبر  اللقاء  انتهاء  ف��ور  ولكن  الباشا  لتوجيهات  باهتمام 
وتوجيهات  لتعليمات  يخضع  وأن��ه  مسؤولية  اي  لتحمل  استعداده 
األمور،  كل  في  جتاوزها  يستطيع  وال  معه  تعاقدت  التي  اجلهة  من 
اما الباشا فقد تعهد بحل مجموعة من املشاكل مع ابقاء باب احلوار 

مفتوحا.

ب��ع��د ذل����ك وب��ط��ل��ب م���ن ال��ط��ب��ي��ب��ة امل��خ��ت��ص��ة ف���ي ام�����راض الكلى، 
قاعة  في  ثانيا  اجتماعا  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  عقدت 
الذي  االجتماع  وهو  بخنيفرة،  االقليمي  باملستشفى  االجتماعات 
الستقالتها  لتقدميها  احلقيقية  االسباب  فيه  يستعرض  ببالغ  توج 
من املركز حيث صرحت بأنها تظل مطاردة بأرواح كل الذين ماتوا في 
كل  ينام  كما  سريرها  على  استلقت  كلما  الرقاد  تستطيع  وال  املركز 
الناس وقدمت معطيات تقنية بخصوص آالت التصفية التي شككت 
في طريقة اقتنائها ومبلغ اقتنائها وتغييبها عن حتديد مواصفاتها 
التقنية ناهيك عن استنفاذها لزمنها االفتراضي كما حتدثت ايضا 
شيء  أي  م��ن  يخلصه  ان  دون  امل��رض��ى  دم  ي��دور  منها  بعض  ك��ون  ع��ن 
وبأنها أبلغت البعض بذلك فكان رده هو :" املهم هو يدور الدم، والله 

يعاون..." هكذا كانت ارواح الفقراء رخيصة لدرجة ال تصدق.

بشأن  بالغا  بخنيفرة  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  اص��درت 
كبير  قاشا  للرفيق  املوجهة  التهم  اح��دى  وه��و  الطبيبة،  م��ع  اللقاء 
القيام  امل��رض��ى  ع��زم  ال��ع��ام  ال���رأي  فيها  يبلغ  تدوينة  ال��ى  ب��االض��اف��ة 
أحد  واه��م��ال  ال��الإن��س��ان��ي  للتعامل  اس��ت��ن��ك��ارا  احتجاجية  مبسيرة 

كان  وقد  بيومني  تصفية  حصة  من  عودته  بعد  توفي  الذي  املرضى 
التصفية  بأنه مخنوق مطالبا باستبدال جهاز  يحتج خالل احلصة 
بجهاز آخر، هذه التدوينة كانت ايضا موضوع شكاية الباشا السابق 
خلنيفرة برفيقنا قاشا والتي استمر استنطاقه فيها مبخفر الشرطة 
القضائية ملدة ثالث ساعات بتهمة التحريض وخرق اجراءات احلجر 
الشكاية  حفظ  ليتم   19 بكوفيد  خنيفرة  ساكنة  وتهديد  الصحي 
ملرضى  االقليمية  اجلمعية  ب��ق��ي��ام  األدوار،  وت��س��ت��ب��دل  ذل���ك،  ب��ع��د 
اعادة  عليه  وترتب  الباشا  فيه  فشل  ال��ذي  ب��ال��دور  الكلوي  القصور 

تنقيله لقرية مريرت.

خمسة  ايداع  العامة  النيابة  قررت   2021 دجنبر   14 الثالثاء  يوم 
بالسجن  ال��ك��ل��وي  ال��ق��ص��ور  مل��رض��ى  االقليمية  اجلمعية  اع��ض��اء  م��ن 
الكيدتني  الشكايتني  وض��ع  ال��ذي  الشخص  ومنهم  بخنيفرة،  احمللي 
برفيقنا قاشى، وذلك بتهم ثقيلة مرتبطة بخيانة األمانة وتبديد 
االولى  اجللسة  2021كانت  دجنبر   16 اخلميس  وي��وم   ، املركز  أم��وال 
بتهمة  ق��اش��ى  رفيقنا  محاكمة  جلسة  ص��ادف��ت  وال��ت��ي  حملاكمتهم 
"قذفهم"، وفي حني تأجلت جلسة محاكمتهم ليوم 30 دجنبر 2021 
فان رفيقنا سيمثل مرة أخرى امام احملكمة يوم 17 فبراير من السنة 
القادمة، آنذاك ستكون احملكمة قد أصدرت حكمها النهائي في ملف 
اصبح حديث كل أهل خنيفرة خصوصا وأنه اطاح برؤوس بدت عليها 
يشعرون  والذين  أوال  املرضى  ملشاعر  مستفزة  بطريقة  املركز  نعمة 
املدينة  لكل فقراء  وثانيا  ارواح��ه��م،  اولئك ش��ذرات من  بأن في غنى 
الذين يكدون طول عمرهم ثم يتركون هذه احلياة مثقلني بالقروض 

واألسى.

زندور محمد:  رئيس اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بخنيفرة 

ملاذا يحاكمون قاشى كبير؟



العدد:  5438
من  21  إلى 27 دجنبر 2021 من تاريخ الحركة العمالية والنقابية

"ظ��ه��رت االن��ارك��ي��ة  )ال��ف��وض��وي��ة(، على ه��ام��ش احلركة 
األفكار  من  خليط  فهي  لها.  كمنافس  وأحيانا  الشيوعية 
تتمثل  رئيسية  فكرة  ح��ول  ت��دور  واالقتصادية  السياسية 
السلطوية في جميع مستوياتها، وألنها خليط  في رفض 
من األفكار واملعتقدات فيصعب حقيقة خندقتها في هذه 
املوائد كما  أو تلك، فهي تتغذى وتأكل من جميع  املدرسة 
سنرى" يقول الرفيق التيتي احلبيب في مقال نقدم جزئه 
من   437 العدد  في  املنشورر  األول  للجزء  كتكملة  الثاني 

اجلريدة.
 

سلطة العمال بني التصور الفوضوي واللينيني: 
بأن   1921 م��ارس  "في  االناركيني  دع��وة  أن  الكاتب  يعتقد 
العمالية  ال��ن��ق��اب��ات  إدارة  واخل��دم��ات حت��ت  اإلن��ت��اج  ي��ك��ون 
ومجالس العمال" كانت هي اجلواب من أجل تطوير الثورة. 
وفي  األطفال.  بلعب  لينني  التي وصفها  الدعوة هي  وهذه 
تعبير  فى  االق��ت��راح  نعت  لينني  "أن  اعتبر  لينني  ال��رد على 
واضح  أناركى  نقابي  "انحراف  بأنه  الفاتيكان  ببابا  يليق 
العاشر  املؤمتر  أمام  قّدمه  الذي  التقرير  في  وذلك  وجلي"، 
هذا  مقابل  فى  وط��رح  لروسيا،  البلشفي  الشيوعي  للحزب 
إدارة  إلى  التقليدية  السيادية  مهامها  تتجاوز  لدولة  منوذج 
مأخوًذا  واخل��دم��ات،  اإلن��ت��اج  ف��ى  املجتمع  ش���ؤون  مجمل 
ملرفق  األملانى  الدولة  جهاز  إدارة  بنموذج  ذلك  فى  ومنبهًرا 
البريد". هذا الرد فيه الكثير من التلفيق وعدم املوضوعية 

في نقل موقف لينني.

في مقابل ذلك وملا أراد صاحبنا االناركي الكالم عن الثورة 
ما  مع  الطفولية  واألف��ك��ار  الرومنسية  ظهرت  االشتراكية 

يتخللها من ومضات سميناها بلسعات ذبابة الكوتشي.

 ملفات اخلالف:

-  القوميون االناركيون يحتمون بروزا لوكسمبورغ: يعتقد 
الكاتب أن الصراع الذي دار بني لينني وروزا لوكسمبورغ حول 
أيضا  توظيفه  ميكن  واألمم  الشعوب  مصير  تقرير  قضية 
روزا جاءت  وأن حجج  البلشفية  االناركيني ضد  من طرف 
يسقطون  هنا  هم  احلقيقة  في  بينما  ذلك.  في  لتدعمهم 
في تناقض قاتل إذ يرفضون السلطوية ألنفسهم ويقبلونها 
يفرض  أن  السوفياتي  االحت��اد  يطالبون من  لغيرهم حيث 
لسلطة  خاضعة  كانت  التي  الشعوب  جميع  على  السيطرة 
يعتبرون  ب��ل  ذل��ك  ف��ي  عندهم  روس��ي��ا. ال غضاضة  قيصر 

تقرير مصير تلك الشعوب جرمية لينني وحزبه.
- ال حاجة للدميقراطية، فقط توافقات اجتماعية على 
موقف  الكاتب  يستعرض  اخل��اص��ة:  امللكية  إل��غ��اء  ق��اع��دة 
هذا  ف��ي  حصرها  التي  البالشفة  أخ��ط��اء  م��ن  كروبوتكني 
احلكومة  على  "اإلبقاء  وهما  اثنتني  مسألتني  في  املجال 

التمثيلية ونظام األجور".
"ان  البديل يخبرنا  يتوفر على  وكاناركي  ذلك  املقابل  في 
البشرية لن حتتاج في ظل األناركية الشيوعية دميقراطية 
م��ن ه��ذا ال��ن��وع، ول��ن حتتاج ألّي اس��ت��ب��داد م��ن ف��رد أو من 

جماعة حتى ولو من عباقرة البشر وأنقيائهم. 
وألن لكل نظام اقتصادي اجتماعي نظام سياسي يتواءم 
معه، ففي ظل األناركية الشيوعية البد وأن ينتظم الناس 
اجتماعًيا وفق اتفاقات وتعاقدات جماعية حرة توافقية بني 
األفراد في جماعاتهم التعاونية وبني جماعاتهم التعاونية 

الصغيرة في احتاداتها، لتلبية املصالح املشتركة.
عبر  بينها  فيما  وتنسق  وتنفصل  اجلماعات  هذه  تتحد 
ال��وق��ت ب����إرادة ناخبيهم، ال  م��ن��دوب��ني م��ل��زم��ني ف��ي ن��ف��س 
يحق لهم االنفراد بأخذ أّي قرارات دون الرجوع لناخبيهم، 
القادرين على سحب التفويض منهم في أّي حلظة، هذا هو 
النظام السياسي الذي يقترحه كروبوتكني بعد إلغاء امللكية 

اخلاصة".

أفكار فوضوية عن الشيوعية
+ "اتبعت البلشفية املبدأ اجلمعى )االشتراكى( فى التوزيع 
والطبقية  الرأسمالية  إنتاج  يعيد  مبدأ  وه��و  العمل،  وف��ق 
املبدأ  عن  جذرًيا  ويختلف  اخلاصة،  وامللكية  والسلطوية 

الشيوعي فى التوزيع املجاني وفق احلاجة." 

ك��ان الب��د من  "ب��ن��اًء على احلفاظ على مبدأ األج���ور،   +
االس��ت��م��رار ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��ن��ق��دي حتى ف��ي ال��داخ��ل، ومنه 
جرائم  من  الرأسمالي  التراكم  إح��داث  ج��ًدا  سهال  سيكون 

الفساد والتفاوتات في الدخول."

الثالث،  بامللكية اخلاصة وحقوقها  "كما مت االحتفاظ   +
محدود،  بشكل  ولو  حتى  واالنتفاع،  واالستغالل  التصرف 
إال أنها كانت اخلميرة التى بها عادت امللكية اخلاصة بعد 

السقوط قوية وعفية."

كامل  إسقاط  كان يجب  األناركي،  التصور  في  "في حني، 
ح��ق��ي ال��ت��ص��رف واالس��ت��غ��الل واإلب���ق���اء ف��ق��ط ع��ل��ى حق 
يتعلق  فيما  ليس فقط  واالنتفاع  واالستغالل  االستعمال 
بوسائل اإلنتاج كما كان هو احلال، ولكن فيما يتعلق مبواد 
االستهالك أيضا، وبالطبع كان ميكن للتبادل اخلارجى أن 
التي  الدولية  التجارة  عملة  بالدوالر  وليس  باملقايضة  يتم 
اجلميع  ب��رق��اب  باإلمساك  املتحدة  ال��والي��ات  بها  تتمكن 

والتي يخضع بها أكثر أعدائها لها جبًرا واضطراًرا."

جناح  نضمن  حتى  للمدن  اخل��ب��ز  ن��وف��ر  كيف  +"وأخ��ي��را 
الثورة، وعدم سقوطها في الردة دون أن نكرر مأساة بل قل 
في  العشرينات  ف��ي  ال��ري��ف  ف��ي  القسري  التجميع  جرمية 
في  مروعة  مجاعات  عن  أسفرت  التي  السوفيتي،  االحت��اد 

الريف واملدينة مًعا؟".

"كان السيناريو املقترح من كروبوتكني في كتابه "االستيالء 
على اخلبز"، تالفيا للتجويع املتوقع من الريف للمدن، هو 
ضرورة زراعة املدن وذلك بأن تنتج غذاءها بنفسها بالصوبة 
وأن  ال��زراع��ة،  في  احلديثة  الوسائل  من  وغيرها  الزراعية 
يتم تصنيع الريف ومدينته مبده باالحتياجات الصناعية 
وأدوات اإلنتاج التي ميكن أن توفرها له املدن ويفتقر إليها 
سكان الريف، وإنشاء الصناعات الضرورية في الريف، مقابل 
امل���دن م��ا لديهم م��ن م��ؤن غذائية  ال��ري��ف  أن مينح س��ك��ان 
يحتاجها سكان املدن فى صفقات طوعية بينهم دون جبر 
أو إكراه كما فعل البالشفة، مما استدعى من الفالحني حرق 
محاصيلهم وحيواناتهم حتى ال يستولى عليها البالشفة، 

فعانى كل من سكان الريف واملدينة من املوت جوًعا."

م��ن منظور  الشيوعية  ع��ن  األف��ك��ار  أه��م  ه��ي  تلك  ك��ان��ت 
وحتى  خ��واءه��ا  لتبيان  كبيرا  عناء  حتتاج  ال  ال��ف��وض��وي، 
البلشفي حتى يصير  للتاريخ  واضح  تزوير  اعتمادها على 

لها وقع ومصداقية.

وفي ختام كالمه عن التقييم االجمالي للثورة البلشفية؛ 
املراحل  يستطيعوا حرق  لم  البالشفة  اعتبرها فشلت ألن 
مبا يكفي من اجلرأة: "وهكذا أرى أن هزمية الثورة لم تكن 
أبًدا قدًرا محتوًما كما كنت أتخيل، ولم يعد في اإلمكان أن 
أحتدث بثقة مفرطة عن جرمية لم يرتكبها البالشفة في 
احلقيقة، إن اعتبرناها جرمية، وهى جرمية حرق املراحل 
التاريخية، والقفز على الواقع، جرائمهم غير ذلك بالقطع، 
بل في احلقيقة إن سر فشلهم، كما أراه اآلن، هو عدم القفز 
الواقع فسقطوا في  لتجاوز عفونة  مبا يكفى من خطوات 

مستنقعه."

ما توصل إليه الكاتب هنا ليس إال نتيجة منطقية لرؤيته 
الذاتية للثورة البلشفية ويظهر ذلك من خالل نقده لها خارج 
الزمان واملكان. نقدها وكأنها ظاهرة مستقلة عن اجلغرافيا 
خارج  أيضا  مناقشتها  بأوروبا.  روسيا  عالقات  تاريخ  وعن 
وانتهت  سنوات   3 دام��ت  أهلية  ح��رب  في  الطاحن  الصراع 
أيضا  نقاشها  لروسيا.  واملادية  االقتصادية  البنية  بخراب 

العاملية  احل��رب  أثناء  وقع  ال��ذي  االمبريالي  العدوان  خ��ارج 
عن  يزيد  ما  لوحدها  العاملة  الطبقة  فيه  وفقدت  الثانية 
9 ماليني من خيرة أطر وقواعد احلزب البلشفي. يناقشها 
خارج سباق التسلح الذي فتحته االمبريالية األمريكية من 
السوفياتي  لالحتاد  املوجهة  النووية  القنبلة  اكتساب  أجل 
أجل  من  املناسب  السالح  باقتناء  ف��ورا  ردعها  يجب  والتي 

فرض توازن الرعب وحماية بالد الثورة.

لسبب  القضايا  السيد سامح سعيد عبود كل هذه  جتنب 
بسيط، ألن اخلوض فيها سيهدم كل األطروحات االناركية 
حول رفض الدولة االشتراكية. لو طرحها كقضايا وحتديات 
وتناول كيفية توفيرها ألصبح سلطويا وظهر الوجه اآلخر 

الذي كان باكونني يحاول التستر عليه. )2)

االناركي ال يكون اناركيا إال إذا كان يتكلم عن الثورة، إنه 
عندما  لكنه  اخل��ي��ال.  ف��ي  فيسبح  برومانسية  ذل��ك  يفعل 
أن  فإنه يكف عن  الثورة،  الواقع وإجناز  تغيير  ينخرط في 
يكون اناركيا؛ إنه يتحول إلى كائن سياسي سلطوي ورمبا 

إلى كائن جتتمع فيه أقبح صفات السلطوية.

إجناز  بالك  فما  ث��ورة،  قيادة  االناركية  استطاعة  في  هل 
ثورة  في  البالشفة  حتقيقها  عن  عجز  التي  األكبر  القفزة 
ال  احلقيقة  ف��ي  س���ؤال  ال��ش��ي��وع��ي؟  املجتمع  ببناء   1917
تاريخ  هو  االناركية  تاريخ  إن  التارخية.  املزحة  عن  يخرج 
ال��ع��ي��ش ف��ي ه��ام��ش احل��رك��ة ال��ث��وري��ة، أك��ب��ر ف��ع��ل ميكنهم 
إجنازه هو البطوالت الفردية وذات صدى ال غير. لقد قادوا 
متردات صغيرة هنا أو هناك لكنهم عجزوا دائما عن خلق 
الذي  التنظيم  وه��و  اجلماهير  حلشد  ال��ض��روري  التنظيم 
يتطلب بنية مركزية إلى هذا احلد أو ذاك، وكان من أجود 
التجارب التاريخية الرائدة هو التنظيم البلشفي. لقد وضع 
االناركيون أنفسهم في موقع العداء لهذا التنظيم وحرضوا 

ضده.

الدار البيضاء في 03/02/2018.

------------------------------------------
الهوامش:

)1( جون مولينو: "االناركية من منظور ماركسي."

)2( وق��د ش��ارك باكونني ف��ي ع��دد م��ن ه��ذه امل��غ��ام��رات، انتهت 
بجنوب  ليون  في  مهزلته  فيها  مبا  محرجة  بإخفاقات  جميعها 
فرنسا في سبتمبر 1870. وسط موجة من االضطرابات الشعبية، 
جلنة  أنفسهم  عن  وأعلنوا  دافيل  فندق  وأنصاره  باكونني  احتل 
الدولة  رفضت  باكونني  ."ولسوء حظ  الدولة  و"إلغاء  فرنسا  إنقاذ 
االعتراف بإلغاء نفسها، وأنهت انقالب باكونني على الفور بإرسال 
سريتني للحرس الوطني الفرنسي لليون. وأضطر باكونني للهرب 
حتى انتهى به األمر في جنوه في إيطاليا وأدى ذلك إلى أنهُ حرم 
في العام التالي من املشاركة في ثورة عمالية حقيقية اندلعت في 

فرنسا وهى كومونة باريس".

السلطة  عن  فكرته  يطبق  يكن  لم  باكونني  أن  الطريف  "وم��ن 
هذه  عمم  ولكنه  فحسب  ال��ث��وري��ة  احل��رك��ة  منظمة  ف��ي  السرية 
خطاب  ففي  ال��ث��ورة.  بعد  ما  مجتمع  تنظيم  في  كذلك  الفكرة 
إلى صديقه ونصيره ألبرت ريتشارد شرح باكونني كيف سيؤسس 
وأنصاره "دكتاتورية سرية" بعد إقامة األناركية:  ولكن عن طريق 
ديكتاتورية املتحالفني، ال عن طريق السلطة الصريحة، بصفتنا 
أن  فيجب  البروليتارية  ال��زوب��ع��ة  ه��ذه  وس��ط  مرئيني  غير  ق���ادة 
ولكن عن طريق  الصريحة،  السلطة  توجيهها ال عن طريق  يتم 
ديكتاتورية املتحالفني اجلماعية )أعضاء التحالف مع باكونني(: 
ديكتاتورية لن يكون لها شارات عمل علنية وال ألقاب وال حقوق 
رسمية. وسيزيد من قوتها أنه لن يكون مظاهر قوة لها. هذه هي 
بعد  مصداقيته  فقد  ال��ذي  أقبلها"  التي  الوحيدة  الديكتاتورية 
احلرب  في  والفرنسية  والبريطانية  الروسية  لإلمبريالية  دعمه 
التي  املؤقتة  احلكومة  على  ُيحسبون  فأصبحوا  األول��ى(  العاملية 

كانت الكراهية لها تتزايد ". 

جون مولينو "االناركية من منظور ماركسي"

االناركية الشيوعية أو الفكر الهامشي املفلس
التيتي احلبيباجلزء  2/2
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لقد متكن النظام من تدجني القيادات النقابية التي 
النقابي  العمل  م��ب��ادئ  أه��م  ومعها  قواعدها  فقدت 
العاملة  الطبقة  والتآزر وخدمة  التضامن  املبني على 
تقتات  النقابات  جل  فأصبحت  استخدامها،  وليس 
على التمويل العمومي، بل أصبح العديد من قيادييها 
من الباطرونا ميتلكون العقارات والضيعات الفالحية 
ويستغلون العامالت والعمال الذين يدعون الدفاع عن 
املغرب،  في  النقابي قدمي  العمل  فتاريخ  مصاحلهم. 
بحيث خالل سنة 1936، أصدرت سلطات االستعمار 
احلرية  يضمن  ال���ذي  24دجنبر،  ظهير  ال��ف��رن��س��ي 
النقابية للعمال األوروبيني، ثم اتبعته بظهير24يونيو 
ينخرطون  الذين  املغاربة  العمال  يعاقب  الذي   1938
ف��ي ال��ن��ق��اب��ات. بعد ذل���ك، وب��ع��د م��ف��اوض��ات " ايكس 
على  الفرنسية  السلطات  فيها  حافظت  التي  ليبان" 

أهم مصاحلها االستراتيحية، تأسس 
إصدار  ومت  للشغل،  املغربي  االحت���اد 
ينص،  1955الذي  12شتنبر  ظهير 
صراحة، على حرية االنتماء النقابي. 
وجتدر اإلشارة إلى أن خالل ثالثينات 
القرن املاضي تأسس جتمع الصناعيني 
باملغرب الذي يضم في صفوفه أرباب 
العمل املغاربة. وفي سنة 1947، سيتم 
تأسيس االحتاد العام ملقاوالت املغرب 

من طرف أرباب العمل األوروبيني.

احلافل  الطويل  التاريخ  ه��ذا  خ��الل 
بني  السرية  واالت��ف��اق��ات  بالتواطؤات 
ال��ن��ق��اب��ات، ستنفر  ال��ن��ظ��ام وق���ي���ادات 
النقابات  م����ن  ال���ع���ام���ل���ة  ال���ط���ب���ق���ة 
فاملعطيات  كبير.  بشكل  وستهجرها 
السامية  ل���ل���م���ن���دوب���ي���ة  ال���رس���م���ي���ة 
التنقيب،  نسبة  أن  تبني  للتخطيط، 
بصفة عامة ال تتجاوز4.3 في املائة من 
مجموع السكان النشيطني الذي يقدر 
وعامل،  عاملة  مليون   12 م��ن  بأكثر 

املائة  في   92.9 النقابات  عن  العزوف  نسبة  وبلغت 
مستوى  إل��ى  ارتفعت  بينما  احلضري،  املجال  في 
هذا  في  القروي.  للمجال  بالنسبة  املائة  في   99.2
النقابات  لقواعد  الفظيع  بالضعف  املوسوم  الواقع 
احلوار  الكالم عن  يتم  لها،  العاملة  الطبقة  وهجر 
االجتماعي والتفاوض بني األطراف الثالثة املتمثلة 
في احلكومة والباطرونا وما يسمى بالنقابات األكثر 
متثيلية، والتي تلعب دور ممثل مصلحة العامالت 
والعمال وهي الناطق باسمهم. ومن املعلوم ان هذه 
ما  القطاعية  واملفاوضات  االجتماعية  احل���وارات 
هي اال مسرحية محبوكة، هدفها، إشاعة ما يسمى 
السلم االجتماعي اومحاوالت اجتثاث ما تبقى من 
مكتسبات حققتها الطبقة العاملة، عبر نضاالتها 
التاريخية وقدمت في سبيلها العديد من الشهداء 
واملعتقلني واملطرودين، ملا كانت موازين القوة مائلة 
لصاحلها وملا مكنتها الشروط املوضوعية والذاتية 
من انتزاع هذه املكاسب، قبل أن تستولي القيادات 
االنتهازية املتواطئة، تدريجيا على مراكز القرارفي 
مسلسل  ع��ب��ر  طالئعها  م��ن  لتفرغها  ال��ن��ق��اب��ات، 
استهدفت  التي  واخليانات،  الدسائس  من  طويل 
للمساومة  القابلة  غير  املبدئية  القيادية  األط��ر 

مبعاونة  منظمة  مليشيات  ي��د  ع��ل��ى  ب��االغ��ت��ي��االت 
العديد  تعرض  كما  للنظام،  االستخبراتية  األجهزة 
من املناضلني لعمليات الطرد التعسفي واالعتقاالت 
عبر فبركة ملفات ومحاكمات صورية. في نفس الوقت 
يتم تشجيع العناصر االنتهازية واملنتفعة التي تلعب 
للمناضلني  تهم  وتلفيق  وشاية  من  تخريبية  أداورا 

النقابيني. 

االقتصادية  امل���ص���ال���ح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ك����ان  إذا 
طرف  م��ن  ال��س��ائ��د  الطبقي  للتكتل  اإلستراتيجية 
نظامه مفهوما، فان دور القيادات النقابية في التعاون 
والقضائية،  القمعية  النظام  وأجهزة  الباطرونا  مع 
صوت  إض��ع��اف  ف��ي  س��اه��م��ت  خيانية  طعنة  يشكل 
العامالت والعمال وأدت إلى كسر وحدتهم التي تشكل 
السالح االساسي للحفاظ على مصاحلهم وكرامتهم.

النقابية،  القيادات  الضغط على هذه  للمزيد من  و 
االقتصادي  م��ج��ل��س��ه  خ����الل  م���ن  ال���ن���ظ���ام  اخ�����رج 
 19-24 رق��م  القانون  م��ش��روع  والبيئي  واالجتماعي 
املتعلق بالنقابات ليزيد من ابتزازها، وتساهم هي في 
تنفيذ السياسات الالشعبية املمالة من طرف الدوائر 
املالية االمبريالية والتي تعني، بشكل واضح،  تكثيف 
الزيادات في  العاملة، وهو ما يعني  استغالل الطبقة 
أرباح الشركات احمللية خادمة الشركات العابرة للقارات. 
النقابية  ال��ق��ي��ادات  على  ال��ن��ظ��ام  ض��غ��وط��ات  وتتبني 
القانون  مواد هذا  نظرة على بعض  إلقاء  من خالل 
معاجلة  تتضمنه،  م��ا  ب��ني  م��ن  ديباجته،  وتتضمن 
تؤطر  التي  الشغل  االزدواجية بني مقتضيات مدونة 
القطاع اخلاص سنة 2003 وظهير 1957 الذي يؤطر 
عمل املوظفني وأعوان الدولة واجلماعات الترابية، في 
احلريات  إلشكاليات  يتطرق  لم  حني 
بالقانون  ال��ت��ق��ي��د  وض��ع��ف  ال��ن��ق��اب��ي��ة 
عن  فضال  النقابي  التشتت  ومشاكل 
االنتماء  نسب  ف��ي  اخلطير  الضعف 
النقابي. كما أن هذا القانون ال يعتمد 
الدولية  امل���ع���اه���دات  م��رج��ع��ي��ة  ع��ل��ى 
حلقوق اإلنسان وباخلصوص اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي 
والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص 
وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
وخاصة االتفاقية 87 اخلاصة باحلرية 
النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 
بتطبيق  اخلاصة  رقم98  واالتفاقية 
مبادئ احلق في التنظيم النقابي وفي 
إلى  باإلضافة  اجلماعية،  املفاوضات 
مبمثلي  املتعلقة   135 رق��م  االتفاقية 
هذا  أن  لتوضيح  ك���اف  ه���ذا  ال��ع��م��ال. 
تركيع  م��ن  امل��زي��د  إل��ى  يهدف  القانون 
الذي  ال��دور  لتلعب  النقابية  القيادات 
وف���ق متطلبات  ال��ن��ظ��ام  ل��ه��ا  ي��خ��ت��اره 
في  ذلك  ويتجلى  الباطرونا.  ومصالح 
للنقابات  امل���ادي  ال��دع��م  بربط  121املتعلقة  امل���ادة 
بوجوب عقد مؤمتراتها العادية وفق آجالها احملددة 
ابتزاز  إلى  البند يهدف  قانونها األساسي. هذا  في 
حتى  م��ؤمت��رات��ه��ا،  بعقد  تلتزم  ال  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادات 
ولو  حياته.  م��دى  النقابة  رأس  على  الزعيم  يظل 
كانت هناك نية اإلصالح لتمت اإلشارة إلى معايير 
تعزيز احلكامة من قبيل ضمان التداول على مواقع 
املالي،  والتسيير  التدبير  املسؤولية وضمان شفافية 
في  والنساء  للشباب  كوطا  حتديد   ف��رض  وأيضا 
في  يتمثل  لالبتزاز  أخ��ر  جانب  املسؤولية.  مواقع 
حجم الدعم املقدم للنقابات األكثر متثيلية، نفس 
املقدمة جلمعيات  السخية  للمبالغ  بالنسبة  الشيئ 
العمومي،  امل��ال��ي  ال��دع��م  رب��ط  إن  امل��دن��ي.  املجتمع 
التنصيص على شفافية تدبيره بضرورة عقد  دون 
مؤمترات النقابات األكثر متثيلية هو مبثابة رشوة 
وشراء صمت القيادات النقابية على مترير سياسات 

الشعبية ضد الطبقة العاملة.>

قيادات نقابية في خدمة الرأسمال
 سامي علي

إذا كان الحفاظ 
على المصالح االقتصادية 

اإلستراتيجية للتكتل الطبقي 
السائد من طرف نظامه مفهوما، 

فان دور القيادات النقابية في التعاون 
مع الباطرونا وأجهزة النظام القمعية 

والقضائية، يشكل طعنة خيانية ساهمت 
في إضعاف صوت العامالت والعمال وأدت 

إلى كسر وحدتهم التي تشكل السالح 
االساسي للحفاظ على مصالحهم 

وكرامتهم.
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تقدمي عام
مستشفياتنا  في  والبئيس  واملتردي  الكارثي  الوضع  إن 
العمومية. يجعلنا نتساءل عن املستوى الضعيف للخدمات 
للصحية عندما نلج للمستشفيات واملستوصفات أو أثناء 
الولوج للخدمات الصحية قصد العالج. وإذا ما ربطنها مبا 
هو متعارف عليه دوليا فإننا جند الهوة عميقة واخلروج 

منها أصعب. 

فالسؤال الذي يظل مطروحا في ذهن كل املغاربة بشتى 
مشاربهم. هو مل��اذا...؟ ال حتترم احلكومات املعاقبة ومن 
خالل وزارة الصحة كرامة اإلنسان املغرب في احلياة واملماة. 
ينتظر  وهو  أملا  يتضور  املريض  يبقى  أن  يعقل...؟  وهل 
الوصول جلهاز  أو  إج��راء حتاليل  أو  دوره لقسم اجلراحة 

نتصور...؟  وكيف  ال��رادي��و. 
مازالت  مستشفيات مغربية 
ت��ب��ح��ث ع��ل��ى أم���ص���ال ضد 
ال���ت���ي تقتل  ال���ع���ق���ارب  س���م 
ذبها  تنفق  وأدوي���ة  صغارنا 
الطينة  يزيد  وما  مرضاها. 
ب�����ل�����ة، ه�����ي االس����ت����ق����االت 
الطبية  ل��ألط��ر  اجل��م��اع��ي��ة 
االلتحاق  امل��دي��ري��ن  ورف���ض 
أنها  العلم  م��ع  مب��راك��زه��م، 
أص���ال ت��ع��ان��ي م��ن خصاص 
مستمر  بشكل  حاد  وقصور 
منذ عقود من الزمن بالرغم 
من اإلصالحات التي نهجت 

عبر عقود من الزمن.    

إن ه���ذا ال��ه��ج��وم وإص����رار 
ع��ل��ى االس���ت���م���رار ف���ي نهج 
الصحة  ق���ط���اع  خ��وص��ص��ة 

نابع من تنفيذ املغرب لتوصيات املؤسسات املالية العاملية 
ميكن العودة إلى العقدين املاضيني وتراجع صريح لكرامة 
االحتجاج  بقوة  اكتسبها  ال��ذي  املغربي  املواطن  وحقوق 
من  والعنف  القمع  أشكال  كل  وتدوقه  املستمر  والنضال 

لدن السلطات العمومية مبختلف أشكالها.

فقبل عشرين سنة كانت الصحة العمومية ملجأ املرضى 
بالقطاع  العالج  فواتير  باستطاعتهم تسديد  ليس  الذين 
االستيعاب  وط��اق��ة  الهزيلة  ميزانيتها  ورغ���م  اخل���اص. 
وتقادم  الطبية،  والشبه  الطبية  األط���ر  وق��ل��ة  احمل����دودة، 
البنيات وتدهور معايير الصحة والسالمة، وانتشار الرشوة 
والزبونية، والتمييز في االستفادة من اخلدمة الصحية… 
دنيا  خ��دم��ات  ت���ؤدي  العمومية  املستشفيات  ك��ان��ت  فقد 

للفقراء واملهمشني والذين يعيشون في وضعية هشاشة.

سياسة متهد لتخلي الدولة عن قطاع الصحة لفائدة 

القطاع اخلاص:
الصحة  م��ن  ج��زء  بتغطية  ال��دول��ة  تكلفت   ،1960 سنة  منذ 
العمومية، ومع تطبيق سياسة التقومي الهيكلي برعاية البنك 
القرن  ثمانينات  أواس���ط  ف��ي  ال��دول��ي  النقد  وص��ن��دوق  العاملي 
النفقات  بتقليص  األدنى  احلد  هذا  عن  التراجع  مت  العشرين 
العمومية املوجهة لقطاع الصحة. وفي سنة 1986 صدر قانون 
تصفية  اجت��اه  في  خطوة  ك��أول  العالجية  اخلدمة  عن  األداء 
تقرير  ص���دور  ت��اله��ا  العمومية.  الصحية  اخل��دم��ات  مجانية 
لتمويل  بديلة  استراتيجية  لوضع   1998 سنة  العاملي  للبنك 
30 مارس  التناوب مرسوم  1999 أصدرت حكومة  القطاع. وفي 
1999 القاضي باألداء مقابل العالج في املستشفيات العمومية 
عن  اإلج��ب��اري  التأمني  نظام  ص��در   2002 وف��ي  (التعريفات(. 

املرض، ونظام املساعدة الطبية راميد في 2008 لتملص الدولة 
احلر  التبادل  اتفاقية  الدولة  عقدت  كما  القطاع.  متويل  من 
استنساخ  منع  بنودها  تشمل  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع 

األدوية الذي يضرب في الصميم حق املواطن في العالج.
ف��ي ت��ق��ري��ر ص���ادم مل��ؤس��س��ة فيتش س��ول��وش��ن��ز، أص��درت��ه في 
2019، بينت فيه أن القطاع الصحي املغربي  أواخر شهر يونيو 
يتخبط في عدة مشاكل. وتقول املؤسسة أن املرضى واألطباء 
في  يعيشونه  عما  رض��اه��م  ع��دم  ع��ن  مستمر،  بشكل  يعبرون 
النظام الصحي والطبي في البالد، خصوصا في اجلوانب التي 
تتعلق بالفساد املستشري بشكل كبير وتدني مستوى الرعاية 

االجتماعية، وأيضا الظروف املهنية غير املالئمة والسيئة.
وأشارت املؤسسة التابعة لشركة فيتش ريتني األمريكية، إلى 
أن الوضع املهني املتردي، ُيسهم في اشتعال اإلضرابات وارتفاع 
لالحتجاج  وذل��ك  احليوي،  القطاع  هذا  في  االستقاالت  نسب 
على تدني األجور وعدم اكتراث وزارة الصحة ملعاجلة القضايا 

التي تؤرق بال مهنيي النظام الصحي.

الفقر  ح��ول  للتنمية  امل��ت��ح��دة  األمم  ب��رن��ام��ج  تقرير  أن  كما 
املائة من  13 في  أن  2019، يتحدث على  املتعدد األبعاد لسنة 
تردي  على  دال  امل��ؤش��ر  وه���ذا  الصحي  الفقر  يعانون  امل��غ��ارب��ة 

الوضع الصحي في املغرب. 

وضعية املوارد البشرية

يؤكد  عام،  بشكل  الصحية  املنظومة  وضع  وت��ردي  تراجع  إن 
على أن احلق في الصحة صعب املنال للمواطن املغربي. ويرجح 
واالجتماعية  الصحية  اخلدمات  تدني  في  الرئيسي  السبب 
الطبية  األط���ر  ف��ي  احل���اد  ال��ن��ق��ص  ال��ع��م��وم��ي��ة،  باملستشفيات 
وال��ص��ح��ي��ة، ألن��ن��ا ن��ح��ن بعيدين ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن األرق����ام التي 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
ل���ل���ص���ح���ة، ب���ط���ب���ي���ع���ة احل�����ال 
تتعلق  أخ�����رى  م��ش��اك��ل  ه���ن���اك 
واجل���ودة  الصحية  بالتغطية 
وأشياء  الصحية  اخلدمات  في 
أخ����رى س��ن��ع��ود ل��ه��ا ف���ي سياق 
احلديث  يستحيل  احل���دي���ث. 
ع��ن احل��ك��ام��ة واجل����ودة بقطاع 
ال��ص��ح��ة ف���ي ظ���ل أزم����ة امل����وارد 
البشرية. لذلك فأنا مع مطلب 
الطبية  امل��������وارد  ف����ي  احل���س���م 
اخلدمات  كل  لتغطية  الكافية 
املطلوبة صحيا مبستشفياتنا، 
احلديث  إل���ى  ن��ن��ت��ق��ل  مت  وم���ن 
عن اجلودة واحلكامة والضمير 

املهني.
م���ش���اك���ل  أه�������م  أن  وي���ع���ت���ب���ر 
ق��ط��اع ال��ص��ح��ة ع��ل��ى اإلط���الق 
عدد  يتجاوز  بلد  ففي  الصحية،  األط��ر  في  املهول  النقص  هو 
سكانه 30 مليون نسمة ال يتجاوز عدد الساهرين على الصحة 
47 ألف موظف، حيث ال يتجاوز عدد األطباء  العمومية فيه 
و300  تونس  في   70 )مقابل  نسمة  ألف   100 لكل  طبيب   46
يجعل  م��ا  وه��و  نسمة.  أل��ف   10 لكل  ممرضني   10 فرنسا(  ف��ي 
57 دولة تعاني  املغرب من بني  العاملية تصنف  منظمة الصحة 
نقصا حادا في املوارد البشرية، إذ يعاني املغرب من خصاص في 
امليدان الصحي ال يقل عن 6000 طبيب و9000 ممرض )علما 
املوجودة غير قادرة على استدراك هذا  التكوين  أن مؤسسات 
اخلصاص، فمثال ال توجد في املغرب سوى 23 مؤسسة لتكوين 
األطر  التوزيع  سوء  املشكلة  هذه  عمق  من  ويزيد  املمرضني(، 
أو  بالعدد  يتعلق  التوزيع  ف��ي  اخللل  ه��ذا  ك��ان  س��واء  الصحية 

بالكيف.

>>>

صحة  الشعوب خدمة عمومية  وليست سلعة
الصحة   قضية  إلى  من جديد  الدميقراطي  النهج  جريدة  تعود 
ببالدنا كملف يفرض نفسه بإحلاح في اللحظة الراهنة، باعتباره 
وباستمرار  تتعرض  استراتيجي،  ط��اب��ع  ذات  عمومية  خ��دم��ة 
املخزني  للنظام  الطبقية  السياسات  بفعل  والتسليع  للتصفية 
على غرار باقي القطاعات العمومية التي تصر الدولة على سحب 
إلىاملجهول  الشعبية  بعموم اجلماهير  والرمي  مسؤولياتها عنها 
الدوائر  إلمآلت  تنفيذا  السوق  ومنطق  اخلوصصة  طائلة  حتت 

االمبريالية وتوصيات املؤسسات الرأسمالية العاملية.
والغرض من اثارنا مرة أخرى مللف الصحة، هو جعل القطاعات 
وضمن  ال��ع��ام  ال���رأي  اهتمامات  أول��وي��ة  االجتماعية  واخل��دم��ات 
بحثا  بها  النهوض  أج��ل  م��ن  للنضال  احل��ي��ة  ال��ق��وى  ان��ش��غ��االت 
علميا، تكوينا وتأطيرا و بنى حتتية وجتهيزات... ملواجهة  كل ما 

يتهددنا من مخاطر ومستجدات زمن األوبئة.

قطاع الصحة العمومي بني الواقع املرير واآلفاق احلاملة
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وجتدر اإلشارة ان عدد األطباء املغاربة قد تراجع من 12 ألف 
طبيب إلى 8500، ملقاة على عاتقهم االستجابة لقرابة 80 في 
املئة من حاجيات املرضى، الذين يتطّلعون خلدمتهم. مع العلم 
ألف   100 لكل  طبيبا   46 يتجاوز  ال  باملغرب  األط��ب��اء  ع��دد  أن 
نسمة، مقابل 70 في تونس و300 في فرنسا، مع خصاص كبير 
كذلك في املمرضني، مما جعل منظمة الصحة العاملية تصنف 
57 دولة تعاني نقصا حادا في امل��وارد البشرية،  املغرب من بني 

ألنه في حاجة إلى ما ال يقّل عن 10 آالف طبيب.
وفي ظل هذه الوضعية املزرية، جند أن االستقاالت اجلماعية 
يتم  احتجاجي  شكل  أقصى  تعتبر  التي  األطباء،  صفوف  في 
توزعت  امل��س��دود،  الباب  إل��ى  الوصول  عن  تعبيرا  إليه  اللجوء 
الشرقية مت تقدميها يوم اجلمعة  63 استقالة باجلهة  ما بني 
نفس  في  سابقة  استقالة   50 إل��ى  تنضاف   ،2019 أبريل   26
املنطقة، أي أن مجموع االستقاالت قد وصل إلى 113، ثم 122 
استقالة   125 جانب  إل��ى  خنيفرة،  م��الل  بني  بجهة  استقالة 
بجهة فاس مكناس، وقبل ذلك وبجهة الشمال وّقع 305 أطباء 
طلبا جماعيا لالستقالة، فضال عن استقالة 300 طبيب بجهة 
30 طبيبا بورزازات،  الدارالبيضاء سطات، وكذا طلب استقالة 
حيث بلغ مجموع طلبات االستقالة 995 طلبا، وما تزال لوائح 
استقاالت أخرى يتم التوقيع عليها في مناطق أخرى، ألطباء 
الذي قطعه زمالئهم في مهنة،  املسلك  أن يسلكوا نفس  قرروا 

باتت مفتوحة على كل التبعات.
الشغيلة  مجموع  من  املئة  في   50 من  أكثر  املمرضون  ويشّكل 
القرب،  خ��دم��ات  م��ن  املئة  ف��ي   80 ح��وال��ي  ويقدمون  الصحية، 
وفقا لتأكيد مهنيني، الذين ال يجدون مبررا الستمرار تغييبهم 
أنهم ال يقودون  واعتبارهم مجرد مساعدين لألطباء، بحيث 
في  يتواجدون  وال  ينجزون  التي  الصحية  واملشاريع  البرامج 

مراكز القيادة.
هناك  أملانيا  ففي  املتوفرة،  اإلحصائيات  فحسب  وباملقابل، 
100 ألف مواطن أملاني. وفي البرتغال  ل�  410 طبيبا مخصصة 
برتغالي.   م��واط��ن  أل���ف   100 ل���  مخصصة  طبيب   440 ه��ن��اك 
فرنسي.  مواطن  ألف   100 لكل  طبيب   310 هناك  فرنسا  وفي 
 100 7،3 طبيب لكل  أما نحن في املغرب فقد خصصت الدولة 
اجلودة  عن  يتحدث  من  كل  أن  اخلالصة  مغربي.  مواطن  ألف 
فهو  العمومية  ومبستشفياتنا  الصحي  القطاع  في  واحلكامة 
م��ن��اف��ق وك����اذب وج��اه��ل وي����وزع ال��وه��م ع��ل��ى ال��ش��ع��ب املغربي. 
يستحيل احلديث عن احلق في الطب والعالج والصحة باملغرب 
إن لم نقترب من معادالت أرقام منظمة الصحة العاملية. نحن 
العام،  الطب  ف��ي  طبيب  أل��ف   25 على  إال  نتوفر  ال  امل��غ��رب  ف��ي 
100 ألف مواطن  9،2 ممرض لكل  وبالنسبة للممرضني هناك 
يستحيل  أنه  على  تؤكد  الصحة  منظمة  أن  العلم  مع  مغربي. 
معدالت  من  يقترب  لم  م��ادام  جيدا  الصحي  املنتوج  يكون  أن 

األرقام املعتمدة عامليا.

 امليزانيات املرصودة:
ل���وزارات  الضعيفة  امليزانيات  ب��ني  م��ن  الصحة  ميزانية  تعد 

احلكومات السابقة بالرغم من االحتياجات التي حتتاجها، 
ميزانية  برسم  الصحة  لقطاع  املخصصة  النفقات  وق���درت 
2019 ستبلغ ما مجموعه 16.331 مليون درهم، أي بزيادة 1،5 
مليار درهم مقارنة بالسنة املاضية )حوالي زائد 10 في املئة(، 
التغطية  حتسني  إلى  أساسا  ستوجه  النفقات  هذه  أن  مضيفا 

الصحية وحتسني الولوج على اخلدمات الصحية وجتويدها.
الصحي  القطاع  لصالح  العامة  امليزانية  م��ن  ال��دول��ة  نفقات 
 16 يقارب  ما  أي   ،2019 ميزانية  من  املتوسط  في  املائة  في   5
60 في املائة منها للتسيير و40 في املائة  مليار درهم خصصت 
اإلجمالية  التكاليف  ف��ي  ال��دول��ة  مساهمة  وظ��ل��ت  للتجهيز. 
 27 ح���دود  ف��ي  للصحة،  الوطنية  احل��س��اب��ات  حسب  للصحة، 
في املائة فقط، كما لم يتجاوز مجموع اإلنفاق احلكومي على 

الصحة 2 في املائة من الناجت الداخلي اخلام.
 1.3 نحو   2017 ل��ع��ام  الصحة  وزارة  ميزانية  بلغت  ح��ني  ف��ي 

مليار يورو، ما ميثل زيادة طفيفة للغاية نسبتها ٪ 0.1 مقارنة 
للدولة.  ال��ع��ام��ة  امليزانية  م��ن   5.69  ٪ متثل  كما   .2016 ب��ع��ام 
ويتم تخصيص أكثر من نصف هذه امليزانية، أي ما يبلغ ٪ 54 
املغرب  ف��ي  الصحي  اإلن��ف��اق  إجمالي  بلغ  املوظفني.  لتكاليف 
حوالي   أي   ،2013 ع��ام  في  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   ٪6.01
 ٪2.04 العامة  الصحة  بلغ إجمالي نفقات  5.5 مليار يورو، كما 
من الناجت احمللي اإلجمالي، أي حوالي 1.9مليار يورو. )منظمة 

الصحة العاملية،2013(. 

وفي مقارنة متويل قطاع الصحة بني بعض الدول 
ال��ع��رب��ي��ة، جن��د م��ث��ال أن���ه ب��ل��غ إج��م��ال��ي اإلن��ف��اق في 
املجال الصحي باملغرب لسنة 2013 ما قدره 52 مليار 
1002 درهم  لكل فرد مقابل  1578 درهما  أي  دره��م، 
سنة .2006 وهو ما ميثل % 5،8 من الناجت الداخلي 
ف��إن هذه   2006 ع��ام.  ف��ي   5،2  % اإلج��م��ال��ي مقابل 

النسبة تبقى أدنى مستوى بني البلدان ذات

الناجت  م��ن   7،3  %( املماثلة  االقتصادية  التنمية 
بالنسبة   7،2  % لتونس،  بالنسبة  اإلجمالي  الداخلي 

لألردن، % 6،6 بالنسبة للبنان(.

ومتثل حصة اإلنفاق املخصصة لالستهالك الطبي 
نسبة % 88 من إجمالي اإلنفاق في املجال الصحي، 
أي ما يعادل 1394 درهم لكل فرد. وقد سجل إجمالي 
اإلنفاق في املجال الصحي ارتفاعا مبعدل % 15 بني 

سنتي  2006و2013. 

ومنذ 1997 و1998، مت بذل جهود لتحسني التمويل 
ال��ص��ح��ي ف��ي امل���غ���رب. غ��ي��ر أن���ه، ق��د ت��غ��ي��رت هيكلة 
التمويل بشكل طفيف. حيث إنه، مت متويل إجمالي 
خالل:  من   2013 لسنة  الصحي  املجال  في  اإلنفاق 
 % الضريبية  امل���وارد  50،7؛   % لألسر  املباشر  الدفع 

 % العمل   أرب��اب  % 22،4؛  التغطية الصحية   24،4؛ 
1،2؛ التعاون الدولي %  0،6 ومصادر أخرى  % 0،7.

إجراءات وإكراهات وحتديات:
ال�������والدة  والرضع  ان��خ��ف��اض وف���ي���ات ح��دي��ث��ي  ب����طء   -

واألطفال

الوالدة  حديثي  وف��ي��ات  تطور  مل��ؤش��رات  املتتبع  ان 

ب��طء في معدل  أن هناك  واألط��ف��ال، يجد  والرضع 
ان��خ��ف��اض وف��ي��ات األط��ف��ال دون اخل��ام��س��ة بشكل 
ملحوظ. فقد انتقل من ‰ 76،1 في الفترة -1991

1987 إلى ‰ 30،5 سنة .2011 ووصل، حسب أحدث 
بحث حول الصحة، إلى ‰ 22،2 سنة ،2018 مسجال 
بذلك انخفاضا قدره % 27 بني 2011 و2018. ونفس 
انخفضت  التي  الرضع،  وفيات  على  ينطبق  الوضع 
18،0حالة  38حيث انتقلت من 28،8 إلى   ،  % بنسبة 

وفاة لكل 1000والدة حية بني سنتي 2011 و2018.

سن  دون  األط��ف��ال  وفيات  انخفاض  ب��طء  ويرجع 
العمودي  الطابع  بينها  من  أسباب،  لعدة  اخلامسة 
نهاية  حتى  اع��ت��م��اده��ا  مت  ال��ت��ي  اخل��اص��ة  للبرامج 
جودة  ضعف  عن  مسؤول  الطابع  فهذا  التسعينات. 
ُت  لم  ذل��ك،  وع��الوة على  املرضى.  باألطفال  التكفل 
الضروري  االهتمام  والطفل  األم  صحة  برامج  ول   ِ
حلديثي الوالدة إال في سنة 2008 من خالل برنامج 

عمل .2012-2008
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الملف
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الصحة اإلجنابية:  -
بالرغم من ما شهدت السياسات العمومية في مجال 
الصحة اإلجنابية تطورا ديناميكيا من خالل تغطية 
صحة  خصوصا  اإلجن��اب��ي��ة،  للصحة  م��ك��ون��ات  ع��دة 
األم والتخطيط العائلي والتعفنات املنقولة جنسيا/
وعنق  الثدي  لسرطانات  املبكر  والتشخيص  السيدا 
ضحايا  واألط��ف��ال  بالنساء  املندمج  والتكفل  الرحم 

العنف، وكذا النهوض بصحة املراهقني والشباب.

فإن اإلجراءات املتخذة في مجال الصحة اجلنسية 
لذلك  كافية،  غير  والشباب،  للمراهقني  واإلجنابية 
ينبغي تقوية املبادرات املتخذة في هذا املجال بشكل 
والتعبير عنها بكيفية منفتحة. ومن بني هاته  أكبر 

املبادرات، ينبغي ذكر ما يلي:

املدرسية  للصحة  وط��ن��ي��ة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  إع����داد   •
واجلامعية؛

• إحداث فضاءات لصحة الشباب؛

ب��ل��ورة م��ق��ارب��ة لتربية اآلب���اء ف��ي م��ج��ال الصحة   •
اجلنسية واإلجنابية لفائدة الشباب؛

للتربية  اجلديدة  اإلع��الم  تكنولوجيات  استعمال   •
املوقع  وب��ل��ورة  إط��الق  الشباب من خ��الل  على صحة 

.santejeunes.ma اإللكتروني

امل��ك��ت��س��ب��ة-ال��س��ي��دا وال���ع���دوى  امل��ن��اع��ة  داء ف���ق���دان 
املنقولة جنسيا وأمراض أخرى:

املكتسبة  املناعة  فقدان  داء  انتشار  مستوى  يظل 
األخيرة  التقديرات  وحسب  ج��دا.  ضعيفا  باملغرب 
لوزارة الصحة والبرنامج الوطني حملاربة السيدا، يقدر 
انتشار داء فقدان املناعة املكتسبة ب� % 0،1و فيما يقدر 
يعيشون  الذين  لألشخاص  املتراكم  اإلجمالي  العدد 
 1986 الوباء سنة  بداية  َ شعرين منذ  الُم  بالفيروس 
إلى غاية نهاية يونيو 2017 يقدر ب� ،13322منهم % 
ونهاية   2012 ب��ني  م��ا  تسجيلها  مت  احل���االت  52من 
يونيو .2017 حسب اجلهات، فأزيد من نصف حاالت 
األشخاص الذين يعيشون بالفيروس مت تسجيلها في 
ماسة، الدار البيضاء –  الثالث جهات التالية: سوس– 

سطات ومراكش آسفي.

% 67 من اإلصابات اجلديدة حتدث 
ف���ي م��ح��ي��ط ال��س��ك��ان األك���ث���ر عرضة 
لإلصابة. وبالتالي، يقدر معدل انتشار 
بنسبة  املكتسبة  املناعة  فيروس نقص 
% 1،3 بني مهنيات اجلنس اإلناث، و% 
4،3 بني الرجال الذين ميارسون اجلنس 
مع الرجال و% 8 بني األشخاص الذين 
يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن. 
بعض  في   5  % يتعدى  االنتشار  ه��ذا 
الرجال  بني  مراكش  5،7في   %( امل��دن 
الرجال،  مع  اجلنس  مي��ارس��ون  الذين 
في   7،1 و%  ال��ن��اظ��ور  ف���ي   13،2 و% 
تطوان بني األشخاص الذين يتعاطون 

املخدرات عن طريق احلقن(.

بالوقاية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اإلج�������راءات  إن 
امل��ن��اع��ة املكتسبة  ن��ق��ص  ف��ي��روس  م��ن 
قبل  م��ن  للعالج  وب��ال��ول��وج  وباكتشافه 

وبالدعم  ب��ال��ف��ي��روس  ي��ع��ي��ش��ون  ال���ذي���ن  األش���خ���اص 
ميكن  ال  تقدما  حققت  ق��د  واالج��ت��م��اع��ي  النفسي 
خاص  بشكل  الوقاية  برامج  توسيع  مت  فقد  إنكاره. 
لتشمل 160960 شخصا من بني السكان األكثر عرضة 

لإلصابة بالعدوى خالل سنة 2016.

من جانبه، فبرنامج احلد من املخاطر ملستخدمي 
وال��ن��اظ��ور مت  وت��ط��وان  ف��ي طنجة  املنفذ  امل��خ��درات 
حاقن.   634 منهم  4286شخصا،  ليشمل  توسيعه 
فقد  االس��ت��ك��ش��اف��ي،  ال��ف��ح��ص  ل��ع��رض  بالنسبة  أم���ا 
ومنظمات  م��رك��ز ص��ح��ي   1200 إل���ى  ت��وس��ع��ت��ه  مت��ت 
الذين مت  األشخاص  عدد  تزايد  وقد  غير حكومية. 

اختبارهم لفيروس نقص املناعة املكتسبة مبا

يقارب من 3 مرات ما بني 2012 و2016، لينتقل من 
218951 إلى 605746 ، من بينهم 15416 امرأة حامل 

في الفحص ما قبل الوضع و16030مريض بالسل.

أما بخصوص نسبة تغطية النساء احلوامل اللواتي 
يتبعن العالج املضاد للفيروسات ملنع

إلى  األم  املكتسبة من  املناعة  انتقال فيروس نقص 
الطفل فقد انتقلت من % 33 في 2011 إلى 62% في 

.2016

- داء السل:
السل  داء  على  للقضاء  اإلجمالية  امليزانية  تقدر 
513 مليار درهم. وينصب املجهود األساسي  بحوالي 
 205 لها حوالي  رص��دت  التي   2019 السنة  ه��ذه  على 

ماليني درهم.

وبالرغم من ذلك فإنه ال يزال داء السل ميثل مشكال 
املعطيات،  فوفقا ألحدث  باملغرب.  العمومية  للصحة 
 ،2016 في  أنواعها  باختالف  31452حالة  عن  اإلب��الغ  مت 
في  نسمة.   100000 لكل  حالة   91 ح��دوث  م��ا ميثل  وه��و 
سنة 2016،  أصاب هذا املرض عدد أكبر من الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15و 45 عاما، والذين شكلوا وحدهم 

% 63 من مجموع احلاالت.

شديد  السل  داء  أن  يكشف  ال��وب��ائ��ي  ال��وض��ع  حتليل  إن 
التركيز في املناطق شبه احلضرية في

التجمعات الكبرى. كما أنه يرتبط بالسكن غير الصحي، 

التغذية،  وس��وء  واالخ��ت��الط،  العالية،  السكانية  والكثافة 
والهشاشة والفقر. ويكشف التوزيع اجلغرافي أن 6 جهات 
متثل وحدها % 87 من حاالت السل املبلغ عنها، مع جتاوز 
معدل اإلصابة املعدل الوطني. وتأتي جهة الدار البيضاء – 
سطات في املرتبة األولى بنسبة % 26 من احلاالت، تليها 
جهة الرباط –سال –القنيطرة % 17 من احلاالت، طنجة 
–تطوان –احلسيمة  % 16 فاس –مكناس  %  13مراكش 

–آسفي  % 10 وسوس – ماسة  % 6.
على الرغم من التقدم احملرز في احلد من الوفيات واالعتالل 
)انخفض معدل وفيات األمهات من  112لكل 
2012إلى   ع����ام    ف��ي  ح��ي��ة  والدة   100000
72.6في عام 2016، أي بنسبة  35في املائة(، 
ال ي���زال ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي ف��ي امل��غ��رب يتسم 
بضعف هيكلي، ناهيك عن التغطية الصحية 
للمعدات  الشديد  واالف��ت��ق��ار  الكافية،  غير 
البشرية.  امل��وارد  في  احل��اد  والنقص  الطبية 
لهذا  احمل����ددة  الرئيسية  امل��ع��وق��ات  ب��ني  وم���ن 

القطاع ما يلي: 
 848  242 إل��ى  السكان ليصل  تزايد ع��دد   -
33 مليون نسمة، وفقًا للتعداد السكاني لعام 

2014؛ 
- حالة وبائية تتميز بأمراض معدية فتاكة 

للغاية؛
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إمكانية  أن  كما  الكبرى  امل���دن  ف��ي  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  تركيز   -
احلصول على الرعاية الصحية غير متكافئة إلى حد كبير في 
جميع أنحاء البالد: إذ توجد ٪ 28 من العيادات في البالد في 
احلكوميني  الطبيني  األخصائيني  وربع  الكبرى  البيضاء  ال��دار 
تشمل  التي  وال��رب��اط،  البيضاء  ال��دار  مناطق  في  متواجدين 

أيضا نصف أطباء القطاع اخلاص.
واملساعدين  الطبيني  املوظفني  نقص  من  القطاع  هذا  يعاني 
غير  تنظيمية  وهياكل  التمويل  ف��ي  مزمن  ونقص  الطبيني، 
كافية لإلدارة. كما تعاني الهياكل العامة بشكل خاص من نقص 
املرضى  استفادة  تعذر  إلى  ذلك  فيؤدي  والعاملني.  املعدات  في 
تكافؤ  ع��دم  عن  فضاًل  تكافؤها،  وع��دم  الصحية  الرعاية  من 

نوعية الرعاية وفعالية اخلدمات الطبي.

قطاع  خ����دم����ات  خ���وص���ص���ة  ن���ت���ائ���ج 
الصحة

إن نتائج خوصصة قطاع الصحة العمومية 
امل���واط���ن���ة وامل����واط����ن ي��ع��ي��ش جحيم  ج��ع��ل 
دواليب  في  تائه  وهو  واحلكرة  والعوز  األل��م 
)بطاقة  بطاقة  حامال  الصحية  املؤسسات 
تقدمي  عن  تغني  وال  تسمن  ال  التي  رميد( 
ال��رش��وة م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات والتي 
ت���ف���وق ب��ع��ض األح���ي���ان ح��ت��ى امل���ت���وف���رة في 
مباشرة  غير  خوصصة  )أي  اخل��اص  القطاع 
للقطاع أمام أعني الساهرين عليه( . وساهم 
رعب  حقائق  كشف  في  االلكتروني  اإلعالم 
م��س��رح��ه��ا امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ع��م��وم��ي��ة، حيث 
ينقل بشكل يومي املعاناة )موت حوامل في 
سيارات اإلسعاف أو أمام أو داخل املستفيات، 
عدد  ب��خ��ص��وص  ص��ادم��ة  معطيات  وح��س��ب 
وف��ي��ات األم���ه���ات أث��ن��اء ال��وض��ع واحل���وام���ل، 
والتي قدرتها ب 72.6 وفاة بالنسبة لكل مئة 
ألف والدة، ووفاة 28.8 في املائة من األطفال 
حديثي الوالدة لكل ألف والدة حية – البحث 
عن املصل املجهول للسعات العقارب ولدغات 
تسجل  وال��ت��ي  ال��ص��ي��ف،  فصل  ف��ي  الثعابني 
سنويا 25 ألف حالة تسمم بلسعات العقارب 
وحوالي 350 حالة بلدغات األفاعي، وحتى 
داء سرع الكالب الضالة الناجت عن لدغاتهم 
- تعطل األجهزة واملعدات الطبية؛ السكانير 
وال���رادي���و وامل��خ��ت��ب��رات – ع���دم ت���ور األس���رة 
ل��ل��م��رض��ى ل��ي��ج��ده��م مم��ددي��ن ع��ل��ى األرض 
يفترشون األرض ويتغطون هواء السماء... 
باستمرار  ومستمرة  طويلة  املعاناة  والئحة 
ه��ف��وات ال��ق��ط��اع وت��خ��ل��ي ال��دول��ة ع��ن صحة 

املواطن(. 
الوضعية يستوجب على كل  وأم��ام هذه 
املدنية  واجلمعيات  احلقوقية  املنظمات 
الضغط  أج����ل  م���ن  ج���ه���وده���ا  ت��ك��اث��ف  أن 
بحقه  ومتتيع  املواطن  كرامة  الستراجاع 
ال���ص���ح���ي ك���م���ا ت��ك��ف��ل��ه ل����ه ك����ل ال���ق���وان���ني 

واملواثيق الصكوك الدولية. 
القاطنة  وال��ه��ش��ة  ال��ف��ق��ي��ر  ف��ال��س��اك��ن��ة 
احلضرية  الشبه  أو  القروية  املناطق  في 
البعيدة والتي  تفتقر أصال لشبكة الطرق 
امل����واص����الت جت���د ص��ع��وب��ة ف���ي ال���وص���ول 
املرتبطة  ال��ع��م��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ة  وال���ول���وج 
احلمالت  تنتظر  يجعلها  مم��ا  بالصحة، 
تصيبهم  كارثة  أو  اإلحسانية  أو  الطبية 
ل��ل��ف��ت أن��ظ��ار م��ن ط���رف وس��ائ��ل اإلع����الم، 
واالس��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ف��ات��ة ع��اب��رة ق��ب��ل أن 
يغمرهم النسيان من جديد. أما العاملني 

من اطر طبية وشبه طبية فقسمان، 
- قسم أول: اجنرف في تيار جارف عنوانه النهب بكل الطرق 
لتهريب  السمسرة  أو  رش���اوي  بتلقي  س��واء  ال��ك��ادح��ني  جليوب 

املرضى للقطاع اخلاص. 
والظروف  النقص  - وقسم ثان: جتدهم يناضلون ويحاربون 
تتسم  وال��ت��ي  وج��ه  أح��س��ن  على  بعملهم  للقيام  امل��الئ��م��ة  غير 
جهاز  مطرقة  ب��ني  يوميا  ويسحقون  ومتردية  ف��اس��دة  ببيئة 
ب��ي��روق��راط��ي ع��ف��ن وح��اج��ات ه��ائ��ل��ة مل��رض��ى ي��ص��ارع��ون األلم 
بحثا عن بصيص العالج بوسائل معدومة وتقليدية في بعض 

األحيان وفي ظروف مزرية.
قطاع الصحة: مخاطر الفساد.

حول  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  ل��دراس��ة  وفقًا 
)منظمة  ع��ام  بشكل  القطاعي  املستوى  على  الفساد  عواقب 

الصحة  قطاع  سيكون  االقتصادية،2015(،  والتنمية  التعاون 
معرً ضا بشكل خاص خلطر الفساد بسبب العوامل التالية:

1 -  تباين املعلومات بني املوردين واملتعاقدين واملرضى؛
2 - الطلب غير املرن نسبيًا على الرعاية الصحية واملنتجات؛
اجلهات  من  العديد  إش��راك  مع  الصحية  النظم  تعقيد   -  3

الفاعلة العامة واخلاصة.
باإلضافة إلى ذلك، فإن حجم التدفقات املالية يجعل سوق 
متثل  أن  ميكن  امل��ث��ال،  سبيل  .44على  للفساد  ع��رض��ة  ال���دواء 
مشتريات األدوية حوالي 50 في املائة من اإلنفاق الصحي في 
إلى اختفاء  النامية: لذا قد يؤدي االحتيال والفساد  البلدان 
امل��ش��ت��راة )منظمة الصحة  امل��ائ��ة م��ن األدوي����ة  25 ف��ي  ح��وال��ي 
حتفز  ال��ع��ال��ي��ة،  السوقية  لقيمتها  ف��ن��ظ��رًا   ).2009 ال��ع��امل��ي��ة، 
القنوات  إل��ى  وال��ل��ج��وء  وال��ف��س��اد  السرقة  على  املنتجات  ه��ذه 
غير  وامل��م��ارس��ات  والتهريب  الرسمية  غير 
بالنسبة  احل������ال  ه����و  ه�����ذا  األخ����الق����ي����ة: 
للمستحضرات االحتيالية وكذلك األدوية 
بطريقة  األس���واق  في  طرحها  يسمح  التي 

استغاللية.
من بني مخاطر الفساد في قطاع الصحة، 
)املفوضية  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ف��ئ��ات  حت���دي���د  مت 

األوروبية، 2013(:
-  ال��ف��س��اد ف��ي ت��ق��دمي اخل��دم��ات الطبية 

)مبا في ذلك املدفوعات غير الرسمية(؛
-  ال��ف��س��اد ف���ي ش����راء األدوي������ة وامل���ع���دات 
غير  القنوات  العامة،  )املشتريات  الطبية 
اس��ت��غ��الل اإلعفاء  ي��ت��م  ال��رس��م��ي��ة، ح��ي��ث 
الضريبي الفعلي في املقاطعات اجلنوبية(؛

عام  )بشكل  استغاللية  اتفاقات  وجود    -
بني الصناعيني واألخصائيني(؛

-  استغالل السلطة )مثل سوء استخدام 
املناصب الرفيعة املستوى(؛ 

-  صياغة مطالبات سداد ال مبرر لها )مثل 
االحتيال على شركات التأمني(؛

-  ال��غ��ش واخ���ت���الس األدوي������ة واألج���ه���زة 
الطبية.

تتداخل هذه الفئات مع املظاهر الرئيسية 
التي سلط الضوء عليها  املغرب  للفساد في 
الهيئة  أجرته  الذي  القطاعي  االستقصاء 
 2011-( ال���رش���وة  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  امل���رك���زي���ة 

ICPC( على النحو التالي )اجلدول(:

مظاهر  ب���ع���ض  أن  إل�����ى  اإلش��������ارة  جت�����در 
الفساد تظهر بشكل واضح في املستشفيات 
احلكومية )املشتريات العامة غير املنتظمة 
اخل���دم���ات  ت��س��ع��ي��ر  ف���ي  واإلف�������راط   ،45
األدوي���ة(  وت��س��ري��ب  الطبية،  واخل��دم��ات 
التي تستغرقها عملية  املدة  بسبب طول 
الفاعلة  اجل��ه��ات  وت��ن��وع  امل��رض��ى  معاجلة 
امل��ن��خ��رط��ة ف��ي االج�����راءات اإلداري�����ة في 
املستشفيات )الهيئة املركزية للوقاية من 

الرشوة، 2011(.
ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ش����رك����ات األدوي�����������ة، ف���إن 
غير  واالح��ت��ي��ال  الفساد  خلطر  تعرضها 
ال��وث��ي��ق��ة التي  ال���ع���الق���ة  واض�����ح ب��س��ب��ب 
واملسؤولني  الصحية  بالسلطات  تربطها 
احلكوميني. وقد بدا هذا األمر جليًا منذ 
لتسويق  ترخيص  طلبات  تقدمي  ف��رض 
منتج أو جهاز ما، وتغطيته من قبل نظام 
التأمني الصحي، وبيعه للمستشفيات في 
سياق املشتريات العامة ورصده في سياق 

رصد األدوية أو املعدات.>

الملف
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واقع البنيات التحتية والتجهيزات بعالقة مع االحتياجات الصحية للجماهير الشعبية.

املستشفيات ومراكز العالج
عرف قطاع الصحة العمومية تدميرا تدرجيا حيث انخفضت 
إلى   2000 سنة  سرير   29350 من  العام  بالقطاع  األس��رة  عدد 
22750 سنة 2019 حيث فقد القطاع العام أكثر من 6000 سرير 
2300 سرير  ارتفع عدد األس��رة بالقطاع اخلاص من  في حني 
ال��ذي يعرف تدهورا س��واء من  9000 سرير. وهو  أكثر من  إلى 
ناحية التجهيزات والبنيات الصحية أو اخلدمات التي يقدمها 
للمواطنات واملواطنني. فلم ينعم املغاربة أبدا بصحة عمومية 
جيدة، فامليزانية املخصصة للقطاع ضئيلة جدا قياسا بحجم 
احلاجات الصحية لشعب املغربي الذي يعيش في حالة الفقر 
والهشاشة، فحسب تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية 45 في 
املائة يعيشون حالة فقر متعدد األبعاد و13 في املائة يعيشون 
حالة فقر صحي. وتشير اإلحصائيات إلى نسبة 0.6 سرير لكل 
حسب  تتجاوز  التي  االكتضاض  نسبة  وارتفاع  مواطن،   1000
بعض الفاعلني في القطاع نسبة 176% مبجموعة من األقسام 
املستشفيات  ف��ف��ي ج���ل  ال�����والدة  ب��أق��س��ام  ال��ص��ح��ي��ة. خ��اص��ة 
العمومية، جند امرأتان تتقاسمان سرير واحد إن لم تفترشا 

األرض لضعف التجهيزات.

ب���امل���غ���رب  ال���ط���ب���ي���ة  "اخل�������ارط�������ة  وأن 
ت��ع��ان��ي م��ن اخ��ت��الالت ك��ب��ي��رة، أول��ه��ا ُبعد 
املستوصفات عن الساكنة، إذ يبلغ معدل 
ق����رب امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل��س��ت��وص��ف��ات 10 
نتخيل  أن  ولنا  األق���ل،  على  كيلومترات 
وفي  اجلبلية  املناطق  في  كيلمترات   10
فصل الشتاء ماذا تعني وما معدل وفيات 
100 ألف  111 على  األمهات أثناء الوضع 
في  ألف   100 على   46 القروي  العالم  في 

املدينة إال نتيجة هذا البعد.

من  يعاني  ال��ق��روي  املجال  م��ازال  كذلك 
امل���وارد  وق��ل��ة  الطبية  التجهيزات  ضعف 
ال��ب��ش��ري��ة ح��ي��ث ي��وج��د مم���رض حلوالي 
فيه  ت��دع��ي  وق���ت  )ف���ي  ن��س��م��ة   20.930
واحد  مم��رض  تخصيص  الوصية  ال���وزارة 

مقابل 1099 كمعدل وطني(.

ف��ف��ي امل���غ���رب ي��ت��واج��د م���ا ي���ق���ارب 151 
األساسية  الصحية  للعالجات  مؤسسة 

"األمر  وال��ق��روي  احل��ض��ري  املجالني  ف��ي  مشغلة  وغير  ج��اه��زة 
الذي يعتبر وضعية شاذة وغير مقبولة، بالنظر إلى اخلصاص 
تتواجد  والتي  باملغرب"  العمومية  الصحة  قطاع  يعرفه  الذي 

أغلبها في املجال القروي.

وهذا ما يبني معاناة قطاع الصحة في املغرب من نقص مهول 
مشروع  دخ���ول  م��ع  أك��ث��ر  ت��ك��رس  ال���ذي  التحتية،  البنيات  ف��ي 
االستشفاء.  طلبات  وتكاثر  التطبيق  حيز  الطبية"  "املساعد 
تعاني  ج��ام��ع��ي��ة  مستشفيات   5 ع��ل��ى  إال  ي��ت��وف��ر  ال  ف��امل��غ��رب 
في  مشاكل  أو  اللوجستيكية  الوسائل  ف��ي  نقص  م��ن  ب��دوره��ا 
النقطة  أو نقص في األطر الصحية )سنتطرق لهذه  الصيانة 
اإلقليمية  املستشفيات  عشرات  عن  فضال  مستقل(.  بشكل 
املراكز  و  ع����ام(  مستشفى  و102  متخصص  مستشفى   39(
مؤسسة  لكل  نسمة   12000 مبعدل  مؤسسة،   2689( الصحية 
لم  التي  احلضري(  الوسط  في   43000 و  القروي  الوسط  في 
جت���دد بناياتها و أج��ه��زت��ه��ا م��ن��ذ ع��ق��ود خ��ل��ت ف��ي ظ��ل ضعف 
والتدبير،  للتسيير  املخصصة  امليزانيات  وانخفاض  الرقابة 
نفقات  من  املائة  في   57 ب  تساهم  املغربية  األس��ر  وأن  خاصة 
العالج كما صرح بذلك وزير الصحة نفسه، )ال يتوفر املغرب 
لكل  سرير   2.2 مقابل  نسمة   1000 لكل  واح��د  سرير  على  إال 
7 أس��رة لكل أل��ف نسمة في أورب��ا، وال  أل��ف نسمة في تونس و 
% في   14 % باملغرب مقابل   4.7 تبلغ نسبة االستشفاء سوى 

تونس ( باإلضافة إلى غالء األدوي��ة حيث تبلغ نسبة الولوج 
إليها 400 درهم لكل مواطن. أما آالف املراكز الصحية املنتشرة 
في  مهول  نقص  من  تشكو  فهي  والقروي  احلضري  بالوسطني 

وسائل التطبيب واألطر الطبية واإلدارية.

 دور النضال اجلماهيري في توعية املواطنني:
التبعية  م����ن  م��س��ل��س��ل  ب���امل���غ���رب  ال��ص��ح��ي��ة  ال���س���ي���اس���ة  إن 
احلياة  أوج��ه  كل  شمل  ال��ذي  فالهجوم  املتتالية،  واإلخفاقات 
نتائجه  لكن  اليومية،  حياته  في  اجلميع  عند  محسوس  أمر 
والصحة،  التعليم  قطاعي  في  الشعب  يلمسها  القسوة  بالغة 
وبالنظر ملكانتهما الهامة فقد شكال محور أغلب االحتجاجات 
تلك  أكبر  من  بعضا  ونذكر  املاضيني  العقدين  خالل  الشعبية 

النضاالت داللة:

واملضيق- ت��ط��وان  إقليمي  ف��ي  ال��ع��ام  بالقطاع  أط��ب��اء  -  وج��ه 
أجل  من   2019 يناير   16 استغاثة”  “نداء  الفنيدق-مرتيل، 
خوض  معلنني  القلبية”،  السكتة  م��ن  الصحي  إنقاذ”القطاع 
حداد عام إلى حني تدخل وزارة الصحة واحلكومة حلل مشكلة 

اخلصاص احلاد في املوارد البشرية واملستلزمات الطبية.

2000 دفاعا عن جودة ومجانية اخلدمات  -  مسيرة زاك��ورة 
الصحية؛

ومن  الصحية  التسعيرة  ضد   2005 طيلة  طاطا  نضاالت    -
أجل املجانية واجلودة؛

كان   ،2005/2008 ب��ع��م��ران  اي��ف��ن��ي/اي��ت  س��ي��دي  ن��ض��االت    -
اخلمس  املطالب  من  وجيدة  عمومية  صحية  خدمات  مطلب 

لالحتجاج البطولي؛

او  اسعاف  املعزولة من أجل سيارة  املناطق  -  نضاالت ساكنة 
مولدات أو طبيب: جبال بني مالل وازيالل…

امل��ب��اش��ر في  -  ن��ض��االت الطلبة األط��ب��اء م��ن أج���ل االدم����اج 
الوظيفة العمومية؛

وتزنيت  وت��ان��درارة وط��ان��ط��ان  أوط���اط احل��اج  -  احتجاجات 
وبيوزكارن؛

وانعدام  اخلدمات  تدهور  ضد  الطبية  األطر  احتجاجات    -
األم����ن وض����د ال��ض��غ��وط ال��ت��ي ف��اق��ت ال���ق���درة ع��ل��ى التحمل: 

مستشفي محمد السادس مراكش/ مستشفي طنجة.

خالل  العديدة  والنقابية  العمالية  النضاالت  تستطع  ل��م 
ال��ع��ق��ود األخ��ي��رة رد ع���دوان ال��دول��ة ال��ت��ي جنحت ف��ي مترير 

املال  رأس  ملصالح  وفقا   ” العمومية  “الصحة  حترير  سياسة 
املغرب،  ف��ي  احلاصلة  ال��ت��ح��والت  لكن  األداء.  وف��رض  اخل��اص 
االنتقال  نحو  )ال��س��ائ��رة  السكان  بنية  ف��ي  التحوالت  خاصة 
ال��دمي��غ��راف��ي ف��ي أف���ق ال��ش��ي��خ��وخ��ة( امل��ق��رون��ة ب��ات��س��اع الفقر 
أمرا  العمومية  الصحة  ع��ن  ال��دف��اع  مسألة  جتعل  وال��ب��ط��ال��ة 

يتجدد. 

اآلف�����اق احل���امل���ة: ب��ع��ض ال��ت��وص��ي��ات خل����روج قطاع 
الصحة من األزمة:

وخ��الص��ة ال��ق��ول إن إك��راه��ات وان��ت��ظ��ارات وآم���ال وطموحات 
ت��ع��ّل��ق ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ص��ح��ة، م���ن ط���رف امل��واط��ن��ني بالدرجة 
وكثيرة  عريضة  أنها  األكيد  ثانيا،  املهنيني  جانب  ومن  األول��ى 
عارضا  باعتباره  ف��امل��رض  امل��ت��ع��ددة،  والعلل  األم���راض  بحجم 
املادية  والعضوية،  النفسية  وآث��اره،  تبعاته  له  ملموسا  صحيا 
لإلفالت  التطلع  ويبقى  اجلميع،  باهتمام  يحظى  واملعنوية، 
م��ن��ه أو ال��ع��الج م��ن��ه ف��ي ح��ال��ة اإلص��اب��ة ب���ه، وال��ن��ع��ي��م بصحة 
جيدة بحثا عن املجهول، كما تنص على ذلك املواثيق الكونية 

والوثائق الدستورية.

ومهما بلغ تدمير املكاسب يجب مواصلة 
النضال الشعبي الستعادة وتعزيز املكاسب 
العبر  استخالص  علينا  دلك  ألجل  تلك، 
من أسباب عدم قدرة النضاالت السابقة 
الدولة  وجتبر  فعلية  مكاسب  ان��ت��زاع  في 

على التراجع:

على  موحد  وطني  نضال  غياب   –
سياسة  برمتها  تنسف  دق��ي��ق��ة  م��ط��ال��ب 
الدولة في الصحة يتيح لألخيرة تقدمي 
تنازالت جزئية دون املس بجوهر سياسة 
تخريب الصحة العمومية، آلجل جناعة 
ال��ن��ض��ال ال ب���د م���ن م���ي���زان ق���وى عمالي 
وشعبي على الصعيد الوطني، وبناء على 
اندفاع احلركة  النضالية فدون  التجربة 
األرسخ  والتقاليد  البنيات  ذات  النقابية 
معزولة  ش��ع��ب��ي��ة  ب��ن��ض��االت  ف��س��ن��ن��اوش 
ت��ت��ف��ج��ر ب��ت��ف��اوت زم���ن���ي وج���غ���راف���ي مما 

يضعف قوتها.

عليها  ذاتها  الشعبية  النضاالت   –
أن تسعى لتتوسع وتنسق بينها )جرت محاوالت بني نضاالت 
تراجع  حلظة  في  األخ��ي��رة  صعود  لكن  ايفني  وسيدي  طاطا 

األولى حد من بلوغ تلك التجربة ذروتها(.

طالئع  يجعل  ال��دول��ة  خ��ط��ط  ج��وه��ر  إدراك  ع���دم   –
مأزق  إل��ى  بها  ي��ؤدي  وق��د  العينني  معصوبة  الشعبي  النضال 
وأالعيبها  الدولة  دعاية  مقارعة  في  واإلقناع  احلجة  ضعف 
يصبح  وق��د  املشكلة،  جوهر  متس  ال  شكلية  تنازالت  بتقدمي 
هؤالء مجرد وسيط سلبي وناقل رسائل وقناة مترير مبررات 

الدولة.

بروح  العمومية  ال��ص��ح��ة  ب��واق��ع  وال��ف��ض��ح  التشهير   –
التي تروجها الدولة  نضالية وكشف زيف الدعاية االشهارية 

باستعمال التقنيات احلديثة؛

ال���ذي ينهب  ال��ق��ط��اع اخل���اص  ك��ش��ف خ���دع وج��رائ��م   –
بطرق شرسة احتيالية متعددة؛

الطبية  وال��ش��ب��ه  الطبية  األط��ق��م  ودع���م  التضامن   –
وتقاوم  املستشري،  الفساد  ض��د  ن��ض��ال  م��ع��ارك  ت��خ��وض  ال��ت��ي 

انحطاطا معمما.>
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املشهد
م��ن��اس��ب��ة ه���ذا امل���ق���ال ال���ت���وت���رات ال��ع��س��ك��ري��ةامل��ت��زام��ن��ة التي 
البحر  وف��ي  ألوك��ران��ي��ا  الشرقية  احل���دود  احتدمتمؤخراعلى 
بني  الهادئ  احمليط  وفي  األطلسي،  واحللف  روسيا  بني  األس��ود 
من  صاحبها  وم��ا  التطورات  ه��ذه  إن  وحلفائها.  وأمريكا  الصني 
وعيد بأوخم العواقب، إذا ما مت خرق اخلطوط احلمراء،تشير 
حلل  العسكرية  للوسائل  اللجوء  اجت��اه  ف��ي  نوعي  حت��ول  ال��ى 
اخلالفات السياسية عسكريا بني فاعلني أساسيني في العالقات 

الدولية.
أي  لتفادي  اآلن  حتى  تسعى  املعنية  األط���راف  ك��ل  كانت  إذا 
مواجهات  ن��ش��وب  اح��ت��م��ال  ف���إن  امل��ف��اوض��ات،  وت��ف��ض��ل  تصعيد 
حول  التفاهم  يتم  ل��م  واردج�����دا،إذا  بآخر  أو  بشكل  عسكرية 
أسس لنظام عاملي آخريتماشى مع خريطة جليوسياسية التي 

هي في طور التشكل. 
معضلة إرساء عالم مغاير مستقر

أظ��ه��رت األح����داث ال��دول��ي��ة امل��ت��وال��ي��ة خ��الل اخل��م��س سنوات 
بروز  اجت��اه  متسارعةفي  بوتيرة  تتطور  األوض���اع  أن  األخ��ي��رة 
عالم مغاير ملرحلة القطبية األحادية التي سادت عقب تفكك 
والسياسية  االقتصادية  احلقائق  حيثأن  السوفياتي.  االحتاد 
النظام  بنيان  تتوافقمع  تعد  احلاليلم  وقتنا  في  والعسكرية 
العاملي السابقالذيشيدته اإلمبريالية األميركية وحلفاؤها في 
الفاعلني  من  عدد  اليوم  هناك  الباردة.  احلرب  بعد  ما  سنوات 
ال��دول��ي��ني اجل���دد امل��ؤث��ري��ن، وع��ل��ى رأس��ه��م ال��ص��ني وال��ه��ن��د من 

الناحية اقتصاديا، وروسيا عسكريا.
لقد كانت عالقات الدول الغربية مع الصني تتميز بالتشارك 
احتمال  م��ع  خصومة  ث��م  تنافس  ال��ى  انقلبت  لكنها  وال��ت��ع��اون، 
استدامة  نتيجة  وذل��ك  املخاطر؛  متعددة  ع���داوة  ال��ى  التطور 
األزمة االقتصادية العاملية وتفاقمها بفعل جائحة كوفيد 19.

اجلديد.  الوضع  يتجلىهذا  لكي  عوامل  ع��دة  تظافرت  لقد 
إلى  الدولية، وهي تسعى جادة  إلى الساحة  عادت روسيا بقوة 
التمدد  م��ن  وص��ده  األطلسي  شمال  حلف  م��ع  احل���دود  ترسيم 
أك��ث��ر ش��رق��ا، ك��م��ا ع���ززت ال��ص��ني ص��ع��وده��ا االق��ت��ص��ادي بإمتام 
برنامج "الطريق و احلزام" وإبرامعدة اتفاقيات استراتيجية في 
جنوب شرق آسيا من أهمها على اإلطالق "الشراكة االقتصادية 
يناير   1 في  التنفيذ  حيز  ستدخل  التي  الشاملة"  اإلقليمية 

 .2021 2022.،بعد املصادقة على الصيغة النهائيةأواخر 
زعامته  تهدد  ج��دي��دة  أوض���اع  أم��ام  الغربي  العالم  جعل  مم��ا 
أمام  وتضعه  للعالم،  السياسية  قيادته  تزعزع  و  االقتصادية 
خيارين: إما التنازل طوعا و قبول أدوار فاعلني جدد، إلى جانب 
و  إرساء عالقات دولية متفق عليها؛  و روسيا، وهذاعبر  الصني 
إما التعنت في الدفاع عن "املكتسبات"  و الزج بالعالم في حالة 
فوضى طويلة من عدم االستقرارحتتمل نشوب حروب مريرة و 

قد تفتح آفاقا جديدة للتحرر وبروز أقطاب أخرى..
قطبية ثنائية أم تعدد األقطاب

تشبيك  ب��درج��ة  م��ح��ك��وم��ا  سيبقى  اق��ط��اب  تشكل  م��س��ار  إن 
التي ستفرزها  القوى  الدولية االقتصادية ومبوازين  العالقات 

الصراعات االخذة في االحتدام واالتساع عبر العالم.
تلجأ األطراف املتصارعةمند مدة إلى التضييق الدبلوماسي 
وإلى  التجسس(  بنهمة  ب��ال��س��ف��ارات  للعاملني  م��ت��ب��ادل  )ط���رد 
الغربية،  ال���دول  أن  غير  م��ال��ي��ة.  و  اقتصادية  ع��ق��وب��ات  ف��رض 
غير  )التنافس  مختلفة  ألسباب  املزيد  الى  تلجأ  باخلصوص، 
يشمل  االنسان(  بحقوق  مساس   ، قوميات  اضطهاد  الشريف، 
الصني  أو  لروسيا  تابعة  مؤسسات  أو  شركات  مع  التعامل  حظر 
قوائم  وشخصياتعموميةعلى  ومؤسسات  شركات  إدراج  وحتى 

سوداء للمالحقة القضائية دوليا.
أمريكا  ق��ي��ادة  الغربية حت��ت  ال���دول  ف��ي حت��رك  إن اجل��دي��د 
لرس  القارات  عبر  بها  تقوم  التي  القوية  االستتباع  حملة  هي 

نقط ارتكاز لتطويق الصني في البحر الهادئ واستقطاب أتباع 
توسع  من  حتد  حتى  النامية  البلدان  في  والتهديد  بالترغيب 
التغلغل الصيني. ويكون الهدف تشكيل كتلة سياسية مناهضة 
للصني يرغمها على مراجعة طموحاتها و يعفي من اللجوء الى 

احلسم العسكري.
مغبة  من  أمريكا  ح��ذر  ال��ذي  كيسنجر  به  نصح  ما  ه��ذا  ولعل 
أوال  يضر  قد  اخليار  ه��ذا  ألن  العسكري  التصعيد  ال��ى  ال��ن��زوع 
لتشابك  ن��ظ��را  مسبوق  غير  بشكل  ال��غ��رب��ي  وال��ع��ال��م  بأمريكا 
االقتصاديات، إذ يوصي باتباع املفاوضات لالتفاق على تقسيم  
م��ن��اط��ق و قضابا  م��ع حت��دي��د  أخ����رى(  ي��ال��ط��ا   ( للعالم  ج��دي��د 
اخلالف التي يتعني وضع خطوط حمراء يتوجب االلتزام بعدم 

خرقها من أي طرف كان.  
اآلفاق

ما  رغ��م  ات��س��اع��ا  ي���زداد  ت��ص��دع  م��ن  الغربية  املنظومة  تعاني 
تدعيه الدول املعنية من توافق في التوجهات، حيث أنها تسير 
وإذاللها  تهديدها  في  تتردد  ال  التي  أمريكا  رك��ب  في  مرغمة 
واقتيادها  السيطرة  حتت  إلبقائها  الواقع  األم��ر  أم��ام  بوضعها 
حسب مصاحلها أوال، وسوف يستمر هذا ما لم تهب الشعوب في 

تلك الدول لالنفكاك من اجلبروت األنغوساكسوني.
روسيا  و  الصني  اصطفاف  السابق  املنحى  أف���رزه  م��ا  أه��م  وإن   
من  الستينيات  قطيعة  مند  األول��ى  وللمرة  واح��د،  ط��رف  على 
متكامل  حلفا  واض���ح  وبشكل  ال��ي��وم  يشكالن  إذ  ال��ق��رن��امل��اض��ي. 
الغربية  الدول  األبعاد )اقتصاديا وسياسيا وعسكريا( جتتهد 
ف��ي اجت��اه فك  األم���ور تتسارع  أن  إال غير  اب��ط��اء ترسخه.  ف��ي 
االرتباط بالهيمنة األمريكية. وال أدل على هذا من قرار روسيا 
عن  مستقل  اقتصاديونقدي  ف��ض��اء  إن��ش��اء  م��ؤخ��را،  وال��ص��ني، 
فضاء ال��دوالر، وبهذا سوف يتم دق أول مسمار جدي في نعش 

الزعامة األمريكية.>

عالم آخر يتشكل: 
نقط ارتكاز  وحدود بني التثبيت واملراجعة

توّجه قيس سعّيد يوم االثنني 13 ديسمبر 2021 بخطاب إلى 
القادمة.  امل��دة  في  السياسي  حتّركه  خارطة  فيه  أعلن  الشعب 
وض��ب��ط م��واع��ي��د "االس��ت��ح��ق��اق��ات" ال��ت��ي ي��ري��د إجن��ازه��ا ابتداء 
املباشر  االستفتاء  ثم  اإللكتروني"  االستفتاء  أو  ب�"االستشارة 
وبهذه   .2022 ديسمبر   17 في  تشريعية"  "بانتخابات  وانتهاء 
لنفسه  أعطى  ق��د  سعّيد  يكون  مب��ف��رده،  ق��ّرره��ا  التي  امل��واع��ي��د 
ت��ف��وي��ض��ا ك��ام��ال ب��اح��ت��ك��ار ال��س��ل��ط��ة مل���دة ع���ام ون��ص��ف خ���ارج أية 
إلى  الشعبي  العام  ال��رأي  انتبه  وقد  هذا   . كانت  مهما  مشروعية 
أّي إج��راء جدي لتغيير  إلى  إش��ارة  أية  أّن خطابه كان خاليا من 
أو حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية املزرية التي تعاني 
الذي  منها األغلبية الساحقة من الشعب وفي مقدمتها الشباب 

اّدعى خدمته. 
إّن حزب العمال الذي تتأكد قناعته يوميا بالطبيعة الرجعية 
سعيد،  قيس  يحمله  ال��ذي  االس��ت��ب��دادي،  الشعبوي،  للمشروع 
وتتأكد قناعته بأّن ما يحدث منذ يوم 25 جويلية اجلاري ليس 
آخ��ر ال يقّل  املنظومة على شق  انقالب من ش��ّق رجعي في  س��وى 
من  احملموم  الصراع  هذا  في  للشعب  مصلحة  ال  وأّن  رجعية  عنه 

أجل احتكار احلكم فإّنه يتوجه إلى الرأي العام مبا يلي: 
- إّن التسقيف الزمني الذي تعّهد به قيس سعيد يوم انقالبه 
متطيطه  مّت  البالد"،  ملصلحة  "خدمة  واح��دا  شهرا  سيدوم  بأنه 
كي  غير  ال  سعيد  قيس  ملصلحة  خدمة  ونصف  سنة  مل��دة  أخيرا 
االستبدادي  االنقالبي،  مخططه  لتنفيذ  الكافي  الوقت  يجد 
"استشارة/استفتاء  إج��راء  بعنوان  الشعب  جماهير  تضليل  عبر 
امل��ش��رف��ة عليه وال  ل��م تتحدد ض��واب��ط��ه وال اجل��ه��ة  إل��ك��ت��رون��ي" 
مضمونه، وهو الذي سيمتد لقرابة ثالثة أشهر، ليشّكل بعدها 
تعرض  س��وف  التي  األف��ك��ار  لصياغة  أن��ص��اره  م��ن  "جل��ن��ة"  سعّيد 
تنظيم  يتّم  ثم  النقالبه،  األول��ى  ال��ذك��رى  في  العام  لالستفتاء 
جديد"  انتخابي  "ق��ان��ون  خلفية  على  تشريعية"  "ان��ت��خ��اب��ات 
"دميقراطية  من  يّدعيه  ما  حول  مشروعه  سعّيد  فيه  سيكّرس 

مظاهر  ك��ل  إل��غ��اء  يعني  مب��ا  األف���راد"  على  و"تصويت  قاعدية" 
ف��ض��ال ع��ن إجن���از عملية سياسية  امل��دن��ي  ال��س��ي��اس��ي  االن��ت��ظ��ام 
متحّكم فيها في كل تفاصيلها من قبل "جالوزة" سعّيد كما فعلت 

وتفعل كل األنظمة االستبدادية.
ت��وّج��ه��ا ف��ردان��ي��ا، اس��ت��ب��دادي��ا غير  ال���ق���رارات تعكس  إّن ه��ذه   -
املؤسسات  ك��ل  ألغى  األق���ل،  على  الشكلية  الناحية  م��ن  مسبوق 
في  إليها  توّجه  التي  واملدنية  واالجتماعية  السياسية  والقوى 
يؤكد  مب��ا  والتخوين  والشيطنة  الترذيل  أن���واع  ب��أق��ذع  خطابه 
ع���داءه امل��رض��ي ألس��س ال��ن��ظ��ام ال��دمي��ق��راط��ي حتى ف��ي شاكلته 
الليبرالية، وإميانه بحكم الفرد املتسلط واملتجبر الذي ال تقبل 
ق��رارات��ه الطعن ب��أّي طريقة م��ن ال��ط��رق.  وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذلك 
الفساد  حملاربة  ملموس  تصّور  أّي  تقدمي  من  خطابه  خال  فقد 
كيفية  عن  وال  التضليلية،  حمالته  عليها  َبَنى  التي  والفاسدين 
السياسية  واالغتياالت  اإلره��اب  قضايا  في  الضالعني  محاسبة 
وك���ل م��ن أج���رم ف��ي ح���ّق ال��ش��ع��ب، س���واء ف��ي ال��ع��ه��د الدكتاتوري 
البائد أو طيلة العقد الفارط من حكم حركة النهضة وحلفائها 
اخلاوية  واجلمل  الرنانة  بالعبارات  كعادته  واكتفى  املختلفني، 
حكم  إّب���ان  مهانته  اش��ت��دت  ال���ذي  الشعب  تعاطف  تستدّر  ال��ت��ي 

النهضة وشركائها.
بعد  يجد  ل��م  وال��ت��ي  الفاسدين  م��ع  اجلبائي  الصلح  فكرة  إّن   -
السبيل لتنفيذها مبا يؤكد طوباويتها وعدم قابليتها للتنفيذ، 
إع��ادة صياغة  إل��ى كونها  ذل��ك عديد اخل��ب��راء، إضافة  أك��د  كما 
يزعم  ال��ذي  الفساد  مع  وتطبيعا  االقتصادية  املصاحلة  ملشروع 
قيس سعيد مناهضته  تبنّي مرة أخرى خواء تفكير قيس سعيد 
يفعل  لم  التي  أزمتها  من  تونس  إلنقاذ  برنامج  أّي  إلى  وافتقاده 
خطابه  في  سعيد  قيس  اكتفاء  إّن  تعميقها.  سوى  اآلن  حد  إلى 
اخلوض  دون  م��ش��روع��ه  لتنفيذ  السياسية  ال��رزن��ام��ة  بصياغة 
فيما تفرضه األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبالد والشعب 
احلقيقية  الطبقية  الطبيعة  يؤكد  استعجالية  إج����راءات  م��ن 

لقيس سعيد الذي يصّر على مواصلة نفس اخليارات الالوطنية 
الدولي  النقد  بصندوق  االرت��ب��اط  مزيد  خ��الل  من  والالشعبية 
واخلضوع إلمالءاته املدّمرة على حساب السيادة الوطنية وحقوق 

الشعب الكادح واملفّقر ولكن بغطاء نظام شعبوي، استبدادي.
- إّن التفّصي من تنفيذ القانون 38/2020 اخلاص بتشغيل من 
األخرى  االتفاقيات  عديد  وم��ن  س��ن��وات،  عشر  بطالتهم  فاقت 
املقبل  العام  إج��راءات مدّمرة جديدة في ميزانية  والتوجه نحو 
ال��ت��ي ل��م ي��ف��ص��ح ع��ن��ه��ا ب��ع��د وإن ب���دأ احل��دي��ث ع��ن��ه��ا )تخفيض 
مزيد  م��ن  يعنيه  وم��ا  ال��دع��م  ورف��ع  لسنوات  وجتميدها  األج���ور 
التهاب األسعار وتدمير املقدرة الشرائية لغالبية الشعب، ووقف 
االنتدابات وما يعنيه من تفاقم البطالة والتفويت في عدد من 
واخل���ارج...(  الداخل  في  الكبيرة  للحيتان  العمومية  املؤسسات 
للشعبوية  ال��رج��ع��ي  الطبقي  اجل��وه��ر  ع��ل��ى  قطعية  أدل���ة  كلها 
لنفس  استمرار  إنها  ب��الدن��ا.  على  ال��ي��وم  جتثم  التي  الفوضوية 
جديدة،  بعناوين  ولكن  واختياراتها  السابقة  الرجعية  املنظومة 

كاذبة ومخاتلة.
- إّن حزب العمال، بناء على كل هذه املعطيات، يدعو كل القوى 
التقدمية والشعبية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات 
مستقل  تقدمي  شعبي  قطب  خلق  أف��ق  في  اجلهود  توحيد  إل��ى 
يتباين مع الرجعيات بكل أصنافها وملحقاتها وأذنابها، الشعبوية 
واالخ��وان��ي��ة وال��دس��ت��وري��ة، وي��ّت��ج��ه ف��ي أس���رع وق��ت إل��ى توحيد 
ُيخرج  شعبي  دميقراطي  وطني  برنامج  حول  وتعبيراته  الشعب 
تونس من النفق املسدود على كل األصعدة. ويؤكد حزب العمال 
استعداده الدائم للتفاعل مع كل املبادرات التي تنسجم مع هذا 
الرجعية  النهضة  منظومة  من  امل��رور  بالدنا  قدر  فليس  التوّجه، 
على  وخطرا  رجعية  تقّل  ال  التي  سعّيد  منظومة  إلى  واملتعفنة 
العمال وعلى عامة الطبقات والفئات الكادحة والشعبية أو العودة 
بالبالد إلى واقع ما قبل 14 جانفي 2011 الذي ثار عليه الشعب.

حزب العّمال: تونس في 15 ديسمبر 2021

حزب العمال التونسي
 يعتبر قرارات قيس سعيد فردانية استبدادية يجب مواجهتها



العدد:  13438
من  21  إلى 27 دجنبر 2021 الشباب

احلراك الشبيبي الراهن،
داللة أخرى على صورية االنتخابات املخزنية

ل��م مت��ض أك��ث��ر م��ن أس��ب��وع��ني على تولي 
اجل���دي���دة مهامها  "احمل��ك��وم��ة"  احل��ك��وم��ة 
توي  على  كامل  شهر  ميض  ولم  اجلديدة، 
اندلعت  م��ه��ام��ه ح��ت��ى  اجل���دي���د  ال���ب���رمل���ان 
بحراك  منا  البعض  ذك��رت  شبيبة  حراكات 
20 ف��ب��راي��ر، مل��ا ل��ه م��ن ع��دة نقط مشتركة 
بني احلراك الشبيبي وبني حركة 20 فبراير 
الشبيبية  التحركات  غطت  حيث  املجيدة، 
األخيرة مختلف مناطق املغرب كما أحيت 
واجهات  بعض  امل��دن  بعض  ف��ي  بعض  ف��ي 
التي  الطالبية  كاحلركة  الشبيبي  النضال 
نضهت مؤخرا بقوة في مواقع لم تشهدها 
لسنني من الزمن، ونفس األمر ينطبق على 

حركة حملة الشهادات املعطلة.

إن ما حدث في الساحة النضالية اليوم هو 
انتخابات  صورية  على  وتعبيرا  دالل��ة  أكثر 
9 شتنبر 2021 وما أتت به من نتائج، فأن 
ت��أت��ي م��ظ��اه��رات ح��اش��دة ف��ي جميع ربوع 
معناه  مباشرة  االستحقاقات  بعد  املغرب 
أوال أن الشبيبة املغربية لم تنخرط في هذه 
اللعبة املخزنية املغشوشة، ومعناه ثانيا ان 
الشباب/ات بعل ما راكمه من جتارب مريرة 
من النضال أصبح يعي ضمنيا أن احلكومة 
وال��ب��رمل��ان ف��ي امل��غ��رب ه��ي م��ج��رد واجهات 
صورية ال حول لها وال قوة وهو مجرد آليات 
فاعل  فيه  يتحكم  مخزني  ن��ظ��ام  ي��د  ف��ي 

مستبد لم يصوت عليها الشعب يوما.

ه��ذه احل��رك��ات ال��ت��ي أت��ت ك��رد فعل على 
بتسقيف  وال��ري��اض��ة  التعليم  وزارة  ق���رار 
عتبة الولوج ملباريات مهن التربية والتكوين 
االن��ت��ق��اء االولي،  ف��رض  وف��ي  30 سنة  ف��ي 
عن  تخرج  ال  التي  اجلديدة  الشروط  ه��ذه 
املرجعية النيوليرالية التي هي اإلطار العام 
املجالني  في  املتبعة  السياسات  لكل  املؤطر 
السنني  طيلة  واالق��ت��ص��ادي  االج��ت��م��اع��ي 
على  آخ��ر  م��ؤش��را  يعتبر  وال���ذي  السابقة، 
الفائز  أن  حيث  م��ن  االن��ت��خ��اب��ات  ص��وري��ة 
أسماء  اخ��ت��ل��ف  مهما  إد  ي��ح��ك��م،  ال  فيها 
املشكلون للحكومة واألغلبية البرملانية فإن 
جوهر السياسات واحد وأوحد أال وهو رهن 
بيد  احليوية  االجتماعية  القطاعات  ك��ل 
الرأسمال األجنبي واحمللي تنفيذا وتسييرا 
وحتويل هذه القطاعات من خدمة عمومية 
االجتماعية  احل���ق���وق  أس���س  م���ن  ت��ع��ت��ب��ر 
مقابل  يدفع  أن  عليه  سلعة  إلى  للمواطن 

االستفادة منها.

وبقراءة  سبق  م��ا  لكل  شديد  وباختصار 
احلالي  ال���س���ي���اس���ي  ل���ل���واق���ع  م���وض���وع���ي���ة 
يجب  موضوعيني  معطيني  هناك  يظهر 
النضال مستقبال، األول هو  استغاللها في 
االنتخابات  قاطعوا  للذين  املرتفعة  نسبة 
الصورية، واألمر الثانية هو أن هذه النسبة 
من  للنضال  شبيبة  االن الستعداد  تترجم 
هذين  واستغالل  واحلريات،  احلقوق  اجل 
املعطيي لن يأتي إال بالتسريع في مهمة في 

بناء جبهة موحدة للنضال الشبيب.

النضاالت  ه��ذه  مساهمة  أنهبقدر  حيث 
في  اآلن  نعيشها  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  الشبيبية 
لألفق  تفتقر  م��ا  ب��ق��در  ال��ن��ض��ال  ج��ب��ه��ات 
الشبيبات  دور  ي��ظ��ه��ر  وه���ن���ا  ال��س��ي��اس��ي، 

النهج  شبيبة  خ��اص��ة  املناضلة  السياسية 
احلركات  وت���ع���دد  ف��ت��ن��وع  ال���دمي���ق���راط���ي، 
النهج  شبيبة  على  ت��ف��رض  االحتجاجية 
الدميقراطي حتديد التمفصل بني الصراع 
الطبقي وهذه احلركات ودمجها في سيرورة 
وإعطائها  الشعبية،  الطبقات  جبهة  بناء 
األف����ق ال��س��ي��اس��ي، س����واء م���ن خ���الل عقد 
احلركات  ه��ذه  قيادات  مع  اللقاءات  بعض 
أو س���واء م��ن خ���الل ب��ل��ورة ب��رن��ام��ج شامل 
يستطيع جمع أغلب احلركات الشبيبة في 
األسس  ب��ل��ورة  م��ع  م��وح��دة  شبيبية  جبهة 
وتطويرها.  باحتوائها  الكفيلة  التنظيمية 
فرض  ال��ذي��ن  األس���ات���ذة  تنسيقية  فمثال 
عليهم التعاقد والفصائل الطالبية وشباب/

ات النقابات التعليمية املناضلة كلها تناضل 
من أجل املدرسة العمومية وضد السياسات 
)فصل  التعليم  م��ج��ال  ف��ي  النيوليبرالية 
التعليم  خوصصة  التكوين،  عن  التوظيف 
اجل��ام��ع��ي، ف���رض ال��ت��وظ��ي��ف ع���ن طريق 
كل  جمع  من  ميكن  ال��ذي  الشيء  التعاقد( 
هذه املكونات في بناء جبهة شبيبة منظمة 
قوية للدفاع عن التعليم العمومي واملجاني، 
والثقافة،  للشغل  بالنسبة  ال��ش��يء  ون��ف��س 
جبهات  األخير  في  سيعطي  ال��ذي  الشيء 
شبيبية قوية مساهمة فعالل في مختلف 

واجهات النضال الشعبي.

   فالعمل الشبيبي في إطار جبهات منظمة 
ليس  هو  املرحلة  هذه  في  للنضال  موحدة 
الدميقراطي  النهج  شبيبة  من  ذاتية  رغبة 
أو تنظيم شبيبي مناضل آخر، بقدر ما هو 
شرط موضوعي تفرضه متطلبات توحيد 
بلورة  خالل  من  الشبيبة  النضالية  احلركة 
الفعالة،  النضالية  املالئم واألساليب  الشعار 
دميقراطية  شبيبية  جبهة  ب��ن��اء  فمهمة 
تقدم فضال عن كونها تندرج ضمن سيرورة 
)امليدانية  الشعبية  الطبقات  جبهة  ب��ن��اء 
والدميقراطية(، جوابا ملموسا عن تشتت 
النضاالت الشبيبية اليوم. وهذا ما يقتضي 
وهي  وتقعيده.  وتطويره  وتوسيعه  صيانته 
م��ه��ام م��ت��راب��ط��ة وش��اق��ة تتطلب اإلص���رار 
واملثابرة والصراع من أجل الوحدة. إن هذه 
الشبيبات  م��ن  تتشكل  أن  مي��ك��ن  اجل��ب��ه��ة 
حركة  الدميقراطية،  الطالبية  والفصائل 
الدميقراطية،  الثقافية  احلركة  املعطلني، 
شباب املنظمات اجلماهيرية الدميقراطية 
واحلركات االحتجاجية الشبيبية ومختلف 

الفعاليات الشبيبية الدميقراطية

كافة  على  نواجه عدو طبقي موحد  إننا 
األصعدة ويطور ويهيكل أجهزته يوما بعد 
ضرورة  م��ن��ا  يستعدي  ال���ذي  ال��ش��يء  ي���وم، 
على الدعاية والعمل وسط الشباب حلثهم 
الوحيد  الضامن  باعتباره  التنظيم  على 
القوى  لدى  التجربة وكسب اخلبرة  ملراكمة 
مع  صراعها  في  اجلماهير  ولدى  املناضلة 
عدوها الطبقي فال ميكن حتول احلراكات 
واقع  قادرة على فرض  لقوة مادية  احلالية 
توحيدها  دون  جديد  ق��وى  وم��ي��زان  جديد 
ب��رن��ام��ج مطلبي  وت��ن��ي��ظ��م��ه��ا م���ن خ����الل 
واضحة،  وسياسية  فكرية  بخلفية  موحد 
إال  ت��واج��ه  ل��ن  النيولبيرالية  ف��ال��س��ي��اس��ات 

بسياسة تتموقع على النقيض منها>

الشبيبة التعليمية في مقدمة 
النضاالت الشبابية

أشرف ميمون
الرئيسي  احمل��رك  تاريخيا  الشباب  شكل  لطاملا 
الثورات  الكادحني في كل  العاملة وعموم  للطبقة 
والتحوالت االجتماعية والسياسية التي صنعتها 
أنه  ك��م��ا  امل��وض��وع��ي��ني،  وحلفائها  الطبقة  ه���ذه 
م���خ���زون أس���اس���ي ل��ق��وة ال��ع��م��ل وواج���ه���ة مهمة 
وباملغرب  ل��ل��رأس��م��ال��ي��ة.  ب��ال��ن��س��ب��ة  ل��الس��ت��ق��ط��اب 
حيث  األه��م  الدميغرافي  امل��خ��زون  الشباب  ميثل 
املائة من  34 في  باملغرب تزيد عن  الشباب  نسبة 
التركيبة السكانية بالبلد، أي ما يقارب 11  مليون 
شاب وشابة )حسب مؤشرات طرحها وزير الشباب 
والرياضة حول متابعة مشروع السياسة املندمجة 
عمال  منها  العظمى  الشريحة   ،)2017 للشباب 
وكادحون ومعطلون وشبيبة تعليمية، وهذه بعض 
نعلم  ونحن  الرسمية  الصادرة  واملعطيات  األرق��ام 
جيدا حجم التقليص والتسييس والتضليل الذي 

تخضع له هذه األرقام الرسمية والغير رسمية.

ألف   270 مغادرة  إلى  الرسمية  املؤشرات  تشير   
ش����اب/ة امل��درس��ة س��ن��وي��ا، ون��س��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة تصل 
املائة،  في   20 لتصل   الوطني  املعدل  ضعف  إل��ى 
ال��ذي��ن يتوفرون  امل��ائ��ة م��ن  50 ف��ي  فضال ع��ن أن 

على مناصب شغل، لديهم 
وهشة  ض��ع��ي��ف��ة  وظ���ائ���ف 
)ن��ف��س املصدر  ق���ار  وغ��ي��ر 
آخر  مؤشر  وف��ي  السابق(. 
ف 30 في املائة من الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بني 
15 و24 سنة هم بدون شغل 
 4 وال تعليم، أي ما يقارب 
م��الي��ني ش����اب/ة م��ن أصل 
11 مليون )تقرير املندوبية 
للتخطيط  ال����س����ام����ي����ة 
في  ال��وض��ع  وه���ذا   .)2017
إجمالي  ازداد  حيث  تراكم 
مبعدل  املغرب  في  البطالة 

4.5 في املائة خالل سنة 2018 مقابل 0.8 حجم 
التشغيل في نفس  السنة )دراسة أعدتها املندوبية 
 .)05/02/2018 ب��ت��اري��خ  للتخطيط  ال��س��ام��ي��ة 
والرياضة   الشباب  وزير  عرض  معطيات  وحسب 
ال��ش��ب��اب ال  75 ف��ي امل��ائ��ة م��ن  س��ن��ة 2017، ف���إن 
 20 أن  بينما  صحية،  تغطية  أي��ة  على  يتوفرون 
نفسية وصحية  املائة معرضون الضطرابات  في 
ترفيهي  نشاط  أي  مائة ال ميارسون  في   82 وأن 
املئة  أو ثقافي. وأفاد استطالع يجفي  أو رياضي 
لضمان جودة العيش وبيئة عمل أفضل )استطالع 
قامت به بوابة التوظيف “روكريت” أبريل 2018(، 
التي ميكن  املؤشرات  أن هذه األرق��ام وغيرها من 
أن  باملغرب  الشباب  لوضعية  ع���ادي  متتبع  ألي 
يعي حجم معاناة هذه الفئة، على غرار باقي  كل 
التساؤل من جديد  إلى  تدعونا  أنها  كما  الكداح، 
حول وضعية الشباب اليوم في ظل جائحة كورونا.

وأفق  أرق����ام مخيفة  م��ن  أع���اله  ذك���رن���اه  م��ا  إن 
مظلم للشباب املغربي هو نتاج مباشر للسياسات 
في  ال��دول��ة  تنتجها  التي  والالشعبية  الالوطنية 
حق هذه الفئة الهامة واألساسية من مجتمعنا ، 
كما أنها شكل من أشكال التنصل من املسؤوليات 
اإلجتماعية إجتاه هذه الفئة وذلك عمال بتوصيات 
املؤسسات الرأسمالية العاملية وعلى رأسها ) البنك 

الدولي(.

  وفي إطار سعيا احلثيث خلدمة هذه املؤسسات 

ال��دول��ة مجموعة م��ن اإلج����راءات  إت��خ��ذت  ف��ق��د 
بالنموذج  زورا  سمي  ما  على  معتمدت  املجحفة 
ال��ت��ن��م��وي اجل��دي��د ال���ذي ال ه��و ب��ج��دي��د وال هو 
الشعب  أزم��ة  لتعميق  فقط  يسعى  ألن��ه  بتنموي 
والفساد  وال��ري��ع  النهب  ف��ات��ورة  وحتميله  املغربي 
أبرز هذه  ولعل  الدولة  الذي يعشش في منظومة 
سنة   30 ف��ي  التوظيف  س��ن  تسقيف  اإلج����راءات 
اإلختالالت  معاجلة  ال��دول��ة  م��ن  محاولة  وذل���ك 
والسرقات التي طالت صندوق التقاعد على كاهل 
زمن  أكبر  موظف  وج��ود  يضمن  بإجراء  الشباب 
التقاعد  من  اإلستفادة  دون  الوظيفة  في  ممكن 
لسد اخلصاص الذي تركه ناهبوا الصناديق ودون 
ه��ذا اإلخ��ت��الل ومحاسبة  أس��ب��اب  ال��وق��وف على 
وحماية  ال��ري��ع  تأييد  إط���ار  ف��ي  وه���ذا  مرتكبيه 
املجحف  القرار  هذا  تداعيات  من  ولعل   ، الفساد 
إقصاء شريحة مهمة من الشباب من حقهم في 
الشغل وحقهم في الوظيفة العمومية رغم تقليص 
اجلديدة  اإلج�����راءات  ه��ذه  وأم���ام   ، لها  املستمر 
القدمية إنتفظت الشبيبة املغربية وفي مقدمتها 
معاركة  ومازالت  فجرت  حيث  التعليمية  الشبيبة 

التاريخ اإلحتاد  البيان  نوعية وبطولية يتصدرها 
امل��غ��رب وال����ذي دع���ى اإلض����راب  ال��وط��ن��ي لطلبة 
ال��وط��ن��ي امل��ص��ح��وب مب��س��ي��رات وال���ذي إنخرطت 
باهرا  جناحا  وع��رف  جامعية  م��واق��ع  عشر  فيه 
ومعه  املغربية  الطالبية  للحركة  ال��وه��ج  أعتقد 
فجر  أخ��رى  جهة  وفي  والتنظيم،  الوحدة  نقاش 
املعطلون وحاملي شهادات اإلجازة معركة وطنية 
واملطلب  الشعار  في  وموحدة  املكان  في  متفرقة 
عبر تنسيقيات محلية في بعض األحيان او عبر 
املعطلني  ال��ش��ه��ادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
باملغرب ، بإإلضافة إلى عودة التنسيقية الوطنية 
األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، لتجد كل 
نفسها في حتالف موضوعي  الشابة  الفئات  هذه 
إن جناح هذه   ، واح��د  ضد عدو طبقي وسياسي 
ال���وح���دة ج��زئ��ي��ة م���ن خ���الل اإلض�����راب الوطني 
 2021 دجنبر  و11   10 أي��ام  مبسيرات  املصحوب 
املغربية  التعليمية  الشبيبة  يفرض على مكونات 
التفكير في مستقبل النضال الوحدوي وإسترجاع 
املبادرات الوحدوية في إطار جبهة شبيبية موحدة 
البطالة ومن أجل تعليم جيد وإدماج فوري  ضد 
وإستثمار  الشتات  جمع  م��ن  بدايته  تكون  ق��د   ،
املغربية  الشبيبة  والتاريخية  النضالية  التركمات 
وال���دع���وة إل���ى ش��ك��ل ن��ض��ال��ي مم��رك��ز وم��وح��د في 
لشبيبة  موحد  مطلبي  وملف  موحدة  قيادة  أفق 

املغربية >

سعد مرتاح



العدد:  14438
من  21  إلى 27 دجنبر 2021 الثقافية

الثقافة  و التغيير

أن  الكلية  مدرجات  في  "مشاغبا"  طالبا  كنت  مذ  أذك��ر   
رئيسة  اش��ت��راط��ات  تعتبر  ال��ت��ي  األس���اس  املطامح  ب��ني  م��ن 
والكتابة  القراءة  حتويل  مطمح  عنها،  غنى  ال  واقتضاءات 
إلى طقس يومي، أو شبه يومي، بل إن هذا النشاط الثنائي 
اجلدلي بلغ من سلطته الرمزية، وقدرته على االختراق أن 
غدا مسبار: سيرورة املجتمع وصيرورته الوازنتني. وأكاد أقول 
املجتمعي  امل��ش��روع  حلمة  هو  القرائي-الكتابي  امل��ش��روع  إن 

وسداه.
  وإذا كان ذلك كذلك فإنه احملر الذي يقيس سلم ارتقاء 
وهو  الغصن  لها  يشيب  التي  الظواهر  من  أن  إال  الشعوب، 
رطيب، ظاهرة "الثقافة املوسمية" التي "تزهر" في مجتمعات 
بني  املتأرجحة  البئيسة،  الثقافة  هذه  األن��وار،  فكر  قبل  ما 
الكمون والتجلي، تقدح زنادها االنتفاعية الضيقة كلما باتت 
والسيما  أدن��ى،  أو  قوسني  ق��اب  االمتحانات  إج��راء  مواعد 

امتحانات استحقاقات الترقية املهنية في احلقل التربوي.
..فماذا يضير هؤالء الباحثني عن املعرفتني البيداغوجية 
و الديداكتيكية الظرفيتني لو أنهم آمنو مبا أسميه: "التكوين 
الذاتي املستمر"، و تقفوا آثار أولئك الذين توفقوا في دورات 
سابقة، و مع ذلك ظلوا يؤثثون األنشطة التكوينية املنظمة 

هنا وهناك، ومنهم من ساهم في التكوين والتأطير.. ؟!
لقد متنى أحدهم قدميا املوت بعدما أصابه العمى ألنه 
لن يكون قادرا على القراءة السلسة، التي عركها، فصاحبها 
وصاحبته حينا مدثرين بهيام متبادل. وعندي أن الثقافة 
الواعية، الناقدة هي هدم           وبناء تقود إليهما القراءات 
املتعددة )املتكثرة(، ألن املعنى متكثر أيضا، مما يرخي ليله 
كتابة  :"ه��ي   Barthesعنها ق��ال  التي  الكتابة،  على  سدوله 

.. lire pour  écrire:القراءة"، أو بتعبير الديداكتيكيني
بالكتابة  القراءة  عالقة  أن  إلى  العجلى  اإلش��ارة  سبقت 
قراءة  كتابة  فكل  )آلية(،  ميكانيكية  وليست  جدلية،  عالقة 
أن  وواض��ح  العكس غير صحيح.  بينما  املعاني،  مبعنى من 
التراكم القرائي الكمي احلقيقي هو ذلك املتحول إلى تراكم 

كيفي )نوعي( يتيح ارتياد أصقاع بكر.
وكما للقراءة مناهجها وعدتها املفهومية، فكذلك للكتابة 
أصولها /فروعها حتى يدرأ القارئ و الكاتب املتمرسان املآزق 
ومهما  إمتاع/إقناع.  ثنائية:  إلى  يركنان  ثمة  ومن  واملزالق، 
يك أمر ه���ذا           املوضوع، فإنه ال يعدم بعض املجازفة 
والسلوكات  الذهنيات  إل��ى  ن��اف��ذة  سلطة  م��ن  للمطروق  مل��ا 
"أهوال"  تركب  أن  على  فلم جترؤ  "احل��ال��ة"،  استمرأت  التي 
 la                                    املجهول: ال���ت���ح���ول/ال���ت���ح���وي���ل
conquête  du savoir: و "غزو املعرفة".. وإال ضربت علينا 
العناكب بأنسجتها، وأبقتنا في احلضيض األسفل.. نحو ما 

قال الشاعر الفرزدق هاجيا جريرا..
 ومن بني املقوالت التربوية التي لن أنساها -وإن فقدت 
من  تكوين  التربية  إن  قولهم:  اخل��رف-  أصابني  أو  الذاكرة 
أن  ي��ب��دو  ه��ك��ذا   .."éduquer c'est former احل��ي��اة  أج��ل 
أدوات  مجرد  بالنتائج"  و"املقاربة  واالختبارات  االمتحانات 
أي مالحظ،  أن  وبخاصة  الغايات..  مستويات  إلى  ترقى  ال 
شروط  أدن���ى  أغلبها  ف��ي  متلك  ال  أن��ه��ا  الح��ظ  متتبع  أو 
ال  الصحيح  التقومي  عن  أبعد  هي  و  والعلمية،  املوضوعية 

عيرا وال نفيرا.
"ال��دول" التي   أخيرا، إن "الثقافة املوسمية" لتضارع في 
واالستعباد،  االستبداد  تأبيد  الدميقراطية، محاولة  تعادي 
"تصحر  تقاوم  صامدة  البديلة  الثقافة  طاملا  هيهات!  لكن 
الكونية،  مببادئنا  فلنتشبث  وانسحابه..  النقدي  الفكر" 

ولنجذرها أكثر مما ولى.
دجنبر 2021.

في "الثقافة املوسمية"
نور الدين موعابيد رواية مرايا النار، رواية أخرى عن املجتمعات الشرقية، 

بالية واحلروب  وعادات  تقاليد  التي نخرتها  مجتمعاتنا 
والقمع والطغاة،

بطلتها "دمييانة"، تلك الشابة املولعة باحلب والتألق 
واحلياة، في إحدى الليالي وهي في سن املراهقة متارس 
"عذريتها"  خاللها  م��ن  تفقد  ح��ب  ع��ن  جنسية  ع��الق��ة 
أكتبه  ألن��ن��ي  املصطلح  ه��ذا  على  م��زدوج��ت��ني  )وض��ع��ت 
البطلة  أه��ل   ، "ب����وران"  بانتها  وح��م��ل  كبيرة(  بصعوبة 
عن  يبحثوا  ب��دأو  اخلرافي  الظالمي  بالفكر  املنخورين 
طريقة للتخلص من هذا العار الذي أصابهم في ابنتهم 
لستر  الذكر  عائلة  جانب  إل��ى  سوية  ففكروا  "الفاسقة" 
"عبد  ألخوه  بالقوة  تزويجها  فقرروا  املدوية،  الفضيحة 
بعد  سيصاب  الذي  بسنواااااات  يكبرها  الذي  الرحمان" 
الزواج بقليل بشلل نصفي في حادث سيصبح معه مقعد 
بصفة نهائية، "عبد الرحمان" قرر اخذ زوجته بعيدا عن 
بلدة  في  واالستقرار  الفضيحة  من  هربا  سبتة  مدينة 

بعيدة. 

وانا اقرا سطور حيدر في هذا اجلزء عاد بي التفكير 
مجددا إلى أين وصلت بنا العادات والتقاليد، حفاظا على 
"الشرف" نرتكب أبشع اجلرائم هذا دون أن ننسى مفهوم 
هذه املجتمعات لهذا "الشرف" احملصور قصرا في غشاء 
بكارة، مجتمع شرقي من أول ضحاياه النساء، ماذا لو كان 
مجتمعنا سويا، مجتمع يعترف باحلب كقيمة إنسانية 
عليا، هل كان سيحدث كل هذا؟ ل "دمييانة" تزوج غصبا 
وتغادر بيتها غصبا عنها وتهجر بالقوة وتخدم رجل آخر؟ 

التي استقروا فيها ستعرف زيارة أحد  النائية  البلدة 
الغرباء لها، "ناجي عبد الله" ذلك الرجل املتحرر املثقف 
الرجل  ذل��ك  وامل��آس��ي  واآلالم  ال��س��وداء  بالذكريات  املثقل 
القادم من لبنان بلد احلرب األهلية هاربا بعد ما جنى 
بأعجوبة من مجزرة رهيبة راح ضحيتها حبيبته السابقة 

وعائلته بأكلها بطريقة جد بشعة.

ومنذ األي��ام األول��ى، امل��رأة التي اغتصبت في حياتها 
كذلك  وه��و  به  وتتعلق  الغريب  لهذا  ستنجذب  وشبابها 
رغم صدها له بكل الطرق املتاحة لكن ليس لوقت طويل، 

"دمييانة" بفضل هذا االجنذاب ستستعيد جزء من 
االنيق  للباس  ستعود  حيث  املدفونة،  وأنوثتها  أناقتها 
الرائع وحلب احلياة ولولع املغامرات، لدرجة أن تنام ليلة 
كاملة مع الرجل الغريب في غرفته، الرجل املقعد لم يعد 
قادر على هذا الوضع مما يضطره في دخول في شجار 
مع زوجته ليكتشف أنها لم تعد تلك الشابة املستسلمة 
ال��ع��ادة ف��ي صراع  إذ دخ��ل��ت معه وع��ل��ى غير  اخل��ن��وع��ة، 
ومشاداة كالمية حادة، كأنها كانت في حاجة لهذا الغريب 
لتعرف كيف تواجه، هذا الغريب الذي هاجر البلدة بعد 
مجهول،  مكان  إلى  املتجه  القطار  في  وهو  الواقعة  هذه 
يستعيد ونستعيد معه كل هذه الذكريات ذكريات احلرب 
االهلية وحبيبته املقتولة وذكريات دمييانة حيث أن رواية 

جزء كبيرة منها عبارة عن استعادة لكل هذه الذكريات..

ال��رج��ل امل��ق��ع��د وب��ع��د ع��ج��زه م��واج��ه��ة زوج��ت��ه نظرا 
لظروفه وللطريقة التي مت بها زواجه، بدأ يتساءل كيف 
املؤشرات  كل  في  كانت  وقت  في  فجأة،  الغريب  هذا  اتى 
تدل على بداية استقرار وضعه االقتصادي مبساعد أخوه 
الذي حصل على وظيفة جيدة في اسبانيا، بل أنه حتى 
بدأوا بنسيان )طبعا ظنه خاطئ( فض بكارة "دمييانة، 
فجأة حتولت حياته لشجار يومي باعتراف شرقي ذكوري 
متخلف مقيت من قبيل " وأنا أحترق كديوث وقواد عاجر 

أن أي رد فعل رادع، فتاة الفساد والزنى ماذا يرجى منها"..

حيدر من خالل هذه الرواية سلط الضوء على معاناة 
املرأة "العربية" احملرومة من احلب، وإال أين ميكن أ تصل 
وهم  على  أساليب خبيثة حفاظا  من  احملافظة  األس��رة 
واالغتراب  واآلالم  األحاسيس  إلى  باإلضافة  "الشرف"، 
احلرب  جحيم  من  والفارات  الفارون  عاشها  التي  املهول 

األهلية اللبنانية...

اقتباس:

" ليس باألمر السهل أن تعيش في عالم سيء كعاملنا. 
الكبير فيه يأكل  عالم مليء باجلشع واحلقد واألنانية. 
الصغير. الناس فيه فقدت األمان والثقة والضمير. هذا 

املجتمع امللعون الذي وصلنا إليه" ص:14.

وفقدان.  مب���رارة  مشوب  ح��ن��ون،  إح��س��اس  انتابني   "
نوع من حنق خاطف عبر في مدى ثواني. شوق أعادني 
خطفا إلى زمن الطفولة واملراهقة العنيفة، التي أفقدتني 
املبكر...  زواج���ي  ف��ي  السبب  فكان  ال���زواج  قبل  عذريتي 
الرجال هم الرجال يا عزيزتي دمييانة ونحن في مراياهم 
لسنا أكثر من ضلع قاصر هم القضاة واجلالدون ونحن 

أبدا في قوس االتهام." 30 - 33.

تبدو  ق��د  بسيطة،  فكرة  إي��ص��ال  ميكن  كيف  ولكن   "
شديدة التعقيد. فكرة أساسية في السياق الشخصي، عن 
حالة إنسان ال يرى في احلب أي معنى. إنسان فقد حالة 
مبا  مصاب  إنسان  واالن��دم��اج.  والشهوة،  والتوق،  النقاء، 
يشبه العنانة النفسية والعضوية بعد أن هوى في ساحة 

مرايا الدماء واملوت؟ " ص:71

ال��ع��ض��وي وصمة  وه���ذا اخل��ل��ل  أخ��ت��ي  ي��ا  التشويه   "
القوة  عارهم ورمز فخاري في عصر اجلالدين والطغاة. 
والوحشية هما الوجه املظلم للتاريخ ولعنة األبد التي ال 

ميحوها سوى العقل واحلرية." ص 118.

" أي شيء ال معنى له قبل إبادة هذه الساللة البربرية. 
بهم  ابتلينا  الدين   10 القرن  والرعاة. همج  البدو  ساللة 
كوباء وطواعني وجراثيم عصية على االستئصال. ورثة 
ال��ك��ذاب ويزيد  ال��س��ف��اح ومسيلمة  ال��ع��ب��اس  وأب���و  احل���اج 
واحلاكم يأمر الله وسائر الالهات.. عدو العقل واحلرية 

واحلضارة.." ص:86.

قراءة في رواية  "مرايا النار " حليدر حيدر
سعد مرتاح
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حوار

1  -كيف يبدو لكم املشهد النقابي عموما والتعليمي خصوصا؟
إن سقوط جدار برلني والهجوم النيولبرالي قوض مقومات 
الدولة الراعية التي تشكلت عقب احلرب العاملية الثانية والتي 
كانت تضمن احلد األدنى من احلماية االجتماعية للطبقة 
بني  احل��اد  االستقطاب  ظل  في  املتوسطة  والطبقة  العاملة 
الدولة  تبني  ان  بالذكر  وجدير  والغربي،  الشرقي  املعسكرين 
الراعية في الغرب كان نتيجة هذا االستقطاب حيث ان الغرب 
وفرض  واملدنية  السياسية  باحلقوق  يدفع  ك��ان  الرأسمالي 
الدولي  العهد  هي  والتي  الدولية  الشرعة  وثائق  أه��م  إح��دى 
كان  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  واملدنية  السياسية  باحلقوق  اخل��اص 
املعسكر الشرقي واليسار العاملي يربط حترر الشعوب والعمال 
بالتحرر االقتصادي واالجتماعي ووصل ذلك بحق الشعوب في 
تقرير مصيرها ولم يتم التصديق على العهد الدولي اخلاص 
باحلقوق السياسية واملدنية إال بشرط التصديق على العهد 
الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
العاملي حلقوق  االع��الم  إلى جانب  أساسيتان  وثيقتان  وهما 

االنسان في الشرعة الدولية...
ال��راع��ي��ة وض��م��ان��ات احلقوق  ال��دول��ة  أن  يتبني مم��ا س��ب��ق 
االقتصادية واالجتماعية كانت مرتبطة بقوة الطبقة العاملة 
الهجوم  مع  لكن  العاملي  واليسار  والعمالية  النقابية  واحلركة 
النيولبرالي وتراجع اليسار والتراجع عن الدولة الراعية ضعفت 
احلركة النقابية مما أفرز حركات اجتماعية من خارج النسقني 
اليساري والنقابي كحركة السترات الصفراء بفرنسا ولنحتل 

ول ستريت بالواليات املتحدة وغيرها.
وعلى مستوى املغرب فإن أزمة احلركة النقابية أعمق، حيث 
يتبني منذ منتصف تسعينيات القرن املاضي وبالضبط بعد 
الهجوم  ب��دأ  ال��دول��ي،  النقد  لصندوق  القلبية  السكتة  تقرير 
الكاسح على مكاسب العمال بإدخال الهشاشة والتراجع على 
التشريعات التي كانت تضمن بعض احلقوق واملكتسبات. حيث 
مت إعدام قانون املنجمي وفرض مدونة شغل رجعية وتراجعية 
الوظيفة  ق��وان��ني  تفكيك  ب���دأ  ال��ث��ان��ي  ال��ع��ق��د  مطلع  وع��ن��د 
للتقاعد  تخريبية  وأنظمة  التعاقد  نظام  وف��رض  العمومية 
واحلماية االجتماعية، خصوصا في الصحة والتعليم كقانون 
التغطية الصحية االجبارية والقانون االطار لتصفية اخلدمات 
احلركة  أم���راض  ت��زاي��د  مقابل  ف��ي  وخوصصتها،  العمومية 
البيروقراطي  والتحكم  االنقسامية  ومنها  املغربية  النقابية 
وغياب االستقاللية عن املخزن والباطرونا واألح��زاب امللتفة 
حول النظام واختياراته الالشعبية وهذا ما يفسر العجز التام 
التراجعات  مخطط  مواجهة  عن  املغربية  النقابية  للحركة 
والتصفية الطبقية ملكاسب العمال والطبقة املتوسطة في ظل 
التفقير السياسي للطبقات األساسية في التغيير وهذا مرده 
لضعف اليسار املغربي وتشرذمه وغياب احلزب املستقل للعمال 

والكادحني.
أما احلركة النقابية التعليمية فإنها أكثر تشرذما وانقسامية 
وتخضع بدورها النعدام الدميوقراطية الداخلية واالستقاللية 
واسعة  لتيارات  خضوعها  عبر  احلزبية  وادوات��ه��ا  الدولة  عن 
من  واسعة  ت��ي��ارات  تخترقها  والبيروقراطية  االنتهازية  من 
الذي  السياسي  التفقير  والبيروقراطية فضال عن  االنتهازية 
متارسه داخل البرجوازية الصغرى ذات املواقف املتذبذبة كأدنى 
شريحة في الطبقة املتوسطة التي تتعرض لالندحار. وهذا ما 
يجعل جل النقابات التعليمية متواطئة مع النظام واختياراته 

في التعليم رغم بعض املقاومات احملدودة واملشتتة ...

2  - إذا كانت الحركة النقابية التعليمية مازومة إىل هذا الحد 
ورجال  نساء  ومكاسب  الوضع حقوق  هذا  تدبرون يف ظل  فكيف 
التعليم والرتاجعات املسجلة يف التعليم العمومي وما هي اولوياتكم 

يف FNE الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي:
FNE كتيار نقابي دميوقراطي كفاحي ، تدبيرنا مللف التعليم 

يرتكز على محورين كبيرين هما محور امللف املطلبي لرجال 
ونساء التعليم واحملور الثاني قضايا التعليم العمومي.

للتعليم  الوطنية  للجامعة  املطلبي  امللف  مستوى  على 
من  التعليم  ون��س��اء  ب��رج��ال  املتعلق  ال��دمي��وق��راط��ي  التوجه 
اولوياتنا النضال من أجل احترام احلريات النقابية واحلقوق 
الدميوقراطية لرجال ونساء التعليم وعلى رأسها احترام احلق 
في التنظيم النقابي فالدولة ال زالت متارس احلظر القانوني 
والعملي واإلعالمي على األنشطة النقابية كما يحدث لبعض 
فروع اجلامعة الوطنية للتعليم )امللفات القانونية ووصوالت 
اإليداع( واستعمال الفضاءات والقاعات العمومية ...وفي هذا 
الصدد نؤكد دائما على توقيع الدولة اتفاقية منظمة العمل 
أب��ري��ل 2011 ، واحل��ق في  ات��ف��اق 26  ال���واردة ف��ي  الدولية 87 
االضراب باعتباره حقا دستوريا يسمو على أي قانون تنظيمي 

والذي من املفترض أن يحصنه ويحميه...
كل  م��واج��ه��ة  على  للعليم  الوطنية  اجل��ام��ع��ة  تعمل  كما 
التشريعات واملراسيم التراجعية املتناقضة مع النظام األساسي 
واحترام  ال��دس��ت��وري��ة،  املقتضيات  وم��ع  العمومية  للوظيفة 
في  بصفة حصرية  احل��ق  ال��ذي ميلك  البرملان  اختصاصات 
سيل  ب��دل  العمومي  وامل��وظ��ف  العمومية  للوظيفة  التشريع 
بنكيران  مراسيم  م��ن  ب��دءا  التراجعية  وامل��ذك��رات  امل��راس��ي��م 
بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم التمديد للمتقاعدين 
وجتميد الترقيات ومذكرة املعايير اجلديدة لولوج مراكز تكوين 
إليها القوانني التراجعية كالقانون االطار  األساتذة. ينضاف 

وقانون إصالح التقاعد ...
أما على مستوى حقوق ومطالب نساء ورجال التعليم التي 
رفع  يجب  إذ  العمومي  التعليم  قضايا  عن  فصلها  ميكن  ال 
األجور مبا يتناسب والوضع االعتباري لرسالة التربية والتعليم 
ومماثلتها على األقل مع باقي موظفي الدولة وتوحيد مسارات 
الترقي وتقليص الفوارق بني األجور وحتسني ظروف العمل 
املعايير  تقتضيه  ما  وفق  التربية  وفضاءات  البنيات  بتأهيل 
ال��دول��ي��ة، م��ع إق���رار نظام أس��اس��ي يصحح ث��غ��رات النظامني 
التعليمية ضمن  الفئات  و2003 ويوحد جميع   85 السابقني 
في  ال����واردة  العمومي  وامل��وظ��ف  العمومية  الوظيفة  معايير 
الدستور املغربي والنظام األساسي للموظفني واتفاقية منظمة 
العمومية.  واخلدمة  العمومي  151للموظف  الدولية  العمل 
واالستجابة ملطالب جميع الفئات التعليمية والتي تصل ل 26 

فئة وجب التسريع بتصحيح وضعيتها وجبر أضرارها.
وتناضل اجلامعة الوطنية للتعليم من أجل تعليم عمومي 
التعليم  املجانية من  رأسها  أساسية على  يرتكز على مبادئ 
األولي إلى العالي ولتحقيق ذلك قاومنا وال زلنا نقاوم كنقابة 
موحد  تعليم  أج��ل  م��ن  ث��م   51.17 اإلط���ار  ال��ق��ان��ون  شعبية 
يستوعب كل أبناء وبنات الشعب املغربي باعتباره اإلطار الوحيد 
واالرتقاء  الفرص  وتكافؤ  اجل��ودة  معيار  يتيح حتقيق  ال��ذي 
االجتماعي واالنصاف كما تزعم الرؤية االستراتيجية. هذه 
التي وضعتها  الدولية  املعايير  املنظومة يجب أن ترتكز على 
منظمة اليونسكو إلخراج املنظومة من وضعيتها املتأخرة إذ 
حتتل املرتبة 123 وهي ضمن 73 أسوأ نظام تعليمي ويحتل 
بلدنا املرتبة 48 من أصل 50 دولة في مستوى حتكم التالميذ 

في القراءة سنة 2017.
كيف تتصورون الخروج من االزمة النقابية وأزمة املنظومة:     3

كيف تتصورون الخروج من االزمة النقابية وأزمة املنظومة: 
أزمة احلركة النقابية ببالدنا أزمة مركبة واخلروج منها في 
البيروقراطية  مواجهة  فقط  يتطلب  ال  الشخصي  اعتقادي 
واالن��ت��ه��ازي��ة وارت��ب��اط��ه��ا ال��ع��ض��وي ب��امل��خ��زن وال��ب��اط��رون��ا، بل 
يقتضي مواجهة التفقير السياسي الذي يحكم الطبقة العاملة 
إال  يستقيم  لن  وه��ذا  املتوسطة  الطبقة  من  واسعة  وأج���زاء 
بعودة اليسار وجتاوزه لتشرذمه وحلقيته فهو السبيل لالنتقال 
باحلركة النقابية إلى حركة عمالية وهذا ما يشتغل عليه النهج 
الدميوقراطي باستعداده إلعالن حزب الطبقة العاملة وعموم 

الكادحني وهذا كفيل 
ب���رف���ع ال����ص����راع من 
إل���ى صراع  ق��ط��اع��ي 

وانتزاع  احلقوق  السترجاع  برمتها   النقابية  احلركة  يهم 
املكاسب والتقدم في الصراع من اجل التحرر من االستغالل 
ويندرج هذا ضمن املهام املركزية للحركة العمالية، وغير خاف 
التي  واملتصاعدة  املتتالية  االحتجاجات  ملسار  املتتبع  على 
يشهدها قطاع التعليم ورغم الفرز الذي عرفته على خلفية 
أساسي  نظام  مترير  ومحاولة  والتقاعد  التعاقد  من  املوقف 
فإن  التضحيات،  اإلط����ار..ورغ����م  ال��ق��ان��ون  ومت��ري��ر  ت��راج��ع��ي 
احلصيلة انتهت إلى اإلفالس في غياب أفق سياسي ووضوح 

في التصور.
مباشر  انعكاس  أزمتها  ف��إن  املنظومة  مستوى  على  أم��ا 
لالزمة العميقة للنظام الذي يسعى إلى احملافظة على نفس 
األدوار السياسية واإليديولوجية إلعادة إنتاج نفس العالقات 
من خالل تتالي اإلصالحات املنتهية جميعها باإلفالس رغم 
إهدار اجلهد واملال العمومي ورهن مستقبل األجيال ، لذلك 
عريضة  جبهة  بناء  يفرض  ال��وض��ع  ه��ذا  ملواجهة  ف��اجل��واب 
احلركة  داخ��ل  من  الكفاحية  الدميوقراطية  االجت��اه��ات  من 
املغرب  لطبة  ال��وط��ن��ي  واالحت����اد  امل��ن��اض��ل  وال��ي��س��ار  النقابية 
واالب��اء واالمهات واحلركة التالميذية التي اثبت غيرما مرة 
قوة تأثيرها على القرار السياسي، ويقع على هذه اجلبهة أن 
إلى طرح  املفروضة  التعليمية  السياسات  نقد  تتجاوز سقف 
تصور بديل يعيد توحيد التعليم العمومي ويؤهله ليكون ذا 

جودة وقاطرة للتغيير.

الرتبية  وزارة  مع  القطاعي  الحوار  حصيلة  تقيمون  كيف   4
الوطنية ؟

ما تزال الوزارة مستمرة على نفس منهجية احلوار القطاعي 
العقيمة، فرغم كثرة االجتماعات وفي تقديرنا احلوار الذي 
ال يفضي إلى نتائج ملمومة ويرتب امللفات حسب األولويات 
ورجال  نساء  ومعاناة  وم��آالت��ه  العمومي  بالتعليم  ارتباطا 
خالل  املضنية  املجهودات  لكل  عمليا  إف��راغ��ا  يعد  التعليم، 
النقابي  الوضع  احد  على  خاف  وغير  السالفة،  االجتماعات 
املتسم بالتشرذم والضعف وغياب الرؤيا ال يتيح انتزاع مكاسب 
لفائدة مهمة لفائدة الفئات التعليمية، وهذا الوضع هو الذي 
حتاول الدولة استثماره لتمرير نظام أساسي تراجعي ينطوي 
على التطبيع مع التعاقد، حتت غطاء شعار اجلهوية وضرب 
الترقي عبر  الترقي بعد تصفية  تبقى من مكاسب نظام  ما 
التكوين وبالشواهد مبباركة نقابية باستثناء جامعتنا خالل 

نونبر 2013.
ويتم التحضير اآلن لإلجهاز على الترقي باملباراة وباالختيار 
الهدف منه  التقاعد  لتخريب  ثان  وإق��رار جيل  على عالتها، 
تصفية الصندوق املغربي للتقاعد، في مقابل مكابرة النقابات 
من أجل دفع احلكومة للوفاء بالتزاماتها السابقة في محضر 
26 أبريل 2011 ومحضر 19 أبريل 2011 الذين ج��اءت بهما 
حركة 20 فبراير، من أبرز مقتضياتها تفعيل التعويض عن 
املناطق النائية وإقرار الدرجة اجلديدة للمقصيني من خارج 

السلم والتوقيع على االتفاقية 87 ملنظمة العمل الدولية ...
وهذا ما يتصل فقط باملطالب املادية واالجتماعية ألسرة 
حلد  فهو  العمومي  التعليم  مبصير  يتعلق  ما  ام��ا  التعليم 
ال��وزارة تعتبر االستمرار في  إن  التفاوض بل  اآلن غائب عن 
اخلوصصة وتطبيق بنود القانون اإلطار التراجعي واملعايير 
اجلديدة لولوج مراكز التكوين، مرتكزات أساسية ملا تطلق عليه 

إصالح املنظومة.
على  تطرح  ال���وزارة  تعتمدها  التي  وال��رؤي��ة  املنهجية  ه��ذه 
تصعيد  عليها  تفرض  حيث  ثقيلة،  مهام  النقابية  احلركة 
النضال وتوحيده وتوسيعه ليشمل رجال التعليم بكل فئاتهم 
واآلباء واالمهات والطلبة واملعطلني واإلعالميني واحلقوقيني.

يسعدنا يف هيئة التحرير أن نستظيف الرفيق الوايل دمحم، مناضل يف الهنج الدميوقرايط واحلركة امجلاهريية وعضو املكتب 
الوطين للجامعة الوطنية للتعلمي - التوجه الدميوقرايط. يف هذا احلوار معه لتسليط الضوء عىل واقع املامرسة النقابية  يف الوضع 
الراهن من خالل تناوله لبعض القضايا النقابية بنظرة نقدية من داخل املامرسة بتشعباهتا بني احمليل والوطين مرورا بالتجربة النقابية 
يف جهة من اجلهات اليت عرفت حرااك شعبيا هاما، ويه اجلهة الرشقية وحراك جرادة بشلك خاص  الذي اكن مؤطرا بشعار: "من 

أجل بديل اقتصادي" ...
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كتب احدهم في تدوينة يدافع فيها على حزب 
أن يقوم  االحتاد االشتراكي وعلى ما ينتظر منه 
به في املشهد السياسي وأين يجب أن يتموقع وهو 
عليه  التي  املهام  ومن   .  11 مؤمتره  لعقد  يستعد 
ان يقوم بها: " وألَنّ إحتاد اليوم مطالب بان ينسج 
سيادة  من  ج��زء  ألنها  له  ملزمة  جديدة  عالقات 
الدولة…اإلحتاد االشتراكي يجب أن يعيد بناء ذاته 
واالسرائيلي… والفلسطيني  املشرقي  اليسار  مع 
عليه إعادة فتح قنوات مع أحزاب جزائرية تتقاسم 

معنا نفس املنطلقات.."
إنها دعوة متحفزة للتطبيع مع الكيان الصهيوني 
بتبرير أنها تنخرط ضمن ربط حتالفات قوية مع 
الفلسطيني  طبعا  يشمل  ال��ذي  املشرقي  اليسار 
بني  متداولة  أصبحت  احلجة  هذه  واإلسرائيلي. 
تلك  املغربية وخاصة  السياسية  صفوف األحزاب 
التي تسعى الى تبرير انقيادها وراء الدولة املغربية 
التي قررت أن تكشف بوضوح عن كل عالقاتها مع 
إنها  بل  الصهيوني  العنصري  االستيطاني  الكيان 
قررت أن تعمق عالقات التعاون واخلدمة املتبادلة 
الى درجة منج اجهزة الكيان الصهيوني العسكرية 
محصنة  املغرب  ارض  على  قواعد  واالستخبارية 
للعمل بدون حتفظ او تستر. إن املطبعني اجلدد 
يتخفون وراء ما يقوم به بعض اليسار املشرقي او 

ما يشكله ما يسمى باليسار " اإلسرائيلي".
لكن السؤال الذي يجب أن يطرح وبقوة هو هل 
العربي  اليسار  وسط  مكانة  اإلسرائيلي"   " لليسار 
تعترف  سياسية  قوى  قبول  ميكن  هل  واملغاربي؟ 
بالدولة الصهيونية وتريد لها البقاء والصمود على 
حساب حق الشعب الفلسطيني في كامل وطنه، قوة 
تقدمية حتترم حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ 
أليس هذا "اليسار" مجرد جتميل للكيان الغاصب 
يهودي  شعب  هناك  أن  خ��راف��ة  ترسيخ  ومحاولة 
الى طبقات  العالم  يتوزع مثله مثل جميع شعوب 
طبقيا  صراعا  تخوض  طبقية  وفئات  اجتماعية 
وفي  اليسار  ضمنهم  من  سياسيون  ممثلون  ولها 
طليعته الشيوعيون الذين ميثلون الطبقة العاملة 

اإلسرائيلية؟
عسكرية  قاعدة  اال  ليس  الصهيوني  الكيان  ان 
القاعدة  ولهذه  املنطقة  في  لالمبريالية  متقدمة 
العسكرية ميزة انها تنتج ما تستهلك ولذلك هي 
مضطرة لتوزيع العمل بني جنود يشتغلون وجنود 
خطة  ضمن  ويوظفونها  اإلنتاج  وسائل  ميلكون 

استعمارية استيطانية. 
ربط  وض��رورة  إسرائيلي  يسار  بوجود  التذرع  ان 
وسياسية  فكرية  خدمة  تقدمي  هو  معه  العالقات 
منطقتنا  ف��ي  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  غ���رس  مل��ش��روع 
وقابل  عاديا  كيانا  يصبح  أن  أسباب  كل  وإعطائه 
ال  املوقف  هذا  مثل  ان  شعوبنا.  بقية  مع  للحياة 
الفلسطيني  الشعب  حق  في  التفريط  عن  يخرج 
ف��ي ت��ق��ري��ر م��ص��ي��ره ع��ل��ى ك��ام��ل ت���راب���ه. ان���ه غدر 
وخيانة لطموح شعوبنا في التحرر من االمبريالية 

والرجعية وكيانها املصطنع " اسرائيل".

من وحي األحداث

الحبيب التيتي

هل لليسار "اإلسرائيلي"  موطأ  قدم 
داخل يسار املنطقة؟

نظمت  ب��رك��ة  ب��ن  م��ه��دي  الشهيد  جن��ل  البشير  بحضور 
حول  ديسمبر   10 يوم  إشعاعية  ندوة  اإلسبانية  بالعاصمة 
أكبر  أح��د  بركة  بن  للمهدي  واإلنسانية  الكفاحية  املسيرة 
من  ع��دة جوانب  ال��ن��دوة  وأض���اءت  العاملية،  الثورية  ال��وج��وه 
تاريخ مغرب احلماية وفترة اإلستقالل برهاناتها السياسية 
الوطنيني  ط��م��وح  ال��ت��ي طبعت  وال��ت��ح��رري��ة  واإلج��ت��م��اع��ي��ة 
بناء مجتمعات جديدة  واألفارقة وخياراتهم في  املغاربيني 
مسارات  غيرت  وإنقالبات  صراعات  عبر  توجهاتها  حتددت 

اإلستقالل الوطني والطموحات الشعبية.
الصراعات  صلب  في  بركة  بن  املهدي  ك��ان 
واألحداث الكبرى التي رسمت املغرب اجلديد 
وساهمت في حتوالت عاملية دفعت العديد من 
توازنات  عن  البحث  إل��ى  العاملي  التحرر  ق��ادة 
وحتالفات خارج هيمنة التكتالت السائدة على 
املستوى الدولي واملعسكرات اإليديولوجية التي 
أسست للحرب الباردة والتقاطبات اإلقليمية. 
وتطرقت الندوة التي عرفت حضور جمهور 
من  نشطاء  و  العربية  اجل��ال��ي��ات  م��ن  متنوع 
أمريكا الالتينية والقارة اإلفريقية إلى تفاصيل 
إليه  ال��ذي طمح  واألمم���ي  السياسي  امل��ش��روع 
املهدي بن بركة إبن احلركة الوطنية املغربية 
ومؤسس التضامن األممي إنطالقا من وحدة 

شعوب إفريقيا، آسيا وأمريكا الالتينية.
إختارت مناسبة  وإرث أممي  ذاك��رة  بركة  بن  املهدي  ن��دوة 
للمطالبة  كونية  كمحطة  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
الشهيد  ملف  ف��ي  كاملة  ال��ع��دال��ة  وإق���رار  احلقيقة  بكشف 

مهدي و إنصاف التاريخ وعائلته.

مدريد: املرابط محمد

تثمني اللغة
العربي بنجلون ٭

ندوة "بن بركة،ذاكرة وإرث أممي" مبدريد

مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية، أجرى الكاتب 
ذ. العربي بنجلون ح��وارا طويال مع األدي��ب عبد 
اللطيف الوراري في جريدة )القدس العربي( نقدم 

هذا املقتطف منه:

غالبا ما نربط َغْيرَتنا على اللغة العربية بكونها 
والتاريخ،  وال��ه��وي��ة  ال��دي��ن  لصيانة  أس��اس��ي��ًة  لبنًة 
اخلليج،  إل��ى  احمليط  م��ن  بعضا  بعضنا  وتلحم 
وه��ي بالفعل، ك��ذل��ك!…إال أن اجل��ي��َل اجل��دي��َد له 
لرؤية  )منحازين(  يعتبرنا  إذ  أخ��رى،  نظر  وجهة 
والتفتح  العوملة  وتعارض  العصر،  قدمية جتاوزها 
يرتكز  مؤسسة  أن  وأذك��ر  والثقافات.  اللغات  على 
تعليُمها على الفرنسية، دعتني يوًما ما ألحاضَر 
في )واقع اللغة العربية( وكان علَيّ أن أقنَع طلبَتها 
ِمها، وال سبيَل أمامي إال ربطها باملاِل  بجدوى تعُلّ
والعمِل، ألن غالبية آبائهم يشتغلون في التجارة، 
وم��ع��ام��ل، ومسيري  ش��رك��ات  ورؤس�����اء  م����دراء  أو 
إداري�����ة كبرى.  م��ن��اص��ب  ي��ح��ت��ل��ون  أو  م���ق���اوالت، 

طبيبني  في  جتلى  حي،  مبثاٍل  محاضرتي  فافتتحُت 
الفرنسية،  اللغة  إال  ي��ع��رف  ال  األول،  ف���اس:  مبدينة 
والثاني يجيد اللغتني معا. فكان عموُم املرضى يلجأون 
ليحصل  األم،  بلغتهم  يتواصل معهم  الثاني، ألنه  إلى 
التفاهُم والتفاعُل بينهم، ما جعله يحصُد حصَة األسد 
منهم، أكثر من األول. وبهذا املثال، أحسوا بالدور الذي 
للمواطن،  ال��ف��ردي  ال��دخ��ل  ف��ي  العربية  اللغة  تلعبه 
أو  طبيبا  لها  املتعلُم  ك��ان  س���واء  عمله،  ف��ي  وجن��اح��ه 
مهندسا أو تاجرا أو مسؤوال… وهنا متاديُت في تعداد 
فوائدها على االقتصاد الوطني، وعلى التنمية بصفة 
لألعمال  عامليًة  جوائَز  تنظم  املتقدمة  فالدول  عامة. 
ولغوية،  ثقافية  مراكز  وتشيد  بلغتها،  املكتوبة  األدبية 

ملنتوجاتها،  أسواقا  لتخلق  وبالتالي،  حضورها،  لتقوي 
هو  لغة،  أي  اللغة،  تلقي  من  فالغاية  لغيرها.  منافسًة 
وتنمي  صناعاتها،  لتستهلك  قابلًة  عقلياٍت  تشكيل 
لكْن،  األخ��رى.  األه��داف  قبل  أول��ى،  بدرجة  اقتصادها 
مع تقدم العمر، واملرور بتجارَب حياتيٍة، يصبح املواطن 
ذاته  يحمي  وهوياتي،  ثقافي  كرصيد  بلغته،  متشبثا 
إقناع  إلى  السبيل  أن  أرى  لهذا  الذوبان في اآلخ��ر.  من 
عبر  مير  العربية،  اللغة  بجدوائيِة  الصاعدة  األجيال 
هو عصب  ال��ذي  الوطني،  االقتصاد  في صيانة  دوره��ا 

تنميتها واستثمارها…!

))٭ أديب وكاتب متخصص في أدب الطفل((


