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احلركة الطالبية املغربية وأزمة التعليم باملغرب

كلمة العدد

من أجل حركة طالبية مناضلة وفي قلب الصراع الطبقي

ك��ان��ت احل��رك��ة الطالبية ببالدنا مشتال
لتكوين املناضلني واملناضالت امللتحمني
بقضايا شعبنا وب��ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��ادل��ة عبر
ال��ع��ال��م .وق���د ك���ان ل��ه��ا ش��ع��ار "ل��ك��ل حركة
نضالية شعبية صداها داخ��ل اجلامعة".
كانت احلركة الطالبية وسطا اجتماعيا
فكريا وسياسيا طليعيا في كشف حقيقة
االستقالل الشكلي وطبيعة النظام الذي
تولى مقاليد إرس��اء دول��ة التبعية ببالدنا.
كانت ه��ذه ه��ي حقيقة احل��رك��ة الطالبية
وحجمها ال��ع��ددي ال ي��ت��ج��اوز امل��ائ��ة ألف
طالب و طالبة نهاية عقد ستينيات القرن
املاضي.
أدرك النظام ه��ذا الواقع وك��ون اجلامعة
ه���ي م��ش��ت��ل ل��ت��ك��وي��ن ج��ي��ل م���ن املثقفني
العضويني باملفهوم الغرامشي .أدرك النظام
ب���أن احل��رك��ة ال��ط�لاب��ي��ة ت��ق��ع حت��ت تأثير
الفكر التقدمي ولذلك اتخذ قرار جتفيف
الينابيع وقتل م��ص��ادر تغذية ه��ذا الفكر
ب��األط��ر واملناضلني وس��ن سياسة األرض
احمل���روق���ة اع��ت��م��دت ع��ل��ى ب��ع��دي��ن :البعد
األم��ن��ي وم���ن خ�لال��ه مت اع��ت��ق��ال وسجن
أهم القيادات الطالبية واجتثاث املنظمات
املكونة للحركة املاركسية اللينينية املغربية
وت��ي��ارات رادي��ك��ال��ي��ة ذات توجهات يسارية
تقدمية ،وصاحب هذا البعد بعد ثان جتلى
ف��ي ض���رب امل��ض��م��ون ال��ع��ل��م��ي والفلسفي
وعلوم االجتماع وإطالق يد الفكر السلفي
وخاصة اإلخوان املسلمني وتيارات اإلسالم
السياسي ومتكينه من تشكيل ميليشيات
ت��ره��ب الطلبة ال��ي��س��اري�ين واالشتراكيني
والسماح بانتشار تنظيمات ظالمية .هكذا
حتولت اجلامعة إلى ساحة معركة يحاول
فيها النظام استرجاع املبادرة وقتل الفكر

التقدمي ومنع تخرج املثقفني العضويني
كما كان األمر في السابق.
إلى يومنا هذا لم تنته املعركة ولم يرفع
الفكر التقدمي راي��ة االستسالم .ال زالت
املقاومة مستمرة رغم الضعف واالستنزاف
ال��ذي تعرضت له مكونات فصائل احلركة
الطالبية التقدمية .وما يؤشر على إمكانية
النهوض احلقيقي للحركة الطالبية هو
أوال هذا التوسع العددي الهائل إذ جتاوزت
األع�����داد امل��ل��ي��ون ط��ال��ب وط��ال��ب��ة وكذلك
انتشار املواقع اجلامعية لتشمل أهم مدن
امل���غ���رب ،وه����ذا ي��ح��م��ل م��غ��زى ك��ب��ي��را وهو
ال��ت��واج��د امل��ل��م��وس للحركة الطالبية في
أهم املناطق املهمشة ببالدنا .هذه هي أهم
األسباب البنيوية التي جتعل من احلركة
الطالبية مكونا وراف��دا للحركة النضالية
االجتماعية ببالدنا .وهذه املميزات جتعل
من احلركة الطالبية ليس فقط حتتضن
ص����دى احل���رك���ة ال��ن��ض��ال��ي��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة بل
إنها كميا تستطيع أن تتطور إل��ى احلالة
النوعية التي تسمح بالتفاعل اجلدلي مع
احلركية النضالية للجماهير الشعبية .إنها
تستطيع أن تطلق وتقوي مبادرات نضالية
اجتماعية في مختلف مناطق البالد .إن
إرهاصات هذا التطور النوعي يتجلى في
الدور الطليعي الذي يلعبه أولئك املثقفون
ال��ع��ض��وي��ون ف���ي ال��ع��دي��د م���ن احل���راك���ات
الشعبية ابتداء من املساهمة اجليدة في
حركة  20فبراير  2011وف��ي العديد من
احلراكات األخيرة كحراك الريف وجرادة
وزاكورة وباقي مناطق املغرب املهمش.
ول��ك��ي ت��س��ت��ف��ي��د احل���رك���ة ال��ط�لاب��ي��ة من
هذه املعطيات املوضوعية ،على الفصائل
املناضلة أن تستوعب املستجدات والتي

< رئيس التحرير :التيتي احلبيب

تتطلب االه��ت��م��ام ب��ال��وض��ع ال��ذات��ي لهذه
احل���رك���ة ال��ط�لاب��ي��ة مب���ا ي���وف���ر إمكانية
استرجاع النقابة الطالبية ك��أداة تنظيم
ال��ن��ض��ال ال��ط�لاب��ي ورب��ط��ه مب��ا ي��ج��ري في
مختلف اجلامعات واملدارس العليا وكذلك
مبا يجري في البالد ،س��واء على الصعيد
النقابي أو احلقوقي أو السياسي .إن تغليب
ج��ان��ب ال��ع��م��ل ال��ن��ض��ال��ي امل��ش��ت��رك والرقي
به إلى مستوى الوحدة النقابية بات أمرا
مستعجال ألنه بات من متطلبات النهوض
بنضال شعبنا م��ن أج��ل استكمال مهام
التحرر الوطني واالنتصار على االستبداد
وال��ن��ظ��ام الرجعي ال���ذي أش���رف على بناء
نظام التبعية لالمبريالية وش� ٌ�رع األبواب
أمام التوغل الصهيوني باملغرب واملنطقة.
أم��ا الفصائل الطالبية املنحازة ملصالح
الطبقة العاملة وتنشد امل��ش��روع الثوري
فتقع ع��ل��ى عاتقها أك��ب��ر وأع��ظ��م مهمة،
وه��ي امل��زي��د م��ن االرت��ب��اط بهموم الطبقة
العاملة واالل��ت��ح��ام بنضاالتها واإلسناد
للعمل النقابي وسطها وتشكيل األنوية
ال��ف��ك��ري��ة وال��ت��ح� ٌ�ل��ق ح����ول م���ش���روع بناء
احل��زب املستقل للطبقة العاملة املغربي.
إن هذا املشروع ميكنه أن يتقدم خطوات
ج��ب��ارة ،مستحضرا ال��ت��ج��رب��ة التاريخية
والتضحيات الغالية التي قدمتها تنظيمات
احلركة املاركسية اللينينية املغربية ،والتي
وضعت على عاتقها ه��ذه املهمة اجلبارة،
والتي لم تسقط أو يتم التخلي عنها نهائيا
م��ن ط��رف م��ن صمد وق���اوم ك��ل سياسات
القمع الهمجي أو سياسة استنبات الفكر
الظالمي وتنظيماته امليليشياوية املجرمة
والتي اغتالت العديد من مناضلي احلركة
الطالبية.

ال خيار أمام الحركة الطالبية اليوم
إن أرادت تجاوز األزمة ،سوى إعادة
بناء اإلتحاد الوطني لطلبة المغرب،
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الثانية

النهج الدميقراطي يستنكر بشدة
عرقلة عقد مؤمتره الوطني

إن الكتابة الوطنية املجتمعة يوم األحد  30يناير ،2022
تستنكر ب��أق��وى ال��ع��ب��ارات ه��ذا ال��ت��غ��ول امل��خ��زن��ي والنزوع
البوليسي للدولة وتعلن بأن النهج الدميقراطي سيناضل
بعزمية ال تلني م��ن أج��ل ان��ت��زاع حقه البسيط ف��ي عقد
م��ؤمت��ره ف��ي ق��اع��ة عمومية وه��و ح��ق ال يقبل التصرف
واملساومة وتتقدم باملناسبة بالشكر لكل القوى الصديقة
حلزبنا في الداخل واخلارج على مستوى مختلف القارات
على تضامنها ال��رائ��ع م��ع حزبنا وعليها وعلى قدراتنا
الذاتية نعول لفرض حقنا.

ال ت��زال أوض���اع احل��ق��وق واحل��ري��ات تعرف امل��زي��د من
االنتهاك واملصادرة ،وهو األمر الذي يالحظه االئتالف
املغربي لهيآت حقوق والرأي العام بكثير من القلق.
هكذا تابع االئتالف املمارسات الالقانونية التي تلجأ لها
السلطات احمللية واملركزية ملنع حزب النهج الدميقراطي
م��ن عقد م��ؤمت��ره الوطني اخل��ام��س ،باختالق أسباب
ل��ت��غ��ط��ي��ة امل��ن��ع ال����ذي ال ي��س��ت��ن��د الي أس����اس قانوني
حت��ت ادع���اءات ال��ط��وارئ الصحية واألش��غ��ال بالقاعات
والفضاءات اخلاصة والعامة ،مع الرفض تسلبم وصل
اإلي��داع ألي طلب يتم التقدم به بهذا اخلصوص ،في
الوقت الذي يتم السماح لعدد من األح��زاب واملنظمات
بتنظيم جتمعات وعقد مؤمتراتها ،مما يفضح التميير
في تطبيق القانون الذي تتعاطي به السلطات مع حزب
النهج الدميقراطي.
واالئ����ت��ل�اف امل��غ��رب��ي ل��ه��ي��آت ح���ق���وق اإلن���س���ان أم���ام
االن��ت��ه��اك��ات املستمرة للحق ف��ي التنظيم واحل���ق في
املمارسة السياسية التي تضرب في الصميم احلقوق
واحلريات االساسية يسجل ويعبر عن مايلي:
أوال :يسجل استمرار محاوالت تكميم أفواه كل القوى
املعارضة للسياسات العمومية للدولة املغربية والتي

حزب العمال التونسي:
بيان الذكرى التاسعة الغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد
��ر ال��ي��وم ت��س��ع س��ن��وات ع��ل��ى تنفيذ جرمية
مت� ُّ
اغ��ت��ي��ال الشهيد ش��ك��ري بلعيد ،األم�ي�ن العام
حل��زب الوطنيني الدميقراطيني املوحد ،وأحد
أب����رز م��ؤس��س��ي وق����ادة اجل��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة .تسع
أي توجه جدي
مرت ولم يتأكد إلى اليوم ّ
سنوات ّ
لكشف احلقيقة ح��ول اغتياله واغتيال رفيقه
العسكريني
الشهيد محمد البراهمي ،فضال عن
ّ
��ي�ي�ن .ت��س��ع س��ن��وات ت��ول��ت ف��ي��ه��ا “جلنة
واألم���ن� ّ
ال�����دف�����اع ع����ن الشهيدين”
األدوار ال��ت��ي م��ن املفترض
أن ت��ت��واله��ا ه��ي��اك��ل الدولة
وسلطة القضاء ،ورغم أهمية
م��ا وص��ل��ت إل��ي��ه م��ن أعمال
إ ّ
أن امللفّ ني م��ازاال ضحية
ال ّ
ل��ت��ع��ط��ي��ل مم��ن��ه��ج ومتعمد
سواء في فترة هيمنة حركة
ال��ن��ه��ض��ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا على
م��ف��اص��ل ال���ق���رار ،س����واء في
مرحلة ما بعد حكم النهضة
وم���س���ك ق��ي��س س��ع��ي��د بكل
السلطات رغم دخوله معركة
كسر العظام مع القضاء إ ّ
ال
أن ملف االغ��ت��ي��االت واألج��ه��زة السرية حلركة
ّ
النهضة والتسفير إلى بؤر التوتر ،كلها ملفات لم
يطرح على نفسه حلها وال حتى حتريكها.
إن حزب العمال ،إذ ينحني أمام ذكرى الشهيد
ّ
ال��رم��ز ش��ك��ري بلعيد ،شهيد الشعب التونسي
وق���واه الثورية والتقدمية ،وإذ ي��ج� ّ�دد العهد له
ول��ك��لّ ش��ه��داء احل��ري��ة ع��ل��ى م��واص��ل��ة الطريق
حتى االنتصار النهائي للشعب ولقضيته العادلة
وثورته املغدورة ،فإنه:
– ي��ج��دد ان��خ��راط��ه ال��ك��ام��ل ف��ي معركة كشف
احلقيقة ،ك��ل احلقيقة ح��ول اغتيال شهيدي
ال��ش��ع��ب ش���ك���ري ب��ل��ع��ي��د وم��ح��م��د البراهمي

من  8إلى  14فبراير 2022

االئتالف املغربي لهيئات حقوق اإلنسان
يتضامن مع حزب النهج الدميقراطي

ك��ان م��ن امل��ف��روض ان ينعقد امل��ؤمت��ر الوطني اخلامس
للنهح الدميقراطي نهاية هذا األسبوع (أيام  29 ،28و30
يناير) ،غير أن ه��ذا لم يتم بسبب تدخل سلطات وزارة
الداخلية لعرقلة متكني حزبنا من استعمال فضاء عدد
من القاعات العمومية لعقد مؤمتره في ش��روط عادية،
وطبعا مع احترام الشروط االحترازية للوقاية من انتقال
وباء كورونا املستجد ،كما هو احلال بالنسبة للعديد من
االحزاب السياسية ببالدنا.

الكتابة الوطنية :في  30يناير 2022

العدد445 :

والعسكريني واألمنيني واملدنيني.
– ي��دي��ن التالعب مبلف االغ��ت��ي��االت م��ن قبل
احل��ك��وم��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة ب��ق��ي��ادة ح��رك��ة النهضة
وحلفائها ،وت��واص��ل التلكؤ م��ن قبل املنظومة
احلاكمة اليوم التي لم تتعهد بالتقدم في امللف
وحتريره من قبضة أجهزة وقضاء التعليمات.
– يدعو كل القوى التقدمية السياسية واملدنية

واالجتماعية إلى توحيد اجلهود وتوسيع أطر
ال��ض��غ��ط م��ن أج���ل ك��ش��ف حقيقة االغتياالت
باعتبارها مطلبا شعبيا.
– كما يدعوها إل��ى اعتبار ي��وم  6فيفري يوما
وطنيا ملناهضة اإلرهاب واالغتيال السياسي.
* املجد للشهداء ،والعزة للوطن.
* م���ن أج����ل ك��ش��ف احل��ق��ي��ق��ة ك��ام��ل��ة حول
االغتياالت السياسية.
حزب العمال
تونس في  06فيفري 2022

التزال بعيدة عن احترام احلق والقانون ،والتي لن تزيد
األوضاع في البالد اال احتقانا.
ثانيا :يعتبر أن مصادرة حق حزب النهج الدميقراطي
ف��ي عقد م��ؤمت��ره ال��وط��ن��ي اخل��ام��س يتناقض م��ع ما
يضمنه دستور يوليوز  2011في الباب الثاني املتعلق
باحلريات واحلقوق االساسنة ،والقانون املنظم للحريات
العامة ،وم��ع التزامات املغرب الدولية مبوجب العهود
وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة املتعلقة بحقوق االن��س��ان املصادق
عليها من طرف بالدنا.
ثالثا :يعبر عن ادانته للممارسات التعسفية للسلطات
التي حتاول اإلجهاز على اآلراء املخالفة للدولة وتسييد
الرأي الوأحد وسط املجتمع.
رابعا :يعرب عن تضامنه مع حزب النهج الدميقراطي
ومن خالله مع كل القوى التي تتعرض للمنع والتضييق.
خامسا :يناشد كل القوى املدافعة عن حقوق اإلنسان،
التحرك من أجل ضمان حق حزب النهج الدميقراطي
في عقد مؤمتره الوطني اخلامس.
الكتابة التنفيذية لالئتالف املغربي لهيآت حقوق
اإلنسان
الرباط في 31 :يناير 2022

بيان املكتب الوطني لشبيبة النهج الدميقراطي
عقد املكتب الوطني لشبيبة النهج
الدميقراطي اجتماعه يوم  25يناير
 ،2022ت����دارس خ�لال��ه مستجدات
األوض���������اع ال����دول����ي����ة واالقليمية
والوطنية والتنظيمية ،وق��رر تبليغ
الرأي العام املواقف التالية:
– استمرار االنعكاسات االجتماعية
واالقتصادية جلائحة كورونا والتي
ي��ع��ت��ب��ر ال��ش��ب��اب وال���ش���اب���ات األكثر
ت��ض��ررا منها .ويعتبر ارت��ف��اع نسبة
البطالة على رأسها ،والتي وصلت إلى
 31باملئة في صفوف الشباب بني 15
و 24سنة ،و 18,7باملئة بني الشباب
حاملي ال��ش��واه��د .وتعتبر الشابات
األكثر تضررا.
– استمرار معاناة الطبقات الشعبية
من االرتفاع املستمر في أسعار املواد
األس��اس��ي��ة مم��ا ينعكس سلبا على
القدرة الشرائية ،في تخل مستمر من
طرف الدولة عن دعم أغلب هذه املواد
وتوجهها نحو التخلي التدريجي
ع��ن دع���م ك��ل ه���ذه امل�����واد ،وإط�ل�اق
ي��د مافيات امل��ض��ارب��ة خصوصا في
أسواق اخلضر والفواكه.
– تخليده للذكرى احل��ادي��ة عشر
حل��رك��ة  20ف��ب��راي��ر وال���ت���ي شكلت
حلظة ف��ارق��ة ف��ي ال��ت��اري��خ املعاصر
للشعب امل��غ��رب ،وال��ذي ك��ان الشباب
امل�����ش�����ارك األس�����اس�����ي ف����ي تطوير
أشكالها النضالية ومطالبها التي
ت����زال ذات راه��ن��ي��ة ب��ع��د  11سنة.
وي���ؤك���د ع��ل��ى ان��خ��راط��ه��ا ف���ي كافة
االشكال النضالية املزمع تنظيمها
لتخليد ه��ذه ال��ذك��رى ،وي��دع��و كافة
مناضلي ومناضالت شبيبة النهج
ال��دمي��ق��راط��ي ل�لان��خ��راط ف��ي كافة

االشكال النضالية املنظمة.
– تنديده بتماطل ال��دول��ة في حل
ملف األساتذة الذين فرض عليهم
ال��ت��ع��اق��د م���ن أج����ل إدم���اج���ه���م في
الوظيفة العمومية ،وتضامنه مع
ك��اف��ة ال��ن��ض��االت ال��ت��ي يخوضونها
النتزاع حقوقهم املشروعة.
– أس���ف���ه ل��ل��ح��ادث األخ���ي���ر لغرق
ق���ارب للهجرة غ��ي��ر النظامية كان
متوجها جل��زر الكناري وال���ذي أدى
إل��ى وف���اة  43م��ه��اج��را غير نظامي
بينهم نساء وأط��ف��ال .وق��د سجلت
منظمات مهتمة بالقضية تأخرا
كبيرا للسلطات املغربية للتدخل من
أجل إنقاذ ركاب القارب.
– اس��ت��ح��ض��اره ل��ل��ذك��رى  49على
فرض احلظر القانوني على االحتاد
الوطني لطلبة املغرب ،وحتيته لكافة
ال��ن��ض��االت التي يخوضها مناضلو
وم��ن��اض�لات ف��ص��ي��ل ط��ل��ب��ة اليسار
التقدمي مبناسبة الذكرى احلادية
ع��ش��ر ل��ت��أس��ي��س ال��ف��ص��ي��ل الطالبي
دفاعا عن احلقوق املشروعة لكافة
الطلبة والطلبات.
– تضامنه مع الرفيق محمد سعيد
مناضل شبيبة النهج الدميقراطي
بالعرائش والذي مت استدعاءه لدى
الضابطة القضائية على أثر الشكاية
الكيدية التي مت وضعها من طرف
الشركة األملانية لألحذية باملدينة
ال��ع��رائ��ش وال���ت���ي ك���ان ي��ش��ت��غ��ل بها
قبل ط��رده تعسفيا ألسباب نقابية
ولوقوفه الى جانب نضاالت الطبقة
العاملة.
الرباط في 25 :يناير 2022
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

تضامن مع عمال وعامالت شركة جيكوطكس
ت��وص��ل��ت ش��ب��ك��ة ت��ق��اط��ع للحقوق
ال��ش��غ��ل��ي��ة ب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء مبنطقة
البرنوصي -ت��ي��ط مليل بشكاية من
مجموعة م��ن عمال وع��ام�لات شركة
جيكوطكس والذين توقفت شركتهم
عن االنتاج منذ اكثر من سبع سنوات
وي��ن��ت��ظ��رون بيعها وب��ي��ع منقوالتها
الخ������ذ مستحقاتهم
غير انهم الحظوا غياب
ال��ك��ث��ي��ر م���ن املنقوالت
وع���دم اجل��دي��ة ف��ي بيع
العقار.

املشروعة.

وت���ت���اب���ع ش��ب��ك��ة ت��ق��اط��ع للحقوق
ال��ش��غ��ل��ي��ة ب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء مبنطقة
البرنوصي -تيط مليل املوضوع معلنة
ت��ض��ام��ن��ه��ا ال���ت���ام وال�ل�ام���ش���روط مع
هؤالء العمال والعامالت في مطالبهم
املشروعة..

تضامن مع عامالت وعمال شركتي " كروماسيب" و"كرميار"
ن��ظ��م ال���ع���ش���رات م���ن ع���م���ال ش���رك���ة كرميار
وكروماسيب (ميتلكهما نفس الشخص) يوم
أمس اإلثنني  31ينانر  2022وقفة إحتجاجية
أمام مقر الشركة بكلم  15عني حرودة ،سبقتها
وقفات احتجاجية أخرى متتالية نفدها العمال
إحتجاجا على ما وصفوه في بيان مت توزيعه
باملناسبة ،بالتصرفات غير القانونية الصادرة
ع���ن امل��ش��غ��ل ال س��ي��م��ا ح��رم��ان��ه��م م���ن الشغل
والسعي وراء تشريد الشغيلة وإغالق
باب الشركة أمام العمال الذين راكموا
سنوات من العمل ناهزت لبعضهم 40
سنة.

الطرقات والتي اصبح يصدر منتوجها للخارج.
ويقوم العمال بوقفات احتجاجية كما راسلوا
كل اجلهات املسؤولة.
وطالبت شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار
البيضاء السلطات الوصية بالتدخل الفوري
وال��ع��اج��ل الج��ب��ار ال��ب��اط��رون��ا ع��ل��ى االستجابة
للمطالب العادلة واملشروعة للعمال.

وق���د ع��ب��رت شبكة ت��ق��اط��ع للحقوق
الشغلية بالدار البيضاء عن تضامنها
م��ع ال��ن��ض��االت ال��ت��ي يخوضها عمال
وع��ام�لات الشركتني على إث���ر اغالق
االب���واب في وج��وه ازي��د من  85عامال
وطردهم خارجها بعد متلص من أداء
األجور واملستحقات الكثر من  3اشهر
ف��ي وق���ت اش��ت��غ��ل ف��ي��ه ه���ؤالء العمال
ألكثر من  40سنة في صناعة أعمدة

وق�������د راس��������ل ه�����ؤالء
ال����ع����م����ال وال����ع����ام��ل�ات
ال���ع���دي���د م����ن اجلهات
الث����������������ارة االن������ت������ب������اه
ويعتزمون خوض عديد
االش��ك��ال االحتجاجية
دف���اع���ا ع���ن مطالبهم

زيارة لضحايا اإلقصاء من عملية "االستفادة" من السكن بدوار براهمة شرقاوة
ق���ام وف���د م��ن م��ن��اض�لات اإلط������ارات التقدمية
باحملمدية بزيارة تضامنية لساكنة دوار براهمة
ش���رق���اوة ح��ي��ث ي��ع��ي��ش ال��ع��ش��رات م��ن املواطنني
وامل��واط��ن��ات ب��ه��ذا ال����دوار (ص��غ��ارا وك���ب���ارا ،نساء
ورجاال) في ظروف قاسية.
ومن خالل هذه الزيارة وقف الوفد على حقائق
مؤسفة وعلى هول اخلراب الذي يعيشه السكان،
فمن بني الساكنة من "استفاد" ،ومت هدم "براكته"
بإذن من قائد بني يخلف ،ويوجد حاليا في حالة
تشرد ه��و وعائلته .علما أن هناك وث��ائ��ق تثبت
االستفادة كحالة السيد مصطفى البشيري.
وتعيش العائالت بهذا ال���دوار مآسي حقيقية،
بعيدة كل البعد عن ظ��روف السكن الالئق الذي

شتوكة ايت بها

من  8إلى  14فبراير 2022

شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار البيضاء تتضامن مع نضاالت العمال

الدار البيضاء

المحمدية

العدد445 :

هو حق لكل م��واط��ن ،بل أن سكان ه��ذا ال���دوار ال
ي��ت��وف��رون حتى على امل���اء ال��ص��ال��ح للشرب الذي
أصبح لونه أبيض يشبه احلليب !! كما يظهر في
الصورة.
ويضم الوفد الزائر :الكاتبة احمللية لفرع النهج
الدميقراطي ،نائبة رئيس فرع اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان ،الكاتبة العامة لنقابة الفالحني
ال��ت��اب��ع��ة للجامعة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع الفالحي،
االحتاد املغربي للشغل )بادية احملمدية).
كل التضامن مع ضحايا اإلقصاء.
كلنا من أجل السكن الالئق للجميع.
ال معنى للمواطنة بدون حقوق املواطنة.

عمال وعامالت شركة ""AZURA
يرفعون اعتصامهم في انتظار تنفيذ الوعود

بعد معركة طويلة وم��ري��رة خاضتها ع��ام�لات وعمال
الشركة من وقفات
احتجاجية واعتصامات ،عرفت فاجعة استشهاد العاملة
الفقيدة صباح دي��ن��ار أث��ن��اء آخ��ر اعتصام ،ف��ي األسبوع
األول م��ن ش��ه��ر ي��ن��اي��ر ،وب��ع��د ه���ذا املسلسل امل��ري��ر من
النضاالت والتعبير عن الصمود البطولي أمام جشع اإلدارة
والباطرونا ،وحشد التضامن الزاخم محليا وخارجيا،
بعد كل هذا رضخت إدارة الشركة إلرادة العامالت والعمال
وممثليهم النقابيني في شخص اجلامعة الوطنية للقطاع
الفالحي (ا .م .ش) حيث انعقد لقاء بينهما يوم اخلميس
 27يناير  2022ص��در على إث���ره ب�لاغ مشتر ك أف���اد أن
االجتماع ت��دارس "السبل الناجعة لتأسيس عالقة بناءة
بني اجلانبني تسودها ال��ث��ق��ة "....واتفقوا على مأسسة
احلوار االجتماعي داخل فرع الشركة باشتوكة آيت باها،
ث��م وض��ع آل��ي��ات للتواصل ال��دائ��م م��ع ممثلي العامالت

والعمال ،كما اتفقوا على عقد اتفاقية شغل جماعية،
الهدف منها ،حسب البالغ هو تثمني املكتسبات لصالح
الطرفني .وقد تعهدت شركة  azuraبالتكفل بالتكاليف
الدراسية لألطفال  4أبناء الشهيدة صباح دينار.
مخرجات ه��ذا احل��وار وإن كانت تبدو إيجابية ،إال أن
الضمانات الكفيلة باستمرار التزام الشركة بتعهداتها تبدو
رهينة مبوازين القوة ،إذ ال بد من ط��رح بعض األسئلة
من قبيل جدولة أجرأة التزامات الشركة وكذلك بالنسبة
للعمال ال��ذي��ن سيلتحقون مستقبال وم��س��أل��ة التكفل
مبصاريف متدرس أطفال الشهيدة صباح.
و ل��ه��ذا ك��ل��ه ف��االح��ت��ف��اظ ب��احل��ق ف��ي ال��ع��م��ل النقابي
وحتصينه في أفق موازاته بأداة سياسية عمالية حتمية
ت��اري��خ��ي��ة ك��ف��ي��ل��ة ب��اج��ت��ث��ات االف���ت���راس وال��ق��ض��اء على
االستغالل.

تغطية على فقير :احملمدية 3 ،فبراير .2022
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اجلامعة الوطنية للتعليم - FNEالتوجه الدميقراطي
ترفض متثيليتها في املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
انعقد املجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بصفة
استثنائية ي��وم السبت  29يناير  ،2022باعتماد تقنية
التواصل عن بعد ،في سياق يتسم أساسا باالستعداد لعقد
املؤمتر الوطني ( )12للجامعة ،والتطورات املرتبطة بامللف
املطلبي لنساء ورجال التعليم ومحضر االتفاق املرحلي
بني وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية اخلمس
األكثر متثيلية ،وال��ذي يجب من خالله معاجلة جميع
امللفات الفئوية املطروحة من طرف نقابتنا وفق جدولة
زمنية ال تتعدى شهر يونيو  .2022التعليمية مع التزام
الوزارة الوصية واحلكومة مبعاجلة باقي امللفات الفئوية
وفق جدولة زمنية محددة ال تتعدى شهر يوليوز 2022
وإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات عادلني ومنصفني
يجبران الضرر لنساء ورجال التعليم ووضع حد الستمرار
معاناتهم التي عمرت طويال ورفعت منسوب الضحايا في
القطاع خاصة واملجتمع عامة ،في ظل دينامية نضالية
متصاعدة واحتقان متزايد بسبب املسلسل الطويل من
احلوار غير املجدي واالنقالب على االلتزامات والتعهدات.
وبعد تقرير املكتب الوطني املقدم من ط��رف الكاتب
العام الوطني اإلدريسي عبد الرزاق الذي أكد على أولوية
ال��ن��ض��ال ال��واع��ي املنظم وامل��وح��د ف��ي م��واج��ه��ة العدوان
امل��س��ت��م��ر ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م العمومي
من خ�لال تفكيك قوانني الوظيفة
العمومية وضرب اخلدمة العمومية
واس����ت����ه����داف احل����ري����ات النقابية
لتكبيل وفرملة النضاالت وتشتيتها،
وشدد على التزام اجلامعة الوطنية
للتعليم الدفاع عن التعليم العمومي
وم��ك��اس��ب ن���س���اء ورج������ال التعليم
وحقوقهم امل��ش��روع��ة ،ف��إن املجلس
الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
 - 1يعتبر االتفاق املرحلي املوقع
مع وزارة التربية الوطنية والتعليم
االول�����ي وال���ري���اض���ة ،م��ل��زم��ا للدولة
مب���واص���ل���ة احل�������وار امل���ف���ض���ي حلل
ملفات الفئات التعليمية وفق سقف
زمني محدد؛
 - 2يعتبر التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي
وال��ري��اض��ة ب��إخ��راج نظام أس��اس��ي ون��ظ��ام تعويضات بعد
متاطل زاد عن  10سنوات فرصة لفرض مطالب نساء
ورجال التعليم وحقهم في الترقي وشروط عمل تنسجم
ونبل رسالة التربية والتعليم مبا ينصف املتضررين ويجبر
ض��رره��م وي��ض��م��ن م��س��ارا مهنيا م��ح��ف��زا م��وح��دا عادال
وواعدا للجميع؛
 - 3يطالب ب��إدم��اج األس��ات��ذة امل��ف��روض عليهم التعاقد
في الوظيفة العمومية وسحب كافة املقتضيات القانونية
املتصلة بهذا النوع امل��ذل من التشغيل من وزارة التربية
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م األول����ي وال��ري��اض��ة وك��اف��ة قطاعات
الوظيفة العمومية؛
 - 4يعلن ع��ن تأكيد رف��ض اجلامعة الوطنية للتعليم
 FNEمتثيليتها في الوالية اجلديدة  2022لهيئة املجلس
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
لكونها هيئة تمُ ّ ََر ُر
ِ
عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي،
وي���ج���دد ت��ش��ب��ث اجل��ام��ع��ة مب��وق��ف��ه��ا امل��ب��دئ��ي الرافض
الستغالل املساهمات النقابية في املجلس األعلى للتربية
والتكوين لتبرير وهندسة السياسة التعليمية الالشعبية
وشرعنة خوصصة التعليم العمومي من األولي إلى العالي
وضرب مجانيته ووحدته؛

 - 5يجدد مطالبة وزارة التعليم العالي بتلبية مطالب
النقابة الوطنية للعاملني بالتعليم العالي في إطار اجلامعة
الوطنية للتعليم  FNEالتوجه الدميقراطي؛
 - 6يجدد مطالبته بالتراجع عن التخريب الذي تعرض
له نظام التقاعد ويرفض استهداف احلق في اإلضراب
عبر االقتطاعات غير املشروعة من رواتب املضربني ومن
نقطهم وحرمانهم من حق اجتياز املباريات؛
 - 7ي��ط��ال��ب ب��وق��ف امل��ت��اب��ع��ات ف���ي ح���ق مناضلي/ات
اجلامعة الوطنية للتعليم املناهضني للفساد ومناضلي/
ات التنسيقية الوطنية لألساتذة املفروض عليهم التعاقد
وامل��ت��ا َب��ع�ين م��ن حاملي ال��ش��ه��ادات وإط�ل�اق س���راح كافة
املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي على رأسهم األستاذ
امل َُدرس جلول محمد…؛
 - 8يؤكد على أولوية النضال الواعي واملنظم كخيار أولوي
للجامعة الوطنية للتعليم ينسجم واختياراتها املبدئية
الكفاحية باعتباره شرطا ضروريا لتحقيق املكاسب وفرض
املطالب في ظل اختالل موازين القوى؛
 - 9يعلن عن عقد املؤمتر الوطني للجامعة ،الذي تسببت
آث��ار اجلائحة ف��ي تأجيله ،ويعطي الصالحية للمكتب

الوطني لتحديد يومي امل��ؤمت��ر خ�لال م��اي أو يونيو أو
يوليوز  2022بالرباط؛
 - 10ي��ط��ال��ب ب��ال��ت��س��ري��ع بتصحيح روات����ب ال��س��ل��م 10
للملحقني االجتماعيني وت��س��اوي األج��ور مع امللحقني
التربويني وامللحقني اإلداريني املفروض عليهم التعاقد؛
 - 11ي��ج��دد امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ت��س��ري��ع وال��ت��ع��ج��ي��ل بصرف
مستحقات ال��ت��رق��ي��ات ف��ي ال��رت��ب وال���درج���ات باالختيار
وباالمتحان املهني وبالتسقيف في غضون ث�لاث اشهر
ال��ق��ادم��ة ف��ب��راي��ر م���ارس أب��ري��ل على اب��ع��د تقدير وذلك
انسجاما مع ما وعدت به الوزارة في اللقاءات السابقة؛
 - 12يعلن تضامنه مع املوظفني العاملني مبركز التوجيه
والتخطيط التربوي ،ويدين كل أشكال التضييق املمارسة
عليهم من طرف إدارة املركز ،ويدعو ال��وزارة للتفاعل مع
مضامني رسالة املكتب الوطني في هذا املوضوع ،وايفاد
جلن االفتحاص اإلداري واملالي في أفق تصحيح الوضع
املختل بهذا املركز التكويني املهم؛
 - 13يندد باستمرار التضييق والقمع وض��رب احلقوق
واحل����ري����ات واإلج����ه����از ع��ل��ى امل��ك��ت��س��ب��ات… وب���ال���زي���ادات
الصاروخية في أسعار جل املواد االستهالكية األساسية،
وبتجميد األجور؛
 - 14يندد بالزيادة في اقتطاعات مؤسسة محمد السادس
للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين ،ابتداء
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من يناير  ،2022لتصل االشتراكات الشهرية بني  10و50
درهما حسب السالليم من  7وأقل إلى خارج السلم؛
 - 15يجدد التضامن مع الشعب الفلسطيني واملقاومة
ويندد بالتطبيع اخلياني بكل أنواعه مع الكيان الصهيوني
العنصري؛
 - 16يجدد مطالبة ال���وزارة واحلكومة بتلبية مطالب
الشغيلة التعليمية بكل فئاتها 1- :اتفاق  19أبريل 2011
اخلاص بالنظام األساسي لألساتذة املبرزين؛  2-اتفاق 26
أبريل  :2011خارج السلم ألساتذة االبتدائي واإلعدادي
وامللحقني والدرجة اجلديدة؛  3-اتفاق  26أبريل :2011
التعويض ع��ن العمل باملناطق النائية منذ 2009؛ 4-
املفروض عليهم التعاقد؛  5-التسريع باستكمال التعويض
عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007؛  6-الزنزانة
10؛  7-ضحايا النظامني (اتفاق  25أبريل  )2019املوظفني
في السلم السابع والثامن ،مبا فيهم فوجا  93و 94أساتذة
وممونني ،مزاولني ومتقاعدين قبل وبعد  2012مقصيني
وم��ت��ض��رري��ن؛  8-حاملي ال��ش��ه��ادات ضحايا التعسفات
اإلدارية  2013-2014احملرومني من اجتياز املباريات؛ 9-
التراجع عن االقتطاعات من أجور املضربني عن العمل
واالقتطاعات من النقط؛  10-أطر
اإلدارة التربوية مسلكا وإسنـــادا؛
 11أط����ر ال��ت��وج��ي��ه والتخطيطال��ت��رب��وي؛  12-أس��ات��ذة االبتدائي
واإلع��������دادي امل��ك��ل��ف��ون بالتدريس
خ��ارج سلكهم؛  13-موظفو الوزارة
احلاصلون على ش��ه��ادة الدكتوراه؛
 14أط����ر ال���ت���دري���س احلاصلونعلى شهادات عليا؛ 15-املساعدون
ال��ت��ق��ن��ي��ون وامل��س��اع��دون اإلداري�����ون،
 16امل��ف��ت��ش�ين؛  17-العرضينيامل��دم��ج�ين؛  18-منشطي التربية
امل��دم��ج�ين؛  19-م��ك��ون��ي محاربة
األم���ي���ة امل���دم���ج�ي�ن؛  20-مدرسي
وإداري��������ي م���درس���ة.ك���م املدمجني؛
 21امل��س��ت��ب��رزي��ن؛  22-امللحقنيالتربويني وملحقي اإلدارة واالقتصــاد؛  23-مسيــري
املصــالح امل��ـ��ـ��ادي��ة وامل��ـ��ـ��ال��ي��ة؛  24-األس��ـ��ـ��ات��ذة املكلفيــن
بالتسييــر املــادي واملــالي؛  25-املهندسني؛  26-التقنيني؛
 27املتصرفني؛  28-احملررين؛  29-فوج  3غشت 2009؛ 30م��درس��ي العربية والثقافة املغربية ألب��ن��اء اجلاليةبأوروبا؛  31-املكونني واألســاتذة واإلدارييــن العامليــن
مبــختلف م��ـ��ـ��راك��ز التكويــن ب��ال��ـ��ـ��وزارة؛  32-املوظفني
العاملني مبختلف اإلدارات املركزية واجلهوية واإلقليمية
لوزارة التربية؛  33-أساتذة اللــغة األمــازيغية؛  34-أساتذة
الترجمة؛  35-أساتذة املواد غير “معممة”؛  36-حاملي
الشهادات من غير هيئة التدريس؛  37-حاملي شهادات
اإلجازة والدراسات املعمقة DEAودبلوم الدراسات العليا
 DESوماستر ومهندس دولة؛  38-خريجي املعهد الوطني
سبني؛ 40-
للتهيئة والتعمير INAU؛  39-األساتذة المُ َر ّ َ
األساتذة واملؤطرين واإلداريني املعفيني؛  41-احلوار حول
شروط االلتحاق مبراكز التكويــن بالــوزارة؛  42-موضــوع
التكــوين والتكــوين املستمــر؛  43-احلركــات االنتقــالية؛
 44ملف السكنيات الوظيفية واإلداري��ة محليا وإقليمياوجهويا ومركزيا؛  45-مربيات ومربي التعليم األولي؛ 46-
عمال وعامالت احلراسة؛  47-عمال وعامالت النظافة؛
 48عمال وعامالت اإلطعام.عن املجلس الوطني للجامعة

من تاريخ الحركة العمالية والنقابية

املرأة السودانية العاملة ..قصة كفاح يومي

مروة التجاني *

وفقً ا للتقاليد في كثير من بلدان العام ،يعد األول من أيار/
احتفاء بالعمال والعامالت فيما يعرف
مايو عطلة رسمية،
ً
بـ"يوم العمال العاملي" ،وتشهد الشوارع مظاهرات ومسيرات
تنظمها جمعيات عمالية إلى جانب ندوات سياسية عامة.

وت��ق��در نسبة النساء ال��ع��ام�لات ببيع ال��ش��اي واملأكوالت،
بحوالي ( )50ألف عاملة إبان موجة جائحة كورونا األولى
في العام  ،2020وبحسب عوضية كوكو ،فإن مناطق مختلفة
تدهورا في األوضاع األمنية مثل شرق
من السودان شهدت
ً
وغرب البالد ،وقدرت ارتفاع عدد العامالت إلى ( )75ألف
مهنيا للعمل
تدريبا
عاملة .وأوضحت أن ( )450فتاة تلقني
ً
ً
في احلدادة والنجارة والكهرباء وإصالح السيارات.

وللمرأة العاملة دور بارز في جميع القضايا العمالية ،ومع
التحوالت الكبرى التي يشهدها العالم اليوم ،برزت أصوات
نسوية تطالب بإعطاء النساء ال��ع��ام�لات ب��امل��ن��ازل "ربات
ماديا ،نظير أعمالهن املنزلية.
أجرا
ً
البيوت" ً

وشكت مؤسسة منظمة "ك��ل امل��ه��ن" ،م��ن الصعوبات التي
أرقاما
تواجه النساء العامالت النازحات ،ع��دم امتالكهن
ً
وط��ن��ي��ة ،وص��ع��وب��ة احل��ص��ول ع��ل��ى اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة مثل
الشراء من برنامج "سلعتي" احلكومي للسلع املخفضة نتيجة
لذلك .وطالبت عوضية كوكو ،الدولة بالتدخل للنظر في
قضايا املرأة العاملة وتذليل الصعاب التي تواجهها.

تعود بداية عيد العمال للقرن التاسع عشر ،حيث خرج
ال��ع��ام��ل��ون مطالبني بتخفيض س��اع��ات ال��ع��م��ل إل���ى ثماني
ساعات ،وتوالت املسيرات الحقً ا لتحسني بيئة العمل.

وب���ح���س���ب م����ص����ادر ن���س���وي���ة ،ف�����إن االع�����ت�����راف بالقيمة
االق��ت��ص��ادي��ة للعمل امل��ن��زل��ي ُي��ن��ص��ف ش��ري��ح��ة واس��ع��ة من
العامالت املهاجرات والالجئات اللواتي يعملن في ظروف
غير ع��ادل��ة ،بسبب ع��دم االع��ت��راف بالعمل املنزلي كعمل
يستلزم ضمانات وحقوق العامل فيها.

وتشير عدة تقارير في الدول العربية وجنوب آسيا وشمال
ً
معاشا
أفريقيا ،إلى أن نسب النساء املسنات اللواتي يتلقني
أقل من ( ،%)10وذلك بسبب تدني معدالت مشاركة املرأة
في العمل النظامي ،إلى جانب التنمية احملدودة للمعاشات

غ��ي��ر ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االش���ت���راك ،ف��ض�ًل�اً ع��ن أن ( %)60من
النساء العامالت في العالم ال يستفدن من احلق القانوني
في إجازة األمومة.

أكثر من وظيفة
وش�����ددت ن��ائ��ب رئ��ي��س احت����اد ال���غ���رف ال��ص��ن��اع��ي��ة ،س���ارة
عبدالكرمي ،على ح��ق امل���رأة ف��ي العمل مبختلف املجاالت
أس��وةً بالرجال .وأش���ارت إل��ى الصعوبات التي تواجه املرأة
ال��ع��ام��ل��ة ،وال��ت��ي ت��ب��دأ ع��م�ًل�اً إض��اف ً��ي��ا ب��امل��ن��زل م��ن حتضير
الوجبات ومتابعة األط��ف��ال .وقالت" :ت��ؤدي امل��رأة أكثر من
وظيفة خ�لال ال��ي��وم" ،في إش��ارة إل��ى املسؤوليات واألعباء
امللقاة على كاهل النساء.

مشاهد يومية بشوارع اخلرطوم
سودانيا
ثوبا
ام��رأة في عقدها الثالث من العمر ،ترتدي ً
ً
تقليديا ،جتلس حت��ت إح��دى األش��ج��ار ،وب��ج��واره��ا موقد
ً
أكوابا من الشاي والقهوة
لتعد
ساخنة،
مياه
وأباريق
فحم
ً
للحضور ،وتقوم من مجلسها لتناولهم أكواب املاء بابتسامة.
خلفها يقف جيش غير مرئي من األطفال واملرضى باملنزل
الذي تستأجره ،تعمل هذه السيدة وأخريات طوال النهار
لساعات متأخرة من الليل ،لتأمني الرزق.
وبعضهن
ٍ
ومن جانبها ،وصفت مؤسسة منظمة "كل املهن" ،عوضية
كوكو ،النساء العامالت باملكافحات والصبورات واملختلفات
في أعمارهن وطبقاتهن االجتماعية ،ويشتركن في الهم
اليومي الواحد.

اقتصاديا
"بتقدري" ..نحو متكني النساء
ً

ب��رزت احل��اج��ة إل��ى األع��م��ال املهنية التطبيقية ،مل��ا لهذا
القطاع من أهمية كبيرة في تسيير عجلة اإلنتاج الوطني
وزيادة الدخل القومي واحلد من البطالة .وجاءت مؤسسة
"بتقدري" االجتماعية لتدريب النساء مبجال التدريب
املهني ،فأقامت خالل العام  2021حوالي ( )50ورشة تدريب

مهني لعدد ( )700سيدة في ( )25مجال مهني ،لبناء نساء
قادرات على دخول سوق العمل واملنافسة مبهنية.
وقالت املديرة التنفيذية للمؤسسة ،منتهى عبدالله ،إن
اقتصاديا واحلصول
الهدف من تدريب النساء هو متكينهن
ً
مجز ،وإدراك امل��رأة لدورها االجتماعي الفاعل
على عمل
ٍ
داخل عملية اإلنتاج.
وأش��ارت منتهى عبدالله ،إلى تصريحات حكومية سابقة
ت��ق��ول إن ( %)82م��ن ال��س��ك��ان ع��ل��ى ع��ت��ب��ات ال��ف��ق��ر خالل
 ،2021وتابعت قائلة" :لتحقيق تنمية مستدامة والسالم
والدميقراطية ،ال بد من دخ��ول النساء لعجلة اإلنتاج"،
وشددت على أهمية تقدمي الدعم النفسي للنساء اللواتي
يتعرضن للتنمر واالضطهاد.
وأشارت املديرة التنفيذية ملؤسسة يتقدري االجتماعية،
إل��ى أهمية التربية االجتماعية التي تدفع بالرجل منذ
عمر مبكر ل��ل��دخ��ول ف��ي ال��س��وق .وت���راه منتهى عبدالله،
ً
ذكوريا .في حني أشادت ببروز مفهوم ريادة األعمال
سوقا
ً
النسوية والشركات النسائية الناجحة.
ول��م تقرر ال��دول��ة "ي��وم العمال" إج��ازة رسمية ،ورمب��ا لم
تسمع قطاعات كبيرة من النساء العامالت بعيدهن .مع
ذل��ك ،تبقى حبيبات العرق شاهدة على كفاحهن اليومي
املستمر في احلياة.
* مروة التجاني :كاتبة وصحفية من السودان
عن موقع الترا سودان
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منوذج لعالقة اإلذعان أو الرضوخ
التيتي احلبيب
مل��ا تكون م��وازي��ن ال��ق��وة مختلة لطرف معني يخضع ال��ط��رف الثاني
لعالقة اإلذعان أي انه يرضخ للشروط التي يفرضها اآلخر على شكل
قانون أو عقدة.
العالقة بني العامل والباطرون تدخل ضمن هذا الشكل أو النوع من
العالقات.
هذه هي العالقة التي تربط العامل والباطرون مبحض إرادة الطرفني
في سوق العمل:
• العامل يبيع قوة عمله ليوم واحد من العمل.
• الباطرون يشتري قوة العمل لليوم.
ينتقل الطرفان من السوق إلى مكان العمل (معمال أو ضيعة أو وحدة
إنتاج أو منجم أو )...هكذا يشغل الباطرون العامل ،مبعنى يستلم منه
قوة عمله ويشرع في إدماجها في اإلنتاج عبر عملية العمل ملدة يوم
وهذا اليوم قد يكون  8ساعات أو  10ساعات أو  12أو  ...14خالل هذا
ال��ي��وم يستلم العامل ثمن ق��وة عمله التي باعها إل��ى ال��ب��اط��رون على
شكل أجر وهذا األجر يكون مقابل عدد ساعات محددة يكون إنتاجها
يغطي تكلفة إع���ادة إن��ت��اج ق��وة العمل التي باعها العامل وق��د يكون
عدد الساعات هو  4أو  5ساعات فقط .هل يستطيع العامل توقيف
عمله عند هذا القدر من ساعات العمل التي غطت كلفة قوة عمله؟
ال ميكنه ذلك ألنه ملزم باحترام العقد الذي أبرمه مع الباطرون وهو
أن الباطرون اشترى قوة العمل لليوم كما هو مبني أعاله أي  8ساعات أو
 10ساعات أو ...الباطرون يحرص على انتزاع الفارق من عدد الساعات
التي لم تكلفه ولو سنتيما واحدا .هذا هو فائض القيمة الذي تنتجه
قوة العمل خالل  4أو  5أو  6ساعات املتبقية بعد خصم أجر العامل.
ونسبة فائض القيمة على الرأسمال املتغير هي نسبة االستغالل الذي
يتعرض له العامل .أي هنا يبدأ الصراع الطبقي بني العامل و الباطرون
ح��ول ع��دد س��اع��ات ال��ع��م��ل .ال��ب��اط��رون ي��ري��د مت��دي��ده��ا إل��ى األقصى
والعامل يناضل من أج��ل تقليصها إل��ى األدن��ى .يخوض العمال ضمن
طبقتهم نضاالت حول هذا املطلب وينجحون في فرض عدد ساعات
م��ح��ددة حسب م��ي��زان ال��ق��وة بينهما .إننا هنا أم��ام م��ا يسمى بفائض
القيمة املطلق وهناك طريقة أخرى يطبقها الباطرون من أجل املزيد
من استغالل العامل وهي رفع القدرة اإلنتاجية للعمل بإدخال ماكينات
ونظم عمل جديدة متكن من رفع ما يسمونه املردودية ،يصبح العامل
وكأنه جزء من املاكينة (هذا ما صوره شارلي شابلني في فلم "األزمنة
احلديثة") ،ففي هذه احلالة يتم تخفيض عدد الساعات املخصصة
لتغطية تكلفة إن��ت��اج ق��وة العمل ال��ت��ي باعها ال��ع��ام��ل؛ ف���إذا ك��ان��ت في
السابق تكفي  4أو  5س��اع��ات فمع ه��ذه الطريقة اجل��دي��دة سيصبح
ع��دد الساعات ه��و  3أو  4س��اع��ات فقط وه��ك��ذا ينتزع فائض القيمة
بطريقة جديدة وهي ما يسمى بفائض القيمة النسبي .ويقاوم العمال
هذا االستغالل بفرض الزيادة في األج��ور واملطالبة بتحسني شروط
العمل وف��رض ش��روط الصحة والسالمة نظرا الرتفاع ح��وادث الشغل
وغيرها من املطالب امللموسة لكل موقع من مواقع الشغل ولكل قطاع
من قطاعات النشاط االقتصادي.
إن العامل ال يرضخ لشروط اإلذعان التي يفرضها الباطرون في سوق
الشغل إال إذا كان فردا واحدا معزوال عن رفيقاته ورفاقه لكنه ما إن
يندمج في اجلماعة إال وكف عن أن يكون عامال يسهل استغالله ألنه
يتحول بالضرورة إلى عضو في طبقة بدأت تتحرك كطبقة في ذاتها
تتلمس حالتها تتعرف على وضعها فيدب فيها الوعي احلسي الذي مع
التجربة والنضال ودروسه يتحول هذا الوعي احلسي إلى وعي طبقي
وينضج إل��ى وع��ي تتعرف فيه الطبقة على نفسها كطبقة لذاتها ملا
متتلك حزبها السياسي املستقل.
02/02/2022

السياسية

حالة االحتاد االشتراكي اليوم
عبرة لإلصالحيني من الداخل
من يتذكر االحت��اد الوطني للقوات الشعبية ذلكم
احلزب السياسي الذي انفصل عن حزب االستقالل
ملا قرر اجلناح اليساري أخذ مسافة سياسية كتعبير
عن فرز اجتماعي موضوعي كان ال بد وأن يحدث.
ل��ق��د اس��ت��ش��ع��ر ه���ذا اجل��ن��اح أن امل���ش���روع السياسي
للمغرب بعد االستقالل سيكون حتت إشراف القصر
امللكي بقيادة ولي العهد احلسن وبأن التوجهات التي
ستفرض على أرض الواقع هي التجسيد امللموس
التفاقيات اي��ك��س ل��ي��ب��ان .ت��أس��س االحت���اد الوطني
للقوات الشعبية من أجل اقتسام السلطة مع القصر
ومع البرجوازية املتوسطة بزعامة حزب االستقالل.
إن رغبة حزب االحتاد الوطني للقوات الشعبية في
اقتسام السلطة كانت حاضرة في جتربة حكومة عبد
الله ابراهيم والتي حاولت ترجمة ذلك في املشاريع
االقتصادية واخلطط التي وضعتها للتطبيق .لكن
ه��ذه الرغبة س��رع��ان م��ا تصادمت م��ع إرادة القصر
امللكي ومع مشروع االستقالل في إطار التبعية الذي

وضعته االمبريالية الفرنسية ف��ي إط���ار م��ا سمي
حينها باالستعمار اجلديد.
ه��ك��ذا ان��دل��ع��ت ح��رب طاحنة شنها ال��ن��ظ��ام على
االحت��اد الوطني للقوات الشعبية بعد القضاء على
جيش التحرير ودمج أغلبية عناصر املقاومة وبعد
توسيع الشرخ بني االحتاد الوطني للقوات الشعبية
وغ��رمي��ه ح���زب االس��ت��ق�لال .اع��ت��م��د ح���زب االحتاد
الوطني للقوات الشعبية أسلوبا مزدوجا في عمله
السياسي بحيث زاوج بني العمل السياسي اإلصالحي
العلني عبر املشاركة في احلياة السياسية واملساهمة
ف���ي االن��ت��خ��اب��ات م���ن أج���ل ال���وص���ول للمؤسسات
التشريعية والتنفيذية ،وم��ن جهة أخ��رى اعتماد
األسلوب السري عبر بناء أنوية تنظيمية تعد للكفاح
املسلح كاستمرار لنفس عمليات جيش التحرير أو
املقاومة .واتباع هذا احلزب لهذه االزدواجية يعكس
الواقع الطبقي لهذا احلزب وتواجد تعبيرات سياسية
طبقية متناقضة في نفس اإلطار احلزبي.
لن يستمر هذا التناقض البنيوي في هذا احلزب
طويال وس��رع��ان م��ا سيعطي القمع الرهيب الذي
ت��ع��رض ل��ه اجل��ن��اح ال��ث��وري البالنكي نتائج مادية
بحيث ض��ع��ف ه���ذا اجل��ن��اح وت��ك��س��رت أن��وي��ت��ه كليا
وغ��ي��ب��ت زع��ام��ات��ه األس��اس��ي��ة وخ��اص��ة ب��ع��د اغتيال
املهدي بنبركة والزج بالعشرات في احملاكمات وصدور
العشرات من األحكام باإلعدام وتنفيذها في هذه
القيادات التاريخية.
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هل ستفتح االنتصارات بأمريكا الالتينية الطريق
أمام التحرر الوطني من هيمنة االمبريالية
عبد الله احلريف

أبو سعد

ب��ع��د ذل���ك ت��ق��وى اجل��ن��اح اليميني داخ���ل احلزب
وأعلن عن انشقاقه مرة ثانية عن االحت��اد الوطني
للقوات الشعبية وتأسيس االحتاد االشتراكي للقوات
الشعبية على ق��اع��دة وخلفية تبني استراتيجية
النضال الدميقراطي والتخلي النهائي عن االزدواجية
ال��س��اب��ق��ة .ل���م ي��ت��م ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ال��ن��ف��س اليساري
ال��رادي��ك��ال��ي بسهولة ول��ذل��ك تدخلت ال��ي��د اخلفية
إلعدام عمر بنجلون بحيث مت تسخير مجرمني من
الشبيبة اإلسالمية لتنفيذ ه��ذه اجلرمية النكراء.
مباشرة بعد متهيد الطريق ه��ذا التحقت القيادة
املتنفذة ف��ي االحت���اد االش��ت��راك��ي بالتوجه اجلديد
املتوافق عليه مع القصر امللكي وهكذا مهدت السبل
أمام احلزب إلدماجه في السياسة الرسمية للنظام
من زاوية املعارضة للحكومة وليس املعارضة للنظام
كما كان األمر في التجربة األولى.
ان��خ��رط االحت����اد االش��ت��راك��ي ف��ي ه���ذه السياسة
اجلديدة وقد استعمله احلسن الثاني كطوق جناة

لنقل امللك إلى ولي عهده وهو ما تكفل به اليوسفي
عبد ال��رح��م��ان بانضباط وت��ف��ان ق��ل ن��ظ��ي��ره .لكن
مكر التاريخ جعل العهد اجلديد يلقي باليوسفي
إلى الهامش وكأنه خردة ال تصلح إال للمتالشيات.
امتعض اليوسفي وهاجر إلى اخلارج من حيث أتى
وهو يتأسف على عدم احترام املنهجية الدميقراطية
وهو املستفيد من التناوب التوافقي .ما كان للنظام
أن يعامل اليوسفي بتلك الفظاظة لو لم يدرك أن
حزب االحتاد االشتراكي قد تغير بشكل أصبح معه
حزبا قابال للتدجني وأطره ال ترى حياتها السياسية
بعيدة عن دواليب اإلدارة وأجهزة الدولة وما تغدقه
من مكاسب ومنافع مادية.
إن االحت��اد االشتراكي في نسخته احلالية وبعد
مؤمتره  11هو وصول هذا احلزب إلى آخر مراحل
االن��دم��اج ف��ي املنظومة املخزنية .لقد أصبح هذا
احل��زب مكونا من مكونات األح��زاب التي اندمجت
بالكامل وه��و اليوم يرغب في املشاركة الفعلية في
جميع املشاريع التي يطلقها النظام والبيان العام
ال���ص���ادر ع��ن امل��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي ي��ح��ق أن ن��ق��ول عنه
أن���ه ملكي أك��ث��ر م��ن امل��ل��ك .وتعتبر ح��ال��ة االحتاد
االشتراكي مبثابة املرآة التي ميكن أن يكون عليه كل
األحزاب املهرولة اليوم إلى اختيار النضال اإلصالحي
من داخ��ل املؤسسات الرجعية وال��ص��وري��ة .إن حالة
االن��ح��دار ه��ذه تعتبر درس��ا بليغا لكل من يريد أن
يعيد نفس التجربة السياسية.

تشهد أمريكا الالتينية انتصارات مهمة ضد الهيمنة االمبريالية
وحليفاتها احمللية( األلغارشيات املكونة من مالكي األراضي الكبار
والبرجوازية التبعية) آخرها االنتصار في االنتخابات الرئاسية
في التشيلي .إن هذه االنتصارات ترفع معنويات الشعوب وتؤكد أن
النضال ال يذهب سدى وتشجع على املزيد من النضال.
غير أن هذه االنتصارات قابلة للتراجع ما دامت االلغارشيا املشكلة
من مالكي األراض���ي الكبار والبرجوازية الكبرى التبعية متحكمة
في االقتصاد وف��ي أجهزة ال��دول��ة .ولذلك يتحمل اليسار اجلذري،
وف��ي مقدمته املاركسي ،مسئولية كبيرة في حتصني وتعميق هذه
االنتصارات من خالل:
تقييم عميق لألخطاء والنواقص التي شابت جتارب اليسار فياحل��ك��م لعل أهمها ع��دم السعي إل��ى إض��ع��اف األل��غ��ارش��ي��ا بواسطة
ت��ق��وي��ض هيمنتها االق��ت��ص��ادي��ة م��ن خ�ل�ال التحكم ف��ي املفاصل
األساسية لالقتصاد والقيام بثورة زراعية ترجع للفالحني األراضي
التي سرقها منهم االقطاعيون والتخلي عن وهم حياد أجهزة الدولة(
التي يشكل أغلب مسئوليها السامني جزءا عضويا من األلغارشيا)
وبالتالي ضرورة تفكيك هذه األجهزة ،وخاصة األمنية والعسكرية
والقضائية ،وإعادة بنائها على أسس دميقراطية وشعبية.

إن دور الطبقة العاملة حاسم في القضاء على هيمنة االمبرياليةواأللغارشيا ألنها الطبقة النقيض للبرجوازية القادرة على توقيف
عجلة االقتصاد .ولذلك يجب إعطاء أهمية بالغة إلعادة بناء أدواتها
النضالية من خالل تخليص احلركة النقابية من هيمنة البرجوازية
والقوى االصالحية وجعلها في خدمة مصالح الطبقة العاملة وبناء
حزبها املستقل عن البرجوازية.
بناء وحتصني وتقوية حركات الفالحني التي تناضل من أجلاألرض والعيش الكرمي ومتثل القوى النقيضة ملالكي األراضي الكبار
وبناء التحالف العمالي-الفالحي الذي يشكل العمود الفقري جلبهة
الطبقات الشعبية التي تضم ك��ل طبقات وف��ئ��ات وش��رائ��ح الشعب
املتضررة من هيمنة االمبريالية االمريكية وااللغارشيات احمللية.
االنخراط بقوة في اجلبهة العاملية ضد االمبريالية االمريكيةباعتبارها العدو األكثر شراسة ووحشية ضد شعوب املعمور .هذه
اجلبهة التي تضم كل قوى واألنظمة املناهضة لالمبريالية االمريكية.

بناء وتقوية جبهة إقليمية لقوى اليسار في املنطقة ق��ادرة علىالتصدي لالمبريالية االمريكية وحلفائها باملنطقة.

إن��ه��ا م��ه��ام جسيمة ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ق��وى ال��ث��وري��ة ،وف���ي مقدمتها
املاركسية  ،االضطالع بها بحماس وع��زم ودون تأخر أو ارتخاء أو
ت��ردد .وهي بذلك ستحول هذا االنتصار اجلزئي والقابل للتراجع
إلى انتصار يفتح الطريق أمام التحرر الوطني من هيمنة االمبريالية
وااللغارشيا وبناء دميقراطية تخدم مصالح الطبقات الشعبية في
أفق بناء املجتمع االشتراكي.
دجنبر 2021
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ملف العدد
احلركة الطالبية املغربية وأزمة التعليم باملغرب
في  24يناير املاضي أحيت احلركة الطالبية املغربية ومعها القوى املناضلة
الذكرى  48حلظر االحتاد الوطني لطلبة املغرب .وتتزامن الذكرى مع ما
تعيش اجلامعة املغربية من أوضاع مزرية ،اجلامعة التي لم تعد قادرة على
تخريج األطر التي ترفع راية التغيير والثورة على الظلم والتخلف واجلهل،
وأصبح التعليم اجلامعي ينتج الشباب العاطل واملعطل ،شباب أغلقت
في وجهه أبواب املستقبل ،والغالبية الساحقة من الطالب والطالبات جتد
نفسها مسحوقة حتت عجلة األزمة البنيوية لنمط إنتاج الرأسمالية التبعية
ببالدنا.
تأتي الذكرى في ظل انهيار التعليم العمومي وفشل املنظومة التعليمية
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ككل في توفير التكوين والتأطير الذي تستوجبه متطلبات سياسة تعليمية
تخدم تقدم شعبنا خلروجه من دائرة اجلهل والتخلف.
تأتي الذكرى واجلماهير الطالبية تفتقر لتنظيمها الطالبي الذي يوحدها
ح��ول القضايا األس��اس��ي��ة النقابية والثقافية واالجتماعية التي تهمها
كجماهير طالبية كما أنها محرومة من فرصة توحيد معاركها .فمسألة
التضامن الطالبي ال��ذي ك��ان مكسبا ب��األم��س أصبح مستحيال أو شبه
مستحيل اليوم.
بهذه املناسبة تخصص جريدة النهج الدميقراطي كما دأبت على ذلك ملف
عددها هذا للوقوف على واقع احلركة الطالبية وآفاق استنهاضها.

احلركة الطالبية املغربية ومتطلبات مواجهة واقع تعليمي مأزوم
سعد مرتاح
ال يخفى على أح��د توجه الرأسمالية ال��ي��وم نحو جعل
وظ��ي��ف��ة اجل��ام��ع��ة م��ن��ح��ص��رة ف���ي ت��ك��وي��ن اختصاصيني
وتقنيني حتتاجهم الشركات الكبرى وفقط وذلك من خالل
إصالح  -تخريب -التعليم العالي في اجتاه وظيفي تقني
معتبرة أن أح��د أسباب ب��طء منو االقتصادي يتمثل في
التعليم النظري في اجلامعات على حساب ما هو تقني.
فالسعي احلثيث إلى تكييف التعليم العالي لتلبية حاجات
عملية وفق التصور النيوليبرالي للتعليم هو سعي يجري
حفزه بشتى السبل اليوم.
وهي عملية تزيد حدة إخضاع وظائف
اجلامعة والبحث  -ال إلى إخضاع اإلنتاج
ل��ل��ح��اج��ات اإلن��س��ان��ي��ة ب���ل إل���ى إخضاع
احلاجات اإلنسانية لإلنتاج -ملشروعات
محددة لشركات خاصة ومؤسسات الدولة،
ففي ظل النيوليبرالية ال يتمتع الطالب
بتعليم جامعي عمومي ويتماشى مع
رغباتهم ،حيث يجبرون (س���واء بشكل
م��ب��اش��ر أو غ��ي��ر م���ب���اش���ر) ع��ل��ى قبول
التخصصات وامل��ي��ادي��ن ال��ت��ي تستجيب
ملصالح منط اإلن��ت��اج الرأسمالي ،وليس
حل��اج��ات��ه��م اخل��اص��ة ك��ك��ائ��ن��ات بشرية.
وه���ذا م��ا ي���ؤدي ف��ي األخ��ي��ر إل���ى فرض
مستوى أعلى من االغتراب على الطالب.
فمن وجهة نظر رأسمالية العقد الثالث من القرن الواحد
والعشرين ،فإنه يجب تقليص حرية الطالب في القراءة
والدراسة وحضور احملاضرات التي يختارونها.
وهذا هو التوجه الذي سلكه املغرب من خالل قانون اإلطار
 51.17املتعلق مبنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
في رغبة منه لتنفيذ توصيات املؤسسات املالية الدولية
باحلرف .وال يخفى على أح��د استغالل النظام املخزني
ظروف جائحة كورونا لتسريع تنزيل مختلف بنود قانون
اإلطار  51.17املتعلق مبنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي.

وف���ي ت��ف��اع��ل م��ع ك��ل ه���ذه امل��س��ت��ج��دات ،ح��اول��ت احلركة
الطالبية من موقعها اتخاذ أشكال نضالية ملواجهة هذه
املخططات ،لكن ضعف طريقة اشتغالها والفراغ التنظيمي
الذي تعرفه نقابة االحتاد الوطني لطلبة املغرب ألزيد من
 40سنة جعلها عاجزة عن صياغة برامج نضالية قادرة على
استيعاب هذه التطورات ،فاكتفت بردات فعل أحادية  -ال
أظن أني سأبالغ إن قلت عنها عشوائية  -في بعض املواقع
اجلامعية ،مع استثناء وحيد متثل في اخلطوة الوحدوية
الداعية إلض��راب وطني يومي  10و 11دجنبر من طرف
العديد من الفصائل الطالبية ردا على قرار وزير التعليم
العالي الرامي إلقصاء حاملي الشواهد ملا فوق  30سنة من

حقهم في الولوج ملهن التربية والتعليم ،هذه الردات  -فعل
التي لم تخلق ال التفافا طالبيا عليها وال إشعاعا إعالميا
وال حتى اهتماما من طرف القوى املناضلة ،ناهيك عن
أن األساليب التقليدية التي اعتادت جميع الفصائل دون
استثناء اتباعها دون أدنى جتديد فيها ساهم بدوره في هذا
الوضع.
إن ما أكدته شبيبة النهج الدميقراطي وفصيلها الطالبي
اليسار التقدمي على ضرورة استرجاع التنظيم وإعادة بناء
النقابة الطالبية االحت��اد الوطني لطلبة املغرب في أقرب

وقت قبل فوات اآلوان ،هو ما يتأكد اآلن بامللموس ،فاحلركة
اجلماهيرية القطاعية غير املنظمة لن تستطيع أبدا في
أوقات األزمات أن تواجه املخططات الطبقية التي تستهدف
حقلها اخل��اص ،بل ولن متلك حتى عنصر املبادرة الذي
يعتبر بديهيا ،ففي وقت األزم��ات من ال تنظيم له يندثر،
فكيف ميكن حلركة جماهيرية ال متتلك ال قيادة متجانسة
وال برنامجا نضاليا وال ملفا مطلبيا موحدا واضحا وال
فروعا وال قواعد مناضلة وال جلان أبحاث قادرة على القيام
بدراسات نقدية علمية للمخططات التي تستهدف قطاعها
وصياغة البديل الدميقراطي الشعبي املمكن ،كيف ميكنها
أن تواجه النقيض الطبقي في ظرفية األزم��ة؟ (التي كما
يعلم اجلميع هي ظرفية تتميز بتسارع وتيرة األحداث
وترابطها) .إال أن السكون وعدم حتمل املسؤولية لألسف هو
ما قوبلت به الدعوات اجلادة واملتكررة لليسار التقدمي من
مختلف مكونات احلركة الطالبية ،هذا السكون الذي ندفع
ثمنه اليوم جميعا.
إن الهجوم على التعليم العالي اليوم بلغ مستويات جد
متقدمة ،فجائحة كورنا استغلها النظام السياسي أحسن
استغالل ممكن لتزيل البنود التي لم يكن قادرا على تنزيلها
في أوق��ات أخ��رى ،لكن أعتقد أن األم��ل في استرجاع هذه
الواجهة لدورها في الصراع االجتماعي العام ما زال قائما
رغم تضاءله ،فبرغم هذا الواقع الطالبي الذي ميكن اعتباره

مأساويا فإن عناصر نهوض حركة نضالية طالبية عارمة
كامنة في هذا الواقع بحد ذاته ،ومادام املجتمع منقسما
إلى طبقات إحداها سائدة واألخ��رى مسحوقة فستوجد
م��ق��اوم��ة وص���راع وح��رك��ة ف��ي ك��اف��ة ح��ق��ول ه��ذا املجتمع،
وستبقى احلركة الطالبية عامال مهما في الصراع الطبقي
الراهن.
ومن هذا املطلق ميكن اعتبار النضال ضد "آلية التعليم
عن بعد" وضد تنزيل بنود "قانون اإلطار  51.1ودفاعا عن
قيمة بعض الشواهد اجلامعية مدخال لتوحيد اجلهود
والرؤى وتنظيمها.

ل��ه��ذا ع��ل��ى ال��ف��ص��ائ��ل ال��ط�لاب��ي��ة اليوم
والتنسيقيات الطالبية الفئوية (على
اعتبار أن أبرز خطأ نرتكبه هو حصرنا
احلركة الطالبية في الفصائل) أن جتمع
ش��ت��ات��ه��ا ب��أق��ص��ى س���رع���ة مم��ك��ن��ة ،عبر
الدعوة لعقد لقاء طالبي وطني شامل،
ل��ق��اء ي��س��وده االح���ت���رام وق��ب��ول اآلخ���ر،
لقاء يسوده تقبل جميع وجهات النظر
املطروحة ،وجمع املشترك بينها في ورقة
واح���دة م��ؤط��رة ل��ن��ض��االت احل��رك��ة على
الصعيد ال��وط��ن��ي ،تتوج ببداية تشكيل
األجهزة التنظيمية احمللية والوطنية في
آن واحد لالحتاد الوطني لطلبة املغرب،
أج��ه��زة تستوعب اجل��م��ي��ع ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن املرجعيات
األيدولوجية واالختالفات في التقديرات السياسية ووضع
في احلسبان أن مصلحة اجلماهير واحلركة الطالبية فوق
أي اعتبار ،أجهزة تنظيمية متطورة ق��ادرة على استيعاب
التطورات الكمية والنوعية التي يفرضها القرن  ،21كل هذا
يؤدي في نظري إلى التفكير في بناء أوطم كمركزية طالبية
ينضوي حتت لوائها جمعيات ونقابات وتنسيقيات طالبية
مهيكلة ،فآخر اإلحصائيات تشير إلى أن هناك أزي��د من
مليون طالب(ة) اليوم ،وإذا أردنا فعال متثيل أكبر قدر ممكن
من هؤالء الطلبة والطالبات فال بد من إبداع شكل جديد
قادر على احتوائهم/ن .غير هذا فإننا نحكم على احلركة
الطالبية بالركود التام( ،رغم أنه نظريا ال ميكن إقبار حركة
يخلقها تناقض ال زال قائما).

إذن مما سبق ميكن اعتبار أن ه��ذه اللحظة إم��ا حلظة
جمع الشتات والتدشني النطالق نوعي للحركة الطالبية
عن طريق معركة وطنية ضد التوجه النيوليبرالي احلالي
ف��ي مجال التعليم ،وه��ي معركة نفسها ستشكل الصيغ
التنظيمية الكفيلة بإعادة استرجاع ا.و.ط.م كنقابة لكل
الطالب والطالبات ،وإما حلظة احتضارها (وأمتنى أال أكون
قطعيا في هذا الرأي).

الملف

مستقبل احلركة الطالبية رهني بإعادة بناء
االحتاد الوطني لطلبة املغرب
حتل علينا الذكرى  49للحظر القانوني على االحتاد
الوطني لطلبة املغرب مبا لها من رمزية تاريخية وكذا
املعركة النضالية التاريخية التي قادها مناضلو احلركة
الطالبية على الصعيدين التنظيمي وال��ن��ض��ال��ي التي
توجت برفع احلظر القانوني عن املنظمة النقابية هذه
املعركة التي تعد أحد الوجوه املشرقة من تاريخها.
وتشاء الصدف ان تتصادف هذه الذكرى مع االضراب
الوطني الهام الذي شاركت به  10مواقع جامعية والذي
رغم رمزيته واهميته املعنوية اال انه مثل تتويجا خجوال
حل��راك نضالي ع��ارم عم جل امل��واق��ع اجلامعية ،والذي
استمر ألكثر من ثالثة أسابيع بأشكال نضالية مختلف
لكن كان ينقصه التنسيق والتنظيم على املستوى الوطني،
مما جعل حجم املكاسب ال يضاهي حجم اجلهود املبذولة
وجعل احلركة الطالبية تفوت على نفسها فرصة أخرى
للنهوض مبعاركها وجت���اوز واق���ع االزم���ة امل��ع��ق��دة التي
تعيشها ان فشل هده املعركة النضالية هو امتداد للفشل
ال��دي واج��ه العديد من املعارك النضالية األخ��رى طيلة
الثالثة ع��ق��ود امل��اض��ي��ة ،ان فشل ه��د امل��ع��ارك النضالية
رغ��م كفاحيتها راج��ع ب��األس��اس ال��ى حالة الشتات التي
تعيشها احل��رك��ة الطالبية وال��ى غياب منظمة طالبية
موحدة وطنيا وقادرة على الدعوة إلى
تنظيم معارك وطنية والتنسيق بني
املعارك التي تدور في املواقع اجلامعية
امل��خ��ت��ل��ف��ة وق��ي��ادت��ه��ا ب��ش��ك��ل يضمن
استمراريتها وطول نفسها.
لعل أكبر مثال على أهمية التنظيم
والتنسيق ك��س�لاح ف��ي ي��د اجلماهير
الطالبية هو جناح معارك طلبة الطب
الذين وقفو في وجه مخططات النظام
ف��ي ق��ط��اع ال��ط��ب ب��ق��ي��ادة التنسيقية
ال��وط��ن��ي��ة لطلبة ال��ط��ب واستطاعوا
ت��رك��ي��ع وزاري����ت����ي ال��ت��ع��ل��ي��م والصحة
واجبروهم على االستجابة ملطالبهم
التي كان على رأسها اسقاط مخطط
اخلدمة االجبارية والرفع من املنحة
ومشاركة الطلبة بشكل مباشر في اتخاد القرارات
التي تهمهم ،كما كانوا شمعتا تنير درب رفاقهم
في باقي مؤسسات التعليم العالي .لقد أوضحت
هده التجربة نقطتني مهمتني يجب على الفصائل
التقدمية ان تستوعبهما جيدا ،األولى ذكرناها وهي
أهمية التنظيم والتنسيق والثانية هي ان اجلماهير
الطالبية ل��ن تبقى مكتوفة االي���دي ام��ا وضعية
الالتنظيم التي تعيشها احلركة الطالبية ،وستقوم
ع��اج��ل أم آج�لا ببناء تنظيم دفاعها ال��ذات��ي وان
كان ذلك لألسف بشق طريقها بعيدا عن االحتاد
الوطني لطلبة املغرب.
إن إع��ادة بناء اوط��م كمنظمة مهيكلة لن يساهم
ف��ق��ط ف���ي ق���ي���ادة امل���ع���ارك ال��وط��ن��ي��ة وتوجيهها
وال��ت��ن��س��ي��ق وض��م��ان جن��اح��ه��ا وم��راك��م��ة التجارب
ب��ل سيتجاوز ذل��ك ،حيث ان��ه السبيل الوحيد إلى
احل��ف��اظ ع��ل��ى اإلرث ال��ن��ض��ال��ي ل�لاحت��اد الوطني
لطلبة املغرب والوحدة النضالية والنقابية وحماية
احلركة الطالبية من الشتات والضياع وحالة التآكل
التي أصبحت تعيشها وال��ت��ي تظهر جلية موسم
بعد االخ���ر .إن بلقنة الساحة الطالبية مستمرة
منذ س��ن��وات عبر اش��ك��ال م��ن "التعددية" النقابية
فباإلضافة الى االشكال التنظيمية التي ابتدعها

اإلس�لام��ي��ون) ام��س��اخ التعاضديات ومنظمة التجديد
الطالبي( ،اللجان والتكتالت اإلقليمية التي هي شكل
تنظيمي قبلي ،التنسيقيات التي أصبحت تنتشر بشكل
اكبر منذ جتربة تنسيقية األساتذة املتدربني باإلضافة
إل��ى الفصائل التي أصبحت بحد ذاتها شكل تنظيمي
مستقل وان حافظت شكليا على اس��م اوط��م ،إن ضرب
الوحدة النقابية للحركة الطالبية هو اقبار ألوطم كممثل
شرعي ووحيد.
انه ملن املأسف أنه رغم بداهة ما نطرحه اال ان أعداء
التنظيم ال يزالون متشبثون بنفس الصراع املرير الذي
ش��ق ص��ف��وف الطلبة ال��ق��اع��دي��ن منذ فشل امل��ؤمت��ر ،17
باخلصوص في ظل حالة التراجع والتآكل ال��ذي تعرفه
احلركة الطالبية والفصائل الفاعلة من داخلها ووضعية
النفور التي أصبح الطلبة يواجهون بها االشكال التعبوية.
انه من املؤسف أيضا ان جزء من التوجه الدميقراطي
الزال يكيل األع��ذار لكي يتملص من مهمة إعادة البناء
والزال غ��ارق ف��ي نفس امل��م��ارس��ة الروتينية والنقاشات
السيزيفية ال��ت��ي ت��ك��رر نفسها بشكل يشبه االجترار
واخلطب احملفوظة التي يكررها مناضلو الفصائل في
كل حلقية مند تسعينيات القرن املاضي ه��ذه اخلطب
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البعيدة كل البعد عن واقع الطلبة وأولويات املرحلة .ولعل
أشهر األعذار التي ظل رفاقنا يطرحونها طيلة سنوات هو
غياب الشروط املوضوعية للهيكلة بسبب احلظر العملي
ان ال��رف��اق هنا ي��ط��رح��ون فصال ميكانيكيا ب�ين مهمة
النضال من اجل رفع احلظر العملي والنضال من اجل
إعادة بناء املنظمة واإلجابة هنا لن تكون إال عبر الرجوع
إل��ى جتربة النضال من أج��ل رف��ع احلظر القانوني قبل
 49سنة وال��دور احمل��وري ال��ذي لعبته الهياكل التنظيمية
في معركة رفع احلظر ،واحل��ال ان جتسيد رفع احلظر
العملي لن يكون سوى عبر هيكلة املنظمة .إن كل تقدم في
اجتاه بناء املنظمة هو خطوة إلى األمام نحو رفع احلظر
وكل خطوة في اجتاه بلقنة احلركة الطالبية هي تأبيد
للحظر العملي وبه فأن من يعرقلون اجناز مهمة البناء
يساهمون بشكل مباشر في استمرار احلظر.
ان ك��ان السبيل الوحيد لتجاوز االزم���ة احلالية التي
نعيشها من داخل احلركة الطالبية لن يكون سوى عبر
إعادة بناء االحتاد الوطني لطلبة املغرب فإننا نطرح هذه
املهمة على أرضية مرتكزات أساسية ستحدد ليس فقط
طبيعة إعادة البناء بل طبيعة املنظمة نفسها:
< هيكلة اوط��م من القاعدة للقمة :إن حجر األساس
ف���ي ع��م��ل��ي��ة إع�����ادة ال��ب��ن��اء ه���ي بناء
االن��وي��ة التنظيمية محليا انطالقا
من اصغر الوحدات التنظيمية) جلان
الشعب (لكن بأفق تنسيقها وتشبيكها
محليا ووطنيا ،ان طرح البناء الفوقي
للمنظمة يفرغ املنظمة من مضمونها
الكفاحي وي��ض��رب بشكل مباشر في
مبادئها األربع.
< هيكلة اوط��م على ق��اع��دة الكسب
ال��ن��ض��ال��ي :إن ال��ت��ق��دم ال����دي حتدثه
املعارك النضالية في وعي اجلماهير
الطالبية واالس��ت��ع��داد النضالي الدي
ت��ظ��ه��ر ل���ن مي��ك��ن اس���ت���ث���م���اره بشكل
م��ل��م��وس اال ع��ب��ر رب���ط���ه بدينامية
تنظيمه ق��ادرة على حتصني املكاسب
واالرتقاء مبعارك احلركة الطالبية الى اشكال ارقى.

إن خيار إعادة
بناء المنظمة جماهيريا
وعلى أرضية مبادئها األربع
هو خيار وحيد لتجاوز أزمة الحركة
الطالبية وأي تأخير في انجاز هذه
المهمة يزيد من صعوبتها .لقد
فوتت الحركة الطالبية بالفعل
العديد من الفرص السانحة ألنجاز
هذه المهمة

< هيكلة اوط��م كتنظيم ذات��ي للجماهير :ان اوط��م ال
ميكن ان يوجد اال كتنظيم نقابي يفسح املجال للجموع
الطالبية تعبر من خالله وتدافع عبره عن مطالبها ال عبر
ممارسة الوصاية على اجلماهير الطالبية وتطلعاتها،
ان دور املناضلني الدميقراطيني ه��و خدمة اجلماهير
الطالبية ال استخدامها.
< هيكلة اوط����م ع��ل��ى ق��اع��دة ال���وح���دة ال��ن��ق��اب��ي��ة :ان
النضاالت املعزولة في كل موقع على حدى لن تكون سوى
استمرا ملسلسل الفشل املستمر مند ث�لاث��ة ع��ق��ود ،ان
توحيد معارك احلركة الطالبية وطنيا ومحليا في اطار
اوطم والقطع مع الشتات الدي تعرفه احلركة الطالبية
والتشبث بالوحدة النقابية ش��روط أساسية في عملية
البناء.
أخ��ي��را جن���دد ال��ت��أك��ي��د أن خ��ي��ار إع����ادة ب��ن��اء املنظمة
جماهيريا وعلى أرضية مبادئها األرب��ع هو خيار وحيد
لتجاوز أزمة احلركة الطالبية وأي تأخير في اجناز هذه
املهمة يزيد من صعوبتها .لقد فوتت احلركة الطالبية
بالفعل العديد من الفرص السانحة ألجناز هذه املهمة<.

الملف

دفاعا عن اجلامعة املغربية
الطالبات التقدميات متواجدات في قلب الصراع
لم تكن احلياة اجلامعية ووض��ع اجلامعة املغربية في الفترة
امل��م��ت��دة م��ن  2010إل���ى  2016مختلفة ع��م��ا تعيشه اجلامعة
امل��غ��رب��ي��ة م��ن��ذ احل��ظ��ر ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى اإلط����ار ال��ن��ق��اب��ي احلاضن
لنضاالت الطلبة املغاربة اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب.
كما أن وضع جامعة عبد املالك السعدي كلية العلوم بتطوان لم
يختلف عن واقع باقي املواقع اجلامعية حيث يعاني الطالب/ة
املغربي/ة األم��ري��ن بني نظام تعليمي أق��ل ما يقال عنه فاشل
وجامعات ال ترقى ملستوى التعليم العالي اجليد ال ماديا وال
بيداغوجيا وتفتقد ألدنى إمكانيات التحصيل والبحث العلمي.
تزامنت ه��ذه الفترة مع بداية تنفيذ املخطط االستعجالي
الذي كان من املفترض أن ميتد إلى حدود  ،2012هذا املخطط أو
البرنامج هو مبثابة خطوة لتسريع بنود امليثاق الوطني للتربية
والتكوين ومحاولة فاشلة إلنقاذ ما هو أشد فشال.
كل هذه املخططات التصفوية واألوضاع املزرية ال تزيد واقع
الطالب والطالبة املغربية إال تأزميا وانتكاسة ،وال تزيده إال
إص��رارا على رفضها والنضال من أجل إسقاطها واحلفاظ على
اجلامعة املغربية وحتصينها رغم احلظر املفروض على نقابتهم
اوطم.
ف���ي م��ط��ل��ع ال��س��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة  2010-2011ف��ج��ر مناضالت
ومناضلو اإلحت���اد ال��وط��ن��ي لطلبة امل��غ��رب موقع
تطوان بكلية العلوم معركة جماهيرية بطولية
سطر فيها ملف مطلبي ض��م املطالب األساسية
للطلبة/ات في شقيها البيداغوجي واملادي .هذه
املطالب ناضل من أجلها طلبة املوقع بكل استماتة
في خطوات تصاعدية من حلقيات تواصلية إلى
ل��ق��اءات تواصلية ب��امل��درج��ات وت��وج��ت مبقاطعة
شاملة للدراسة ملدة ما يقارب الشهرين ومبيتات
ليلية ت��واج��د فيها الطلبة والطالبات على حد
السواء.
توجت هذه املعركة البطولية بتحقيق انتصار
جماهيري أوط��م��ي لطلبة كلية العلوم بتطوان
وللطالب املغربي بصفة عامة ،كان أهمها توقيع
محضر امل��ط��ال��ب ب��اس��م االحت����اد ال��وط��ن��ي لطلبة
امل��غ��رب م��ن ط��رف عميد الكلية .وإل��غ��اء النقطة
اإلق��ص��ائ��ي��ة ،إذ أص��ب��ح ل��ك��ل ط��ال��ب وط��ال��ب��ة احلق
ف���ي اج��ت��ي��از االم��ت��ح��ان االس���ت���دراك���ي وتخفيض
أسعار املقصف ألثمنة رمزية تتناسب مع القدرة
ال��ش��رائ��ي��ة للطلبة وب��رم��ج��ة االم��ت��ح��ان��ات بشكل
يحترم فترة التحضير اجليد...
لعل أه��م م��ا ميز ه��ذه امل��ع��رك��ة ك��ذل��ك ال��وح��دوي��ة ال��ت��ي متيز
بها الطلبة وس��ادت ال��روح التنظيمية املعركة التي طاملا غابت
على باقي احملطات فقد أف��رزت املعركة جلانا مختلفة كلجنة
ال��ش��ع��ارات ،جلنة التنظيم ،جلنة احل��وار وجلنة اليقظة .هذا
التنظيم ال��ذي كان مبثابة اجل��دار احملصن للمعركة ومطالبها
وض��م��ان اس��ت��م��راري��ت��ه��ا مم��ا ي��ؤك��د س����دادة ال��ط��رح ال���ذي يدعو
لضرورة تنظيم نضاالت احلركة الطالبية في أفق إع��ادة بناء
اوطم...
كما أننا نسجل أيضا احلضور الكمي والنوعي للطالبات بهذه
املعركة فقد كن في طليعة النضاالت وتواجدن بشكل مكثف
في كافة اخلطوات كما لعنب أدوارا مهمة في كافة اللجان التي
توزعت بشكل جماهيري ولم يخضع هذا التوزيع للجندرية
إذ ت��واج��دت الطالبات بلجنة الشعارات والتنظيم واحل���وار...
كما تواجد الطلبة أيضا بلجان للتغذية والتنظيف على حد
ال��س��واء .كما ساهمن في تسيير حلقيات النقاش والتقرير...
إضافة إل��ى مساهمتهن النوعية في توجيه املعركة وحتديد
مساراتها عبر االقتراح والنقاش داخل احللقيات.
متيزت هذه الفترة مبعارك أخرى كلما أصر النظام على تنزيل
مخططاته التصفوية يجد أم��ام��ه مناضالت ومناضلو اوطم
باملرصاد ويبقى واقع األخذ والشد بني الطرفني مستمرا دون أن
حتدث تغيرات جذرية.

إض��اف��ة مل��ش��ارك��ت��ي ب��ك��ل احمل��ط��ات ال��ن��ض��ال��ي��ة ب��امل��وق��ع شاركت
في محطات نضالية وطنية ك��ان أهمها املسيرة الوطنية التي
نظمتها جلنة املتابعة إلسقاط الدعوة القضائية التي رفعها
رئ��ي��س احل��ك��وم��ة آن���ذاك القاضية ب��إف��راغ امل��ق��ر ال��ع��ائ��د الوطم
منذ  1957وتفويته لوزارة الشباب والرياضة هذه املسيرة التي
حضرت فيها الفصائل اليسارية بكل تالوينها وقدماء مناضلوا/
ات اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب إضافة لفعاليات وتنظيمات
يسارية .انطلقت املسيرة من باب األح��د بالرباط وص��وال ملقر
أوطم الذي وجلناه في جو حماسي وحلظة نضالية تؤكد ضرورة
استرجاع هذه النقابة العتيدة وعقد املؤمتر االستثنائي وإعادة
بناء هذا اإلطار العتيد.
ل��ط��امل��ا أك����دت ن��ض��االت احل��رك��ة ال��ط�لاب��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى أن
االحت���اد الوطني لطلبة امل��غ��رب ه��و امل��درس��ة التي تخرج منها
خيرة املناضلني واملناضالت وطاملا كان منبع الثائرين والثائرات
على ح��د ال��س��واء .وبخطه التقدمي ط��امل��ا ص��دح��ت احلناجر
باملساواة في الساحات اجلامعية .مما يعزز تواجد الطالبات في
احملطات النضالية اجلماهيرية ،غير أن هذا التواجد اليومي
في الساحات ال ينعكس بالشكل املطلوب على مستوى االنتماء
التنظيمي .اذ يبقى ان��ت��م��اء ال��ط��ال��ب��ات سياسا م��ح��دودا جدا
مقارنة بالطلبة.
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بدت وكأنني لم أغادرها أبدا.
هي نفس البنية ونفس الفضاء ونفس األزمات تتكرر كل سنة،
قد إختلفت ظاهريا باصالحات وتغيير نوع البالط ،واالهتمام
بالبستنة وال��رون��ق واالع��ت��ن��اء مبدخلها ،كأنها فضاء الترفيه
والتسلية وليست للتحصيل والبحث العلمي ،مبقابل املختبرات
لم تتغير بتاتا بل صارت أفظع وأفقر وال تتوفر على أدنى شروط
البحث.
وال زال���ت ن��ف��س ال��ن��ق��اش��ات وال��ش��ع��ارات جت��ت��ر نفسها دون أي
جت��دي��د ،ب��اخ��ت�لاف ب��س��ي��ط وه���و ت��راج��ع امل���د ال��ط�لاب��ي الذي
يوازيه ال محالة محاولة التراجع على املكتسبات الطالبية التي
حققتها احلركة الطالبية في معاركها السابقة.
هذا التراجع الذي تعرفه كل اجلامعات املغربية سواء في املد
النضالي وحجم املعارك وكذا أهمية املكتسبات التي حتصلها،
وهي بدورها ليست إال انعكاس على الشارع املغربي الذي يشهد
نفس الواقع مقابل محاولة النظام التراجع على ما تبقى من
املكتسبات.
تزامنت ه��ذه الفترة أيضا ب��أزم��ة اجلائحة التي شلت حركة
كل القطاعات على املستوى العاملي ومنها اجلامعة ،وهنا واجه
الطلبة إشكاال آخرا وهو فرض منط التعليم عن بعد في غياب
م��ي��ك��ان��ي��زم��ات ت��وف��ي��ره وض���م���ان ح���ق ك���ل الطلبة
والطالبات في التحصيل ،وجعلتهم يلجؤون آلليات
أخ���رى للنضال وذل���ك ع��ب��ر ه��اش��ت��اغ��ات وحمالت
رافضة للتعليم عن بعد باعتباره تكريس الطبقية
وتهميش فئة واسعة غير قادة ماديا ولوجستيكيا
على مواكبة التعليم عن بعد.
إال أنه بالرغم من تأزم األوضاع سنة تلو األخرى
الزال����ت ب��ع��ض ال��ف��ص��ائ��ل ال��ط�لاب��ي��ة ذات التوجه
ال���ي���س���اري حت������اول اس���ت���ن���ه���اض ال���ف���ع���ل الطالبي
والنهوض به رغم ضعفها الكمي وتشتتها إال أنها
الزال���ت محافظة على اإلرث ال��ت��اري��خ��ي والهوية
النضالية لالحتاد الوطني لطلبة املغرب كالقابض
على اجلمر.

كما أن ت��واج��ده��ن ال��ي��وم��ي بالساحات اجلامعية ال ينعكس
لألسف على تواجدهن بالنضاالت الشعبية .فقد تزامنت فترة
ت��واج��دي باجلامعة بانطالق حركة  20فبراير املجيدة سنة
 2011وكانت مساهمة احلركة الطالبية ضعيفة بشكل عام
وتواجد الطالبات بشكل خاص باستثناء بعض الرفيقات وبعض
الطالبات املنتميات لتيارات سياسية.
كنت ضمن الطالبات القالئل اللواتي تواجدن في احلركة التي
التحقت بها كمستقلة قبل أن أخ��ت��ار االنتماء لفصيل طلبة
اليسار التقدمي ال��ذرع الطالبي للنهج الدميقراطي ال��ذي كان
قد مت اإلع�لان عنه في  2010وال��ذي حمل إجابة موضوعية
إلشكاالت احلركة الطالبية ورفع شعار عقد املؤمتر االستثنائي
وإع���ادة بناء االحت��اد الوطني لطلبة املغرب مع كافة مكونات
التوجه الدميقراطي.
ه���ذا ال��ف��ص��ي��ل ال����ذي مت��ي��ز ك��ذل��ك ب��ت��واج��د م��ه��م للطالبات
والرفيقات واللواتي كن في موقع املسؤولية سواء في السكرتاريا
الوطنية واللجنة الوطنية أو اللجان احمللية إال أن هذا التواجد
بدوره ظل محدودا و متذبذبا دائما نظرا للوضعية التي تعيشها
امل��رأة بشكل عام والذكورية التي تسود مجتمعاتنا والوصاية
والرقابة املفروضة عليها مهما ارتفع مستواها التعليمي أو املهني
وموقعها االجتماعي.
وعدنا للساحة اجلامعية
كانت سنة  2018فرصة لي لالستمرار والعودة حلياة اجلامعة
بعد قبولي في سلك املاستر بكلية العلوم بتطوان نفسها ،والتي

في ظل هذا الوضع وفي مطلع السنة اجلامعية
احل��ال��ي خ��رج��ت احل��ك��وم��ة ف��ي شخص ال��وزي��ر بن
موسى بقرار حتديد سن و االنتقاء األولي من أجل
الولوج ملباريات أطر األكادمييات  ،مما شكل صدمة
في صفوف املعطلني واملجازين والطلبة أيضا.
باعتباره قرار جائرا وغير دستوري إلى جانب أنه يحرم فئة
كبيرة من حقها في اجتياز املباراة،يشكل ضربة قاضية للجامعة
املغربية العمومية ،مما فجر حراكا وطنيا في كل اجلامعات في
إط��ار اوط��م ،وعرفت ه��ذه التحركات تنسيقا مهما بني الطلبة
واملعلمني لرفض هذا القرار ،مما أحيا مجموعة من النقاشات
م��ن أه��م��ي��ة التنظيم وت��وح��ي��د ال��ن��ض��االت مل��واج��ه��ة م��ث��ل هاته
املخططات.
وف��ي نفس السياق وكما ج��رت ال��ع��ادة كانت الطالبة املغربية
واملعطالت في قلب هاته التحركات وفي قيادتها وشكل وجودهم
ومساهماتهن وال��ت��زام��ه��ن بالتواجد س���واء ف��ي اجل��ام��ع��ة أو في
الشارع صمام أمان الستمرار هاته النضاالت.
وما بحز في النفس لألسف ،أن رغم الدور الريادي الذي تلعبه
الطالبات املغربيات في كل اجلامعات إال أننا لم نتطرق بشكل
ج��دي ملعضلة التحرش واالب��ت��زاز اجلنسي ،إل��ى أن طفت على
السطح ما بات يسمى بفضاىح اجلنس مقابل النقط ،والذي
يبدو ألن الطالبات عانني منه في صمت لسنوات ،أو رمبا الزلن
يعانني.
مما يدفعنا في التفكير فعال وبجدية في هاته املعضلة وكيف
ميكن أن نساهم كتنظيمات طالبية في خلق ف��ض��اءات لطرح
ونقاش هاته املعضلة التي متس الطالبات بشكل مباشر وتضرب
في مصداقية اجلامعة املغربية من جهة أخرى .

صباح الخير يا فلسطين

في نظرية حل الدولة الواحدة...
إسرائيل نظام استعماري أم نظام أبارتهايد؟
مقدمة عامة
إرت��ب��ط م��ش��روع املنظمة الصهيونية ب��امل��ش��روع االستعماري
للدول العظمى ،ولم تنكر قيادة املنظمة الصهيونية باعتبار
أن مشروعها هو مشروع استعماري ،ملا كان يرمز االستعمار إلى
احلضارة والتطور في القرن التاسع عشر ،وذلك قبل أن يصبح
مصطلح االستعمار مصطلحا سلبيا ،ولكن في عصر التحرر من
االستعمار الذي شهدته مختلف الدول ،وبعد تأسيس منظمة
التحرير الفلسطينية ،ب��دأت احلركة الوطنية الفلسطينية
واملثقفون الفلسطينيون والعرب ،ربط القضية الفلسطينية
مبفهوم االستعمار منذ ستينيات القرن العشرين ،ال��ذي بدأ
بالظهور ف��ي ح��رك��ات التحرر الوطني التي شهدتها مختلف
الدول في هذه الفترة الزمنية ،والتأثر بحالتي اجلزائر وجنوب
أفريقيا ،لالستفادة من التأييد العاملي املناهض لالستعمار في
ذلك الوقت.
وب��ع��د اع��ت��راف املجتمع ال��دول��ي ب��ال��دول��ة اليهودية مبوجب
قرار التقسيم  181الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
ات��س��م��ت م��ن��ظ��وم��ة ال��ع�لاق��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ع الفلسطينيني
احل��ام��ل�ين ل��ل��ج��ن��س��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب���األب���ارت���ه���اي���د ،السيما
امل��ت��واج��دي��ن على أراض���ي  ،1948وذل���ك بعد أن س ّ��ن الكنيست
اإلسرائيلي النظام امل��دن��ي لليهود وال��ن��ظ��ام العسكري للعرب
ال��ذي��ن بقوا ف��ي أراض���ي  ،1948البالغ ع��دده��م 150
ألف نسمة عام  ،1949وبعد احتالل إسرائيل للضفة
الغربية والقدس الشرقية وقطاع غ��زة ع��ام ،1967
مت التوقيع على اتفاقية أوسلو بني منظمة التحرير
الفلسطينية وإس��رائ��ي��ل ،بهدف إق��ام��ة سلطة حكم
ذاتي للفلسطينيني والتي سرعان ما حتولت إلى ما
ي��ع��رف بالبانتوستانات ال��ت��ي ك��ان��ت قائمة بجنوب
أفريقيا.

ق��ري��ة كفر ق��اس��م ع��ام  1956ال��ت��ي تشبه امل��ج��ازر ع��ام ،1948
وه��و ما يؤكد على أن العرب غير مرغوب فيهم في إسرائيل،
ويحاربون من النظام السياسي اإلسرائيلي مبختلف مؤسساته،
وعلى رأسها القوى األمنية اإلسرائيلية التي تستخدم الذخائر
احل��ي��ة وال��ق��وة امل��ف��رط��ة لقمع امل��ظ��اه��رات واالح��ت��ج��اج��ات ضد
العنصرية التي تواجههم ،في حني تغيب هذه السياسة بشكل
كامل بالتعامل مع اليهود.
ما يزيد األم��ر تعقيدا من الناحية العنصرية ،أنه مت إعالن
يوم األرض في  30آذار  1976عندما صادرت األجهزة األمنية
اإلسرائيلية أراض��ي العرب في اجلليل والنقب واملثلث ،ما أدى
إل��ى ان���دالع احتجاجات عربية غير مسبوقة ،وف��ي منتصف
التسعينيات ،طالب ال��ع��رب ب��أن تصبح إسرائيل دول��ة جلميع
م��واط��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى أس����س امل����س����اواة ،ك�����ردة ف��ع��ل ع��ل��ى القوانني
والسياسات اإلسرائيلية العنصرية التي طالتهم جميعهم،
وهو ما يعادي السياسة الصهيونية التي أنشئت إسرائيل بناء
عليها ،وق��د بلغت التشريعات اإلسرائيلية ذروت��ه��ا م��ع إعالن
قانون القومية اليهودية ع��ام  ،2018ال��ذي ش��رع املستوطنات
اإلسرائيلية باعتبارها لليهود ،وأكد على أن إسرائيل دولة دون
حدود تهدف إلى جمع اليهود في الشتات ومن واجبها بناء لهم
املساكن الالئقة واآلمنة التي تعرف باملستوطنات اليوم ،والتي
ترفض إسرائيل أن يسكن بها العرب.

بني االستعمار الكالسيكي واالستعمار االستيطاني
راف��ق مصطلح االستعمار إسرائيل إل��ى ال��ي��وم ،ولم
يكن فقط من منظمة التحرير الفلسطينية أو من
اجل��ي��ل الفلسطيني اجل��دي��د ،ب��ل أي��ض��ا م��ن مراكز
األبحاث العاملية التي تصدر عنها دراس��ات محكمة
في امل��ج��االت األكادميية ،حيث أصبح كل من يريد
أن يتقدم بأبحاث ودراس��ات في اجلامعات األوروبية
وال��غ��رب��ي��ة ح��ول ال��ص��راع ال��ع��رب��ي – اإلس��رائ��ي��ل��ي ودراس����ات عن
منطقة الشرق املتوسط ،يجد مصطلح االستعمار اإلسرائيلي
ف��ي األراض�����ي الفلسطينية ،وه���و م��ا ي��ع��د إجن����ازا ك��ب��ي��را على
املستوى الوطني الفلسطيني.
وقد ميز العديد من علماء االجتماع بني االستعمار الكالسيكي
ال��ذي يعبر عن مدى االستغالل وبني االستعمار االستيطاني
ال��ذي يعبر عن منطق اإللغاء لطرد السكان األصليني واحلل
مكانهم ،وهو ما يوصف به االستعمار الصهيوني بشكل دقيق،
بعد أن قامت مجموعات يهودية في الهجرة الثانية بني عام
 1914 1904بترديد عبارة "هعليا هشنياه"" ،كيبوش هاأدما"،"كيبوش ها عفودا"" ،جئوالت ها أدما" التي تعني تهويد األرض
والعمل ،وتخليص األرض من العرب أي من السكان األصليني في
أرض فلسطني.
كما يعتبر قانون العودة اإلسرائيلي ع��ام  1950هو تأسيس
ليهودية الدولة ،الذي مبوجبه سن الكنيست قانون املواطنة
عام  ،1952الذي مينح اجلنسية اإلسرائيلية لكل يهودي قرر
الهجرة إلى إسرائيل ،وكما قال بن غوريون أن يهودية الدولة
ال تنبع م��ن أن أغلبية سكانها ي��ه��ود ،ب��ل كونها دول���ة لليهود
أينما وج��دوا ،بينما الفلسطينيون الذين غ��ادروا خالل حرب
 ،1948لفترة قصيرة ولم يكونوا موجودين عند إجراء املسح
الدميغرافي للسكان ،حرموا من اجلنسية ومت مصادرة أراضيهم.
وال ميكن أن ننسى املجزرة التي ارتكبت بالفلسطينيني في

وعلى الرغم من بروز حل الدولتني ،لم ينظر املجتمع الدولي
إل��ى إسرائيل باعتبارها نظام استعمار كالسيكي ف��ي الضفة
الغربية وقطاع غزة ،بل إلى نظام استعماري استيطاني إحاللي،
وهو ما يثير انزعاج إسرائيل ،واملرفوض من قبل األكادمييني
والسياسيني اإلسرائيليني ،حيث يرون أن أي انتقاد ألي يهودي
لالستعمار اإلسرائيلي يرقى إلى اخليانة العظمى ،ألنه يضرب
بالصميم املخطط الصهيوني.
اخلطأ الكبير التفاقية أوسلو أنها تعاملت مع إسرئيل بأنها
مت���ارس ن��ظ��ام االستعمار الكالسيكي ول��ي��س ن��ظ��ام االستعمار
االستيطاني الذي يتجلى بنظام الفصل العنصري والذي أتضح
بعد عقد االت��ف��اق��ي��ة ،حيث ك��ان��ت سياسة الفصل العنصري
تقتصر فقط على العرب املوجودين داخل اخلط األخضر عام
.1948

األبارتهايد وإثنوقراطية االستعمار
ل��م ت��وق��ع إس��رائ��ي��ل ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة ال��دول��ي��ة لقمع جرمية
الفصل العنصري عام  ،1973التي أشارت في مادتها الثانية على
مختلف اجلرائم التي تعتبر جرمية ضد اإلنسانية ،كما أنها لم
تصوت على صدور  14قرارا يدين نظام األبارتهايد في جنوب
أفريقيا ،بحجة "نفاق دول العالم الثالث" ،وقد أدرجت احملكمة
اجلنائية الدولية في املادة  7من نظام روما األساسي األبارتهايد
م��ن ضمن اجل��رائ��م ض��د اإلنسانية التي تدخل ف��ي اختصاص
احملكمة ،والتي وضحت املقصود في التمييز العرقي الوارد في
االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري.
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فؤاد بكر *

تنطبق جميع املعايير الدولية لتصنيف األنظمة التي متارس
س��ي��اس��ة األب��ارت��ه��اي��د ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام اإلس��رائ��ي��ل��ي ،فيما يتعلق
بسياسة التهويد في القدس احملتلة ،مبوجب قوانني رسمية،
وتهجير السكان األصليني قسرا ،وكذلك في حرية التنقل ،من
خالل فظاظة التفتيش على احلواجز اإلسرائيلية بشكل مهني
للفلسطينيني ،وكل ما له عالقة في السكن واإليجار والعمل،...
حتى أن السياسة اإلسرائيلية العنصرية طغت على سياسة
األبارتهايد في نظام جنوب أفريقيا.
ال يتعلق تصنيف النظام االستعماري بالنظام األبارتهايد
املمارس من قبل إسرائيل ،ألن تعريف النظام ينطلق من بنيته
ول��ي��س ب��احل��ل��ول السياسية امل��ط��روح��ة اإلستراتيجية ،حيث
جت��اه��ر الكتل النيابية ف��ي الكنيست اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي اتخاذ
جميع التدابير لبقاء القومية اليهودية ف��وق ك��ل القوميات
األخ�����رى ،ول��ي��س األراض�����ي الفلسطينية ع���ام  ،1948ب��ل من
النهر إل��ى البحر ،لذلك لم تسمح بقيام الدولة الفلسطينية
املستقلة ب��ح��دود  ،1967وواف��ق��ت ب��إن��ش��اء سلطة حكم إداري
ذاتي فلسطينية ،ضمن غيتوات معزولة خلف اجلدران ونقاط
التفتيش اإلسرائيلية.
ومبا أن مصطلح األبارتهايد اختص في جنوب أفريقيا (لغة
املستوطنني باللغة اإلف��ري��ق��ي��ة) ،ف�لا ب��د م��ن إط�ل�اق مصطلح
"كيبوش" و"نيشول" للفصل العنصري في األراضي
الفلسطينية ال��ت��اري��خ��ي��ة ،وال��ت��ي تعني االحتالل
االستيطاني ،والتهجير ،واستيالء األراضي في اللغة
العبرية ،على الرغم من ك��ون مصطلح األبارتهايد
أصبح متعارف عليه عامليا بالفصل العنصري.
وي��ت��س��م االس��ت��ع��م��ار االس��ت��ي��ط��ان��ي ب��ب��ع��ده الفصل
العنصري بأربع سمات أساسية ،األول��ى أن إسرائيل
في حالة إنكار دائم لوجود سكان أصليني غير يهود
ف��ي إس��رائ��ي��ل ،وت��ص��ر على األم���ة ال��ي��ه��ودي��ة العاملية
الواحدة ،أما الثانية فتتمثل مبواصلة الفلسطينيني
ب��ل��ورة قوميتهم العربية خالفا ألميركا الشمالية
واجلزائر وجنوب أفريقيا ،فلم يتحولوا إلى جماعة
سكانية تطالب بحقوق ثقافية وتعويضات ضمن
نظام القومية اليهودية ،وكذلك تكمن السمة الثالثة
أن املجتمع الدولي م��ازال ينظر إلى الضفة الغربية
وقطاع غزة بأنها محتلة ،وال يتمتعون باملواطنة اإلسرائيلية
على ال��رغ��م م��ن السيطرة اإلسرائيلية على املعابر واحل���دود
والتبعية االقتصادية ،وذلك من باب حل الدولتني املرفوض من
قبل اإلسرائيليني ،والرابعة هي من خالل فرض اللغة العبرية
وليس تهويد الفلسطينيني بل فقط السيطرة على أراضيهم
وض��م��ه��ا ،ك��م��ا ح��ص��ل ف��ي ال��ق��دس وم��رت��ف��ع��ات اجل����والن ،بهدف
التخلص من الشعب الفلسطيني وليس بهدف دمجه باملجتمع
اليهودي.
من هنا ال بد من القول أن النظام االستعماري االستيطاني ولد
نظام األبارتهايد اإلسرائيلي ،وأن نظام األبارتهايد اإلسرائيلي
ال ينتهي ب��دون انتهاء النظام االستعماري االستيطاني على
فلسطني ،ألن��ه على خ�لاف م��ا ك��ان قائما ف��ي جنوب أفريقيا
الذي انتهى مع انتهاء حكم األقلية (البيض) ونشوء املواطنة
الواحدة املتعددة القوميات.

في نظرية حل الدولة الواحدة
كما تقدم سابقا ،فإن الصهيونية هي حركة استعمارية تهدف
إلى إنشاء دولة لليهود ،وقد مت تنفيذ هذا املخطط بدعم من
االنتداب البريطاني على أرض فلسطني ،بناء على وعد بلفور
عام  ،1917وبالتالي فإن الهدف هو إنشاء دولة لليهود فقط،
وليس دولة يهودية متعددة القوميات بشكل متساو في احلقوق
وال��واج��ب��ات ،حيث أن احل��رك��ة الصهيونية ل��م ت��ق��دم أي رؤية
أو خطة سياسية لتعايش القوميات األخ���رى غير اليهودية

11

الدولية

العدد445 :
من  8إلى  14فبراير 2022

تتمة مقال :في نظرية حل الدولة الواحدة...إسرائيل نظام استعماري أم نظام أبارتهايد؟
ضمن الدولة التي يريدون إنشائها ،بل على العكس متاما أرادوا
التخلص منها بأي ثمن كان.
ل��ذل��ك ،ف��إن ق��ب��ول إس��رائ��ي��ل ب��دول��ة دميقراطية واح���دة لكال
الشعبني أمر مستبعد لألسباب آنفة الذكر ،ملا متثل من ضرب
ص��م��ي��م امل��خ��ط��ط ال��ص��ه��ي��ون��ي ع��ل��ى أرض ف��ل��س��ط�ين ،وإن متت
فسيكون ب��ذل��ك استسالما للمشروع الصهيوني االستعماري
االستيطاني الذي يريد التخلص من القوميات غير اليهودية،
وبالتالي لن تبقى قومية غير يهودية إال وسيتم اضطهادها،
وممارسة األبارتهايد عليها ،بهدف التخلص منها.
وقد طرح حل الدولة الواحدة في ستينيات القرن العشرين
من قبل احلركة الوطنية الفلسطينية ،ورفضه اإلسرائيليون
رف��ض��ا ق��اط��ع��ا ،واع��ت��ب��روه النسخة األح����دث ل����زوال إسرائيل،
وك��ذل��ك اقترحت منظمة التحرير الفلسطينية ح��ل الدولة
الواحدة الدميقراطية العلمانية ،مع ذكر الديانات اإلسالمية
واملسيحية واليهودية دون التطرق إلى القوميات ،لكن سرعان
ما خرجت الفكرة عن التداول ،وصوال إلى تبني املجلس الوطني
الفلسطيني ملا عرف بالبرنامج املرحلي في دورته الـ ( )12عام
 ،1974والذي سرعان ما حتول إلى برنامج اإلجماع الوطني
للحركة الوطنية الفلسطينية.
كما اقترح منوذج "هشومير هنسعير" االعتراف بجماعتني
قوميتني في فلسطني ،تشكل كل قومية منهما كيانا مميزا
عن غيرها في إطار الدولة العلمانية الدميقراطية الواحدة،
بهدف حتقيق تقرير املصير للشعبني ،وق��د واف��ق على هذا
املقترح بعض اجلماعات اليهودية التي تعتقد أن لها صلة
بفلسطني ،ودع���ا احل���زب ال��ش��ي��وع��ي الفلسطيني املناهض
للصهيونية إلى دولة ثنائية عربية ويهودية في يوم إعالن
ق��ي��ام دول���ة "إس��رائ��ي��ل" ،لكنه س��رع��ان م��ا ب��دل موقفه بعد
تصويت االحتاد السوفياتي على القرار .181
بينما اقترحت حركة "بريت شالوم" (ميثاق السالم) إنشاء
مجلس تشريعي للقوميتني العربية واليهودية باعتبار أن
هذه اخلطوة تنقذ الصهيونية من االتهامات التي تطالها من
الناحية اإلمبريالية ،ويستطيع اليهود من خاللها االندماج
في العالم العربي ،وكذلك حركة "إي��ح��ود" (اإلحت���اد) عام
 ،1942التي اقترحت نظاما فدراليا على أساس املساواة في
القومية.
ك��ل ه���ذه االق���ت���راح���ات واألف���ك���ار ج���رى تهميشها ق��ب��ل أن
تصل للتفاوض بها م��ع الفلسطينيني ،وب��ك��ل األح����وال كان

ال��ع��رب سيرفضونها ف��ي ذل��ك ال��وق��ت بسبب رفضهم للمشروع
الصهيوني ،حيث ظهرت جماعة إسرائيلية يسارية راديكالية
معادية للصهيونية ،تأثر بها الشباب اليهود والعرب ،واحلركات
الطالبية في الغرب ،مبنتصف ستينيات القرن املاضي ،وبعد
حرب  4حزيران عام  ،1967أبدت تضامنها مع منظمة التحرير
الفلسطينية وطالبت إسرائيل باالنسحاب الفوري من األراضي
الفلسطينية احملتلة ع��ام  ،1967ون��ادت بقيام دول��ة اشتراكية
علمانية يتعايش فيها الشعبان.

ال��ت��ي ت��رى أن امل��ف��اوض��ات ه��ي السبيل للتخلص م��ن االحتالل
اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية عام  ،1967وبني النخب
التي ت��رى الكفاح املسلح هو سبيل التحرير ،على الرغم أن ما
تقوم ب��ه ه��ذه اجل��م��اع��ات ه��ي مقاومة وليس حت��ري��ر ،ب��ل على
العكس متاما ،كال وجهات النظر ال تصب في إقامة دولة ثنائية
القومية ،وال جدوى من انتظار موافقة املجتمع اإلسرائيلي على
ذلك ألنه بالتأكيد لن يقبل ،ملا يشكل خرقا في صميم برنامج
احلركة الصهيونية.

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك ،ك��ان��ت االن��ت��ف��اض��ت��ان األول����ى والثانية
ت��ت��م��رد ع��ل��ى االح���ت�ل�ال اإلس���رائ���ي���ل���ي ،ول���م ت��ط��ال��ب باحلقوق
القومية املتساوية في دولة واحدة ،بل تركزت ضد املستوطنات
اإلسرائيلية والتخلص م��ن االح��ت�لال ب��أي شكل م��ن األشكال،
وهناك إجماع فلسطيني على قيام دول��ة فلسطينية مستقلة
بصرف النظر ع��ن آل��ي��ات حتقيق ذل��ك ،ألن��ه م��ن ح��ق الشعوب
أن تطرح رؤيتها السياسية بشكل حتافظ من خالله على حق
العودة وعلى حقوقها غير القابلة للتصرف.

ي��رى ال��ك��ث��ي��رون مم��ن ي��ط��رح��ون ح��ل ال��دول��ة ال��واح��دة أن حل
الدولتني باء في الفشل ،وأنه ال ميكن أن يشمل عودة الالجئني،
لكن ال��دول��ة الدميقراطية ال��واح��دة إذا سلمنا ج��دال أنها لبت
احل��ق��وق الوطنية الفلسطينية ،ف��إن ال��ط��رف اإلسرائيلي في
ال���وق���ت ن��ف��س��ه ل���ه احل���ق ف���ي ط���رح رؤي���ت���ه امل��ن��اق��ض��ة للحقوق
الوطنية الفلسطينية ،بل إن عدم تقدم هذا املشروع هو بسبب
الرفض اإلسرائيلي املطلق حلل الدولة الواحدة حكومة وشعبا،
ألن إسرائيل تريد أن تبقي األراض��ي الفلسطينية احملتلة عام
 1967حتت سيطرتها ،للتوسع مبستوطناتها ،وهنا نعود لبيت
القصيد الذي مت احلديث عنه آنفا.

وم��ن حيث اخ��ت�لاف وج��ه��ات النظر ب�ين النخب الفلسطينية

هدفت التسويات
ومبادرات السالم التي أقدمت
عليها إسرائيل مع بعض الدول العربية،
ومؤخرا التطبيع الذي قامت به اإلمارات،
البحرين ،السودان والمغرب ،للتكيف مع واقعها
االستعماري ،ومن هنا ال يجب الدخول في تفاصيل
جدلية ليس لنا بها منفعة ،لتنسينا أن إسرائيل
قامت بناء على نظام استعماري استيطاني نتج
عنه جريمة الفصل العنصري بطريقة غير مبررة،
ما يؤكد أنها تريد التخلص من القوميات
األخرى الموجودة في فلسطين
التاريخية ،تنفيذا للمخططات
الصهيونية.

خامتة
ه��دف��ت ال��ت��س��وي��ات وم���ب���ادرات ال��س�لام ال��ت��ي أق��دم��ت عليها
إس��رائ��ي��ل م��ع بعض ال���دول العربية ،وم��ؤخ��را التطبيع الذي
قامت به اإلم���ارات ،البحرين ،ال��س��ودان وامل��غ��رب ،للتكيف مع
واقعها االستعماري ،وم��ن هنا ال يجب الدخول في تفاصيل
جدلية ليس لنا بها منفعة ،لتنسينا أن إسرائيل قامت بناء
على ن��ظ��ام اس��ت��ع��م��اري استيطاني نتج عنه ج��رمي��ة الفصل
العنصري بطريقة غير مبررة ،ما يؤكد أنها تريد التخلص من
القوميات األخ��رى املوجودة في فلسطني التاريخية ،تنفيذا
للمخططات الصهيونية.
إن مصير ال��دول��ة ال��واح��دة تضعنا ضمن خ��ي��اري��ن ال ثالث
لهما ،إم��ا العيش في نظام فصل عنصري (أبارتهايد) ،رغم
ك��ل م��ح��اوالت تعايش الشعبني التي ب��اءت بالفشل ،واآلخر
ه��و االستسالم للنظام االستعماري االستيطاني اإلحاللي
اإلسرائيلي ،وبالتالي سيطرة القومية اليهودية على العرب،
وتهجيرهم بطريقة مقنّ عة.
*  -عضو اجلبهة الدميقراطية لتحري فلسطني

دمّروا الفصل العنصري وليس منازل الفلسطينيني
"دم���������روا ال���ف���ص���ل ال���ع���ن���ص���ري ول���ي���س م���ن���ازل
حت����ت ع����ن����وانّ :
الفلسطينيني" ،أص���درت منظمة العفو ال��دول��ي��ة " آمنستي"،
عريضة موجهة للرآي العام الدولي إثر صدور تقرير لها على
الوضع في األراضي الفلسطينية احملتلة يرصد جزأ من معانات
الشعب الفلسطيني مع نظام الفصل العنصري االستطاني،
جاء في العريضة:
ي��ع��ي��ش م�لاي�ين ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ف���ي ظ���ل ن��ظ��ام الفصل
ال��ع��ن��ص��ري اإلس��رائ��ي��ل��ي (األب���ارت���ه���اي���د) ،وت���أت���ي جتربة
احل���رم���ان م��ن ال��وط��ن ف��ي ج��وه��ر ه���ذا ال��ن��ظ��ام العنصري
والعنيف .وق��ع��وا العريضة وط��ال��ب��وا بإنهاء ه��دم املنازل
واإلخالء القسري للفلسطينيني اآلن.
ألكثر من  73عام ًا ،قامت إسرائيل بتهجير مجتمعات
فلسطينية بأكملها قسراً ،وهدمت مئات اآلالف من منازل
متسب ً
بة بصدمة ومعاناة مروعة .وال يزال
الفلسطينيني،
ّ
ما يزيد عن  6ماليني فلسطيني الجئني ،واليوم ما ال يقل
ع��ن  150أل��ف آخ��ري��ن معرضون خلطر حقيقي بفقدان
منازلهم.
لقد وضعت إسرائيل القوانني والسياسات واملمارسات

التي تضطهد الفلسطينيني عمداً ،وتعمل على ضمان الهيمنة
اإلسرائيلية اليهودية عبر إسرائيل واألراض���ي الفلسطينية
احمل��ت��ل��ة ،واإلب���ق���اء ع��ل��ي��ه��ا .وي��ش��م��ل ذل���ك امل���ص���ادرة العنصرية
للممتلكات ،وق���وان�ي�ن وس��ي��اس��ات التخطيط ال��ت��ي جت��ع��ل من

امل��س��ت��ح��ي��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ب��ن��اء منازلهم،
باإلضافة لتسيير أوامر الهدم اجلماعي للمنازل الفلسطينية
أن هذه التراخيص يتم رفضها
علما ّ
التي بنيت بدون ترخيصً ،
بشكل معتاد للفلسطينيني.
وال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ج��رمي��ة ض��د اإلن��س��ان��ي��ةُ ،
وترتكب
����اس لهيمنة
ب��ق��ص��د م��ح��دد وه���و احل���ف���اظ ع��ل��ى ن��ظ��ام ق ٍ
مجموعة عرقية واح���دة على أخ���رى .بشكل أسبوعي،
تقوم السلطات اإلسرائيلية بتهجير الفلسطينيني من
خالل عمليات الهدم أو اإلخالء القسري ،ما يوضح كيف
تتعمد إسرائيل اإلض��رار بالفلسطينيني ،ومنحهم مكانة
أدنى من اليهود اإلسرائيليني.
ومع ظهور املزيد من القصص إلى العلن ،وحشد املزيد من
الناس حول العالم ضد هذه املظالم ،فقد حان الوقت اآلن
لتوحيد النضال من أجل حقوق الفلسطينيني .كخطوة
أولى ،يجب أن نتحدث عن الفلسطينيني الذين يعيشون
في ظل نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي .لدينا القدرة
على تفكيك هذا النظام،حتى لو متثل ذلك بالتخلّص من
ركائزه واحدة تلو األخرى.

المرأة المناضلة
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األسيرات الفلسطينيات يحولن السجن إلى مدرسة في الصمود واملقاومة

خديجة رياضي

اعتذار وتصويب

في العدد  443وفي الصفحة  12صفحة املرأة املناضلة نشرت
اجلريدة مقالة للرفيقة حديجة الرياضي بعنوان " األسيرات
الفلسطينيات يحولن السجن إلى مدرسة في الصمود واملقاومة"
إال أن الفقرة األخيرة لم ترد كاملة .وإذ نعتذر للرفيقة خديجة
الرياضي عن هذا اخلطأ وكذلك نعتذر من القراء الكرام فإننا
نعيد نشر املقال كامال:
��ؤس��س��ات الفلسطينية املهتمة وامل��ت��اب��ع��ة لوضعية
أص���درت امل ّ
األسرى واألسيرات :هيئة شؤون األسرى واحملررين ،ونادي األسير
الفلسطيني ،ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان،
ومركز معلومات وادي حلوة بالقدس ،تقريرها السنوي املشترك
لعام  ،2021وتضمن األرق��ام احلالية ألع��داد األس��رى واملعتقلني
الفلسطينيني ف��ي سجون االح��ت�لال .ويشير التقرير أن عدد
األسرى واألسيرات وصل نحو  ،4600منهم  34أسيرة من بينهن
فتاة قاصر .وبلغ عدد املعتقلني األطفال والقاصرين في سجون
ً
طفال .أما عدد املعتقلني اعتقاال إداريا فقد
االحتالل نحو 160
بلغ نحو  500معتقل .ومن ضمن األسرى واملعتقلني أيضا تسعة
من نواب املجلس التشريعي الفلسطيني.

سجون تكون داخل األراض��ي احملتلة .هذا بلغة املنتظم الدولي
الذي يعتبر املناطق احملتلة هي فقط التي احتلت سنة .1967
وقد أفادت هيئة شؤون األسرى واحملررين ،يوم  10يناير ،2022
أن "األس��ي��رات ما
بخصوص املعركة األخ��ي��رة ف��ي ه��ذا السجنّ ،
زل��ن يواجهن ظ��روف اعتقال قاسية وصعبة ج ً��دا في السجون
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة" .ف��ح��س��ب م��ؤس��س��ة ال��ض��م��ي��ر ل��رع��اي��ة األسير
وح���ق���وق اإلن���س���ان ،ال��ت��ي ت��ت��اب��ع ع���ن ق���رب أوض�����اع األس�����رى فإن
النّ ساء الفلسطينيات يتعرضن لالعتقال والعنف والتعذيب
من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي كباقي مكونات املجتمع
��ص��ح��ي أو النّ فسي أو
الفلسطيني ،دون أي اع��ت��ب��ار لوضعهن ال ّ
االجتماعي ..مع تسجيل أن املعاملة القاسية واملهينة التي قامت
بها سلطات االح��ت�لال ضد األس��ي��رات في نهاية السنة املاضية
بسجن الدامون تعد ممارسات غير مسبوقة .واستمرت خالل
شهر دجنبر  2021كامال .إذ متّ االعتداء على األسيرات بالضرب
والسحل ومت تهديدهن برش غرفهن بالغاز .كما فرضت عليهن
جملة م��ن ال��ع��ق��وب��ات متثلت بحرمانهن م��ن ال��زي��ارة واملقصف،
وفرض العزل على ثالثة من بينهن.

االح���ت�ل�ال وط����رق اس��ت��ه��داف األس���ي���رات ب��ه��دف اإلذالل
والتركيع

وإذا كان كل األسرى ـ وخاصة منهم األطفال والقاصرين الذي
يعتبر مجرد أسرهم جرمية حرب ـ يتعرضون للعديد من أصناف
االنتهاكات اجلسيمة حلقوقهم ،فإن وضعية النساء األسيرات
تشكل موضوع اهتمام خاص ملا يتعرضن له كنساء من ممارسات
عنيفة واشكال انتقام بغيضة ولتجربتهن اخلاصة في مقاومة
االحتالل من داخل السجون.

تعيش األس��ي��رات خ�لال م��راح��ل االع��ت��ق��ال عموما ظ��روف�� ًا ال
إن��س��ان��ي��ة .ال ت���راع���ى ف��ي��ه��ا ح��ق��وق��ه��ن ف���ي ال��س�لام��ة اجلسدية
وال��ن��ف��س��ي��ة واحل����ق ف��ي اخل��ص��وص��ي��ة .إذ ي��ح��ت��ج��زن ف��ي ظ��روف
يتعرضن خاللها لالعتداء اجلسدي واإلهمال
معيشية صعبة،
ّ
الطبي ،وحترمهن سلطات االحتالل من أبسط حقوقهن اليومية،
كاحلق في التجمع بغرض أداء الصالة جماعة ،أو الدراسة .إضافة
إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في ساحات املعتقل مما
يفرض على احملجبات احلفاظ على حجابهن كل الوقت.

ح��س��ب ت��ق��اري��ر م��ؤس��س��ات األس����رى الفلسطينية ،ف���إن ضمن
األسيرات األربعة والثالثني التي تعتقلهن سلطات االحتالل ،إلى
ح��دود نهاية السنة املاضية في سجونها ،توجد الفتاة القاصر
نفوذ حماد التي تبلغ من العمر  14عاما ،كما أن أقدم األسيرات
هي ميسون موسى التي اعتقلت سنة  .2015من ضمنهن أيضا
عياد احملكومتان بأعلى مدة
األسيرتان ش��روق دوي��ات وشاتيال ّ
احلكم ،وه��ي  16عام ًا .مع أن ميسون موسى وعائشة األفغاني
محكومتان أيضا مبدة طويلة وهي  15عاما .ومن بني األسيرات
كذلك توجد إح��دى عشر أم�� ًا محرومات من احتضان أبنائهن،
ومن ضمنهن املعتقلة شروق البدن املعتقلة إداري ًا .وتشكل حالة
األسيرة إس��راء جعابيض من القدس حالة استثنائية بامتياز،
بسبب وضعها الصحي امل��ت��ده��ور ج��دا نتيجة احل���روق البليغة
التي تعرضت لها قبيل اعتقالها بعد أن اشتعلت ال��ن��ي��ران في
سيارتها جراء إطالق الرصاص عليها من طرف جنود االحتالل
وتفجيرها .وهي محكومة ب 11سنة سجن ًا ،وحرمت من الرعاية
الطبية الضرورية بعد احلريق ،مما نتج عنه تشوهات بليغة في
وجهها ورأسها وصدرها ،كما بترت أصابعها.

وقد سبق للعديد من التقارير أن أكدت أن األسيرات يتعرضن
منذ حلظة اعتقالهن على أيدي قوات االحتالل االسرائيلية إلى
الضرب واالهانة والشتم ،ومت��ارس بحقهن كافة أن��واع التعذيب
النفسي واجلسدي بهدف حتطيم معنوياتهن ،من خالل عزلهن
داخ���ل زن��ازي��ن ال تصلح للحياة اآلدم��ي��ة ،وح��رم��ان��ه��م م��ن النوم
لساعات طويلة ،والشبح والتخويف ،دون م��راع��اة لظروفهن.
وي��ت��واص��ل س��وء املعاملة ط���وال عملية اعتقالهن واحتجازهن
ب��أش��ك��ال م��ت��ع��ددة منها ال��ع��ن��ف اجل��ن��س��ي وال��ت��ف��ت��ي��ش اجلسدي
املهني واملضايقات الصريحة عند االعتقال وخالله .كما ال يتم
إبالغ املعتقالت باملكان الذي يتم نقلهن إليه ونادرا ما يتم إخبار
األسيرات بحقوقهن أثناء االستنطاق.

األسيرات الفلسطينيات ومعركة سجن الدامون األخيرة

وق���د ت��اب��ع��ت ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ظ��م��ات ـ��ـ املعنية بقضية الشعب
الفلسطيني ووضعية أس��راه في سجون االحتالل ـ املعركة التي
خاضتها األسيرات في األسابيع األخيرة بسجن الدامون بعد أن
استهدفتهن سلطات االحتالل باالعتداء على كرامتهن محاولة
امل��س مبعنوياتهن .وه��و ما واجهنه بعزمية قوية وخضن رفضا
لذلك معركة بطولية .وعبرت العديد من التنظيمات احلقوقية
والدميقراطية عن إدانتها ملمارسات االح��ت�لال ضد األسيرات
الفلسطينيات في هذا السجن ،معبرة عن مساندتها للمعركة
ال��ت��ي خاضتها أول��ئ��ك األس��ي��رات إث��ر م��ا استهدفهن م��ن أصناف
التعذيب وسوء املعاملة الذي حتظره كل املواثيق الدولية وفي
مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب.
وللتذكير فسجن الدامون ،حسب موسوعة ويكيبيديا" ،أقيم
منذ زمن االنتداب البريطاني كمستودع للدخان ،بحيث روعي
في بنائه توفير الرطوبة حلفظ أوراق الدخان .وبعد عام 1948
وضعت إسرائيل يدها عليه ومت حتويله إلى سجن .يضم حوالي
 440معتقال في حني يستوعب مبناه في األص��ل  300فقط".
كما أنه سجن يقع خارج األراضي احملتلة عام  ،1967في انتهاك
مباشر للمادة  76من اتفاقية جنيف الرابعة ،التي تنص على أنه
يجب على سلطة االحتالل احتجاز أفراد شعب البلد احملتل في

وال ي��ت��م ال��ل��ج��وء إل���ى أس��ال��ي��ب ال��ت��ع��ذي��ب وامل��ع��ام��ل��ة السيئة
ه��ذه كوسيلة لترهيب احمل��ت��ج��زات الفلسطينيات فحسب ،بل
تستخدم ً
أيضا كأدوات إلذالل النساء الفلسطينيات وإجبارهن
على االعتراف مبا يريده جيش االحتالل .وحسب ما جاء في
إح��دى تقارير مؤسسة الضمير ك��ذل��ك ،ف��إن سلطات السجون
اإلسرائيلية والقوات العسكرية تقوم بتجنيد مجندات نساء
الحتجاز ومرافقة السجينات أثناء عمليات النقل .وتبني أن
عنفهن جتاه املعتقلني الفلسطينيني واملعتقالت الفلسطينيات
ال يقل شدة عن عنف نظرائهن الذكور .وقد سبق ومت توثيق
املستويات املتزايدة للعنف ضد الفلسطينيات من قبل املجندات
اإلسرائيليات ،حيث كشفت الشهادات التي مت جمعها في إحدى
الدراسات أن املجندات اإلسرائيليات يستعملن أساليب عنيفة
للسيطرة على الرجال الفلسطينيني والنساء الفلسطينيات في
محاولة للحصول على االح��ت��رام والتقدير من اجلنود الذكور
ورؤسائهن.

األسيرات الفلسطينيات وعقود من الصمود واملقاومة

على مر عقود الصراع ضد االحتالل الصهيوني تعرضت أكثر
من  16.000فلسطينية لألسر .وقد شهدن العديد من أصناف
التعذيب والتنكيل في محاولة لالنتقام منهن وكسر شوكتهن.
وال تنجو األسيرات احلوامل من مختلف أصناف التعذيب التي
تتعرض له كل األسيرات .فكما جاء في تقارير إحدى الهيئات
الفلسطينية ح��ول معاملة األس��ي��رات احل��وام��ل " :منذ اللحظة
األول��ى العتقال األس��ي��رة الفلسطينية يبدأ مسلسل معاناتها

ع��ل��ى ي��د س��ل��ط��ات االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي؛ ح��ي��ث تقيد رجليها
ويديها بالسالسل وتعصب عينيها ،وتلقى في الزنازين لتخضع
ألس��ال��ي��ب حتقيق ق��اس��ي��ة ،تشمل الشبح وال��ض��رب والتخويف
واملنع من النوم واحلرمان من الطعام لفترات طويلة ...الخ ،دون
مراعاة وضعها الصحي لكونها حامل؛ لدرجة أن بعض األسيرات
جرى محاولة إجهاضهن "...وتعيش األسيرات احلوامل في غرف
االعتقال تفتقر إلى احلد األدنى من الشروط الصحية املناسبة
ملتطلباتهن كنساء حوامل .فهي زنازن ال تتوفر فيها التهوية وال
تدخلها الشمس .كما يحرمن م��ن التغذية املناسبة لوضعهن
ومن الرعاية الطبية الضرورية .لهن .أما الظروف التي تتم فيها
الوالدة فأقل ما توصف به هو كونها الإنسانية البتة .فال تنقل
األسيرة إلى املستشفى إال بعد بدء املخاض .وتنقل بعد ربط
رجليها ويديها بالسالسل ،كما توثق إلى السرير خالل الوالدة.
ثم يعاد نقلها ورضيعها إلى السجن في نفس الشروط القاسية
واملهينة .وتفرض على الرضيع أن يعيش سنتني في السجن مع
أمه في شروط صحية متدهورة ،ال تراعى فيها أي من متطلبات
الرعاية الصحية والنفسية للرضيع وأمه .ثم يفصل عن أمه بعد
بلوغه السنتني وهناك بعض األسيرات اللواتي منعن حتى من
رؤية رضعهن بعد تسليمهم ألسرهن.
وس��ب��ق أن أجن��ب��ت م��ا ي��ق��رب م��ن ع��ش��رة أس���ي���رات فلسطينية
داخ����ل س��ج��ون االح���ت�ل�ال ،أول��ه��ن األس���ي���رة زك��ي��ة شموط التي
اعتقلها ج��ن��ود االح��ت�لال س��ن��ة  1971وه���ي ح��ام��ل ف��ي شهرها
اخل��ام��س ،وحكم عليها باثنتي عشر سنة سجنا ن��اف��ذا .ورغم
حملها الظاهر م��ورس عليها من طرف سجانيها أعنف أساليب
التعذيب .وفي  18فبراير  1972أحست زكية بآالم املخاض وهي
في زنزانتها االنفرادية داخل سجن "نيفي ترتسيا" في منطقة
الرملة .وفي السجن أجنبت أبنتها "نادية" مبساعدة األسيرات.
وبقيت الرضيعة مع أمها سنة واحدة فقط ،حيث أجبرت األسيرة
الفلسطينية زكية شموط على فراق صغيرتها التي فرض عليها
بعيدا عن حضن أمها .و ُأطلق س��راح زكية شموط في
أن ترحل
ً
عملية ت��ب��ادل ل�لأس��رى ع��ام  ،1983ومت إب��ع��اده��ا إل��ى اجلزائر،
وتوفيت هناك بتاريخ  16شتنبر  2014عن سن تناهز  69عاما.

التجربة النسوية األسيرة حتول السجن إلى مدرسة

وأم���ام ق��س��وة األوض����اع ووح��ش��ي��ة امل��م��ارس��ات ال��ع��دوان��ي��ة لقوات
االحتالل ضد األسيرات سجلت جتربة احلركة النسوية األسيرة
مالحم بطولية في تاريخها احلافل بالنضاالت وبالدروس في
املقاومة والصمود .وإن كانت جتربتها تشكل جزءا من التجربة
اجلماعية ل�لأس��رى ،ورغ��م األع���داد القليلة ل�لأس��ي��رات مقارنة
مع األس��رى الرجال ،فإن جتربتهن تعد أكثر أملا ومعاناة .وكانت
بدايتها ما بني  1967و 1971جد صعبة حيث واجهت األسيرات
مخططات االح��ت�لال الرامية إل��ى تدمير نفسيتهن والسيطرة
عبرهن على احل��رك��ة األس��ي��رة .لكنهن أفشلن تلك املخططات
ومتكن من حتقيق العديد من املنجزات وبناء جتربتهن النضالية
داخل السجن.
وم��ن ب�ين م��ا يسجل ف��ي ت��اري��خ احل��رك��ة النسوية األس��ي��رة من
معارك أسطورية لم يكن لها مثيل ،ما حصل عام  1996عندما
رفضت األسيرات اإلف��راج عن بعضهن دون اإلف��راج عن اجلميع
على إثر اتفاق طابا .فرفضن اخلروج وطالنب باإلفراج اجلماعي
وف��ض��ل��ن ال��ب��ق��اء ف��ي ال��س��ج��ن ،واس��ت��ط��ع��ن خ�ل�ال ت��ل��ك امل��ع��رك��ة أن
يفرضن مطلبهن ويتم اإلف��راج عن جميع األسيرات في بداية
عام .1997
وك���م���ا ج�����اء ف����ي إح������دى امل����ق����االت ح�����ول جت���رب���ة األس����ي����رات
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ات "ل��ق��د اس��ت��ط��اع��ت األس���ي���رة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة أن
حتول السجن إلى مدرسة ووقفت بقوة وعزمية صلبة أمام كل
مخططات التركيع واإلذالل .لتبني داخ���ل السجن مؤسسة
ثقافية وتنظيمية وفكرية ،وتخلق حالة إنسانية عالية من
التحدي رغم احلصار والقيود".
إذا كان نضال امل��رأة الفلسطينية عموما مدرسة جلميع نساء
العالم التواقات للحرية والكرامة واملساواة ،فإن كفاح األسيرات
منهن يشكل مالحم تعد نبراسا ينير طريق كل من يناضل ضد
الظلم أينما كان.
 12يناير 2022

الشباب

البطالة تواصل استفحالها باملغرب
خاصة في أوساط الشباب وحاملي الشهادات
في مذكرتها الصادرة يوم  3فبراير اجلاري سجلت مندوبية
التخطيط ارتفاعا الفتا في مستويات البطالة ببالدنا ،خاصة
في صفوف الشباب حاملي الشهادات ،وبالوسط احلضري ،كما
رصدت فقدان  432ألف منصب شغل خالل سنة .2021
وأوضحت املندوبية في ه��ذه املذكرة اإلحصائية ،أن معدل
البطالة انتقل م��ن  11,9ف��ي امل��ائ��ة إل��ى  12,3ف��ي امل��ائ��ة على
املستوى الوطني في سنة  ،2021ومن  15,8في املائة إلى 16,9
في املائة بالوسط احلضري ،ومن  5,9في املائة إلى  5في املائة
بالوسط القروي.
وقالت املندوبية أن ه��ذا املعدل يبقى مرتفعا ل��دى الشباب
ال��ب��ال��غ�ين م���ا ب�ي�ن  15و 24س��ن��ة ح��ي��ث ب��ل��غ  31,8ف���ي امل��ائ��ة،
واألش��خ��اص احلاصلني على شهادة بنسبة  19,6في
املائة ،وكذلك النساء بنسبة  16,8في املائة.

تطوان-احلسيمة بنسبة  9,8في املائة ،فجهة الشرق بنسبة
 9,7في املائة.
وسجلت اجلهات اجلنوبية أعلى معدالت البطالة ( 20,1في
امل��ائ��ة) وجهة الشرق ( 18,1في امل��ائ��ة) .وبحدة أق��ل ،تتجاوز
جهتان امل��ع��دل ال��وط��ن��ي ( 12,3ف��ي امل��ائ��ة) ،وه��م��ا جهة الدار
ال��ب��ي��ض��اء-س��ط��ات ( 14,6ف��ي امل���ائ���ة) وف����اس -م��ك��ن��اس (13,4
ف��ي امل��ائ��ة) .ف��ي ح�ين ،سجلت ج��ه��ات م��راك��ش-آس��ف��ي ودرع���ة-
تافياللت وبني مالل-خنيفرة أدن��ى املعدالت بنسبة  7,6في
املائة و 9,6في املائة و 9,6على التوالي.
وحسب نفس املذكرة ،فإن حجم الشغل الناقص انتقل خالل
الفترة نفسها من مليون و 127ألف شخص إلى مليون وثالثة
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آالف على املستوى الوطني ،ومن  619ألفا إلى  550ألفا باملدن،
ومن  508آالف شخص إلى  453ألفا بالبوادي .وبذلك ،انتقل
معدل الشغل الناقص م��ن  10,7ف��ي امل��ائ��ة إل��ى  9,3ف��ي املائة
على املستوى الوطني ،وم��ن  10,1في املائة إل��ى  8,8في املائة
في الوسط احلضري ،ومن  11,6في املائة إلى  10في املائة في
الوسط القروي.
ورص��دت مندوبية التخطيط ،خ�لال السنتني املنصرمتني،
إحداث  230ألف منصب شغل ،نتيجة إحداث  130ألف منصب
بالوسط القروي و 100ألف منصب بالوسط احلضري؛ مقابل
ف��ق��دان  432أل��ف��ا خ�لال السنة ال��ف��ارط��ة ،وإح����داث  165ألف
منصب سنة  ،2019وإحداث سنوي متوسط لـ  121ألف منصب
خالل السنوات الثالث السابقة للجائحة.
وسجلت امل��ذك��رة اإلحصائية أيضا ارت��ف��اع إجمالي
عدد ساعات العمل في األسبوع من  394مليون ساعة
سنة  2020إلى  470مليون ساعة سنة 2021؛ وهو ما
ميثل زيادة ساعات العمل بنسبة  19في املائة.

كما سجلت املندوبية تزايد ع��دد العاطلني ب 79
أل���ف ش��خ��ص ،نتيجة ان��خ��ف��اض ع��دده��م بـ 41ألفا
ب��ال��وس��ط ال���ق���روي ،وزي���ادت���ه ب  120أل��ف��ا بالوسط
احلضري ،ليبلغ عددهم اإلجمالي مليونا و 508آالف
شخص على املستوى الوطني.

وحسب املعطيات اإلحصائية نفسها ،فقد ارتفع
م��ع��دل ال��ن��ش��اط بـ 0,5ن��ق��ط ،ليبلغ  45,3ف��ي املائة،
حيث سجل مستوى قريبا مما كان عليه قبل انتشار
اجلائحة ( 45,8في املائة سنة ( .2019

وف����ي ال���ت���وزي���ع اجل���ه���وي ل��ن��س��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة أف����ادت
املندوبية بأن خمس جهات تضم قرابة ثالثة أرباع
العاطلني على املستوى الوطني ( 71,6ف��ي املائة)؛
وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في املرتبة األولى
بنسبة  26,3ف��ي امل��ائ��ة ،تليها ج��ه��ة ال��رب��اط-س�لا-
القنيطرة بنسبة  13,3في املائة ،ثم جهة مراكش-
آس��ف��ي ب��ن��س��ب��ة  12,4ف���ي امل���ائ���ة ،ث���م ج��ه��ة طنجة-

وب��ال��رغ��م م��ن االرت��ف��اع الطفيف مل��ع��دل الشغل من
 39,4ف��ي امل��ائ��ة إل��ى  39,7ف��ي امل��ائ��ة على املستوى
ال��وط��ن��ي ،ف��إن ه��ذا امل��ع��دل ال ي���زال أق��ل م��ن املستوى
املسجل قبل اجلائحة ( 41,6في املائة سنة .)2019

فصيل طلبة اليسار التقدمي بالدار البيضاء يعبر عن رفضه للقرارات التمييزية واملجحفة
رغ��م احل��ظ��ر العملي وال��ق��ان��ون��ي ال���ذي ط��ال منظمتنا
ال��ع��ت��ي��دة االحت����اد ال��وط��ن��ي لطلبه امل��غ��رب وال����ذي الزال
يقاوم كل هاته املخططات التي تضرب كل ما تبقى من
مجانيته التعليم والتي تتمثل في اجلامعة املغربية أساسا
وهنا نذكر استمرارية نضاالت احلركة الطالبية رغم كل
املضايقات والهجمات التي يشنها النظام املخزني إال أن
مناضلي وم��ن��اض�لات االحت���اد الوطني لطلبه امل��غ��رب ال
زالوا صامدين ومتشبثني مبنظمتهم العتيدة في مختلف
املواقع اجلامعية .ويعرف موقعنا مبدينة ال��دار البيضاء
الصامد هجوما شرسا يضرب أي فعل نضالي يهدف إلى
تقوية امل��وق��ع اجلامعي وه��ذا مرتبط أس��اس��ا بالسيرورة
التاريخية النضالية التي كانت وال زالت مستمرة ومتشبثة
بدرب الشهداء واملقاومني ولنا في التاريخ ما يكفي .اليوم
يعيش املركب اجلامعي عني الشق الدار البيضاء الصامدة
مجموعه م��ن االخ��ت�لاالت وال��زح��ف على ك��ل املكتسبات
الطالبية من بينها:
< العتبة بالنسبة لشعبة علم النفس كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية عني الشق.

< رفض التسجيل الطلبة احلاملني لباكالويا قبل 2020
بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عني
الشق.
< متييع اجلامعة ومحاولة عسكرتها.

< منع ولوج الطلبة إلى كلية احلقوق وكلية اآلداب عني
ال��ش��ق إال ببطاقة ال��ط��ال��ب ح��ي��ث يضطر ع��م��وم الطلبة
اإلنتظار خارج أسوار الكلية.

< منع الطلبة من االستفادة من مرافق احلي اجلامعي
الدار البيضاء طريق اجلديدة.
< انتشار حاالت العنف داخل اجلامعة؛خاصة املناوشة

باألسلحة البيضاء داخ��ل املقصف بكلية احل��ق��وق عني
الشق وهذا كله تتحمل فيه اإلدراة املسؤولية وهذا األخير
ما هو إال استمرارية رمزية للسياسة التي ينهجها النظام
املخزني.
< انتشار حاالت الفوضى داخل مقاصف الكليات الثالث
وذال��ك راجع للترخيص حلاالت امليوعة هذا الشيء نرده
إغالق اجلامعة ملدة تناهز السنة والنصف.
< إغ�لاق األب��واب في وجه الطلبة خالل فترة اإلختبار
وال يتم فتحها اال نصف ساعة قبل اإلختبار ليتم قفلها
مجددا.

< ضيق ال��وق��ت ف��ي م��دة اإلخ��ت��ب��ارات بحيث يتم توزيع
األوراق بعد  10أو  15دقيقة من الوقت احملدد وأخدها من
الطلبة في التوقيت العادي وال يتم تعويض الفترة الزمنية
الضائعة للطلبة وهو ما يطرح عدة عالمات استفهام!

< التعامل اال أخالقي للمراقبني مع الطلبة ومحاولة
فرض سلطة وهمية على الطالب ال أساس بيداغوجي لها.

أما على املستوى الوطني :فقد سار مناضلوا ومناضالت
االحتاد الوطني لطلبه املغرب موقع الدار البيضاء الصامد
إل��ى جانب املواقع اجلامعية برمتها في املعركة التي مت
إفرازها موضوعيا نظرا للقرار املجحف التي شنته وزارة
التعليم في مباراة التعليم بالتعاقد حيث متت مقاطعه
الدروس بكل من كلية العلوم وكلية اآلداب عني الشق بينما
عرفت كلية احلقوق عني الشق إلى جانب املركبات اجلامعية
األخرى بالدار البيضاء أشكاال وحلقيات تنديدية إضافة
إل��ى من الوقفات االحتجاجية أم��ام أكادميية جهة الدار
البيضاء سطات.
 وفي األخير نستنكر وندين بشدة كل هاته الهجماتالتي تضرب قطاع التعليم بشكل ع��ام واجلامعة بشكل

خ��اص ونعلن تشبثنا ب��االحت��اد ال��وط��ن��ي لطلبة املغرب
كنقابة لكل الطالب.
 رفضنا مل��ا تبقى م��ن ب��ن��وذ التخريب لقانون اإلطار 17/51على رأسها فصل التكوين عن التوظيف (احلصول
على الشهادة يعني احلصول على شغل) ورفضنا التوظيف
بالعقدة.
 -رفضنا ملرسوم التعليم عن بعد

 تشبثنا بحق احلاصلني على ش��ه��ادة البكالوريا فيالتسجيل باملؤسسات اجلامعية مفتوحة االستقطاب بأي
تخصص دون قيد أو شرط.
 تشبثنا باحلق ف��ي ال��ول��وج إل��ى امل��ؤس��س��ات العموميةواحلق في املعلومة كما هو موضح في القانون .13-31
 -تشبثنا باحلق في السكن اجلامعي.

 رفضنا لتحويل اجلامعة املغربية إلى فضاء للميوعةمب��اه��ي ف��ض��اء للتحصيل العلمي وت��ك��وي��ن األط���ر التي
ستحمل مشعل التغيير الذي نصبوا إليه.

 دعوتنا ملناضلي ومناضالت االحت��اد الوطني لطلبةامل��غ��رب ب��ب��اق��ي امل��واق��ع اجل��ام��ع��ي��ة إل���ى اإلن���خ���راط اجلاد
والفعال في نقاش حول سبل التصدي املشترك للسياسات
التخريبية التي تضرب بجودة ومجانية التعليم واحلق في
التشغيل.
ع���اش االحت�����اد ال��وط��ن��ي ل��ط��ل��ب��ه امل���غ���رب مب���ا ه���و إطار
جماهيري تقدمي دميقراطي ومستقل.
فصيل طلبة اليسار التقدمي موقع الدار البيضاء
جامعة احلسن الثاني عني الشق

الثقافية

طفل ووطن
ولد صغير
كان يلعب..
جنب البير
زلقو رجليه
وطاح في القاع
والقاع بعيد مظلم
وراجت خلبار
بلسان لكبار
بلسان صغار
نزلو أهل دوار
يعتقو الروح
ترجع لسرار
فرحة ما متت
حصلة واش من حصلة!!!
آش املعمول؟؟
العني دامعة ..والقلب محتار
وريان مسكني
في قاع البير
ضايع ..وحزين
يبكي وينوح
وقلبه مفزوع
يعاند ..ويكابر
يصرخ ويصيح
ويضيع صياحه في جوفه
وجات البومبية
بوسائل بدائية

وجاو اجلدارمية
وكبرت حلمية
يدورو بالبير
يجيو من هنا
ميشيو من لهيه
ال حيلة نفعات
وال معجزة نزالت
اجلهد إال جهد الله
وبنادم الله يهديه
العني بصيرة واليد قصيرة
وشكون يفك هاد حلريرة؟
شكون ينقد ريان؟
يرجع حلضن مليمة
كثر القيل والقال
وغابت احلكمة واحليلة
كلها يلغي بلغاه
كلشي فاهم يفكر
كلشي مخ يدبر
شي قلبه على ريان
وشي بارك يصور
وريان مسكني
ضايع وسط البير
خايف  ..حزين
يتسنى يد الرحمة
تتمد ليه
تخرجه من احملنة...

حديث الغياب!
إنها الليلة الرابعة في بعدك التي يقتلني فيها الشوق
إليك وينأى عني فيها النوم.
لطاملا أخبرتك  :ال تفكري في!
قلت لك  :تفكيرك في بشكل ما! من دون احتساب رسوم
الشوق إليك يجعلني اراقب نوافذ البيت بحثا عن أمل يشع
فيأخذني بني جوانحه.
حاولت في الليالي الثالثة أن أمنع نفسي من الكتابة لك
وأن أتغاضى عن عادتي هاته ،بأسلوب التجاوز وعدم االكتراث
فحتما شوقك ليس سهال ...وال تساويه ليالي السنة الكبيسة
سهرا في قطب نصف عامه ليال ونصفه الثاني دون نهار!
لكن يبدو أن عادات السهر ستظل طبائع ال ميكن التجرد
منها ،قلت في نفسي حينها لم أضحي برفقة احلرف بحثا
عن إكسير السهر؟
لو تعلمني يا أمينة روحي كم وددت أن أطمئن عليك إذا
أكلت وشربت وإن كنت متأكدا أنك كذلك ،كان ما يشغلني
هل فعلتها مبتسمة كما كنت معي؟
وإن فعلتها فهل هناك من راقب ابتسامتك تلك!
ك��م م��ن ص��ورة بديعة ضاعت على محياك دون تأمل
حبيبتي!
تخلقني ان��ت فضاء لإلبداع حيث تكونني ،ال يجب أن
تفارقك عيون 👀 األحبة ففيك من الفنون مالم ُي� َ�ر! ومن
األدب ما لم يدرس!
ي��دك حني تغادر الطبق قاصدة فمك ،تصنع موجات
من حنني تنقذ معدة الناظر من عصر الهضم! وتيسر لقمة
امللهوف اخلشنة في مرئ جاف!
حتما ضاعت ص��ور اجلمال على ص��وت الشوق وطول
الغياب ،ضاعت بني تقص وعناق لألحباب!
يأخذني الشوق إليك كثيرا ولست أعلم بكم من الصبر
اشتريت ج��رأة تركك خلفي ،وبكم من الغرور خرجت من
بيتكم بعد أن كنت فيه فأنت سكني ودونك ضائع!.
شعرت بالراحة حني المست أن والدتي مازالت لم تنس
أن تطمئن علي إذا م��ا كنت ق��د من��ت ،وت��زم��ل��ت ،أحسست
حينها بأن جواد مدلل..
تارة تطمئن عليه زهرة احلنان وتارة انت! لكن صورتي
األطمئنان تخلتف!
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الثقافة والتغيير
بوجمعة بنطويهر
فني املسؤول ؟ وشكون
املسؤول؟
وشكون سباب احملنة؟
فني شعار أحسن بالد؟
فاش فاد أكبر براد
أكبر أومليطة
 ..وأكبر طجني؟
وحنا في أكبر مصيبة
غرقنا فيها كاملني
الرجلني مشلولني
واليدين مكتوفني
في قاع البير حاصلني
املصير مجهول
خايفني من الغول
ال حلم حلمناه
ال حق دركناه
ولي طاطا ..تكلم ودوا
وقال :آح  ،وعوا
باخلف يرعف
ويغبر ليه الشقف
ولي طغاو حت َلّفو
ولي غلبو ما عفو.
 3فبراير 2022

جواد ذو الهمة

فقد كنت تطمئنني علي ما إذا انتبهت لوجودك واتزارك
أم غفلت ورح��ت في نوم يقض فيه تفكيرك مضجعي فال
أك��ف مستيقظا أح���اور فيك درج��ة الغضب (غضب ُح ِ ّب ٌي
طبعا) ..وه��ل ميكن لكلماتي أن حت��دث أث��ر ف��ي معجمك
العاطفي الذي الذ بك بعيدا فصرت تطلبني بدل القصيدة
ديوانا!
لم أتعب يوما في إيجاد عبارات تغازل فضولك املتقد في
أدهم الليالي الطوال!
فكأمنا احل��روف ترتسم في جبينك وتتسرب من بريق
عينيك العسليتني! فال تنفك تغرقني بدمعات من فرح
تنقلني م��ن ب��ه��ل��ول ف��ي ش��ع��اب ال��ص��وت ن��ح��و ض��ف��اف نهر
احلرف وخضرة العبارات!
يشغلني الكثير في بعدك! وعلى رأس ما يشغلني ،هل
يقولون في وج��ودك اشتقناك أكثر مما يقولون "نسيتنا!"
ف��ع��ادة م��ا نكثر الكلمة ال��ت��ي ن��خ��اف أن يسبقنا إليها من
نخاطبه!
هل يحاولون أن يشعروك مثال أنك تنتمني لهم أكثر مما
تنتمني لنفسك!؟
صديقني إن فعلوا فقد أخطأوا وأي خطأ يرتكبون!
فأنا شاهد أن��ك تتذكرينهم ضعف ما يفكرون فيك!
وأنك قلت اشتقت لهم أكثر مما قلت نسوني!
ج ِل توضيح العلة ،التي تربطينها بعنقي
مع شيء من َ
خ َ
كثيراِ ،طيبةً
وحياء ،ال هربا وإباء...
ً
صدقا حبيبتي هل مازلت تربطني بياقتي كل تقصير
كان فيهم فهما لظروف لم نكن لنخرح منها بحكمة أكثر مما
كان،؟ وهم يسائلون فيك حق األبوة واألمومة واألخوة ...؟
ألم تخبريهم أني كنت لك كل ذل��ك! ولم يصبني غرور
بتعدد أو تقصير بنقصان!
حني تقرئني سطوري ال تبحثي عن إجابات وال تطرحي
تساؤالت ،فهذه كلمات من بطن الليل وتعلمني كم يصعب أن
ننتقي كالم الصبح دون شمس مشرقة..؟  .وكم يعسر البحث
عن أجوبة للهيب شوق اشتعل دون نار 🔥!
فلم يجد سوى قش احلنني ليشتعل به من جديد  ،تاركا
رماد كرم مداده شوق عتيد وقلب أرق ساهر عنيد ،يبحث
عن نوم أبى أن يريد..

أخشى ما يخشاه املرء اللبيب

نور الدين موعابيد

حني يشتعل ال��رأس شيبا ،ويهن العظم ،يشتغل فيض أسئلة من
قبيل :هل ينتهي اإلنسان؟ ،وإذا كان كذلك فمتى ،وكيف ،وملاذا..؟
ال��ظ��اه��ر أن امل����ادة تتحلل وت��ت��ح��ول إل���ى ذرات وج��زي��ئ��ات َوفق
املتخصصني في العلوم التجريبية ،وهذا غير موضوع هذه املساهمة
املتواضعة ،املوجزة ..أما البؤرة/الهدف فهي االنتهاء الرمزي ،القيمي.
واض��ح أن م��ا يخلد اإلن��س��ان ه��و تلك البصمات ال��ص��ارخ��ة ،التي
ال متحي ،في النسيج املجتمعي نظير انخراطه الفاعل ،املتواصل،
الساعي إلى خلخلة البنى السوسيواقتصادية ،السياسية..
ومب��ا أن ه��ذا الطموح ممكن التحرك/التحريك ،فإنه مفروض
حتقيق بناء كفايات خاصة داخلية/خارجية في آن ،فاخلارجية هي
االستناد إلى ما راكمته البشرية مقاومةً أي فكر رجعي يصادر كرامة
اإلنسان ،وحريته ،والعدالة االجتماعية ،واملناصفة،...استنادا ناقدا
بعيدا -البعد كله -ع��ن املسخ والنسخ ب��دع��وى التماثل ،أو بذريعة
التطابق ،ألنه (لن يصب النيل في الفولغا) نحو ما قال محمود درويش
في رائعته" :عن األمنيات".
أكاد أزعم أن احلركات العربية التقدمية ،التحررية/التحريرية ،ما
افتقرت حلظة إلى مرجعيات انتصرت على القمع و القهر ،ولوال كراهة
التطويل لبسطت القول فيها و عنها ،وهي محفوظة احتفرت أخاديد
في الذاكرة اجلمعية (بتسكني امليم) ،بل إنه مقدور على استدعائها.
أم��ا الكفايات الداخلية فأقتصر منها على الكفاية الثقافية،
والثقافة هنا مبفهوم "E.Herriot" :ه��ي ك��ل م��ا يعلق بالذهن بعد
النسيان .والكفاية املنهجية التي تأمت بها الكفاية السابقة ،وبخاصة
تلك القدرات واملهارات من مثل :املالحظة ،الفهم ،التحليل ،التركيب،
التقومي ،والنقد...وما إلى ذلك احملصن بالثالوث الفلسفي :األشكلة،
املفهمة ،احملاجة.
وفي تقديري أن اإلبداعية  la créativitéاملرومة ،مرتهنة باجلرأة
واملجازفة دومنا سذاجة أو تهور ،وإال تبخر كل تطلع إلى التغيير ،وهو
ما تختزله الكفاية االستراتيجية في املواقف والتصورات البديلة حسب
جتاوز الوعيني :الضمني والقائم إلى الوعي املمكن..
وملا كانت انتظارات اجلماهير الكادحة عميقة ،جذرية فإن
حجية الكفاية التواصلية تتمظهر ،وتفرض ذاتها .التواصل اللغوي
حتديدا باعتبار "الكالم" نشاطا إبداعيا محمال بالفكر.
وقد أثبت احل��راك العربي ج��دوى  l'utilitéكفاية أخ��رى داعمة،
م��ؤازرة هي الكفاية التكنولوجية ،القادرة على التعبئة واحلشد ،قدرة
ال ت��ض��ا َرع في فاعليتها ..هكذا ميكن تخفيف الفجوة الرقمية بني
اآلخر".
"األنا" و"
َ
إن أخشى ما يخشاه أي متتبع حصيف هو انسحاب املثقف
املناضل من خنادقه  /متاريسه واستسالمه .وكائنة ما كانت أعذاره،
تنطلي على العقالء ،النبالء ذوي امل��روءة السياسية
فإن حتايالته لن
َ
احلقيقية ،الصامدين ،املبشرين ب "احلياة اجلميلة" .وهو إذ يناضل،
يناضل نضاال مستميتا له الصدر أو القبر ،فال يقيد وال يشترط ،وهذا
ديدنه ،وذلك دأبه اللذان ال يتقادمان وال يتآكل إصرارهما على صناعة
التاريخ ،تاريخ البطوالت واألمجاد مبا أوتيا من عناد ،ينبعث كطائر
الفينيق من الرماد ،ليحرك حتى اجلماد..
ال إخال (بكسر الهمزة) سمة "النضج" إال محددا رئيسا في تفعيل
املشروع املجتمعي احلداثي الدميقراطي .ومن وظائف هذا النضج
(الكسب واإلعداد ،والتمثيل ،والتركيب )..وكما قد يكون النضج تلقائيا
(تداعي األفكار ،البحث ،)...يكون أيضا تأمليا (املعاني ،التصورات،
احلكم ،االس��ت��دالل ،)..كما أن��ه قد يكون نضجا معرفيا( .)..جميل
صليبا .اجل��زء األخير .املعجم الفلسفي .دار الكتاب اللبناني1982.
ص  470 :بتصرف).
ف��ي سبيل اخل��ت��م؛ لعلني الم��س��ت ب��ع��ض م��ا يحقق خصوصية
املناضل ،وإن تواترت العوائق ،وتناسلت اإلكراهات ..وإذا كنت موجزا
(بكسر اجليم)،فإن من علل ذلك اإلشار َة اللطيفة ،واللمح َة الظريفة،
اخلفيفة حتى أدرأَ امللل واإلم�لال ،باإلضافة إلى أن احليز ال يسمح
بغير ما سمح به.
حاضر البديهة ،حاذق أريب ،حسبه التلميح
مي
وأقدر أن القارئ الكر َ
ُ
ب��دل التصريح .وك��م راقني ج��واب مؤسس الصني الشعبية "م��او" عن
س���ؤال" :ك��م ع��م��رك؟ "إن العمر ال يقاس بالزمن ،و إمن��ا مب��ا يقدمه
اإلنسان من إجنازات لصالح اإلنسانية جمعاء".
يناير 2022
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تستضيف جريدة الهنج الدميقرايط يف هذا العدد املخصص ملفه للحركة الطالبية املغربية الرفيق حيدر ولد
هوارة ،طالب باحث يف سلك املاسرت ،عضو شبيبية الهنج الدميقرايط بفرع أاكدير ومناضل يف صفوف اإلحتاد
الوطين لطلبة املغرب وعضو امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان ،وعضو املكتب اإلقليمي لبائيع اخلرض والفواكه
بنصف امجللة والتسقيط.
 - 1أحيت فصائل طالبية املغربية ومعها القوى املناضلة
الذكرى  49للحظر القانوني لإلتحاد الوطني لطلبة املغرب .كيف
ترون شروط هذه الذكرى اليوم ؟
أوال أشكر جريدة النهج الدميقراطي على هذه االستضافة.
قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أشيد باملبادرة الوحدوية
التي شاركت فيها عشرة مواقع جامعية والتي خاضت إضرابا
وطنيا عاما يومي  10و 11من دجنبر  2021تصديا لقرار
وزير التعليم الذى ٌأقصى من جتاوز سن الثالثني سنة من
لولوج الوظيفة العمومية من بوابة التعليم.
تتزامن الذكرى  49للحظر القانوني لإلحتاد الوطني لطلبة
املغرب هذه السنة مع عطلة رسمية وسط اجلامعة املغربية،
باإلضافة إلى أن شهر يناير يخصص لالمتحانات في أغلب
املواقع اجلامعية ،وحتى املواقع اجلامعية التي لم تشهد
االمتحانات كانت في معارك من أجل تأجيل االمتحانات
من بينها كلية العلوم مبوقع الرباط .ال أطرح هذه املعطيات
لتبرير عدم تخليد هذه الذكرى ،مع أنه ميكن تبرير األمر
بالنسبة للمواقع اجلامعية بحيث تكون اجلامعات فارغة
لكون الذكرى تتصادف مع عطلة جامعية رسمية،
لكن ال أجد مبرار للفصائل الطالبية على املستوى
الوطني وبخصوص فصائل التوجه الدميقراطي،
ب��ح��ي��ث ك���ان ب��إم��ك��ان��ه��ا ت��خ��ل��ي��ده��ا مب��ج��م��وع��ة من
امل��ب��ادرات ،على سبيل املثال بندوة وطنية في املقر
امل��رك��زي ل�لإحت��اد ال��وط��ن��ي لطلبة امل��غ��رب أو ببيان
مشترك أو وقفة مركزية بالرباط.
الغريب في األمر أن الفصائل لم تقم بكتابة حتى
بيان لتخليد الذكرى ،فصيل واحد الذي كتب بيان
تخليدا لذكرى هو فصيل طلبة اليسار التقدمي.
وحينما أق��ول تخليد ال��ذك��رى فال أقولها من أجل
التخليد وفقط ،بل من أجل أن تستغل في توحيد
احلركة الطالبية وتقدم خطوة إلى األمام من أجل
إعادة بناء اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب .وهنا أحتدث
عن الفصائل التي تريد تنظيم احلركة الطالبية
في إط��ار نقابة اإلحت��اد الوطني لطلبة املغرب ،أما
الفصائل التي ال نية لها في تنظيم احلركة الطالبية
وتريد أن يستمر التشرذم والال تنظيم وسط احلركة
الطالبية ،في احلقيقة ال حديث معها وستلفظها
احلركة اليوم أوغدا.

وإس��ق��اط مجموعة من مخططاته الطبقية ،التي تسعى
خلوصصة التعليم العمومي ،وإفراغ اجلامعة العمومية من
أبناء الكادحني والكادحات.
 2يعيش التعليم العمومي انهيارا غري مسبوق مع فشل
املنظومة التعليمية يف التوفري التكوين والتاطري الالزم لتقدم
بالدنا وخروجها من دائرة الجهل والتخلف .كيف ترون تجليات
األزمة وأسبابها الحقيقية ؟
يعترف النظام املخزني بفشل التعليم بشكل رسمي ،لكن
ال يعطي األسباب احلقيقية لهذا الفشل .وميكن تلخيص
فشل منظومة التعليم في تعاقب برامج ومخططات مند
االستقالل الشكلي ،ثم إمالئها من طرف املؤسسات املالية
العاملية (البنك الدولي وصندوق النقد ال��دول��ي) ،سنكتفي
بذكر بعضها ،امليثاق الوطني للتربية والتكوين واملخطط
االستعجالي ،وأخيرها الرؤية اإلستراتيجية 2015-2030
مؤطرة بقانون إط��ار  17 .51وال��ذي سيكون آخير مسمار
سيدق في نعش التعليم العمومي.

التعليم العمومي يحتل الرتبة  101عامليا و 12عربيا بعد
حصوله على نقطة إجمالية متوسطة بلغت  3.6في املؤشر
العاملي جلودة التعليم العالي ملوسم الدراسي .2018 _2017
باإلضافة لتشجيعه على التعليم التقني مقارنة بالتعليم
األكادميي النقدي واملنتج لألطر القادرة على النقد واملعارضة
احلقيقية لسياساته التخريبية ،يسعى املخزن إلفراغ التعليم
العمومي من مضمونة احلقيقي ،حتى ال تكون أطر قادرة
على مجابهته وطرح بديل له ،لكن سيجد نفسه في السنوات
القادمة نتيجة لسياساته املتعاقبة على املدرسة العمومية
في حاجة ألطر خلدمته والدفاع عنه ،بحيث بدوره سيكتوي
بنيران سياسته.
إن التعليم العمومي ال��ي��وم ف��ي حاجة للجميع (طلبة،
معطلني ،أس��ان��دة ،ن��ق��اب��ات ،وال��ق��وى احل��ي��ة) إلس��ق��اط كل
املخططات الطبقية التي يسعى النظام املخزني لتنزيلها.
إننا في حاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى جلبهة
وطنية للدفاع عن التعليم العمومي تضم كل من يريد الدفاع
عن التعليم العمومي ويهمه أمر التعليم العمومي ،ودون هذه
اجلبهة أعتقد أن النظام املخزني سيستمر في القضاء على
التعليم العمومي.

ال خيار أمام الحركة
الطالبية اليوم إن أرادت
تجاوز األزمة ،سوى إعادة بناء اإلتحاد
الوطني لطلبة المغرب ،وعلى الفصائل
التي تطرح على نفسها مهمة إعادة البناء
أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية الملقاة على
عاتقها .وفي األخير أوجه دعوة لفصائل الحركة
الطالبية بأن تستغل ذكرى انتفاضة  23مارس
 1965المقبلة للتقدم في العمل الوحدوي
وطرح مبادرات جادة في طريق إعادة بناء
اإلتحاد الوطني لطلبة المغرب.

ص��راح��ة ك��ان��ت ف��رص��ة ت��اري��خ��ي��ة أم����ام احلركة
الطالبية للتقدم نحو إع��ادة بناء اإلحت��اد الوطنى
لطلبة املغرب خصوصا بعد امل��ع��ارك التي عرفتها
أغلب املواقع اجلامعية في بداية املوسم الدراسي،
واالحتجاجات كذلك على قرار وزير التعليم لتسقيف سن
الولوج للوظيفة العمومية في التعليم ،واإلض��راب الوطني
الذي عرفته اجلامعة املغربية والذي كان مببادرة من عشرة
مواقع جامعية.
أعتقد أن الفصائل الطالبية تفوت على نفسها فرصا
تاريخية من أجل إعادة بناء اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب،
وب��ه��ذا ت��ف��وت ق���وة ه��ائ��ل��ة للضغط ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام املخزني

النظام املخزني يرتكب جرمية متكاملة األركان وعن قصد
في حق التعليم العمومي ،وليست له نية إطالقا إلصالح
التعليم بل الزال مستمرا في تخريب التعليم العمومي،
ونتيجة ذلك واضحة للجميع فالرتب التي حتتلها اجلامعات
املغربية ف��ي ترتيب اجل��ام��ع��ات ح��ول ال��ع��ال��م خلير دليل،
فاجلامعات املغربية حتتل الرتب املتأخرة دائما ،فمؤشر

 3يربز واقع الحركة الطالبية املغربية اليوم أنها
شبه عاجزة عن الحفاظ على املكتسبات املادية واملعنوية
للجماهري الطالبية فباألحرى الدفاع عن الحقوق
املشروعة للطلبة .كيف وصلت الحركة إىل هدا الوضع
وماهي اآلفاق لتجاوزه ؟
احلقيقة هي فعال كما ج��اء في ال��س��ؤال ،فهناك
زحف كبير على املكتسبات املادية واملعنوية للجماهير
الطالبية رغ��م أن تختلف درج��ة الزحف من موقع
آلخ��ر ،لكن ال يعني أنها غير ق��ادرة على الدفاع عن
احلقوق املشروعة للطلبة ،فإمكانيات النضال اليوم
أم��ام احلركة الطالبية هائلة ،لكن ما ينقصها هو
تنظيم هذه النضاالت في إطار نقابة اإلحتاد الوطني
لطلبة املغرب.

فاألزمة التي تعيشها احلركة الطالبية اليوم هي
نتيجة غ��ي��اب التنظيم بشكل أس��اس��ي .ألن وجود
التنظيم يعني وحدة ما يفوق مليون طالب مغربي في
إطار واحد ،باإلضافة لوجود أعداء التنظيم وبشكل
أدق من يستفيد من غياب التنظيم للحركة الطالبية،
وعدم املشاركة اجلدية والفعالة في املبادرات الوحدوية
ممن يطرحون على أنفسهم توحيد وتنظيم احلركة
الطالبية .وال خيار أمام احلركة الطالبية اليوم إن
أرادت جتاوز األزمة سوى إعادة بناء اإلحتاد الوطني
لطلبة املغرب ،وعلى الفصائل التي تطرح على نفسها
مهمة إعادة البناء أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية امللقاة
على عاتقها .وف��ي األخ��ي��ر أوج���ه دع���وة لفصائل احلركة
الطالبية بأن تستغل ذكرى انتفاضة  23مارس  1965املقبلة
للتقدم في العمل الوحدوي وطرح مبادرات جادة في طريق
إعادة بناء اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب.

األخيرة

فلسطني:
اجلبهة الشعبية ترحب مبا جاء بتقرير "أمنستي"
الذي اعتبر ما متارسه دولة االحتالل الصهيوني نظام فصل عنصري

الشعبية لتحرير فلسطني بالتقرير الصادر،
رحبت اجلبهة
ّ
ّ
اليوم الثالثاء ،عن منظمة العفو الدولية الذي كشف عن
ن��ظ��ام ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ال����ذي مت���ارس���ه دول����ة االحتالل
الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وف��ي الوقت ال��ذي رحبت به اجلبهة بجهود ه��ذا التقرير
الذي وقف على جملة اجلرائم التي وثقها؛ ترى بأنها متثل
"غيض من فيض" ،مما ارتكبه ويرتكبه العدو الصهيوني من
جرائم بحق أبناء شعبنا ،بأماكن تواجدهم كافة ،في الوطن
ومواقع اللّجوء والشتات.

ً
إضافة
مت إثباتها خالل التقرير ،وف��رض العقوبات عليها،
إلى تنفيذ حتقيق رسمي حول ارتكاب العدو جلرمية الفصل
العنصري كجرمية ضد اإلنسانية.
وطالبت اجلبهة الشعبية بضرورة املراكمة على هذا احلدث
وفضح كافة االنتهاكات واجلرائم التي يرتكبها العدو بحق
شعبنا األع��زل ،وص ً
��وال إل��ى محاكمة االحتالل واالعتراف
بجرمية تطهيره العرقي التي جرت لشعبنا عام  ،1948على
الفلسطينية كاملة.
طريق إنهاء وجوده عن أرضنا العربية
ّ

بأن القضية األساسية لنضال الشعب
وعليه ،أكدت اجلبهة ّ
الفلسطيني ه��ي قضية ال��ن��ض��ال م��ن أج���ل ان��ت��زاع احلرية
واس���ت���رداد أرض���ه ال��ت��ي ُش���رد منها بفعل إره����اب االحتالل
الصهيوني وج��رمي��ة التطهير العرقي التي مارسها
بحق الشعب الفلسطيني ،قبل وأثناء نكبة شعبنا
عام  ،1948والتي ما زال ميارسها بحق شعبنا.

الشعبية لتحرير
عن دائرة اإلعالم املركزي للجبهة
ّ
فلسطني 1/2/2022

وأكّ ��دت أن��ه ال ميكن ملن ينادي باحلرية وااللتزام
بحق الشعوب بتقرير مصيرها أن يقبل وجود هذا
االحتالل من حيث املبدأ ،وألاّ تكون املشكلة لديه
على سبيل املثال -في تعريف "إسرائيل" لنفسهابأنها "دول��ة يهودية" ،مبا يعني تشريع لهوية هذه
ال��دول��ة احملتلة على أس���اس رب��ط قوميتها بالدين
وهذه سابقة خطيرة.
ودعت اجلبهة األمم املتحدة وكل املنظمات الدولية
واحلقوقية ،حملاسبة "إسرائيل" على اجلرائم التي
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من وحي األحداث

البوصلة لفهم العمل النقابي
التيتي الحبيب

"خامسا ،ﻟﻴﺱ ثمة ﺃﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ تنظيم
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ،بوصفها ﻁﺒﻘﺔ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ .ﻭتلك نقطة جﻭﻫﺭﻴﺔ باﻟﻐﺔ ،ﺇﺫ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ باﻟﻀﺒﻁ منﻅﻤﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ حقيقية
ﻟﻠﺒﺭﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻴﺎ تخوض ﺍﻟﺒﺭﻭﻟﻴﺘﺎﺭيا ﻓﻲ صفوفها
نضاﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ضﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ،ﻭتكون ﻟﻬﺎ
مبثابة مدرسة ،ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻ تستطيع ﺨﻨﻘﻬﺎ
ﺃﻴﺔ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﺴﺎﻭﺘﻬﺎ (كما ﻫﻲ
ﺍﺤﻟﺎل ﺍﻵﻥ ﻓﻲ باريس) .ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ تتخذها ﻫﺫﻩ ﺍﻤﻟﻨﻅﻤﺔ ﺃﻴﻀا ﻓﻲ ﺃﻤﻟﺎﻨﻴﺎ،
نﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﻁﻼﻗا ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ بها ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ مكانا ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺤﻟﺯﺏ
بقدر ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ".
رسالة اجنلس إلى بيبل متضمنة في كتاب
– نقد برنامج غوتا ملاركس.

السودان:

نحو وحدة نضالية وحتقيق الثورة الشعبية

بينما تستمر الطغمة احل��اك��م��ة ف��ي انتهاكاتها ض��د املواكب
السلمية بعنف وحشي وقمع دموي ال مثيل له ،تواصل جماهير
شعبنا نضالها العاتي السلمي من أج��ل دح��ر وهزمية االنقالب
وإقامة السلطة املدنية الدميقراطية الكاملة ،وشهدت شوارع
العاصمة والعديد من مدن السودان أول أمس  30يناير مواجهات
بني جماهير الثوار والترسانة العسكرية الفتاكة ،وارتكاب املزيد
م��ن اجل��رائ��م منذ ان��ق�لاب  25أكتوبر مم��ا أدى إل��ى استشهاد 79
ثائراً.
في غضون ذلك حتاول الطغمة احلاكمة التغطية على جرائمها
البشعة باحلديث واخلديعة عن إجراء حوار مزيف يضمن لها
البقاء في السلطة ،سياسة الهروب إلى األمام التي دأبت عليها
سلطة االنقالب وتفادي مواجهة املشاكل احلقيقية التي تهدد
الوطن من جراء متسكها وكنكشتها على السلطة ،مقترحة على
لسان أحد قادتها بأن احلل يكمن في إج��راء انتخابات مبكرة،
وه��و نفس ال��ط��رح ال��ذي ظلت تقدمه السلطة اإلنقالبية منذ
إقدامها على ارتكاب مجزرة فض االعتصام في 2019م.
لقد وص��ل��ت اجلماهير ال��ث��ائ��رة وفرقتها املتقدمة إل��ى درجة
من الوحدة النضالية واجلسارة في مواجهة السلطة احلاكمة،
إل��ى مستوى ف��رض فشل السلطة في احلكم فلجأت إل��ى العنف
الوحشي كوسيلة وحيدة للبقاء ،ومتسكت بسلطة تنزلق مبرور
األيام بني أصابعهم امللوثة بدماء الشرفاء .إن الوحدة التي بدأت
في الشوارع وبالنضال املشترك للجماهير ،وبدعوات من جلان
املقاومة وق��وى ثورية ووطنية متعددة ،والتصعيد اجلماهيري
املستمر والذي وجد صداه في العديد من املبادرات اجلادة وسط
القوى احلية ،ال بد أن يصل إلى ترجمة هذه الوحدة في شكل
وثيقة نضالية واحدة تعبر عن املطالب األساسية للثوار ،وتلتف

حولها بجانب القوى احلية وفرقها الثورية اجلماهير القفيرة
لتسديد الضربة القاضية وإزالة احلكم الدكتاتوري.

إن تباشير هذه الوحدة النضالية لم تنعكس فقط في املواثيق
امل��ق��دم��ة ،ب��ل وك��ذل��ك ف��ي ب��داي��ة تكوين املجالس ال��ث��وري��ة على
مستوى امل���دن واألق��ال��ي��م ،وم��ن هنا ي��ب��دأ البناء الشعبي حيث
تلعب قوى الثورة الوطنية الدميقراطية الدور الرائد في عملية
التجميع والتنظيم والتعبئة ،وتبني قنواتها في االتصال املباشر
مع أوسع القواعد اجلماهيرية ،لبناء اجلسم الواسع والعريض
لهزمية أعداء الثورة وبناء السلطة الشعبية.
الهدف بناء املركز املوحد لقيادة الثورة.
ه��ذا وح���ده ال يكفي م��ن امل��ه��م االس��ت��ف��ادة م��ن ت��راك��م النضال
اجلماهيري ومشاركة القوى احلية منذ يناير  ،2018هذا النضال
الذي استند على تأييد املاليني من داعمي الثورة والتغيير ،إن
جتاوب غالبية شعبنا مع ثورة ديسمبر أتى نتيجة توفر أجواء
الثقة ،ومشاركة األغلبية العظمى من أبناء وبنات شعبنا ،كل
ح��س��ب م��وق��ع��ه وح��س��ب إم��ك��ان��ي��ات��ه ال��ث��وري��ة ف��ي م��واج��ه��ة حكم
جماعة األخوان املسلمني وإزاحة رأس النظام ،واآلن وجماهيرنا
تعيش مأساة حكم الطغمة العسكرية ،ومع تراكم الوعي الثوري
ستتوفر إمكانات أوسع للتغير اجلذري والثورة الشعبية.
املجد واخللود لشهداء الثورة..
اخلزي والعار للقتلة..
والنصر لشعبنا..
(كلمة امليدان  ،،3885الثالثاء  1فبراير )2022

النقابة مدرسة طبقية للعمال .ماذا
نفعل نحن كشيوعيني وس��ط النقابات
هل استطعنا أن نحولها إلى مدرسة أم
ت��ران��ا نحن ال��ذي��ن حتولنا؟ مل��اذا حتولنا
ومل���اذا ل��م نستطع جعل النقابة مدرسة
طبقية؟ أل��ي��س لغياب احل���زب املستقل
للطبقة العاملة دور في ذل��ك؟ أل��م يكن
مناضلونا ف��ي النقابات غير مسلحني
بالفكرة التي بلورها هنا اجنلس وحتى
إن ك��ان��وا مسلحني ب��ه��ا ل��م يستطيعوا
حتويلها إلى ممارسة وبرنامج عمل ألن
من يساعدهم ويرشدهم غير موجود.
نستنتج بشيء من املنطق أن املناضلني
املقتنعني بالعمل النقابي هم في حاجة
ل��وج��ود ه���ذا احل���زب ال���ذي ميتلك هذه
البوصلة التي وضعها بني يديه ماركس
واجنلس.
كالمي موجه للمناضلني املتواضعني
الذين لهم رغبة في التعلم وإتقان عملهم
ال��ن��ق��اب��ي مب��وج��ب ال��ب��وص��ل��ة الشيوعية.
ك�لام��ي ل��ن ي��ه��م ول���ن يهتم ب��ه أصحاب
اجلملة احملفوظة عن ظهر قلب حول
العمل النقابي الكفاحي والذين ميارسون
أفظع وأبغض املمارسات البيروقراطية
وه�����م ي���ن���ف���رون ال���ع���م���ال م����ن النقابة
ويفرغونها من الطالئع ومينعون النقابة
من أن تتحول إلى املدرسة البروليتارية
ألنهم ينشرون احللقية والكراهية بني
العامالت والعمال.

