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 يونس فيراشين يونس فيراشينضيف العدد :ضيف العدد :  

يتفقون  والتقدميني  الدميقراطيني  املناضلني  أغــلــب 
تقوم  البروباغاندا  من  نــوع  االجتماعي  ــوار  احل كــون  على 
الوعود  تــوزيــع  مــتــازمــني.  هدفني  لتحقيق  احلكومة  بها 
السلم  واملواطنني واحلصول على  للمواطنات  الدخل  بتحسني 
أصبح  هكذا  النقابية.  املركزيات  مع  صفقة  يف  االجتماعي 
حلقة  كل  بل  حلقاته  تنتهي  ال  مسلسا  االجتماعي  احلوار 
ما  تطبيق  ومتطيط  السابقة  احللقة  وعود  ذكر  إعــادة  هي 
بتفعيل  وعود  كانت  األخيرة  اجلولة  يف  حوله.  االتفاق  مت 
املنخرطني  معاشات  يف  الزيادة  بشان  سابقا  اتخذت  قرارات 
لن  أخرى  وعود  من  وجملة  االجتماعي  الضمان  صندوق  يف 

نصدقها إال بعد أن نراها تطبق على أرض الواقع.

جليوب  احلارقة  القضايا  حتاشى  االجتماعي  احلوار  لكن 
مادة  يف  وبخاصة  الغاء  يف  املتمثلة  واملواطنني  املواطنات 
احملروقات، وصم اآلذان عن تأميم شركة سامير، وكذا تدهور 
البطالة  وتفاقم  والصحة  التعليم  يف  االجتماعية  اخلدمات 
الفردي  الطرد  وجراء  املنتج  الشغل  مناصب  خلق  عدم  جراء 
واألمر  األدهى  العاملة.  الطبقة  له  تتعرض  الذي  واجلماعي 
الصحف  تناقلته  وما  األخبار  أن  وهو  احلالية  الظرفية  يف 
العديد  يف  واملالي  والتجاري  اإلنتاجي  النشاط  نتائج  عن 
االحتكارية  اجملموعات  من  العديد  أن  يبني  القطاعات  من 
وجودها.  تاريخ  طيلة  عليها  حتصل  لم  صافية  أرباحا  حققت 
هذه القطط السمان ازدادت ثروة ومتركزت لها األموال بينما 
عرفت الطبقات الشعبية حالة تفقير غير مسبوقة يف تاريخ 

املغرب.

ــى زرع  إل الــيــوم يــهــدف  ــاري  ــوار االجــتــمــاعــي اجلـ ان احلـ
السلم  وشراء  املفقرة  اجلماهير  هذه  صفوف  يف  االنتظارية 
الوعود  بعض  تلقيها  بعد  النقابية  املركزيات  من  االجتماعي 
مبادرات  خال  ومن  الدولة  تسعى  الوقت  ذات  ويف  الكاذبة. 
وعلى  البرجوازية  على  السخي  الدعم  توزيع  الى  احلكومة 
ومكتسبات  حلقوق  انتهاكا  األكثر  التراجعية  القوانني  سن 

عام. بشكل  والشغيلة  العاملة  الطبقة 

واجلمعوية  والنقابية  السياسية  القوى  تستطيع  وحتى 
التراجعية  السياسات  هذه  على  الطريق  تسد  أن  املناضلة 
اإلضراب  بحق  املتعلقة  القانونية  الترسانة  مترير  متنع  وأن 
بالوظيفة  املتعلقة  األساسية  وبالقوانني  النقابات  وبقانون 
فإنه  وغيره؛  التعليم  مثل  أساسية  بقطاعات  أو  العمومية 
موازين  اختال  وهو  عطب  أكبر  معاجلة  يف  اإلسراع  يتوجب 
وملعاجلة  املستبدة.  ودولتهم  الرجعية  القوى  لصالح  القوى 
تنسيق  بإطاق  النقابية  اجلبهة  تقوية  يتطلب  اخللل  هذا 
املغربي  االحتــاد  املناضلتني  املركزيتني  بني  ووحــدوي  عميق 
النقابات  وبني  للشغل  الدميقراطية  والكونفدرالية  للشغل 
برص  النقابية  اجلبهة  هــذه  تسند  أن  ويجب  القطاعية. 
نضالي  برنامج  اقــتــراح  عبر  االجتماعية  اجلبهة  صفوف 
طموح تنفذه اجلماهير املتضررة وخاصة يف األحياء الشعبية 
الدينامية  هذه  شان  من  إن  واملتوسطة.  الصغيرة  املدن  ويف 
وأن  الشعبية  اجلماهير  انتظارات  على  جتيب  أن  النضالية 
املفقرة  اجلماهير  وسط  للنضال  القوية  االستعدادات  متكن 
املكتسبات  انتزاع  حتى  تتضافر  وأن  نفسها  عن  تعبر  أن  من 
أغلى  بتقدميها  حققته  وأن  سبق  مــا  على  التراجع  ومنع 

التضحيات.  

عن  املنسجم  للتعبير  يطمح  وباعتباره  حزبنا  جهة  من 
فإننا  العاملة،  للطبقة  ــدى  امل والبعيدة  القريبة  املصالح 
للجماهير  املستقلة  الذاتية  التنظيمات  بناء  مهمة  سنواصل 
تسمح  قوى  موازين  لتحقيق  اجلهود  كل  وحشد  وحتصينها 
املكتسبات،  من  ممكن  قــدر  أكبر  بانتزاع  شعبنا  جلماهير 
التغيير  طريق  على  قدما  باملضي  يسمح  تراكم  وحتقيق 
املشترك  العمل  قنوات  بناء  يف  ماضون  إننا  كما  ــذري،  اجل
اللينينني  املاركسيني  واملناضلني  املناضات  مع  والــوحــدوي 
باعتبار هذه الوحدة ضرورية وال محيد عنها إلجناح عملية 
املشروع  هذا  املغربية؛  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  بناء 
من  واستشهد  جسام  تضحيات  أجله  من  قدمت  الذي  العظيم 

واملناضلني. املناضات  خيرة  أجله 
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اختارت الدولة دعم القطاع الخاص 
عبر كل الوسائل ...، وضرب المدرسة 

العمومية.

التعليم : سياسات لتأزيم القطاع التعليم : سياسات لتأزيم القطاع 
العمومي وخدمة القطاع الخاص العمومي وخدمة القطاع الخاص 

الوضع السياسي 
بالمغرب ومهام 

الماركسيين

حنظلة وأنوار الحجارة
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طنجة  مبدينة  العاملة  الطبقة  ألوضــاع  تتبعه  اطار  يف 
اجلماعية  والتسريحات  البشع  اإلستغال  ضد  ومعاركها 
دولتها  من  وبتواطئ  الباطرونا  طرف  من  لها  تتعرض  التي 
التي  البطولية   النضالية  املعركة  احمللي  املكتب  يتابع  
الذين   ،  ESPAMATEX شركة  عمال   و  عامات  تخوضها 
وذلك   2022 غشت   17 منذ  مفتوحا  اعتصاما  يخوضون 
الصناعي-  باحلي  الكائن  الشركة  مقر  وامــام  ــل  داخ مــن 
على  واحتجاجا  مكتسباتهم  عن  دفاعا   ، بطنجة  مغوغة- 
املدير  عليها  أقدم  التي  والتعسفية  التراجعية  اإلجراءات 
أكثر  منذ  السارية  اإلنتاج  منحة  عن  التراجع  منها  اجلديد، 
اإلنتاجية  الزيادة  ، وتكثيف اإلستغال بفرض  16 سنة  من 
املتكررة  التوقيفات  عن  ناهيك   ، األجور  تأدية  يف  والتأخر 
والطويلة املدة يف حق املمثلني النقابيني و مناديب األجراء ، 
الشروط  85 عاملة وعامل بسبب احتجاجهم على  ويف حق  

للعمل. والاإنسانية   املزرية 

عمال   9 بتعرض   08/09/2022 يوم  العمال  تفاجأ  كما 
املكتب  يف  وعــضــوات   اعــضــاء  كلهم/ن  عــامــات   4 ضمنهم 
استنادا   ، التعسفي  الطرد  إلى  عمال  مناديب  او  النقابي 
 211 مــن  ازيـــد  حــق  يف  مستعجلة  قضائية  أحــكــام  على 
ضمت  األولـــى  اجملموعة  مجموعتني  عبر  وعاملة  عامل 
ضمت  بينما   24.08.2022 يوم  صدر  وعاملة  عامل   85
يوم  احلكم  وصــدر  وعاملة   عامل   126 التانية  اجملموعة 
وإرغامهم  العمال  اعتصام  فك  على  وينص   01.09.2022
القضاء  لتسخير  خطيرة  خطوة  يف  العمل  استكمال  على 
خلدمة الباطرونا و يف خرق سافر  للحقوق الشغلية وضمنها 
الذي  اإلضراب  ممارسة  يف  واحلق  النقابي  التنظيم  يف  احلق 

والدولية.  احمللية  التشريعات  القوانني  كل  تخوله 
إدارة  متــادي  و  اخملتصة  والسلطات  الدولة  صمت  وامــام 
والعامات  للعمال  املشروعة  للمطالب  جتاهلها  يف  الشركة 

: عن  يعبر  العمالي  الدميقراطي  للنهج  احمللي  املكتب  فإن 

شركة  ــات  ــام ع و  عــمــال  ــع  م ــروط  ــش ــام ال تــضــامــنــه   --
انتزاع  أجل  من  النضالية  معركتهم  يف    ESPAMATEX

املشروعة. حقوقهم 
حق  وضرب  الباطرونا  خلدمة  القضاء  إلستعمال  ادانته   --

اإلضراب    يف  احلق  رأسها  وعلى  العاملة  الطبقة  ومكتسبات 
العاملة  الطبقة  جانب  الى  النضال  مواصلة  على  تأكديه   -
له.  تتعرض  الذي  البشع  واإلستغال  اإلنتهاكات  كل  وفضح 

الصفوف  رص  من  املزيد  الــى  العاملة  الطبقة  يناشد   --
اجل  من  العمالي  الدميقرتطي  النهج  بحزبها  واإللتحام 
من  خــال  مجتمع  وتشييد  اإلستغال  على  التام  القضاء 

الطبقات.
للتضامن  محليا  الدميقراطية  االطــارات  جميع  يدعو   --

نضاالتهم. ودعم  الشركة  هذه  وعمال  عامات  مع 

النهج الدميقراطي العاميل بطنجة يتضامن مع عامالت وعامل رشكة النهج الدميقراطي العاميل بطنجة يتضامن مع عامالت وعامل رشكة 
ESPAMATEXESPAMATEX

الدميقراطي  النهج  حلــزب  السياسي  املكتب  تـــداول         
 2022 شتنبر   18 بتاريخ  الــعــادي،  اجتماعه  يف  العمالي 
مستجدات  وأهم  للحزب  التنظيمية  القضايا  البيضاء،  بالدار 
هذا  وأصدر  ودوليا،  وطنيا  والسياسية  االقتصادية  األوضاع 

ليعلن فيه: البيان 
عىل المستوى الدولي:

التناقضات االقتصادية والسياسية والتصعيد  أن احتداد   --
يخيم  احلرب  شبح  يجعل  مما  العاملي،  املستوى  على  العسكري 
الستمرار  املتنامي  الــرفــض  ظــل  يف  العاملية  األجـــواء  على 
العالم،  على  الناتو  وحلف  األمريكية  االمبريالية  الهيمنة 
من  الرأسمالي  والــغــرب  ــو.م.أ  الـ بني  ــادة  ح تناقضات  وبــروز 
يف  يدفع  أصبح  ثانية،  جهة  من  خاصة  وروسيا  والصني  جهة 
احلركات  منه  تستفيد  أن  يجب  القطبية  متعدد  عالم  اجتاه 
االستقال  لتحقيق  الــقــارات  وباقي  أفريقيا  يف  التحررية 

لشعوبها. والشاملة  احلقيقية  والتنمية 
-  -  إدانته جلرائم الكيان الصهيوني يف مواصلته تقتيل الشعب 
االمبريالية  مبباركة  أراضيه،  وتهويد  البطل  الفلسطيني 
النظام  وضمنها  املطبعة،  الرجعية  العربية  واألنظمة  الغربية 
أمام  الفلسطينية،  القضية  تصفية  يف  انخراطه  على  املغربي، 
قواه  بقيادة  الفلسطيني  للشعب  والبطولية  الباسلة  املقاومة 

والثورية. الوطنية 
مسيراته  مواصلة  يف  الــســودانــي  الشعب  لكفاح  دعمه   - -
بقيادة  اجمليدة،  ثورته  مهام  الستكمال  ونضاله  االحتجاجية 
السوداني  الشيوعي  احلزب  من  بدعم  امليدانية  املقاومة  جلن 

مناورات  خملتلف  بطولي  حتد  يف  املناضلة،  الوطنية  والقوى 
واحملـــاور  االمبريالية  وعــمــاء  العسكرية  الديكتاتورية 

الرجعية.
الوطني: عىل المستوى 

السياسي:  المكتب  يسجل 
جتويع  يف  الرجعية  وحكومته  اخملزني  النظام  إمعان    -  -
الغذائية  املــواد  أسعار  رفع  عبر  املغاربة  من  الشعبية  الفئات 
ما  يف  األجــراء  على  الفتات  وتوزيع  أخرى  ومــواد  والبترولية 
متثيلية،  األكثر  النقابات  مع  االجتماعية  باحلوارات  يسمى 
ما  يف  املتمثلة  احلكومية،  ــاورات  ــن امل إلــى  يلجأ  املقابل  ويف 
احلوار  عن  املنبثقة  أبريل   30 اتفاق  مخرجات  بتنزيل  يسمى 
مترير  مــحــاوالت  إلــى  بــاألســاس  يهدف  ــذي  ال االجتماعي، 
اإلضــراب،  تكبيل  قانون  مقدمتها  ويف  الطبقية،  مخططاته 
الطبقة  حققتها  التي  املكتسبات  من  تبقى  ما  اجتثاث  قصد 
الشهداء  من  العديد  أجلها  من  وقدمت  املغربية،  العاملة 

واملعتقلني.

- - املعاناة الكبيرة للفئات املقهورة يف البوادي من آثار اجلفاف 
استحواذ  أمام  وعائاتهم،  الصغار  الفاحني  يهدد  أصبح  الذي 
وتوسيع  وإقامة  املياه،  ومصادر  األراضــي  على  الكبار  املاكني 
إلنتاج  املائية  الفرشة  تستنزف  ضخمة  رأسمالية  مشاريع 
الزراعات املوجهة للتصدير، ويعلن دعمه ووقوفه إلى جانبهم.
الــزيــادات  بنيران  واملــواطــنــات  املواطنني  عموم  اكــتــواء    -  -
ألثمان  املهول  واالرتفاع  الغذائية  املواد  أسعار  يف  الصاروخية 
التعليمية.  املؤسسات  يف  التسجيل  ورسومات  املدرسية  الكتب 

كما يدين سياسة تخريب التعليم العمومي بكل أساكه.
التي  بوجدة،  اجلامعي  احلي  لفاجعة  الشديد  استنكاره    -  -
إثرها  على  استشهد  الطلبة،  من  مجموعة  احتراق  إلى  أدت 
طالبني، جراء اإلهمال وافتقاد احلي اجلامعي ألبسط شروط 
كل  يعلن  كما  الكهربائية،  شبكته  واهتراء  والصحة  السامة 

الدعم للنضاالت الطابية عامة. 
- - إدانته الشديدة للقرار االنتقامي يف حق رفيقنا اسماعيل 
عبر  مال،  ببني  العمالي  الدميقراطي  النهج  مناضل  أمــرار، 
منه  انتقاما  العمومية  بــاإلدارة  كموظف  أجرته  من  حرمانه 
ملواقفه الصلبة والثابتة ودفاعا عن املدرسة العمومية والعمل 

النقابي األصيل  إلى جانب نساء ورجال التعليم باجلهة.
تسريح  يف  الباطرونا  مع  املتواطئ  النظام  لسياسة  إدانته   - -
ومن  شهور،  لعدة  وتشريدهم  والعمال  العامات  من  املئات 
ESPMATEX بطنجة وعامات وعمال  بينهم عمال معمل   

مبكناس. "سيكوميك"  معمل 
بجهة  الرعاة  الرحل  مافيات  ب  تَسيُّ باستمرار  تنديده     -  -
يف  جسيمة  ــرارا  أضـ مخلفني  الساكنة،  أراضـــي  على  ســوس 
اعتداءات  إلى  تتعرض  والتي  الساكنة  وممتلكات  املزروعات 

خطيرة أمام مرأى أعني السلطات احمللية.
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  لنضاالت  مساندته   - -
املعطلني باملغرب من أجل احلق يف الشغل والتنظيم، كما يندد 
الباد  ربوع  التي تطال مناضليها عبر  واملتابعات  باالعتقاالت 
اإلطــارات  جميع  من  يطلب  كما  اجلديدة(،  كرير،  بن  )تــازة، 
املناضلة االلتفاف حول معركة حركة املعطلني باملناطق خال 
شهر أكتوبر، ويدعوا مناضات ومناضلي احلزب إلى االنخراط 

فيها ودعمها بكل اإلمكانات، وجعلها معركة ضد البطالة.

املكتب السيايس النهج الدميقراطي العاميل املكتب السيايس النهج الدميقراطي العاميل 

ال بديل عن االنخراط يف قلب النضاالت العاملية  ال بديل عن االنخراط يف قلب النضاالت العاملية  

ورص الصفوف ملواجهة تغول الباطرونا واملخزنورص الصفوف ملواجهة تغول الباطرونا واملخزن
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ال بديل عن المقاومة الشعبية

للقضية  مــاتــقــدمــونــه  خــيــر  "إن 
ــكــم ضد  الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو نــضــال

أنظمتكم الرجعية " جورج حبش

تشهدها  التي  املستجدات  مع  تفاعًا 
نظم  ووطنيًا،  محليًا  اجلامعية  الساحة 
الوطني  ــاد  االحتـ ومــنــاضــات  مناضلوا 
نقاش  حلقية  تطوان  املغرب-موقع  لطلبة 
بعد  العلوم.  كلية  يف  فلسطني  بساحة 
شعار  ــق  وف اجلـــدد  بــالــطــاب  الترحيب 
جديد  دم  جديد  "طالب  التاريخي  أوطــم 
بنقابتهم  وتعريفهم  أوطــم"  شرايين  في 
العتيدة، نوقش حدث وجدة األليم الذي 
أدى لوفاة طالبني حرقًا يف احلي اجلامعي 
الذي يفتقر لكافة معدات احلماية واألمن 
اخملزني  للنظام  املسؤولية  الطلبة  وحمل 
ويف  اجلامعي.  واحلي  الكليات  يف  وأذياله 
ومناضات  مناضلو  ناقش  السياق،  نفس 
التطبيعية  األفعال  العلوم  بكلية  اوطــم 
الغاصب  الصهيوني  الكيان  مع  األخيرة 
منها،  جــزًء  اجلامعة  رئيس  ــان  ك والــتــي 
سياسة  ميثل  التطبيع  هذا  أن  واعتبروا 
ينهجها النظام مع الكيان الصهيوني يجب 
وطنية  معركة  إطــار  يف  الــطــاب  تعبأة  

ملناهضتها.
حللقية  مــوعــد  ضـــرب  مت  ــا  ــده ــع وب
القضية   مع  تضامنًا  احتجاجية  ووقفة 
شتنبر   19 اخلميس  يــوم  الفلسطينية 

2022 يف ساحة فلسطني بكلية العلوم.
احمللي  الطابي  العام  للرأي  نعلن  ومنه 

والوطني مايلي:
تشبتنا ب :

املــغــرب  لطلبة  ــي  ــن ــوط ال االحتــــاد   --
ومبادئه األربعة.

 13 املؤمتر  يف  العتيدة  نقابتنا  شعار   --
"القضية الفلسطينية قضية وطنية".

تنديدنا ب :

رأسها  وعــلــى  التطبيع  انـــواع  كــافــة   --
التطبيع األكادميي.

اجلامعة  لرئيس  املشبوهة  الــزيــارة   --
إلحدى مدن فلسطني احملتلة.

احلــي  إدارة  ــيــة  والمــســؤول متــاطــل   --
الستشهاد  أدى  ممــا  بــوجــدة  اجلــامــعــي 

الطالبني حمزة وحسام.
دعوتنا ل :

التطبيع   ــد  ض احــتــجــاجــيــة  وقــفــة   --
ودقيقة صمت ترحمًا على الشهيدين يوم 

اخلميس املقبل بكلية العلوم.
-- كافة كليات جامعة عبد امللك السعدي 
لتحمل مسؤوليتها التاريخية يف التصدي 

للتطبيع االكادميي.
-- كافة الطلبة والطالبات وكل الفصائل 
األساتذة  ونقابات  اجلامعية  واملكونات 
التطبيع  ــة  ــه ــواج مل املـــوحـــد  لــلــنــضــال 

واخلوصصة.
للتشبث  والــطــالــبــات  الطلبة  كــافــة   --
بنقابتهم العتيدة يف أفق بنائها وهيكلتها.

بيان صادر عن االتحاد الوطني لطلبة بيان صادر عن االتحاد الوطني لطلبة 

املغرب موقع تطوان كلية العلوماملغرب موقع تطوان كلية العلوم
لعامات  البطولية  املعركة  تتبع  ــار  إط يف 
ــاس ضد  ــن ــك ــال شـــركـــة ســيــكــومــيــك مب ــمـ وعـ
اجلماعية  والتسريحات  البشع  االســتــغــال 
الباطرونا  طرف  من  العمال  لها  يتعرض  التي 

املعركة  الزالــت  اخملزنية،  الدولة  مع  بتواطؤ 
العام  الشارع  يف   2021 نونبر  منذ  مفتوحة 
املذلة  وال  )املوت  شعار  حتت  الشركة  باب  أمام 

وحدتنا(. يف  قوتنا  وكذلك 
لم  ــاه؛  أعـ املــذكــور  االعــتــصــام  تــاريــخ  قبل 
شهرين  من  ألكثر  والعمال  العامات  يتوصل 
ــدم الــتــصــريــح  ــة، مـــع عـ ــري ــه ــش بــأجــورهــم ال
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  لــدى  بــالــعــمــال 
إضافة  سنوات.  خمس  من  ألكثر  االجتماعي 
ملدة  الصحية  التغطية  من  االستفادة  عدم  إلى 
احلقيقي  البديل  كان  املعاناة  هذه  بعد  سنتني. 

من  الشركة  بــاب  أمــام  االعتصام  هــو  للعمال 
املسلوبة. حقوقهم  استرجاع  أجل 

على  املسؤولني  مع  حوارات  عدة  إجراء  رغم 
والــي  اشــراف  حتــت  واجلــهــوي  احمللي  املستوى 
احلوار  محضر  حترير  ومت  مكناس  فاس  جهة 

: من أجل 
والعمال. العامات  أجور  صرف   --

الــوطــنــي  ــدوق  ــن ــص ال ــات  ــراط ــخ ان ــة  ــأدي ت  --
االجتماعي. للضمان 

العمل. الى  الرجوع   --
رفع  مت  للعمل؛  للرجوع  ــدد  احمل الــيــوم  ويف 
الستئناف  العمال  وتــوجــه  النضالي  الشكل 
مغلقة.  الزلت  الشركة  بأن  ليتفاجؤوا  عملهم 
مع  للسلطات  املكشوف  التواطؤ  يفسر  وهــذا 

الباطرونا.
الزال  ــر  ــط االس هـــذه  كــتــابــة  حـــدود  وإلـــى 
والتهميش  القهر  يعانون  والعمال  العامات 
حسب  مــؤخــرا  واجـــري  الــشــوارع  يف  مشردين 
مت  كما  مكناس  عامل  مع  حوار  العمال  تصريح 
للحوار  العليا  اللجنة  الى  وإرساله  ملف  إجناز 

لتدارسه. االجتماعي 
مسكنا  اال  ليس  للعمال  بالنسبة  هذا  وكل 
حتى  وصمودا  إصرارا  يزيدهم  وهذا  وتسويفا 

واملشروع. العادل  ملفهم  حتقيق 
حسين الحسيني   

مكناس

مستجدات ملف رشكة سيكوميكمستجدات ملف رشكة سيكوميك

    يتابع املكتب احمللي لفرع النهج الدميقراطي 
واستياء  كبير  بقلق  باها  أيت  باشتوكة  العمالي 
والعامات  العمال  تقتيل  نزيف  استمرار  عميق 
اليوم  صــبــاح  وقــعــت  حيث  ــي  ــزراع ال بالقطاع 
سير/شغل  حادثة   2022 شتنبر   15 اخلميس 
هيونداي  نوع  من  سيارة  بانقاب  تتعلق  مميتة 
مستوى  على  ــني  ــي زراع وعــمــال  عــامــات  تقل 
حلدود  عنها  نتج  اعميرة   أيــت  جماعة  تــراب 
عشرة  خمس  و  وعــامــلــة   عــامــل  وفــاة  الساعة 
وصفت  منها  حــاالت  أربــع  وصفت  أخــرى  إصابة 
بأكادير  املــركــزة  للعناية  نقلها  مت  باخلطيرة 
شهر  من  أقــل  يف  نوعه  من  الرابع  ــادث  احل وهــو 
مما  والعامات  العمال  نقل  وسائل  يهم  والــذي 
بتواطؤ  ــارد  ب بــدم  القتل  يف  مساهمة   يعتبر 
الترابية  االقليمية  السلطات  بــني  مكشوف 
استمرار  نتيجة  الزراعية  والباطرونا  واألمنية 
والعامات  العمال  بنقل  املتعلقة  احلوادث   هذه 
فيها  تتوفر  ال  نقل  بوسائل  الزراعي  بالقطاع 
والتي  ــة،  ــاي ــوق وال والــســامــة  الصحة  شـــروط 
مرأى  أمــام  واملسالك  الطرقات  مختلف  جتــوب 
فإن  وعليه  األمنية؛  السلطات  مختلف  ومسمع 
باها  أيت  باشتوكة  العمالي  الدميقراطي  النهج 

يعلن  باإلقليم  املستمرة  املأساة  هذه  يتابع  وهو 
العام احمللي والوطني ما يلي: للرأي 

لعائات  ــاة  ــواس وامل التعازي  بأحر  يتقدم   - -
والسلوان. الصبر  لهم  و يتمنى  الضحايا ودويهم 

التي  الشغل  حوادث  نزيف  باستمرار  يندد   --
ويحمل  والــعــامــات  الــعــمــال  ضحيتها  يــذهــب 
باإلقليم  واألمنية  احمللية  للسلطات  املسؤولية 
السير  قانون  تطبيق  عــدم  عن  تغاضيها  على 

واجلوالن يف شقه املتعلق بنقل االشخاص.
وجهويا  وطنيا  املسؤولة  اجلــهــات  يطالب   - -
اجــراءات  باتخاذ  العاجل  التدخل  الى  ومحليا 
العامات  تقتيل  استمرار  نزيف  لوقف  عملية 
بتوفير  الباطرونا  بالزام  الطرقات  على  والعمال 

وسائل نقل حتترم شروط الصحة و السامة.
والنقابية  الــســيــاســيــة  ــارات  ــ اإلطـ يــدعــو   --
باإلقليم  املناضلة  واجلــمــعــويــة  واحلــقــوقــيــة 
نضالية  مبادرات  لبلورة  والعمل  التنسيق  الى 
للطبقة  املمنهج  التقتيل  باستمرار  للتنديد 
واالستغال  اجلــشــع  أساليب  فضح  و  العاملة 
والــبــشــريــة  الطبيعية  ــوارد  ــم ــل ل الــرأســمــالــي 

باإلقليم.     

النهج الدميقراطي العاميل باشتوكة ايت باها يندد النهج الدميقراطي العاميل باشتوكة ايت باها يندد 

باستمرار نزيف حوادث الشغلباستمرار نزيف حوادث الشغل

طرف  من  األسبوع  هذا  بحر  يف  هجوم 
الرعاة الرحل على اماك الغير على دواوير 
غياب  ويف  النهار  واضحة  يف  تزنيت  إقليم 
االمن  على  باحلفاظ  املعني  للمخزن  تام 
اجلائر  بالرعي  املهاجمون   يكتف  .ولــم 
بل  والزيتون  واللوز  األركــان  اشجار  وسط 
هاجموا كل من حاول الوقوف يف طريقهم 
النيران  وأضــرمــوا  امــاكــه   على  حفاظا 
تصريح  حسب  الــقــرى  مــن  مجموعة  يف 
باإلغتصاب  النساء  ــددوا  وهـ ساكنيها  

.إبل معز وأغنام  يف ملكية  اشخاص ورمبا 
االرض  يف  عثت  اإلســم  مجهولة  شركات 
فسادا وأحرقت وهاجمت أصحاب احلق يف 
األرض وغاب عن الساحة اخملزن  والسبب 
إلنقاد  تستغيت   والساكنة  معروف،  غير 
سيصبح  الذي  االركــان  شجر  من  تبقى  ما 
يف خبر كان ما لم يتدخل املعنيون بامللف 

إليقاف النزيف ...

عبداهلل السامي...اشتوكا ايت بها

هجوم الرعاة الرحل عىل أرايض فالحية هجوم الرعاة الرحل عىل أرايض فالحية 
لساكنة دواوير بتافروت اد ملودلساكنة دواوير بتافروت اد ملود

تيزنيت

اعتذاراعتذار
الصادق  )عبد  اسم  إدراج  عن  الذهبي  املدني  للرفيق  اجلريدة  تعتذر 
فوق  عصابات  بعنوان    474 العدد  يف  نشرتها  التي  مقالته  يف  بنعزوزي( 

القانون ام حياد سلبي للسلطة.
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 FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  اجلهوي  املكتب  عقد 
اجتماعا  سطات  البيضاء  الدار  بجهة  الدميقراطي  التوجه 
مستجدات  تناول   ،2022 شتنبر   9 اجلمعة  يــوم  بعد  عن 
12 للجامعة،  الوطني  املدرسي واالستعداد للمؤمتر  الدخول 

املكتب اجلهوي مايلي: نقاش مستفيض سجل  وبعد 
األساك  يف  اجلهة  داخــل  البشرية  املــوارد  تدبير  سوء   --
وفائض  مــديــريــات  يف  مهول  )خــصــاص  الــثــاث  التعليمية 

أخرى(. مبديريات 
من  )أكثر  الدراسية  الفصول  داخل  االكتظاظ  استمرار   --
22- الوزارية  للمراسلة  ملضمون  صارخ  جتاوز  يف  تلميذ(،   40

301 يف شأن إعداد اخلريطة التربوية. 
التعليمية  النقابات  مع  اإلقليمية  اللجن  تفعيل  عدم   --
خرق  يف  منوذجا(  )اجلديدة  مديريات  بعدة  متثيلية  األكثر 
اكتوبر   4 بتاريخ   17/103 رقــم  الــوزاريــة  للمذكرة  سافر 

.2017
عليهم  املفروض  اجلدد  األساتذة  ضد  التمييز  استمرار   --
بدل  بتكليفات  منهم  مهم  عدد  وتوصل   ،2022 فوج  التعاقد 

.2016 تعيينات إسوة بزمائهم فوج 
عليهم  ــروض  ــف امل الــدعــم  أطــر  تعينات  عــلــى  الــســطــو   --
مهامهم  غير  مبهام  وتكليفهم  التعليمية  باملؤسسات  التعاقد 
رشيد  وموالي  احلسني،  )احلي  اإلقليمية  املديريات  داخل 

منوذجا(.
للجامعة  اجلــهــوي  املكتب  فــإن  ســبــق،  مــا  على  وتأسيسا 

يلي: ما  يعلن  الدميقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية 
املناضلة  التعليمية  الفئات  كل  مع  الامشروط  وقوفه   --
ضحايا  التعاقد،  عليهم  املفروض  الدعم  وأطــر  )األساتذة 
جتميد الترقيات، املقصيني من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 

10، ضحايا النظامني، حاملي الشهادات، املبرزين، املساعدين 
الوطنية،...( التربية  دكاترة  واإلداريني،  التقنيني 

الفورية  باالستجابة  الوطنية  التربية  وزارة  مطالبته   --
املفروض  ــاج  إدم مقدمتها  ويف  التعليمية  الشغيلة  ملطالب 
ــراع  واالس العمومية،  الوظيفة  أســاك  يف  التعاقد  عليهم 

لتطلعات  يستجيب  ومحفز  منصف  أساسي  نظام  بإخراج 
التعليم. ورجال  نساء 

بجهة  والتكوين  للتربية  اجلهوية  األكادميية  دعوته   --
جهوية  مذكرة  ــدار  إص ــرورة  ض الــى  سطات  البيضاء  ــدار  ال
جتاوز  قصد  البشرية،  املوارد  من  واخلصاص  الفائض  لتدبير 
بعدة  الثاث  التعليمية  األســاك  تعرفه  الــذي  االكتظاظ 
باملديريات  املعينني  الدعم  أطر  وضعية  وتصحيح  مديريات، 
املفروض  االساتذة  جلميع  تعيينات  واستصدار  اإلقليمية 

متييز؛ دون  اإلقليمية  املديريات  بجميع  التعاقد  عليهم 
والتكوين  للتربية  اجلــهــويــة  األكــادميــيــة  مطالبته   --
تدبير  يعرفها  التي  االختاالت  لتجاوز  العاجل  بالتدخل 

احملمدية. اإلقليمية  باملديرية  البشرية  املوارد 
األجور  من  واالقتطاعات  لاستفسارات  القاطع  رفضه   - -
األســاتــذة  وبــاخلــصــوص  التعليمية  الشغيلة  تلحق  الــتــي 
اإلضراب؛  بسبب  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  الدعم  وأطر 
واملواثيق  للدستور  صارخا  خرقا  تعد  التي  اإلجــراءات  هذه 
على  فاضحا  وتضييقا  املغرب،  عليها  صــادق  التي  الدولية 

النقابية. احلريات 
أستاذة   70 ضد  الصورية  واحملاكمات  باملتابعات  تنديده   - -
األحكام  واستنكاره  التعاقد،  عليهم  املفروض  من  وأستاذا 
وبرفع  بإسقاطها  ومطالبته  حقهم  يف  الــصــادرة  اجلــائــرة 
السياسيني  املعتقلني  جميع  سراح  وبإطاق  ضدهم  املتابعات 

باملغرب. الرأي  ومعتقلي 
عربي  ابـــن  ثــانــويــة  ملــديــر  املــقــصــود  التهجم  ــه  ــت إدان  --
ودعوته  مناضليها  أحد  شخص  يف  اجلامعة  على  التأهيلية 
املتضرر،  األستاذ  انصاف  إلى  الشق  بعني  اإلقليمية  املديرية 

النضالي املائم؛ الرد  املكتب اجلهوي بحقه يف  كما يحتفظ 
الى  باجلهة  اجلامعة  ومــنــاضــات  مناضلي  مناشدته   - -
جناح  يف  للمساهمة  الشاملة،  والتعبئة  التام  االنــخــراط 
1 و2 أكتوبر املقبل ببوزنيقة. 12 املزمع عقده يومي  املؤمتر 

- -  دعوته نساء ورجال التعليم إلى االلتفاف حول اجلامعة 
ــار  اإلط الــدميــقــراطــي  الــتــوجــه   FNE للتعليم  الوطنية 
املدرسة  عن  ودفاعا  للكرامة  صونا  واملكافح،  الصامد  النقابي 

العموميتني. والوظيفة 
عـــاشـــت الــجــامــعــة الــوطــنــيــة الــتــعــلــيــم الــتــوجــه 

مستقلة. كفاحية  الديمقراطي 

مناضلة وموحدة.                                                                                              التعليمية  الشغيلة  عاشت 

بيان املكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بيان املكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNEFNE التوجه الدميقراطي  التوجه الدميقراطي 
بجهة الدار البيضاء سطاتبجهة الدار البيضاء سطات

الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع فرع تطوان تدين الخطوة التطبيعية التي الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع فرع تطوان تدين الخطوة التطبيعية التي 
أقحمت فيها جامعة عبد املالك السعدي أقحمت فيها جامعة عبد املالك السعدي 

الصهيوني  العدو  إعتداءات  فيه  تستمر  الذي  الوقت  يف 
التقتيل  آلــة  وتــزيــد  الفلسطيني  الشعب  على  وجرائمه 
اجلبهة  يف  نتفاجأ   ، الفلسطينني  أرواح  حصد  يف  الصهيونية 
بإقدام  تطوان  فرع  التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية 
مذكرة  توقيع  على  السعدي  املــالــك  عبد  جامعة  رئــاســة  
إرادة  يف  ضدا  الصهيوني  الكيان  جامعات  إحدى  مع  تفاهم 

أشكال  لكل  الــرافــضــة  وشركائها  اجلامعة  مكونات  أغــلــب 
وخصوصا،  الصهيوني  العنصري  الفصل  نظام  مع  التطبيع 
على   خطورة  من  يشكله  ملا  واألكــادميــي،  الثقايف  التطبيع 
يحققه  وما  املغاربة  أذهان  يف  الفلسطينية  القضية  حضور 
من اختراق صهيوني جلامعات ومناهج تعليم املغاربة املؤمنني 
والذين  الفلسطينية  القضية  بعدالة  ووجدانيا  تاريخيا 

اجتمعت  فقد  وعليه  الشأن،  هذا  يف  نضالية  ماحم  سطرو 
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  للجبهة  احمللية  السكريتارية 
 : العام احمللي و الوطني ما يلي  التطبيع بتطوان لتعلن للرأي 
أقحمت  التي  التطبيعية  اخلطوة  لهذه  القوية  إدانتها   --
إلى  السعدي و دعوة رئاسة اجلامعة  املالك  فيها جامعة عبد 

التراجع عنها فورا وحاال.
 - طلبة   - )أســاتــذة  من  اجلامعة  مكونات  كافة  تدعو   --
واإلســتــعــداد  التطبيع  ــذا  ه ورفـــض  شجب  ــى  إل مــوظــفــني( 
الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  و  الدعم  أشكال  كل  خلوض 
قضيته  عن  ودفاعا  املقاوم،  الفلسطيني  الشعب  لهوية  صونا 

املشروعة. و  العادلة 
-- تعتزم إطاق سلسلة من اخلطوات النضالية التصعيدية 
باملوقف  تذكيرا  و  التطبيع  متاهة  يف  اجلامعة  إلقحام  رفضا 

للتطبيع. املناهض  املغربي  للشعب  املبدئي 
إستعدادها  عــن  تعبر  السكرتارية  ــإن  ف االخــيــر  ويف   - -
ألساتذة  املمثلة  الهيئات  كافة  مع  املشترك  للعمل  النضالي 
داخل  للتطبيع  الرافضة  والطلبة  واملوظفني  العالي  التعليم 

السعدي. املالك  عبد  جامعة 

التطبيع  إسقاط  يريد  الشعب 
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املركزية  اجلريدة  وهي  الدميقراطي  النهج  جريدة  تنشر 
النهج  حـــزب  املــغــربــيــة  الــعــامــلــة  للطبقة  املستقل  لــلــحــزب 
العامات  ملمثل  وتصريحات  رســائــل  العمالي  الدميقراطي 
ورفاقهم  لرفيقاتهم  موجهة  سيكوميك  شركة  يف  والعمال 
شركة  مــن  الــعــامــات  مــن  ورســائــل  اسباماطيكس،  شركة  يف 
اسباماطيكس الى رفيقاتهن ورفاقهن يف شركة سيكوميك. إنه 
النضاالت  ربط  بداية  إنها  العمالي،  النضال  تشبيك  من  نوع 
األلف  مسيرة  يف  األولى  اخلطوة  إنها  ببعض،  بعضها  العمالية 
ميل من دخول الطبقة العاملة ملعمعان الصراع الطبقي كطبقة 
العمالية واألطر  آمر جيد لن حتققه إال الطائع  لذاتها وهذا 
اإلرادة  توفرت  إذا  اليد  ملك  وهو  ممكن  أمر  انه  البروليتارية، 
والعزمية ومت بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة املغربية وهو 

أمر قيد االجناز.
الى  مبكناس  سيكوميك  شركة  وعــمــال  عــامــات  مــن  اوال 

رفاقهم عامات وعمال شركة اسباماطيكس بطنجة 
)معمل  مبكناس  سكوميك  شركة  وعمال  عامات  الزال 
يخوضون   2021 نونبر  مند  االلبسة(.  وصناعة  النسيج 
البشع  االستغال  ضد  الشركة  باب  أمام  البطولية  معركتهم 

والتسريحات اجلماعية للعمال.
يبلغ  الذين  العمال  يتوصل  لم  أعاه؛  املذكور  التاريخ  قبل 
بأجورهم  شهرين  مــن  ألكثر  وعاملة  عامل   550 عــددهــم 
الوطني  الصندوق  لدى  بالعمال  التصريح  عدم  مع  الشهرية؛ 
للضمان االجتماعي ألكثر من خمس سنوات. ومع هذه املعاناة 
أجل  من  املفتوح  االعتصام  هو  للعمال  احلقيقي  البديل  كان 

استرجاع حقوقهم املسلوبة.
للنقابة  العام  الكاتب  مع  ــوارا  ح أجرينا  ــار  االط هــذا  ويف 

)مندوب العمال( السيد : احلسيني حسني"

شركة  وعــمــال  عــامــات  معركة  تتابعون  كيف                
اسباماطيكس بطنجة؛ وكيف ترون دعمها ومساندتها؟

نتابع املعركة عن كثب عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 
.)CDT( وعن طريق االحتاد احمللي

لها  اإلعامية  الواجهة  أن  مبا  واملساندة:  للدعم  بالنسبة 
أن تنصب  العمال. ينبغي  التواصل بني  بالغة يف عملية  أهمية 
واملهام  القضايا  على  باألساس  والتحريض  الدعاية  يف  جهودنا 

الذي تخدم مصلحة الطبقة العاملة.
كما يجب علينا وضع برنامج مشترك ووحدوي لبلوغ أهداف 
مشتركة ال ميكن وصولها بشكل انفرادي نظرا الختال موازين 
أشكاال  يأخذ  العمل  هذا  ان  كما  املشترك،  العدو  لصالح  القوى 
عدة ويندرج ضمن التنسيق املناسباتي أو ألظريف إلى التنسيق 

املهيكل واملستمر.
 

               ماذا تقترحون على الطبقة العاملة والنقابات؟
الستغال  عــرضــة  األكــثــر  هــي  العاملة  الطبقة  أن  مبــا 
ظل  يف  أو  التبعية  الرأسمالية  نظام  ظل  يف  سواء  واالضطهاد 
لها  التي  هي  فإنها  وبالتالي  عامة  بصفة  الرأسمالي  النظام 
موقعها  بحكم  وأيضا  عليهما.  القضاء  يف  األساسية  املصلحة 
املتقدم يف عاقات اإلنتاج القائمة؛ والذي يجعلها تتوفر أكثر 
امتلكت  متى  التغيير  مسلسل  قيادة  مؤهات  على  غيرها  من 
يف  االنخراط  عليها  يجب  لذا  بذلك.  الكفيل  الطبقي  الوعي 
العمل السياسي وبناء أداتها السياسية )حزب الطبقة العاملة( 

؛ من أجل الدفاع عن مصاحلها.
إنها تعاني من ضعف كمي  النقابية غير مرضية؛  إن احلالة 

ونوعي يف جميع القطاعات والسيما يف القطاع اخلاص.
أمام  منيعا  سدا  يقفان  النقابي  والتشتت  البيروقراطية  ان 
االقتصادوية  طغيان  بسب  العمال  لدى  الطبقي  الوعي  منو 

النقابات  "دمقرطة  لشعار  وميكن  النقابات؛  وسط  والشقاق 
النضال  جانب  إلــى  املرحلة،  يؤطر  أن  النضالية"  والــوحــدة 
واستقالية  جماهيرية  من  النقابية  املبادئ  ترسيخ  أجل  من 
كل  وتدبير  تسيير  شفافية  عن  والدفاع  وتضامن  وتقدمية 
مناحي احلياة النقابية، علينا بلورة  برامج تكوينية وإعامية 
موجهة للعمال، كما يجب رصد أوضاع الطبقة العاملة وتطورها 
أن  شأنها  من  ووطنية  وجهوية  محلية  تتبع  جلــان  خــال  من 
تساعدنا يف تلمس املشاكل واإلشكاالت املطروحة بهدف العمل 

على تقدمي أجوبة بخصوصها.
وشكرا للنهج الدميقراطي العمالي على تواجده امليداني مع 

املقهورين واملعدمني.
الى  بطنجة  اسباماطيمس  وعــمــال  عــامــات  مــن  ثانيا 

رفيقاتهم ورفاقهم عمال وعامات شركة سيكوميك مبكناس.
بطاقة تعريفية عن الشركة:

يف  مختصة  شركة  وهــي   ESPAMATEX الشركة  اســم 
صناعة النسيج تعمل قانونيا منذ أزيد من 18 سنة يقع معملها 
370 عامل  يف املنطقة الصناعية مغوغة عدد عمالها يتجاوز 
ليصل  العدد  هدا  ويرتفع  العادية  اإلنتاج  فترة  خال  وعاملة 
الطلبيات. يف  الزيادة  فترات  خال  وعاملة  عامل   420 إلى 
عرفت الشركة خال السنة الفارطة تغييرا يف مشغلها وإدارتها 

معلومات عن المعركة العمالية:

إضراب  يف   ESPAMATEX شركة  وعامات  عمال  دخل 
للمطالبة  الشركة  ــواب  أب ــام  وأم داخــل  من  مفتوح  ومعتصم 
املشغل  طرف  من  املسلوبة  مكتسباتهم  واسترجاع  بحقوقهم 
وتراجعية  تعسفية  إجــراءات  إلى  جلأ  قد  كان  والذي  اجلديد 

ضد العمال من أجل التخلص من العمال القدامى ومن ضمنها: 
--  التراجع عن املنحة السارية منذ 16 سنة؛

-  -  تكثيف االستغال بفرض الزيادة يف اإلنتاج؛
-  -  جتويع العمال بالتأخر يف تأدية األجور؛

النقابيني  املمثلني  املدة يف حق  -  -  توقيفات متكررة وطويلة 
احتجاجهم  بسبب  وعاملة  عامل   85 وكذا  األجراء  ومندوبي 

على الشروط املزرية والاإنسانية للعمل؛

 211 من  أزيــد  حق  يف  مستعجلة  قضائية  أحكام  ــدار  إص  - -
عامل وعاملة تنص على فك االعتصام وإرغامهم على استكمال 

العمل؛
كلهم/ن  عامات   4 ضمنهم  9عمال  حق  يف  تعسفي  طرد    -  -

أعضاء وعضوات يف املكتب النقابي أو مندوبي العمال.
وقد مت فض االعتصام من طرف العمال بعد أن عاد حوالي 
إلى  جلأوا  آخرين   61 أن  حني  يف  العمل  إلى  وعاملة  عامل   60
مستحقاتهم  لهم  لتعوض  الشركة  ملتابعة  القانونية  اآلليات 
وعاملة  عامل   240 يقارب  ما  أصبح  ذلك  على  ,عاوة  املالية 
بدون عمل ومترددين يف العودة إلى العمل بالشركة يف ظل هذه 

الشروط اجملحفة يف حقهم. 
عمال  من  عاملة  مع  الدميقراطي  النهج  جريدة  حــوار  يف 
شركة  يف  رفاقهم  معركة  ــول  ح  ESPAMATEX شــركــة  
:جتيب  معهم  التضامن  ترى  وكيف  مكناس  مبدينة  سيكوميك 
وعامات  عمال  ورفيقاتها  رفاقها  حتية  بعد   : الزهراء  فاطمة 
 10 من  ألزيــد  بطولية  معركة  يخوضون  والذين  سيكوميك 
هذه  التنظيمية،  وحدتهم  فيهم  حتي  إنها  الشارع  يف  أشهر 
الوحدة التي تفتقدها الطبقة العاملة، كما حتي فهم إصرارهم 
النصر  حتقيق  حتى  الطويل  ونفسهم  املعركة  استكمال  على 
التي  املــزريــة  الــظــروف  من  بالرغم  حقوقهم  كل  واسترجاع 
يعيشونها وبالرغم من التجويع واحلرمان وكذلك سياسة صم 
وترى  والدولة  الباطرونا  طرف  من  بها  يواجهون  التي  اآلذان 
يتضامنوا  أن  العمال  وعلى  العمالي  التضامن  عن  بديل  ال  أن 
واملدن  والقطاع  املشغل  اختاف  من  بالرغم  البعض  بعضهم  مع 

واملساهمة يف التعريف مبعارك العمال.
     ما هي نصيحتها للطبقة العاملة والنقاابت؟

تتوحد  أن  العاملة  الطبقة  على  أن  الزهراء  فاطمة  جتيب 
ألن مصيرها واحد وأنها هي من تعاني من القهر والظلم واحلكرة 
على  ولو  األرباح  ثم  األرباح  جني  أجل  من  االستغال  وكذلك 
حساب أرواحها وصحتها. على عمال كل شركة ومعمل أن يكونوا 
يدا واحدة ضد إدارة املعمل والشركة ومن أجل انتزاع حقوقهم 
املسلوبة وفرض مطالبهم وحتسني شروط العمل، وكذلك على 
عمال القطاعات أن يتضامنوا فيما بينهم ألن الباطرونا موحدة 
ومتضامنة يف ما بينها، وكذلك على العمال أن يخرجوا من تلك 
الدائرة املغلقة التي يحصرون أنفسهم فيها وهي من العمل إلى 
املنزل، بل يجب عليهم أن يبحثوا على آليات التكوين واملعرفة، 
يعرفوا  أن  عليهم  يجب  كما  انتزاعها،  وآليات  حقوقهم  معرفة 
القوانني واملساطر وأن يسعوا إلى املعرفة كي يعرفوا جيدا كيف 
يدافعون عن أنفسهم وكيف يتخذون اخلطوات الصحيحة من 
أجل ذلك، أما بخصوص النقابات فأغلب العمال فقدوا ثقتهم 
أجل  ومن  العمال  ضد  الباطرونا  مع  تتواطأ  ألنها   النقابات  يف 
تلتزم  أن  النقابات  على  يجب  النقابي  العمل  يف  الثقة  إعــادة 
وليس  العاملة  الطبقة  وخدمة  والــشــرف  واملــبــادئ  بالصدق 
املكاتب  يف  ممثليهم  يختاروا  أن  العمال  على  كما  استخدامها، 
النقابية من اخمللصني والصادقني، وكذلك يجب على العمال أن 
أن يتعلموا  أوال  أن عليهم  يظلوا يقظني لكل خطوة، لهذا قلت 
وأن يسعوا للتكوين واملعرفة كي يعرفوا حقوقهم وكيف يجب 
الدفاع عنها. يف األخير شكرا للنهج الدميقراطي العمالي على 
الطبقة  عن  ودفاعه  تضامنه  وعلى  معركتنا  يف  معنا  تضامنه 
الدميقراطي  النهج  املقهورين وشكرا جلريدة  العاملة وعلى كل 

على استضافتها لنا.

عامالت وعامل رشكتي سيكوميك واسباماطيكس يف تبادل رسائل عامالت وعامل رشكتي سيكوميك واسباماطيكس يف تبادل رسائل 

املؤازرة يف خضم النضال والكفاحاملؤازرة يف خضم النضال والكفاح
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انحطاطا  ســنــوات  منذ  املغربي  السياسي  املشهد  يعرف 
غياب  يف  الدميقراطي  التقدم  مستوى  على  خطيرا  وتراجعا 
سياسيا  التبعية  بطبيعته  القائم  للنظام  حقيقية  إرادة  أي 
والريعية  االقــطــاب  املتعدد  االمبريالي  ــور  احمل يف  ألســيــاده 
والبرجوازية  بالكومبرادورية  أساسا  املرتبطة  اقتصاديا 
ولعل  العقار،  ومافيا  التجار  وكبار  العام  املال  ناهبي  من  احمللية 
احلياة السياسية الداخلية باملغرب تؤكد كل هذا مبجمله فا 
أحزاب سياسية )أحزاب إدارية أو أحزاب مت تدجينها يف خضم 
الصراع(  قادرة على أي  فعل ولو بحدوده الدنيا سواءا أغلبية 
يكثف  مما  االستقالية  ألدنى  تفتقر  معارضة   أو  "حكومية" 
ملصير  كمحدد  امللكية  للمؤسسة  املطلق  الفردي  احلكم  شعار 
الشعب املغربي بهتانا وزورا ضربا عرض احلائط للدميقراطية 

دولة  مرآة  تعكس  الواجهة  دميقراطية  طياتها  يف  احلقيقية 
االستبداد والفساد.

من  مرحلة  يعيش  متقدمة  جد  وتيرة  ويف  اليوم  فاملغرب 
عليها  التعبير  مت  اذ  االجتماعي،  املستوى  على  التراجعات 
اخملزنية  الرسمية  واحملافل  اخلطابات  خال  رسمي  وبشكل 
املتتبعني  لكل  وبامللموس  ليتضح   )2022 غشت   20 )خطاب 
مسايرة  عــن  النظام  قــدرة  عــدم  بالباد  السياسي  للشأن 
عن  للحديث  المجال  و  مسبقة  نية  وبسوء  احلالية  املتغيرات 
املغربي  الشعب  لصالح  ملموسة  مادية  اجتماعية  ــراءات  إج
صاروخي  ارتفاع  مقدمتها  يف  االسعار  غاء  بنيران  احملترق 
البترول  أسعار  سماء  يف  بعلوها  تعلو  والتي  احملروقات  ألسعار 
)انخفاض  التذبذب  حاالت  من  بالرغم  العاملي  السوق  ضمن 
مستمر ارتفاع متقطع( مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية 
تضررا  األكثر  الشعبية  الطبقات  من  املنحدر  املغربي  للمواطن 

من هذه السياسات الاشعبية الاوطنية.
األخــيــرة  احلــكــومــيــة  الـــقـــرارات  كــذلــك  ستوضحه  هـــذا 
بكل  الهزيل  األخير  االجتماعي  احلوار  بنود  بتنفيذ  املتعلقة 
السلم  لشراء  الهادفة  النقابية  للمركزيات  وانهزامية  العناوين 
االجتماعي بني اخملزن والنضاالت العمالية والنقابية املكافحة 
املكتسبات  وعلى  الكبرى  التطلعات  على  ضــدا  احلقيقية 
التاريخية للشعب املغربي املناضل التواق لانعتاق والتحرر من 

قبضة العدوان اخملزني املتسلط.
إن أي متتبع للشأن السياسي املغربي يرى أن يف قلب الدولة 
مسؤولية  يتحمل  من  نحو  والسباق  كبيرة  تناقضات  اخملزنية 
أو  امللكية  املؤسسة  يف  املتمثلة  النظام  طبيعة  هــل  الفشل 
حسب  وكاهما  وبرملان  حكومة  من  "الدستورية"  املؤسسة 

وتعليمات  إشـــارات  تطبق  لم  االخــيــرة    املؤسسة  أن  الــزعــم  
املؤسسة االولى، ولم تستوعب الروح اإلرادية  التي تتمتع بها 
القرار  متلك  ال  بكونها  فشلها  من  احلكومة   تتملص  حني  يف   ،
السياسي الذي يصنع خارج أسوارها وتعتبر كل اإلجراءات هي 
التزام  بأدنى  احلائط  عرض  ضاربة  فوقية  لتعليمات  تنفيذ 

انتخابي ميسح وجهها.
هذا اجلمود السياسي الذي مرت منه الباد بعد السيرورة 
2011 خلف  فراغا سياسيا كبيرا، ليتمكن اخملزن  الثورية يف  
اللحظة  يف  األوراق  ترتيب  إعــادة  عبر  نفسه  استعادة  مــن 
أساسا  إليه  تستند  سياسي  معبر  وجــود  غياب  يف  املطلوبة 
الطبقات التي من صاحلها التغيير يف مقدمتها الطبقة العاملة 
وباقي  الكادحني  وعموم  فاحني  من  املوضوعية  بتحالفاتها 

الوضع  يف  التأثير  على  قادرة  مناضلة  كقوى  الشعبية  الفئات 
السياسي الراهن.

اخلارجية  السياسة  تهم  التي  اهمية  أكثر  أخرى  جهة  ومن 
الصهيوني  الكيان  مع  بالتطبيع  واملتعلقة  باملغرب  للنظام 
الغاشم والذي سيولد سخط بعض الدول املناهضة لهذا الكيان 
الباد،  ومواطني  مواطنات  من  الكثير  األرجح  على  وسيغضب 
88 يف املئة من املغاربة الذين شملهم استطاع للرأي  فقد قال 
يف   70 ورأى  بإسرائيل  الدبلوماسي  االعتراف  يعارضون  إّنهم 
برّمته  املغربي  الشعب  تهّم  قضّيًة  الفلسطينية  القضّيَة  املئة 
 .)2019-2020 للعام  العربي  الــرأي  مؤّشر  تقرير  )بحسب 
وسوف يزعزع نظرة املواطن املغربي  للنظام وقد يغّير العاقة 
على  باملغرب   السياسي  الــقــرار  يف  واملتحكمني  الشعب  بــني 
باستمرار،  ودفاع  هجوم  حالة  يف  اصا  هي  والتي  البعيد  املدى 
األمر  وفرض  التطبيع  مسألة  لتقعيد  متواصلة  اآلن  واجلهود 
لقضية  وحتويلها  عادي  شيء  كأنها  املغربي  الشعب  عن  الواقع 
استثمارها،  بحكم  بها  القبول  نحو  الشعب  لوجدان  معادية 
كجالية  الصهاينة  املستوطنني  وجعل  اسرائيل  نحو  فالهجرة 
العاقات  لتطبيع  باإلضافة  وقت  أي  يف  بها  مرحب  مغربية 
والسياحة  كالتعليم  االستراتيجية  ــاالت  اجمل من  عديد  يف 
العاقات  لتثبيت  عربون   والطاقة  واألمن  واجليش  والتجارة 
املرفوضة  مع الكيان الصهيوني الغاصب املدفوع بإرادة أمريكية 

حتت أقدام الرجعية.
- في مهام الماركسيين:

الرأسمالية  استطاعت  السوفياتي  ــاد  االحت انهيار  مند 
الفكر  حقيقة  لتزييف  الــبــورجــوازيــة  الدعاية  استخدام 
سلبا  أثر  مما  العالم  عبر  املاركسيني  صورة  وتشويه  املاركسي 

التي  اجلسام  التضحيات  رغم  باملغرب  االشتراكي  الفكر  على 
قدمها املاركسيون باملغرب من استشهادات واعتقاالت.......

السياسية  لازمات  مازما  الرأسمالي  النظام  والعتبار 
إلقبار  احلقيقي  البديل  أن  يتضح  مرة  فكل  واالقتصادية، 
الرسمالية هي االشتراكية والتي لن تتحقق إال بقيادة الطبقة 
واملاركسيني  املاركسيات  كافة  وانــخــراط  وحلفائها  العاملة 
االعتبار  رد  ــادة  إع من  البــد  هنا  ومــن  ؛  البروليتارية  أنصار 
السياسية  البنى  لتغيير  ــدؤوب  ال والنضال  املاركسي  للفكر 
للتعديل  أو  لإلصاح  قابلة  غير  ألنها  احلالية  واالقتصادية 
بلغة  أسسها  تثبيت  على  البنى  هذه  وتعمل  تقبله،  لن  ألنها 
استمرار  يضمن  الذي  العاملي  الرأسمال  لصالح  والنار  احلديد 

اخملزن والهيمنة على احلياة العامة بالباد.
يف  املغاربة  باملاركسيني  املنوط  الدور  الى  بنا  يؤدي  هذا  كل 

مسلسل التغير اجلذري :

إذن أي دور للماركسيين في معمان الصراع 
الطبقي؟

الدميقراطي  النضال  جبهات  وبــنــاء  املاركسني  ــدة  وح  --
ستشكل سدا منيعا عن اخملزن ومن يلتف بفلكه الستمراره يف 

نهج مخططاته التصفوية.
حول  والسياسي  الفكري  للنقاش  ومنتديات  أوراش  فتح   --
وأهمية  العاملة  الطبقة  جانب  إلى  الطبقي  النضال  أهمية 

حزبها املعلن عنه    يف صيف 2022.
النقابي  بالعمل  االرتــقــاء  على  العمل  املاركسيني  على   --
إلى  املتنفذة  البروقراطية  ضد  والــصــراع  للنضال  كمدرسة 
القلب  العاملة  الطبقة  نقابي مكافح ميداني وتشكل فيه  عمل 
وتسييد  العاملة  الطبقة  نضاالت  بتوحيد  الدفع  مع  النابض 
مبدأ التضامن عمالي/عمالي وعمالي/شعبي، وحتويل النضال 
بني  السياسي  للصراع  حقل  الى  الصرف  االقتصادوي  النقابي 

الطبقة العاملة وحلفائها والبورجوازية وسلطتها.
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  حول  اللتفاف   --
التغيير  سيرورة  يف  اجلميع  النخراط  ملحة  ضــرورة  أصبحت 
املعادية  التوجهات  كل  ودحض  االنتظارية  عن  بعيدا  الثوري 
وجه  على  العاملة  والطبقة  عامة  املغربي  الشعب  ملصالح 

اخلصوص.
السياسات  ضد  للنضال  كمدخل  الشعب  بهموم  االلتحام   --
أدواتــهــا  اجلماهير  اكــتــســاب  عبر  اخملـــزن  لــدولــة  الطبقية 
االجتماعي  املستوى  على  املسلوبة  حقوقها  النتزاع  الذاتية 

واالقتصادي والترفيهي.... وحتصني املكتسبات.
اجلماهير"  تواجدت  أينما  "تواجدوا  لينني  مبقولة  عما   - -
فاملاركسيون مطالبون اآلن وقبل أي وقت مضى بإعطاء دفعة 
النضالي  تراجعها  ظل  يف  الطابية  للحركة  جديد  ونفس 
عام  بشكل  التعليم  منظومة  وعلى  عليها  اخملزن  هجوم  مقابل 
واسترجاع  الطابية  النقابة  إلعادة  واجلدي  اجليد  والتفكير 
البطالة  ضد  والنضال  العام،  النضال  يف  وانخراطها  وهجها 
البطالة  ضد  النضال  أن  اعتبارا  الكبرى  أهميته  له  كذلك 
مازمة  البطالة  ألن  كليا  الرأسمالية  مبناهضة  مرتبطة 
إعادة  يف  التفكير  يستوجب  مما  املتوحش  الرأسمالي  للنظام 
إحياء اجلبهة املوحدة ضد البطالة كآلية إلعطاء هذا اجلانب 

النضالي نفسا وروحا عالية موجهة ضد الدولة اخملزنية.
الباد  خطوط  حبيس  يكون  أن  الثوري  للنضال  ميكن  ال   - -
تضامن  ملبدأ  حتقيق  يف  أمميا  يكون  ضمنيا  نضال  هو  وإمنــا 
الشعوب مما  يعطي إشارات قوية املاركسيني عبر العالم لطرح 
ضد  ماركسية  أممية  بناء  طريق  عن  االني  الوضع  على  بديل 
عبر  مصيرها  تقرير  يف  الشعوب  حلق  جتسيدا  الرأسمالية 
الشعوب  كافة  وحترر  الوطني  التحرر  حتقق  ثورية  سيرورات 

من نيران االستغال.

الوضع السيايس باملغرب ومهام املاركسينيالوضع السيايس باملغرب ومهام املاركسيني
يوسف احا
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للكتلة  الممثلة  المخزنية  الدولة   أن  إىل  ذلك  مرد  ولعل   ، الشكلي  االستقالل  بداايت  منذ  بالدان  في  التعليم  حال  ذلك  أعمق،  أزمة  إىل  أزمة  من       
النظر  أخرى  جهة  ومن   ، جهة  من  استبدادها  من  المتضررة  االجتماعية  الفئات  خنوع  يضمن  أيديولوجي  ترويض  عنصر  التعليم  في  ترى  السائدة  الطبقية 
والرأسمالي  الطبقية  كتلتها  واستغالل  السياسية  سيطرتها  واستمرار  إنتاج  إعادة  تضمن  التي  القائمة  االجتماعية  التشكيلة  إنتاج  إلعادة   كأداة  إليه  
العالمي االمبرايلي الذي ترتبط به ألبناء الفئات الوسطى والكادحة كقوة عمل ذات أتهيل محدود .  ولعل المتتبع لإلصالحات المخزنية يدرك هذه الخلفية 
االكتلة  أبناء  ،مادام  ضحاايها  الشعبية  الطبقات  أبناء  كان   التي  لألزمة  تعميقا  سوى  تولد  لم  التي  اإلصالحات  هذه   ، للمدرسة  المخزني  للمنظور  الطبقية 
الصراع  اشتداد  حيث  المجاالت  أهم   أحد    التعليمية  المسألة  كان  ثمة  ومن  المغربية.  التعليمية  المنظومة  خارج  دراساتهم  يتابعون  السائدة   الطبقية 

ذلك.  ِتؤكد  الشكلي  االستقالل  بداية  منذ  التعليمية  ابلمسألة  المرتبطة  النقابية  والحركات  والطالبية  التالميذية  واالنتفاضات  المجتمعي، 

كرونولوجيا  ترصد  مقاالت   خالل  من   ، راهني  وبعد  تحليلي  اتريخي  بعد  ذات  محاور  ،في  العدد  ملف  في  ،سنتناوله  هذا  التعليمية  المسألة  موضوع      
 ،2015-2030 التعليم  إلصالح  االستراتيجية  الرؤية  المسماة  اإلصالحية  المحاوالت  آخر  ،وتحلل  الحقيقية  وخلفياتها  الفاشلة   المخزنية  اإلصالحات 

الطبقية. االجتماعية  للتشكيلة  إنتاج  كإعادة  المغرب  في  التعليمية  المنظومة  لبنية  الراهنة  الوضعية  وتشخص 

التعليم : سياسات لتأزيم القطاع العمومي وخدمة القطاع الخاص 

قلب  يف  ببلدنا  تناقضاتها  بكل  التعليمية  املسألة  ظلت 
منذ  القائم  النظام  أزمة  من  أساسيا  وجزءا  اجملتمعي  الصراع 
الفاشلة  اإلصــاحــات  سيل  ظل  كما  ونصف..  قــرن  من  أزيــد 

مازما إلسعاف هذه املنظومة املأزومة على طول تاريخها ... 
الثاني  النصف  يف  مبكرا  ظهر  التعليمي  االصاح  فمطلب 
اإلصاحي  الــوعــي  مــن  أساسيا  ــزءا  ج وشكل   19 الــقــرن  مــن 
التاريخ  عبر  وتطور  ونشأ  تأسس  كما  و  آنذاك  الناشئ  املغربي 
مطلبا  ظل  التعليمي  اإلصاح  أن  هذا  ومعنى  احلديث  املغربي 
املغربية  للدستورانية  التأسيسي  املطلب  اجلانب  الى  تأسيسيا 
من داخل النخبة التقليدانية  مع ابن املواز )العلوم الوقتية( 
ومحمد  حجي  وعمر  املوت(  او  )العلم  الصبيحي  وعبدالسام 
اخملزني  للتعليم  الفكري  األفق  انسداد  الحظوا  الذين  حجي 
املغاربة  وتضليل  جتهيل  مخزني  بظهير  حدد  والذي  املتخلف 
بثاثة كتب فقط وهي الصحيحني وكتاب دالئل اخليرات ومنع 
ما دون ذلك وكفر الفلسفة واملنطق والعلوم ...  واستمر مطلب 
االصاح التعليمي مع النخبة الوطنية )املبادئ االربعة( حتت 
على  اخملزن  انقاب  ومع  الشكلي  االستقال  وبداية  احلماية 
وحسم  ابراهيم  عبداهلل  برئاسة  الوطنية  احلكومة  برنامج 
اللبنات  ــاء  وإرس السائد  الطبقي  التحالف  لصالح  السلطة 
التعليمية  السياسات  انكشاف  وبداية  التبعي  للنظام  االولى 
للمدرسة  املوكولة  واإليديولوجية  السياسية  واملهام  واألدوار 
مطلبا  التعليمي  ــاح  االصـ مطلب  والزال  اصــبــح  املغربية 
مارس   23 ليوم  اجمليدة  االنتفاضة  االول  عنوانه  وكان  شعبيا 
واحلركة  اجلديد  اليسار  مياد  بدايات  شهدت  والتي   1965
من  وقيادتها  الطابية  للحركة  النوعي  والتحول  التاميذية 
داخل االحتاد الوطني لطلبة املغرب هذه االنتفاضة الشعبية 
سنة   15 فوق  للتاميذ  االقصائية  املذكرة  ضد  جاءت  والتي 
خلفية  ان  مبكرا  أدركــت  اجلماهير   ... التعليم  يف  حقهم  من 
يسيطر  من  حول  الصراع  هي  التعليمية  املسألة  حول  الصراع 
على املعرفة والثروة والسلطة وهذا الوعي واإلدراك سينسحب 

على املراحل الاحقة والى اليوم ... 
اإلصاح  كرونولوجيا  تتبع  على  سنقصر  الورقة  هذه  يف 
من  ومآالتها  ومساراتها  وخلفياتها  التعليم  ومعركة  التعليمي 

خال محورين اساسيني :
التبعية  ظــل  يف  التعليمي  االصـــاح  كــرونــولــوجــيــا   )1
أساسية  محطات  ثاثة  عبر  فيه  حتكمت  التي  واخللفيات 

حسب تقديرنا.
البديل  عناصر  وبعض  التعليمية  املسألة  معركة  آفاق   )2

التعليمي.
1( كرونولوجيا االصاح التعليمي واخللفيات التي حتكمت 

فيه خال صيرورات فرضه عبر ثاثة محطات كبرى :

يف  التعليم  معركة  بدأت  الشكلي  االستقال  بعد  مباشرة 
وخال  قبل  تبلورت  كانت  أساسية  تيارات  ثاثة  بني  بادنا 
واإلساموي  العروبي  ــاه  االجت وهــي:  الكولونيالية  احلقبة 
القدر  بهذا  تخترق  التيارات  هــذه  وكانت    ، والفرانكفوني 
تنحدر  التي  تلك  ســواء  جميعها  املغربية  النخب  أوذاك 
او  املدينية   ــر  واألس التجار  خصوصا  الوطنية  النخبة  من 
خصوصا،  القرويون   واالعيان  واشباهها  االقطاعية  القوى 
يف  متمركزة  كانت  والتي  واالوليغارشية  البيروقراطية  او 
واجليش  االدارة   : االستعماري  العهد  عن  املوروثة  املؤسسات 
اإلنعاش  وبرنامج  واالقتصادية  املالية  واملؤسسات  والشركات 

الفرز  وبعد   .. واملغربة   الزراعي  واإلصــاح  الوطني  والتعاون 
احلركة  يف   1959 سنة  الكبير  االنشقاق  إثــر  حصل  الــذي 
برئاسة  الوطنية  احلكومة  برنامج  على  واالنقاب  الوطنية  
له  حدد  عمومي  تعليم  لبناء  اخملزن  تفرغ  إبراهيم،  عبداهلل 
السياسي  النظام  خدمة  يف  والسياسية  األيدولوجية  املهام 
للدوائر  والتبعية  الثيوقراطي  الفردي  واحلكم  االستبدادي 
وبعدها  الفرنسية  خصوصا  العاملية  الرأسمالية  واملصالح 
السياسية  األوضـــاع  هــذه  وشكلت  والصهيونية،  األمريكية 
والثروة والسلطة بالطبع وفق شروط  املعرفة  والسيطرة  على 
الرأسمال العاملي والقسمة العاملية للعمل؛ شكلت هذه الظروف 
التمييز  ميكن  التعليمية  باإلصاحات  يسمى  ما  خلفية  كلها 

فيها بني ثاثة محطات اساسية : 
أ- محطة بناء وإرساء النظام التبعي 

واالستبداد المخزني :    
التعليم  املرحلة بإقرار املذهب اجلديد إلصاح  بدأت هذه 
تصورها  عــن  الوطنية  احلــركــة  كشفت  وفيه   1957 سنة 
 - األربــعــة:  املــبــادئ  الــى  يستند  والــذي  التعليمي  لــإلصــاح 
االفق  أن  ورغم  -واملغربة..  والتعريب   - والتعميم   - التوحيد 
املذكورة  املبادئ  خال  من  الوطنية  للحركة  والثقايف  الفكري 

التقليدي  واإلســام  العروبية  النزعة  تخترقه  تقليديا  ظل 
ولم يكن يشكل أي خطر على اخملزن، بل كان يتقاطع معه يف 
الكثير من اجلوانب،  ونظرا لعوامل اخرى مرتبطة بتناقضات 
احلركة الوطنية وبداية تصفية جناحها "التقدمي" خصوصا 
اخملزن  استفرد   ، ابراهيم  عبداهلل  بحكومة  االطاحة  بعد 
مبا  الكولونيالي  التعليمي  النظام  من  باهتة  نسخة  ببناء 
املبادئ  لذلك  موظفا  والتبعية  االستبداد  ومتطلبات  يتاءم 
والتعميم،  التوحيد  مبدأي  نسف  الــى  عمد  حيث  األربعة 
وهكذا احتفظ بتعدد األنظمة التعليمية التقليدية كالتعليم 
األجنبية  البعثات  وتعليم  اإلسامي  الثانوي  والتعليم  العتيق 
الوطنية  التربية  وزير  أصدر  كما  منها،  الفرنسية  خصوصا 
املذكرة املشؤومة التي تقصي التاميذ فوق 15 سنة من متابعة 
تعليمهم مما يفسر استمرار االجتاه النخبوي عند مخرجات 
 1916 سنة  ليوطي  اجلنيرال  انشأه  الذي  العمومي  التعليم 
واالسر  األعيان  من  املنحدرة  النخب  لتعليم  سيتوجه  والذي 
التقليدية يف ما سمي بالتعليم الثانوي العربي اإلسامي، وكان 
يعارض بشدة إدماج البيداغوجيا أي إقرار تعليم عصري على 
غرار التعليم امليتروبوليتاني؛ كما مت االحتفاظ بتعليم البعثة 
من  النخب  وبعض  باملغرب  األوربيني  لبقايا  املوجه  الفرنسية 
األوليغارشية املالية والعسكرية واإلدارية واالقتصادية والتي 
كانت الزالت مرتبطة باملصالح االستعمارية .. كما مت إحداث 
للفقراء  املوجه  املهني  والتكوين  التقني  الثانوي  التعليم 

والطبقة املتوسطة ... 
املد  تــأثــيــرات  عــن  وعزلها  األجــيــال  جتهيل  يتم  وحتى 
ومغربة  وأسلمة  بتعريب  آنــذاك  العاملي  والتحرري  اليساري 
التيار  أساتذة  استقدام  الى  عمد  حيث  التعليمية  املنظومة 
جمال  مع  صراعهم  مستغا    1961 سنة  مصر  من  اإلخواني 
ستبقى  لذلك  يدهم،  حتت  املنظومة  وجعل  الناصر  عبد 
السياسي  باإلسام  االن  حلد  مخترقة  التعليمية  املنظومة 
واملنهاج  املقررات  أسلمة  على  اشتغل  كما  واملشرقي،  اخملزني 
الثانوي  يف  حصصها  وقلص  الفلسفة  شعب  وأغلق  التعليمي 
اجلغرافيا  وعــرب  عربها  أن  بعد  اإلسامي  بالفكر  وربطها 
قبل  قام  كما  النشار؛  سامي  االخواني   اشراف  حتت  والتاريخ  
ذلك بإغاق معهد علم االجتماع وطرد األستاذ واملؤرخ شارل 
اندري جوليان الذي كلف يف بداية االستقال الشكلي بإنشاء 
االكادميية  التقاليد  وتأسيس  املغربية  اجلامعة  وتنظيم 

املغربية بشكل مستقل عن اخملزن .... 
ماي  انتفاضة  يف  واملثقفني  والطلبة  اليسار  احــداث  وبعد 
عبر  املغربي  الشباب  على  تأثيرها  من  وخوفا  بفرنسا   1968
ملغربة  مخططا  وضع  بالغرب،  املتعاونني  الفرنسيني  األساتذة 

األطر والتخلص من األجانب ... 

محمد شويا

كرونولوجيا اإلصالح التعليمي وخلفياتها يف مرحلة االستقالل الشكيل كرونولوجيا اإلصالح التعليمي وخلفياتها يف مرحلة االستقالل الشكيل 

يتبع ص 8



العدد : 475        88
من  22 إلى 28 شتنبر 2022 الملفالملف

والتبعية  االستبداد  إرساء  مرحلة  يف  اخملزن  متكن  وهكذا 
وتعريب  أسلمة  من  املاضي  القرن  ثمانينيات  بداية  حدود  إلى 
ومغربة املنظومة التعليمية وفرض سياسة التجهيل والتضليل 
واإلظام والقمع. وملا سأل االستاذ عبد الهادي بوطالب والذي 
الراحل  امللك  العراقي  الدين  عز  حكومة  يف  للدولة  كاتبا  كان 
ونحر  نفتح  أننا  كيف  عن  وزاريــا  مجلسا  يــرأس  كــان  ــذي  وال
األبواب  نغلق  الذي  الوقت  يف  العالم  على  املغربي  االقتصاد 
أجابه احلسن  التعريب واألسلمة  املغاربة عبر  على اجيال من 
املعارضني  فقط  يخرج  ألنه  التعليم  تخريب  يريد  انه  الثاني 

اليساريني؟؟!! 
ب- اإلصالح التعليمي في ظل سياسة التقويم 

الهيكلي :
اقتصادية  بــأزمــة  التبعية  ــاء  إرسـ مرحلة  املــغــرب  أنــهــى 
اواخــر  خانقة  الــرصــاص(  )ســنــوات  وسياسية  واجتماعية 
ومقدرات  مصالح  لربط  كنتيجة  املاضي  القرن  سبعينيات 

الباد مبصالح القوى الرأسمالية العاملية وأيضا ببناء شبكة من 
املغربة  برنامج  عبر  السائد  الطبقي  التحالف  لفائدة  املصالح 
واقتصاد الريع واالمتيازات، وشكل ذلك ضربة قاضية للمالية 
تشكلت  قد  كانت  التي  واملتوسطة  الصغرى  وللشركات  العامة 
بعد االستعمار املباشر ومما عمق هذه االزمات انخفاض كبير 

ألسعار الفوسفاط وسائر الثروات املعدنية وغيرها.. 
وملواجهة هذه االزمات جلأ املغرب لسياسة االقتراض، وهنا 
عليه  فرضت  والتي  العاملية  املالية  املراكز  لهيمنة  سيخضع 
 ... القروض  طلبات  لقبول  كشرط  الهيكلي  التقومي  سياسة 
اخلدمات  اعتبار  وأقساها  الشروط  وأقــوى  إخطر  من  وكــان 
العامة  املالية  على  أعباء  والصحة  التعليم  خصوصا  العامة 
وحاجزا يحول دون وفاء املغرب بخدمة الديون اخلارجية؛ كما 
القطاعات  بعض  تأهيل  اعادة  أيضا  السياسة  هذه  اشترطت 
والطاقة  املناجم  يف  العامة  وشبه  العامة  والشركات  اإلنتاجية 
والنقل، وفتحها أمام االستثمار املغربي والعاملي متهيدا للتحكم 
يف السيادة الطاقية والغذائية والسيادة على ثرواته وأيضا يف 

قراره التعليمي والصحي... 
ويف هذا اإلطار وبعد تعريب واسلمة التعليم وضبط مهامه 
من  مزيد  نحو  املنظومة  دفع  مت  واأليديولوجية..  السياسية 
النخبوية ومع سياسة إعادة انتاج نفس العاقات االجتماعية 
ووضع  االساسية  باملدرسة  سمي  ما  ــرار  إق عبر  والسياسية 
حواجز للتحكم يف ارتقاء اغلب أبناء وبنات الطبقات الشعبية 
نظام  وضع  سيتم  مرة  وألول  وهكذا  التعليمية   االساك  عبر 
التاميذ  من   60% ليصبح  النجاح  بكوطا  وربطه  التقومي 
وينتهي  ــدادي  إع الثالثة  السنة  يتعدى  ال  متدرسهم  سقف 
عاملة  يدا  ليصبحوا  املهني  بالتكوين  يسمى  فيما  املطاف  به 

رخيصة مجردة من جميع احلقوق الشغلية وتعاني من مختلف 
يف  التقشف  مت  كما  التعليمي؛  النظام  بحكم  االســتــابــات 
اإلنفاق على التعليم سواء يف البنيات او املوارد البشرية حيث 
مت فرض ماسمي بالساعات التضامنية على أساتذة االعدادي 
والتأهيلي، كما مت تقليص حصص اللغات واملواد العلمية وإلغاء 
التفويج وبعض املواد كالفنون التشكيلية واملوسيقى يف الوقت 
الذي وسعت فيه التعليم الديني يف املدرسة العمومية.. وضمن 
التجارة  منظمة  ملعايير  وانضباطا  الهيكلي  التقومي  سياسة 
العاملية، بدأ حترير اخلدمات التعليمية من خال فتح التعليم 
خصوصا  العاملي  والرأسمال  اخلــاص  الرأسمال  امــام  املغربي 
الحقا  تعميمه  وسيتم  اخلصوصية؛  واجلامعات  العليا  املعاهد 
على باقي االساك. وشكل هذا اإلجراء مقدمة لضرب اجملانية 
ومزيدا من األمية والعودة إليها والهدر املدرسي كما مت تقليص 
واإلطعام.  اجلامعي  السكن  إمكانات  وتقويض  اجلامعية  املنح 
وفساد  واختاسات  مالية  فضائح  تفجر  مع  ذلك  تزامن  وقد 

املنظومة  دعم  برامج  حتجب  اليونسكو  جعل  مما  الصفقات 
التعليمية ... 

وبعد تقرير البنك العاملي ما يسمى بتقرير السكتة القلبية 
مزيد  الى  املتوحشة  الرأسمالية  العوملة  ظل  يف  الدولة  انتقلت 
من التضييق على التعليم العمومي عبر تشجيع القطاع اخلاص 
من  ابنائها  تعليم  متويل  يف  األسر  مساهمة  بأهمية  والتلويح 
 2010 2000 و  خال ما سمي مبيثاق التربية والتكوين بني 
والذي أعلن مهندسه مستشار امللك مزيان بلفقيه  سنة 2007 
 2008 آنذاك  للتعليم  األعلى  للمجلس  تقييمه  وأوكل  فشله 
برنامجا  واقترح  لألساتذة  إفاسه  مسؤولية  حمل  والــذي   ،
والتجهيزات  البنيات  مستوى  على  ال  بدوره  أفلس  استعجاليا 
على  وايضا  البشرية  املوارد  تأهيل  مستوى  على  وال  والتمويل 
قام  االدماج(  )بيداغوجيا  البيداغوجية  االختيارات  مستوى 
الوزير الوفا بإلغائه فأصبحت املنظومة التعليمية تائهة بدون 

هوية بيداغوجية... 
ج- محطة الهجوم النيوليبرالي المتوحش وفرض 

الرؤية االستراتيجية 2015/2030  :
تعتبر الرؤية االستراتيجية آخر إصاح للمنظومة وتدعي 
هذه الرؤية املسماة استراتيجية رغم أنها لم تستند الى تقييم 
املسؤولني  محاسبة  وال  السابقة  االصــاحــات  فشل  أسباب 
وهي:  أهداف  ثاثة  حتقيق  تستهدف  أنها  تدعي  ذلك،  على 

اإلنصاف وتكافؤ الفرص ثم االرتقاء واجلودة ... 
اإلطار  :القانون  لتصريفها  القانوني  للوعاء  رجعنا  إذا  لكن 
51/17 ، جنده يضرب كل املبادئ والشعارات التي رفعتها هذه 
ضرب  عند  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  مبدأي  خصوصا  الرؤية 
العالي  والتعليم  التأهيلي  سلك  يف  خصوصا  اجملانية  مبدأ 

أبشعها  التوظيف  اشكال  تنويع  عبر  اجلــودة  مبدأ  ضرب  ثم 
االولي  كالتعليم  حيوي  قطع  يف  باملناولة  والتشغيل  التعاقد 
النقابية  احلريات  قمع  إلى  إضافة  أخرى  تعليمية  وخدمات 
الترقي  نظام  وتصفية  والتنظيم  اإلضراب  يف  احلق  خصوصا 

بالشواهد والتكوين ...
2( آفاق معركة المسألة التعليمية وبعض 

عناصر البديل التعليمي:
تدير الدولة صراعا قويا ومستمرا حول املسألة التعليمية 
وحتى  للمنظومة  اإلصــاحــيــة  اخملــطــطــات  عــبــر  بــاملــغــرب 
والطابية  التاميذية  اجلماهير  على  املسلط  القمع  عبر 
النقابية  والهيئات  التعليم  ورجال  نساء  وعلى  أسرهم  وعلى 

والتنظيمات املناضلة على هذه الواجهة ... 
ورجال  واألمهات  واآلباء  اجلماهير  هذه  تواجه  املقابل  ويف 
والتصفوية  الطبقية  السياسات  وإطاراتهم  التعليم  ونساء 
الصمود  ورغــم  اجلامعي،  الــى  ــي  األول من  العمومي  للتعليم 
تتمكن  اجلماهير،  هــذه  تقدمها  التي  اجلسام  والتضحيات 
فما  التراجعية؛  وبرامجها  مخططاتها  مترير  من  دائما  الدولة 

هي أسباب ذلك وما آفاق هذه املعركة الطبقية؟؟!
أ-األسباب التي تمكن الدولة من تمرير سياساتها 

وآفاق المعركة:
مترير  على  الدولة  تساعد  التي  الرئيسية  األسباب  من 
تسميه  مــا  عبر  العمومي  التعليم  لتصفية  مخططاتها 
الفئوية  عبر  واملقاومات  النضاالت  تشتت  هناك  اإلصاحات 
أصبحت  التي  والوصولية  االنتهازية  والنزعات  واالنقسامية 
الهجوم  أمام  اندحارها  مرحلة  يف  املتوسطة  الطبقة  تخترق 

الرأسمالي املتوحش ... 
للنضال  املؤطرة  اجلماهيرية  احلركة  تنظيمات  ضعف  ثم 
جمعيات  ومخزنة  النقابية  االنقسامية  منها  التعليمي 
ــة الــتــامــيــذيــة، وتــراجــع  ــرك ــور احل ــم ــاء واألمـــهـــات وض ــ اآلب
بداية  منذ  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  الطابية  املنظمة 

الثمانينيات.. 
قطب  يشكل  كان  الذي  املناضل  اليسار  واخطاء  ضعف  ثم 
وعضوي  شعبي  دميقراطي  تعليم  أجل  من  الصراع  يف  الرحى 

يرفد حركة حترر شعبنا.. 
فكل  العمومي  التعليم  أجل  من  املعركة  آلفــاق  وبالنسبة 
النضالي  الفعل  الستنهاض  متوفرة  املوضوعية  الــشــروط 
تعليم  على  املتوحش  النيوليبرالي  الهجوم  أمــام  التعليمي 
املغاربة للسيطرة على مزيد من املعرفة والثروة والسلطة.. هذه 
الذاتية  الشروط  تأهيل  يقابلها  أن  يجب  املوضوعية  الشروط 
وجتذير  وتوحيد  العاملة  الطبقة  حزب  رأسه  وعلى  لليسار 
وعلى  اجلماهيرية  واملنظمات  الذاتي  الدفاع  أدوات  وتوسيع 
يف  التاميذية  واحلركة  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  رأسها 
من  أيضا  وجيد..  مجاني  عمومي  تعليم  أجل  من  جبهات  إطار 
السياسات  بنقد  االكتفاء  عدم  الضرورية:  الذاتية  الشروط 
لبديل  تصور  ــداد  اع بل  العامة  الشعارات  ورفــع  التعليمية 

تعليمي حقيقي دميقراطي شعبي ...  
ب-بعض عناصر البديل التعليمي: 

القرار  بتحرير  بادنا  يف  التعليمية  املسألة  تخليص   --
الدولة  سياسات  ومــن  العاملية  املالية  املــراكــز  من  التعليمي 
امللتفة  واجلمعوية  والنقابية  السياسية  القوى  مع  وتوافقاتها 

حولها.. 
- - توحيد التعليم وتعميمه ومجانيته.

املنجزات  على  ومتفتح  وعــصــري  وعلمي  جيد  تعليم   --
التعليمية التقدمية يف العالم.

- - فصل التعليم الديني عن التعليم العمومي.
ومتعلمني  بيداغوجية  وهــويــة  تعليمي  منهاج  فــرض   - -
ومعلمني عضويني من أجل شعب متعلم وقادر على فهم العالم 

فهما علميا.

تتمة مقال كرونولوجيا اإلصالح التعليمي وخلفياتها في مرحلة االستقالل الشكلي
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مبنظومة  يتعلق   51.17 ــم  رق إطـــار   – ــون  ــان "ق ــدر  ص
كأجرأة   2019 عــام  العلمي"  والبحث  والتكوين  التربية 
 2025-2030 التعليم  إلصــاح  االستراتيجية  للرؤية 
املناظرات  كل  إليه  انتهت  الذي  الفشل  جتاوز  محاولة  مببرر 
والتعليم  التربية  منظومة  حول  اخملزنية  والبرامج  واملواثيق 
على  اســتــمــراريــتــه  ولــفــرض  العلمي  والــبــحــث  والــتــكــويــن 

املتعاقبة. احلكومات 
اإلطار: القانون  تعريف 

مرجعا  يشكل  عــام  تشريعي  نــص  اإلطـــار   - الــقــانــون 
واملناشير  كاملراسيم  تنظيمية  أو  تشريعية  قانونية  لنصوص 
الدولة  لسياسة  العامة  األهداف  ويضع  واملقررات  والقرارات 

يف أحد اجملاالت.
يف  وطبقتها  التشريعية  الصيغة  هذه  الدولة  واختارت 
عدد من القطاعات ومنها: املنظومة الصحية، حماية حقوق 
والتنمية  البيئة  بها،  والنهوض  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص 
 ... العلمي  والبحث  والتكوين  التربية  منظومة  املستدامة، 
ميثاق  مبثابة   03.22 رقم  اإلطار  القانون  مشروع  وآخرها 

البرملان.    أمام  املعروض  لاستثمار 
البرامج  الــدولــة  جربت  أن  بعد  االختيار  هــذا  ويــأتــي   
ــا يف الــنــهــوض  ــع ــي فــشــلــت فــشــا ذري ــت االســتــعــجــالــيــة وال

أزماتها.  عمقت  اختاالت  وخلقت  املعنية  بالقطاعات 
الدولة  رغبة  عن  تعبر  االستعجال  سياسة  كانت  وإذا 
مشاريع  لوضع  الدستورية  املؤسسات  يف  النقاش  جتاوز  يف 
بذلك،  الــعــدد  ــدودة  ــح وم معينة  جلــن  وتكليف  اإلصـــاح 
سياسة  على  تأكيد  القوانني-اإلطار  سياسة  اعتماد  فــإن 
مــدة،  منذ  الــدولــة  عليها  تسير  التي  الشامل  االســتــبــداد 
واحلكومات،  والبرملان  واالنتخابات  األحزاب  ألدوار  وتقزمي 
املماة  اخملزني  النظام  لسياسات  تنفيذية  أدوار  يف  وحصرها 

العاملية. اإلمبريالية  الدوائر  من 
اإلطار:  - القانون  كرونولوجيا 

للتربية  األعلى  اجمللس  رئيس  قدم   :2015 ماي   20
لإلصاح  االستراتيجية  "الرؤية  العلمي  والبحث  والتكوين 
بصياغة  احلكومة  رئيس  أمر  الذي  للملك   "2015-2030

إطار؛ قانون 
مشروع  على  احلكومي  اجمللس  صادق   :2018 يناير   04

51.17؛ القانون - اإلطار 
20 غشت 2018: صادق اجمللس الوزاري على املشروع؛

05 شتنبر 2018: أحيل املشروع على مجلس النواب؛  
22 يوليوز 2019: صادق البرملان على املشروع؛

19 غشت 2019: نشر القانون اإلطار 51.17 يف اجلريدة 
الرسمية.

والمحلي: الدولي  التعليمي  السياق 
دولي  سياق  يف   51.17 لإلصاح  اإلطــار   - القانون  جاء 

سماته: أهم  ومحلي 
إنــشــيــون )مــديــنــة بــجــنــوب كــوريــا  1( صـــدور إعـــان 
حتت   "2030 حتى  "التعليم  حول   2015 سنة  اجلنوبية( 
مدى  والتعلم  والشامل  املنصف  اجليد  التعليم  "نحو  شعار 
شكل  والذي  للدول؛  التعليمية  للسياسات  كموجه  احلياة" 
الدولي،  الصعيد  على  بالتعليم  للنهوض  اخلامسة  الرؤية 
واتفاق   ،2000 داكــار  وإعــان   ،1990 جومتني  إعــان  بعد 
للجميع  التعليم  لرصد  العاملي  والتقرير   ،2014 مسقط 

2015؛
املستدامة  التنمية  خلطة  املتحدة  األمم  ــدار  إص  )2
التعليم  "ضمان  حــول  منه  الــرابــع  الهدف  وخاصة   2030

مدى  التعّلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف  اجليد 
احلياة"؛

يف  التعليم  يف  احلق  ضمان  من  الدولة  دور  حتول  لقد   )3
 ،2011 دستور  يف  تيسيره"   " مجرد  إلى  السابقة  الدساتير 
الحقا  مست  التي  للتراجعات  الشروط  الدولة  هيأت  وبذلك 

التعليم؛  احلق يف 
4( كان مصير كل املناظرات واخملططات واملواثيق والبرامج 
اجلميع  وأصبح  الفشل؛  السابقة  التعليم"  ل"إصاح  اخملزنية 
العلمي  والبحث  والتكوين  التربية  منظومة  أزمة  بتعمق  يقر 

التغيير"؛ أو  باإلصاح  ويطالب 
والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  اجمللس  إصــدار   )5

2030-2015"؛ لإلصاح  االستراتيجية  ل"الرؤية  العلمي 
أجل  مــن  وتسابقهم  الــرأســمــالــيــني  جشع  تــزايــد   )6
املؤسسات  من  الكثير  تفويت  ومــن  الدعم  من  االستفادة 
فيه  جتتمع  ــع  واق ظــل  يف  وخــاصــة  العمومية،  التعليمية 

واملال.  السلطة 
التعليم: في  والحق  اإلطار  القانون 

ضمان  يف  ملسؤوليتها  واضح،  بشكل  الدولة،  حتمل  عوض 
الدولة  تتملص  أن  اإلطار   - القانون  اختار  التعليم  يف  احلق 
العبء  من ذلك وأن يقحم جهات غير قادرة على حتمل هذا 
اجملتمع  وجمعيات  اخلــاص  والقطاع  الترابية  كاجلماعات 
ناحظ  الذي  الوقت  يف  ذلك  ومت  واآلبــاء؛  واألمهات  املدني 
يف  التعليم  يف  احلق  تعريف  توسيع  نحو  دوليا  توجها  فيه 

التعليم مدى احلياة. مختلف االجتاهات ليشمل احلق يف 
المهني: والتكوين  األولي  التعليم 

والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية  منظومة  جناح  إن 
يف  األولــي  التعليم  دمج  يقتضي  ــأدواره  ب القيام  يف  العلمي 
الشعب  باقي  جانب  إلى  املهني  والتكوين  االبتدائي  التعليم 
الذي  التوجه  هو  وهذا  التعليمية،  املؤسسات  نفس  داخل 
والتعليم؛  بالتربية  الصلة  ذات  الدولية  املنظمات  به  تطالب 
غير أن نص القانون – اإلطار يناور يف هذه املسألة تارة بوضع 
آجال لذلك ومتلص الدولة من مسئولية توفيره وتارة أخرى 
والتكوين  املدرسي  التعليم  بني  روابط  "إرساء  عن  باحلديث 
من  بدال  منسجم"  بيداغوجي  تنظيم  يف  ودمجهما  املهني 

الكلي. الدمج 
اللغوية: الهندسة 

هو  اإلطار   - القانون  على  الغالب  التوجه  أن  الواضح  من 
واللغة  العربية  اللغة  حساب  على  األجنبية  اللغات  تقوية 
األخيرة.  بهذه  االهتمام  يف  تراجع  هناك  وأن  األمازيغية، 
املواد  تدريس  عن  محتشم  تراجع  سوى  اللغوي  التناوب  وما 

بالعربية. العلمية 
الشغيلة  ومكتسبات  حقوق  عىل  هجوم 

: لتعليمية ا
البشرية":  "املـــوارد  حــول  الــســادس  الباب  مــواد  تتناول 
والتكوين  والتعليم  التربية  مهن  ألخاقيات  تعاقدي  ميثاق 
التربوية  األطــر  وكفايات  مهام  حتديد  العلمي،  والبحث 
واإلدارية والتقنية، دالئل مرجعية للوظائف واملهن، ماءمة 
مهن  املهنية،  الفئات  مبختلف  اخلاصة  األساسية  األنظمة 
مراجعة  والتفتيش،  والتدبير  والتأطير  والتكوين  التدريس 
املستمر  للتكوين  برامج  األساسي،  التكوين  ومناهج  برامج 
واملتخصص. إنه انتقال من املدرس املربي إلى املدرس التقني، 
ومن  الفئوية،  من  ومزيد  مهن  عدة  إلى  واحــدة  مهنة  ومن 
إلى  دميقراطية  تربوية  بطرق  املدبرة  التربوية  املؤسسة 
وهاجسهم  املهام  يف  غارقني  بتقنيني  تقنيا  املدبرة  املقاولة 
للهشاشة  ــال  وإدخ املهني  لاستقرار  إنهاء  إنــه  املــردوديــة. 

احلقوق. على  للواجبات  وتغليب  للقطاع 
األمية: محو 

الرسمية  املصادر  حسب  املائة  يف   32 األمية  نسبة  تبلغ 
وتعتبر  الدولية؛  املنظمات  حسب  ذلك  من  وأكثر  املغربية، 
يف  التعليمية  السياسات  واضعي  على  عــارا  النسبة  هــذه 
لتجاوز  سنوات   10 اإلطــار   – القانون  يحدد  أن  أما  املغرب؛ 
هذه اآلفة، فهو تأكيد لعدم رغبة الدولة اخملزنية يف التمتع 
يف  واضــح  بشكل  عنه  التعبير  مت  والــذي  التعليم  يف  باحلق 
1965- الثاثي  واخملطط  بنهيمة  مذهب  مع  خاصة  املاضي 

 .1967
التعليم: خوصصة  من  مزيد  نحو 

مؤسسات  تفويت  يف  فقط  تتمثل  ال  التعليم  خوصصة  إن 
من التعليم العمومي إلى القطاع اخلاص، بل تشمل أيضا دعم 
والسماح  اخلاص  القطاع  يف  التعليمية  للمؤسسات  الدولة 
ونقل  العمومي  التعليم  فضاءات  باستغال  اخلاص  للقطاع 
التربية والتعليم  إلى منظومة  املقاولة  مفاهيم وطرق تدبير 
 51.17 اإلطار   – القانون  وينص  العلمي.  والبحث  والتكوين 
القطاع  ويشجع  اخلوصصة  من  األشكال  هذه  جميع  على 

العمومي.  التعليم  افتراس  على  اخلاص 
العمومي: للتعليم  وتفكيك  للتربية  تسليع  اإلطار  القانون 

كان مثيرا لاستغراب حدة النقد الذي وجهته العديد من 
أن توالي مخططات  العمومي، غير  للتعليم  الدولة  مؤسسات 
والتكوين  والتعليم  التربية  منظومة  حول  الدولة  وبرامج 
البعيدة  اخللفية  هذه  ذلك؛  خلفية  كشفت  العلمي  والبحث 
إلى تسليع  العمومي؛ بل تهدف  التعليم  البعد عن إصاح  كل 
العمومي من أجل تسهيل خوصصة  التعليم  التربية وتفكيك 
– اإلطار العديد من  األجزاء املربحة منه؛ وجند يف القانون 

التي تؤكد هذه احلقيقة: املواد 
والتعليم  التربية  لتمكني مؤسسات  - - وضع نظام حتفيزي 

14؛ والتكوين التابعة للقطاع اخلاص كما هو وارد يف املادة 
العام  القطاع  يف  التعليم  مؤسسات  بني  شراكات  عقد   - -
والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية  تشمل  اخلاص  والقطاع 

40 و43 و44؛ العلمي كما هو وارد يف املواد 
مجانية  تضمن  الدولة  أن  على   45 املادة  تنصيص  رغم   - -
احلقيقية  النوايا  تفضح  و48  و47   46 املواد  فإن  التعليم 
مصادر  تنويع  إلى  تتجه  والتي  اإلطــار   – القانون  لواضعي 
املعنيني؛  التعليم ومساهمة جميع األطراف والشركاء  متويل 
صيغة  يف  واردة  كانت  التي  الــدراســة"  "رســوم  حــذف  ورغــم 
ضمان  عن  ستتخلى  الدولة  أن  تبني  املواد  هذه  فإن  املشروع، 
يف  للحق  ضمانا  العمومي  للتعليم  الضروري  التمويل  توفير 
كما  التعليم  عن  ليدها  الدولة  لرفع  بداية  وهي  التعليم؛ 
للتمويل  إنها خوصصة  كان يصرح بذلك مسئولون سابقون؛ 

اإلنفاق؛ خلوصصة  تنضاف 
-- جعل مؤسسات التعليم العالي يف خدمة القطاع اخلاص 
املادة  ذلك  على  تنص  كما  والتحفيزات  الشراكات  خال  من 
إجناز  يف  والتعاقد  الشراكة  سياسة  احلكومة  "تشجع   51
العالي  التعليم  العلمي، بني مؤسسات  البحث  برامج ومشاريع 
وبصفة  اخلاص،  القطاع  ومؤسسات  وهيئات  العلمي  والبحث 
نظام  وضع  خال  من  وذلك  الوطنية،  املقاوالت  منها  خاصة 
تدابير  يتضمن  واملشاريع،  البرامج  هذه  لفائدة  للتحفيز 

للمالية."؛ مالية وجبائية خاصة حتدد مبوجب قانون 
الذاتي  واالستقال  اجلهوية  اإلطار   – القانون  يوظف   - -
للتعليم  التفكيك  من  ملزيد  التعليمية  املؤسسات  لبعض 

العمومي؛ 
املفاهيمي  اجلهاز  من  مفاهيمه  -اإلطار  القانون  يستقي   --

القانون اإلطار القانون اإلطار 51.1751.17  
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لم  التي  املشاكل  ضمن  الــصــدارة  التعليم  مشكل  يحتل 
تعرف بعد طريقها نحو املعاجلة اجلذرية، رغم إقرار الدولة 

أبعاده.  مبختلف مؤسساتها بخطورته وتفاقم 
تناضل  الشعبية  الطبقات  كل  الشكلي،  االستقال  فمنذ 
حيث  ومجاني،  دميقراطي  شعبي  تعليم  يف  احلق  أجل  من 
مقابل  عنه،  دفاعا  املداد  من  الكثير  وأسيل  عنه  الكثير  كتب 
جلوء الطبقات السائدة عبر ممثلها السياسي النظام اخملزني 
كثيرة  وحلول  مقترحات  استقدام  إلى  الرجعية  وحكوماته 
املشكل  ازداد  بل  املطلوب  بالغرض  تف  لم  ومتزامنة،  متتالية 
االحتاد  حيث  املقاومة،  يف  مجتمعيا  شأنا  وأصبح  تعقيدا، 
أجل  مــن  ضــاريــة،  مــعــارك  يخوض  املــغــرب  لطلبة  الوطني 
املسؤولني  بامباالة  تواجه  والدميقراطية.  نقابية  مطالب 
طول  وبعد  األحيان،  غالب  يف  القمعية  املقاربة  وانتهاج  تارة 
يستجيب  اجملتمع  يف  وامتدادها  للطلبة  النقابية  املعارك 
احليوية  املطالب  وتبقى  البسيطة،  املطالب  لبعض  النظام 
لينفجر  ويتعمق،  يستمر   املشكل  مايجعل  وهو  حل،  دون 
مع  الدولة  تعاطي  صيغ  نفس  وتستمر  جديد،  من  الوضع 

والتكوين. التربية  مشاكل قطاع 
منذ  سياسيا  طابعا  يتخذ  بلدنا  يف  التعليم  مشكل  ظل 
ذات  سياسية  اخــتــيــارات  يعكس  ألنــه  الستينيات،  بــدايــة 
يتضمن  أصبح  تطوره  سيرورة  خال  ومن  طبقية،  مضامني 
على  وستؤثر  وتؤثر  أثرت  واجتماعية  سياسية  أبعادا  داخله 
يف  وتفاوتها  أنواعها  اختاف  على  األخــرى  املشاكل  مجموع 

األهمية واخلطورة.
يف  للمجتمع  التنويرية  مهامه  يف  التعليم  فشل  يرجع 
ستة  منذ   " اإلصاحية   " التجارب     من  العديد  تواتر  ظل 
عقود خلت، ألنه لم يستطع أن يحقق اكتفاءه الذاتي بذاته، 
بتوجيهات  قراره  رهن  بل  منوه،  ومتطلبات  حاجاته  ويحقق 
خارجية وتوجهات اقتصادية ال مصلحة لها يف رعاية الدولة 

الكافية. املالية  للتعليم ومده باملوارد 
ظل التعليم هو املشكل املزمن يف بلدنا، وتطور ومنا إلى أن 

والتقدم. للتنمية  أصبح عائقا 
االضرابات،  عنه  تعبر  لن  البنيوي  املشكل  هذا  فجوهر 
املردودية  وال   ،PISA برنامج  يف  عامليا  املغرب  ترتيب  وال 
االنخفاض  يف  اآلخــذ  املستوى  وال  للمؤسسات،  الداخلية 
القادرة  املظاهر  من  جزء  انها   . التعلمات  من  التاميذ  لتمكن 

التعليمية. منظومتنا  تقومي  على 
اآلن،  تعليمنا  منها  يعاني  التي  اجلوهرية  املعطيات  إن 
تقتضي تعرية جلذوره السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
نشأ  الذي  لإلطار  واضح  وكشف  واإليديولوجية  والثقافية 

فيه وبقي يتحرك يف حدوده.  
فالنظام التعليمي القائم حاليا يف املغرب هو امتداد لتعليم 
عهداحلماية  قبل  الوطنية  احلركة  أرسته  تقليدي  طبقي 
أقامه  ومضمونا  شكا  طبقي  وتعليم  بعد،  فيما  ليتفكك 
املستعمر الفرنسي ألبناء املغاربة ولم يتم تعديله اال يف إطار 
لكل  املؤطرة  هي  له  املؤسسة  األصلية  البنية  لتظل  الشكل، 
احلماية  قبل  فاخملزن  التعليم.  قطاع  يف  النظام  مخططات 
األســاتــذة  تعيني  على  املباشر  اإلشـــراف  على  يحرص  كــان 
وحتديد مواد الدراسة والكتب التي يجب استعمالها، وكمثال 
 -  1775  ( محمدبنعبداهلل  أصدره  الذي  الظهير  ذلك:  على 
1790( والذي يحدد بدقة املواد التي يجب دراسته اوالكتب 

التي ينبغي االعتماد عليها. 
هذه  على  الواقف  "ليعلم  الظهير:  هذا  فصول  يف  ورد  لقد 
يتعداها  وال  عليها،  واالقتصار  باتباعها  أمرنا  أننا  الفصول، 

إلى ماسواها ..."
التعليمي  الشأن  على  للساهرين  اخملزن  توجيهات  يف  وورد 
الكام  علم  يف  يخوض  أن  أراد  "ومــن  القرويني:  جامعة  يف 
وكتب  الصوفية،  ــاة  غ وكــتــب  الفاسفة  وعــلــوم  واملنطق 
القصص، فليتعاطى ذلك يف داره مع أصحابه الذين ال يدرون 
ونالته  املساجد  يف  ذكرناه  ما  تعاطى  ومن  يــدرون.  ال  بأنهم 

عقوبة فا يلومن إال نفسه".

أما التعليم "العصري"، بكل أصنافه، فجذوره متتد إلى ما 
قبل احلماية، تعليم منا وتطور بجانب التعليم األصيل وظل 

وفيا لألهداف التي وضعها االستعمار وخلفائه.
املشاريع  الطبقي، بني  الصراع  باملغرب ظل محور  فالتعليم 
يف  العمالي  اليسار  مشروع  وأبــرزهــا  املتصارعة،  اجملتمعية 
لتعبيرات  وانعكاس  القائم،  اخملــزنــي  املــشــروع  مــع  تناقض 

متناقضة. طبقية 
أن  املنقوص  االستقال  بداية  منذ  الدولة  اعتبرت  لقد 
التعبيرات  لكل  إنتاجه  جــراء  ازعاجها  مصدر  هو  التعليم 
أن  واعتبرت  والتعليمية،  السياسية  خلياراته  الرافضة 
يف  اجملتمعية  للمعارضة  بوصلة  شكلت  التي  األربعة  املبادئ 
اللتفاف  ليس  فعمدت  عليها.  خطرا  تشكل  الواجهات،  كل 
خاصة  املدرسة  داخل  تقاطبات  خلق  مما  التراجع،  بل  عليها 
23 مارس  واجملتمع عامة، وكان مؤشرها الساطع هو انتفاضة 
وفضحت  املدرسة  داخل  الصراع  عمقت  التي  اجمليدة،   1965
ارتفع  التاريخ  ذلــك  ومنذ  للدولة.  الطبقية  االخــتــيــارات 
" واخملططات اخملزنية بالقطاع يف إطار  منسوب "االصاحات 
شكل  استهدفت  التي  التقنية  واملعاجلات  القمعية  املقاربات 

وقشور األزمة البنيوية داخل النظام التعليمي.

االمبريالي  القطب  وقيام  برلني،  جدار  سقوط  سياق  ويف 
اإلنتاج  منط  فرض  على  عمل  الذي  وحلفائها  أمريكا  بقيادة 
وألزم  واخلدماتي،  والفاحي  الصناعي  اجملال  يف  الرأسمالي 
وخوصصتها،  العمومية  اخلدمات  تفكيك  على  التابعة  الدول 
السياسية  املتغيرات  لكل  يستجيب  تــربــوي  نظام  وبــنــاء 

واالجتماعية.  واالقتصادية 
وثيقة  صياغة  حول  نقاش  عبر  التراجعات  قطار  فانطلق 
مصالح  فرضتها  التي  والتكوين  التربية  الوطني  امليثاق 
االختيارات  فــرض  يف  املتمثلة  السائد  الطبقي  التحالف 
الكادحني  التعليم، ولم متليها مصالح  النيوليبرالية يف مجال 

يف تعليم بديل ملا هو قائم.
العمومي  التعليم  تدمير  حاضنات  أحــد  شكل  فامليثاق 
العمومي  املالي  بالدعم  يحظى  خصوصي  تعليم  وتشييد 

واملهننة. التعاقد  الفعلي خملطط  التأسيس  والسياسي، 
مدح  أجــل  من  للرأسمال  اخلادمة  ــواق  األب كل  وجتندت 
حتى  قليلة  سنوات  إال  متر  ولم   ." "إيجابياته  وإبراز  امليثاق 
بدأ املسؤولون عن القطاع يعتبرون أن امليثاق فشل يف حتقيق 
وهو  مؤسساتي،  بشكل  امليثاق  تقييم  إلى  وينادون  أهدافه، 
وجيء  آنــذاك،  والتعليم  للتربية  األعلى  اجمللس  به  ماقام 
مبخطط جديد اسمه البرنامج االستعجالي  2009 - 2012 
له مبالغ مالية ضخمة، ومواكبة كبيرة عبر  والذي خصصت 
عن  تعبيرا  أكثر  أهداف  لتحقيق  سعيا  مضللة  إعامية  آلة 
اخليارات االقتصادية الليبرالية واملتمثلة يف: تقليص الكلفة 

املالية لقطاع التعليم، استقالية اجلامعة املغربية، التجسير 
على  اخلاص  القطاع  تشجيع  والتعليم،  املهني  التكوين  بني 

العمومي. التعليم  حساب 
اخلدمات  على  العاملي  النيوليبرالي  الهجوم  ظــل  ويف 
ومتاهي  املغربية  النقابية  احلركة  ضعف  وأمــام  العمومية، 
التنظيمية،  لقدراتها  واضح  وتراجع  الرأسمال  مع  خطابها 
والتكوين  للتربية  األعلى  اجمللس  مؤسسة  عبر  الدولة  قامت 
والتكوين  للتربية  الوطني  للميثاق  آخــر  تقييم  بــإصــدار 
أنه  املتتبعني  غير  إلى  يتبادر  بشكل  مضامينه  على  والهجوم 
الواقع يحاول تقدمي مبررات "موضوعية  لكنه ويف  يعارضه، 
يحمل   " كبديل   " االستراتيجية  الرؤية  لتقبل  ومقنعة"،   "
وترتكز  امليثاق،  بها  ــادى  ن التي  ــداف  واألهـ املضامني  نفس 
إشــارة  دون  احملاسبتية  املقاربة  على  احلقيقية  خلفياتها 
وضرورة  التعليمية  اخلدمة  على  االجتماعي  الطلب  الرتفاع 

حتمل الدولة مسؤولياتها يف توفيرها.
العمومية،  املدرسة  أصبحت  املوجهة،  لإلصاحات  نتيجة 
االجتماعي،  للتحرر  جماعيا  مختبرا  تعتبر  كانت  التي 
أمامها، ولكنها ضرورية  تعيش الهشاشة، ويبدو الطريق شاقا 
العرض  املنشود. ورغم توسع  التغيير اجملتمعي  للمساهمة يف 

وفق  معطلة"،   " العمومية  املدرسة  ظلت  العمومي،  املدرسي 
 Suzanne( سيترون  ســوزان  واملدرسة  املؤرخة  تشخيص 
قادرة  ،وغير   1971 عام  الصادر  األول  كتابها  Citron(،يف 
الطبقات  مختلف  بني  للمعرفة  العادل  التوزيع  حتقيق  على 
النيوليبرالية  للهجمات  عرضة  وأصبحت  االجتماعية، 
اليوم  فاملدرسة  أزمتها.  فتعمقت  اإلصاحات،  مسميات  حتت 
بلدنا  على  اختياراته  وفرض  الليبرالي  القطب  سيادة  حتت 
عبر أذرعه املالية، تكافح من موقعها لتؤكد يف أعني رأي عام 
بأي  التضحية  خال  من  تكسبه  ما  لديها  ليس  بأن  محبط 
النجاح  منطق  أجل  من  االجتماعي  التحرر  لتحقيق  احتمال 
انتظارات  مع  يتماشى  الذي  املبكر  والفرز  للتاميذ  الفردي 

مجتمع خاضع ملنطق السوق. 
وصعوباته،  تعليمنا  ــع  واق عــن  نتحدث  دعــونــا  أخــيــرا، 
التيه  من  66سنة  فبعد   وانكساراتنا.  وأخطائنا،  ومحاوالتنا 
أنفسنا  جند  واالرجتال،  والامسوؤلية  الفوضى  سراديب  يف 
املشاكل،  نفس  أمام   ،1956 يف  فيه  كنا  الذي  املوقع  نفس  يف 

وإزاء نفس املهام.
احلق  لتحصني  واحتــدوا  احتدن  التعليم،  ورجال  يانساء 
كل  وإسقاط  املغاربة،  وبنات  أبناء  جلميع  اجملاني  التعليم  يف 
تستهدف  التي  والتطبيع  واخلوصصة  التفكيك  مخططات 

العمومية. املدرسة 

بنية التعليم املغريب كنتاج للسياسات املخزنية ومظهر للبنية االجتامعيةبنية التعليم املغريب كنتاج للسياسات املخزنية ومظهر للبنية االجتامعية
عبد اهلل غميمط
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قوى  وظــهــور  االمبريالي  الــغــرب  هيمنة  تــراجــع  إرهــاصــات 
دورة  لبداية  عنوان  غربية  غير  بثقافات  جديدة  اقتصادية 

أخرى من النضال التحرري للشعوب.
1 - كيف بزغت القوة االقتصادية للغرب؟

حضارته  ان  مفادها  أليديولوجيا  االمبريالي  الغرب  يروج 
واحترام  والدميقراطية  واحلداثة  االنــوار  فلسفة  على  تأسست 
الى بدايات انطاق حضارة  حقوق االنسان... لكن عندما نرجع 
بالقارة  بأكملها  شعوب  أبــادة  على  تأسست  انها  سنجد  الغرب 
االمريكية مقابل جني أضعاف مدخرات  الذهب التي ورثها بعد 
الرابع  القرن  يف  بروما  الغربية  الرومانية  اإلمبراطورية  سقوط 

امليادي. 

 تلك املدخرات  من الذهب املوروثة عن الروماناستنزفها الغرب 
الرومانية  اإلمبراطورية  مع  واحد  اجتاه  يف  التجاري  التبادل  يف 
الطرق  على  تسيطر  كانت  التي  بالقسطنطينية  الشرقية 
التجارية البحرية باألبيض املتوسط والبرية عبر اسيا وإفريقيا. 
الغربية  أوروبــا  داخل  التجارية  الطرق  اضمحلت  روما  بسقوط 
وتراجع بها دور املدن  وتشكلت الباد على شكل قلعات منعزلة عن 
االقنان  جماهير  على  االقطاعيون  فيها  يسيطر  البعض  بعضها 

بدعوى حمايتهم من شر القبائل القادمة من شمال أوروبا. 
 مع ظهور اإلمبراطورية اإلسامية املهيمنة اقتصاديا وعلميا 
4 قرون من القرن السابع الى القرن  وعسكريا يف البر والبحر  ل 
احلادي عشر ميادي واملمتدة  على مساحة  من احمليط الهندي 
الى احمليط األطلسي  والتي استولت هي بدورها على كنوز الذهب 
املتراكمة عند البيزنطيني بكل مدن الشام واإلسكندرية والفضة 
وال  الغرب  تخلف  بافريقيا...ازداد  الذهب  ومعادن  فارس  بباد 
تنظيم   عن  الكاتوليكية  الكنيسة  الذينتنصبتهم  مللوكه  محيد 
جتاه  سنة   150 تفوق  مرحلة  على  ممتدة  متواصلة  حمات   8
الشرق اإلسامي واملسيحي األرثودوكسي  حتت عنوان "احلروب 
البندقية  جتارمدينة  طــرف  من  أغلبها  يف  ممولة  الصليبية" 
بإيطاليا السترجاع الذهب الذي فقدوه إثر التبادل التجاري مع 

الشرق.
القارة  باكتشاف  صعوده  الغرب  دشــن   15 القرن  نهاية  يف   
من  مكنه  ــذي  ال الصالح  الــرجــاء  رأس  وباكتشاف  االمريكية 
احلصول على طريق جتارية يف ملكيته  بدون منازع وسيطر على 
العديد من املوانئ االفريقية واألسيوية ما سبب يف تراجع الطرق 
وعبر  املتوسط  البحر  يف  اإلسامية  باإلمبراطورية  التجارية 
من  انتقامه  الغرب  بدأ  هكذا  بأسيا.  احلرير  وطريق  الصحراء 
شعوب العالم باستعمارها يف كل القارات وابادة الهنود األمريكيني 
واستنزاف خيراتهم بقوة الساح والغدر. كما أن الغرب أقدم على 
بنات  من  املايني  انتزع  العصور،  مر  على  استعباد  عملية  اوسع 

القارة االفريقية من مجالهم الطبيعي والثقايف وهجرهم  وأبناء 
كقتلى،  بينهم  من  الثلث  من  اكثر  خلفت  الإنسانية،  ظــروف  يف 
الغرب  أستطاع  اخلالية.  اجلزر  ونحو  االمريكية  القارة  اجتاه  يف 
بجرائمه هذه ان ينجز التراكم البدائي الذي بواسطته سيدخل 

يف مرحلة أخرى من االستغال: االستغال الرأسمالي. 
2 - ظهور الرأسمالية الغربية

الشعوب  استعمار  عن  نتج  الــذي  البدائي  التراكم  هذا  بعد 
مرحلة  الغرب  سيدخل  خيراتها  واستنزاف  وإبادتها  واستعبادها 
)البورجوازية(  ــة  وازن اجتماعية  ظهورفئة  على  فيها  يتوفر 
خاصة  األخرى  الشعوب  تنتجها  التي  السلع  إنتاج  على  ستعمل 
التجاري  التبادل  يتحول  لكي  والصني  بالهند  النسيج  مجال  يف 

يف اجتاه واحد لصالح الغرب. فالعديد من دول الغرب استقدموا 
صناع مهرة من تلك البقاع وأسسوا العديد من الورشات اإلنتاجية 
واسعة  فئات  سلب  أهمية  ظهرت  هكذا  وفرنسا.  إجنلترا  من  بكل 
للبورجوازي  عملها  قوة  لبيع  رهينة  وجعلها  عملها  أدوات  من 
الرأسمالي. وأول من فطن بأن فائض القيمة ومنها األرباح تتولد 
على  عملوا  االجنليزفقد  البورجوازيني  هم  العمل  قــوة  عن 
تخريب مجال الفاحني الصغار واسسوا محلها مساحات شاسعة 
للرعي متتد على عشرات االف من الهكتارات لتربية املاشية مبا 
صناعية  وحــدات  وتأسيس  الغزل  يف  أولية  كمادة  الصوف  يوفر 
للنسيج توظف فيها قوة العمل للفاحني وذرياتهم املهجرين نحو 
املراكز احلضرية التي كتب عنها العديد من الكتاب واملفكرين منذ 

جحيم  باعتبارها  اجنلس  فريديريك  أمثال  من   19 القرن  أوائل 
الصناعية  الوحدات  املعذبني يف  فوق األرض ال يتجاوز فيه سن 
ال  العمل  لقوة  الهمجي  االستغال  هذا  أن  مبا  سنة.   30 معدل 
البروليتاريا، عملت  االقنان اجلدد:  رد فعل من طرف  مير بدون 
البورجوازية على توظيف الرأسمال األساسي، املكننة، يف اإلنتاج 
وظفت  هكذا  للتحرر.  التواقة  البروليتاريا  كفاحية  ملواجهة 
لقهر  املكننة  يف  العلمية  االنتاجات  كل  الغربية  البورجوازية 
للتحرر  التواقة  الشعوب  الفتاكة لقهر  البروليتاريا ويف األسلحة 

من اغالها.
3 - ظهور االمبريالية الغربية

إن التراكم املهول احلاصل من فائض القيمة الذي تنتجه قوة 
العمل للبروليتاريا بالدول الغربية ومن استنزاف خيرات الشعوب 
الى ظهور شركات صناعية كبرى  وبنوك  أدى  العسكرية  بالقوة 
عماقة تتحكم يف مصير العالم. فاحلرب العاملية األولى فيما بني 
الهينة بني اجليل  التنافس حول  الغربية نتج عن  البورجوازيات 
اجلديد  واجليل  واجنلترا(  )فرنسا  الرأسماليات  من  القدمي 
الذي متثله املانيا. دخول اإلمبراطورية الروسية يف هذه احلرب 
املانحة  البنوك  عليها  مارستها  التي  الضغوط  عن  بالضبط  نتج 
من  العديد  ان  كما  واجنلترا.  فرنسا  من  بكل  اخلارجية  للديون 
أداء  على  قادرة  غير  لكونها  استعمرت  املغرب  بينها  ومن  البلدان 
ديونها للبنوك الغربية. وخال احلرب العاملية الثانية بني نفس 
البورجوازيات الغربية ظهرت قوة إمبريالية جديدة سيكون لها 
بعد عاملي وهي االمبريالية األمريكية التي متكنت من السيطرة 
على البورجوازيات الغربية من خال برنامج مارشال بفضل قوة 

شركاتها وبنوكها العماقة وقوتها العسكرية اخلارقة. 
التي  أوروبـــا  غــرب  دول  من  تتشكل  الغربية  فاإلمبريالية 
التي جعلت من كل  املتحدة  الواليات  العالم ومن  استعمرت ثلثي 
القارة االمريكية حديقتها اخللفية وسيطرت على مصادر الطاقة 

العاملية بالشرق األوسط بفضل ترسانتها العسكرية. 
فاإلمبريالية الغربية بقيادة أمريكا هي االمبريالية الوحيدة 
دور  ويف  العسكرية  استثماراتها  يف  يتجلى  وهــذا  العالم  عبر 

مؤسساتها املالية يف الهيمنة على خزينة دول العالم. 
4 - بوادر اضمحالل االمبريالية الغربية

قــرون.   5 تفوق  ملــدة  العالم  على  االمبريالي  الغرب  سيطر 
تقرير  مــن  الشعوب  منع  على  الــغــرب  عمل  املـــدة  ــذه  ه طـــوال 
يهاجمها  الرأسمالي  نهجه  تتبنى  التي  الدول  فحتى  مصيرها، 
على  ممركز  رأسمالي  اقتصاد  بناء  الى  طمحت  كلما  ويحاصرها 
يقبل  ال  االمبريالي  فالغرب  تبعي.  غير  لكنه  الذاتية  ثرواتها 
بقطب  يسمح  أن  بالك  فما  ثقافته  خارج  أخرى  دول  تنافسه  ان 
االستغال  على  املبنية  ركــائــزه  حتطيم  إلــى  يطمح  اشتراكي 
واستنزاف خيرات الشعوب. هكذا يتضح اذن اال مجال لاستقال 
التبعية  ظل  يف  الثقايف  والرقي  االجتماعي  والرفاه  االقتصادي 
من  بكل  االمبريالية  عنجهية  خبرت  التي  فالشعوب  للغرب. 
الاتينية وجنوب  روسيا والصني وايران والعديد من دول أمريكا 
أن  ــاول  حت الغربي  العنصري  الفصل  من  عانت  التي  افريقيا 
وعن  الغربية  املالية  املؤسسات  عن  مستقا  جديدا  عاملا  تصنع 
ترسانته العسكرية التي أضحت لديه املوردين األساسني اللذين 

يعتمدهما يف قهر الشعوب وترويضها.
ملكيات  بأربع  أطاحت  قد  األولــى  العاملية  احلرب  كانت  فإذا 
وهي  كبرى  اشتراكية  دولــة  بــزوغ  يف  وساهمت  وامبراطوريات 
االحتاد السوفياتي، واذا كانت احلرب العاملية الثانية قد ساهمت 
املباشر  االستعمار  نير  من  العالم  شعوب  من  العديد  انعتاق  يف 
معلنة  الغير  فاحلرب  االشتراكي،  باملعسكر  أخرى  دول  والتحقت 
معهما  واملتحالفني  والصني  روسيا  ضد  االمبريالية  تقودها  التي 
على  بالضرورة  ستساهم  أوكرانيا  ارض  على  ابتدأتها  والتي  
الوطنية  القوى  بقيادة  الشعوب  نضال  من  جديدة  دورة  انطاق 
البازغة والقادرة على نهج حتالفات تسير يف اجتاه  واالشتراكية 

القطيعة مع الغرب االمبريالي.

وضع عاملي جديد يتشكلوضع عاملي جديد يتشكل
احلسني العنايت

فاإلمبرايلية الغربية تتشكل 
من دول غرب أورواب التي 

استعمرت ثلثي العالم ومن 
الوالايت المتحدة التي جعلت 

من كل القارة االمريكية 
حديقتها الخلفية وسيطرت 
عىل مصادر الطاقة العالمية 

ابلشرق األوسط بفضل ترسانتها 
العسكرية
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من  العلي  ناجي  الفلسطيني  الكاريكاتير  اغتيال  ذكرى  يف 
طرف املوساد الصهيوني، ناجي الذي وضع بصمته عبر شخصية 
حاولوا  الذين  األدبــاء  أحــد  بكونه  العاملي  األدب  يف  حنظلة 
عامات  فقط  ليس  متثل  جديدة  شخصيات  وإضافة  صناعة 
فنية معبرة عن اإلنسان واجملتمع يف سياق التحول الذي يعرفه 
العالم يف مرحلة من املراحل، بل وما يرتبط بذلك من سلوكات 
نفسية وإجتماعية و )وسياسية أيضا يف بعض األعمال كالذي 
املتعلقة  الظواهر  أو تلك من  إلى هذه  نحن بصدده(، باإلضافة 

بها.
  نعم الكل يعرف الكثير من الشخصيات يف األدب العاملي مثل 
شخصية هاملت أو روميو أو تاجر البندقية لشكسبير، أو كارمن 
األملاني  لألديب  فاوست  أو  لسرفانتس  شوت  كي  دون  أو  لبيزيه 
الكبير غوته، كلها شخصيات أدبية عظيمة مت إنتاجها كتعبير 
إلى هذا احلد أو ذاك عن نهاية مرحلة تاريخية أو بداية أخرى 
وبالضبط نتحدث هنا عن إنهيار النظام األوتوقراطي األوروبي 
روايات  الرأسمالي، كلها  وحلول اجملتمع األحدث منه ونعني به 
كتبت يف أواسط القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، 

زمن الثورات البرجوازية يف أوروبا.
جلورج  كارمن  اوبرا  مسرحية  ضمن  كارمن  شخصية  فمثا 
يطال  الــذي  اإلضطهاد  عن  عبرت  والتي   1846 سنة  بيزيه 
النساء  مترد  وعن  الفرنسية  املــرأة  وخاصة  الفرنسي  الشعب 
تنتمي  كانت  التي  النساء  كل  لنقل  أو  الفرنسيات  الغجريات 
عامة  “طبقة  أو   ” الثالثة  ب“الطبقة  يسمي  كــان  ملا  ــذاك  آن
الشعب” والتي تعبر كذلك عن نضال املرأة الفرنسية ومساهمتها 
انتفاضة  يف  او   1789 سنة  البرجوازية  الثورة  يف  سواء  الفعالة 
تلك  لتصبح   1871 سنة  باريس  كمونة  يف  او   1830 يوليوز 
الشخصية متثل حتريضا لنفس تلك املرأة التي لم تتحرر بعد 
تدعي  كانت  التي  الشعارات  كل  رغم  عشر  الثامن  القرن  ثورة 
نفسها  لتجد  الفيودالي،  والنظام  الرجل  قبضة  من  حتررها 
رهينة نظام جديد ورجل جديد، مما جعل دمها خال احلرب 
بذلك  لتكون  الكمونة.  قمع  بعد  باريس  شوارع  يغمر  االهلية 
املسرحية متثل زبدة )la créme( لكل هاته االحداث واملراحل 

التاريخية التي شهدها اجملتمع الفرنسي.

وال ننسى ان نشير انه الى جانب تلك الشخصيات التي أتت 
يف  ومساهمة  محاولة  قبلها  أتت  ما  فهناك  الثورات،  هذه  بعد 
 Candide ou( املتفائل ونذكر هنا شخصية  بالثورة،  القيام 
l’optimiste( لفولتير والتي كانت متثل انتقاد ملمثلي النظرة 
املصالح  عن  وتعبيرا  احلياة  ــة  وردي على  القائمة  الفلسلفية 

الطبقية السائدة إبان تلك الفترة.
التاهيتي  اإلنسان  حول  ديــدرو  قصة  تأتي  السياق  هذا  يف 
 Supplément au voyage”واملعنونة ب“رحلة بوغنفيل
إرهاصات  أولــى  متثل  كانت  -والتي   -de -Bougainville
باالكتشافات  آنذاك  ارتباطها  عبر  الطوبوي  االشتراكي  الفكر 
عبر  انتوروبوجية  نظرة  تلقي  ان  حــاولــت  التي  اجلغرافية 
شخصية “ بوغنفيل “. على اإلنسان املوجود يف بقاع اخرى من 
من  اخلالية  البدائية  احلياة  إلى  عودة  اعتبرته  والذي  العالم 
احلق  نظرية  على  منها  كبرهان  واالنتهازية،  اخلــداع  سلوكات 
حينذاك  البرجوازية  عنه  تدافع  كانت  التي  عموما  الطبيعي 

والذي يشكل إحدى دعائم العقد االجتماعي لروسو.
بصمت  الثورة  هذه  خال  عديدة  شخصيات  ايضا  وهناك 
ضد  النور  ومع  املوت  ضد  احلياة  مع  يقف  مثقف  كل  مخيلة  يف 
تاريخ  طوال  يسمى  والزال  سمي  العصر  وذلك  ال  كيف  الظام 
البشرية بعصر األنوار، وقد استحق فعا ذلك اللقب عن جدارة 
واستحقاق. عصر سحق القنانة وضرب بيد من حديد استغال 
الدين يف السياسة.. وغيرها من االصاحات التي جرت مع بناء 
كانت  والتي  الفترة  تلك  يف  اجلديد  االجتماعي  النظام  هذا 

ضرورية للسماح مبرونة إمكانية هذا البناء.
الفترة وليس بآخرها، شخصية  نذكر آخر شخصية يف تلك 
عنها،  احلــديــث  بصدد  نحن  التي  الشخصية  كثيرا  تشبه 
بعد،  فيما  ستتعفن  طبقة  الى  ينتمي  الذي  الطفل  شخصية 
شخصية  إنها  كذلك.  هي  طفولتها  عصر  حينذاك  متثل  كانت 
فرغم  هيجو  لفيكتور  البؤساء  روايــة  من   ” غافروش  الطفل 
تلك  ان  إال  الكاتب  لهذا  بعد  فيما  والرجعية  اململة  املؤلفات 
هذه  لساكني  حياة  ومشعل  أمل  مصباح  متثل  ظلت  الشخصية 
الذين شاركوا يف  أنامل األطفال  إنه يعبر عن  األرض احملروقة، 
الثورة، حاربوا جيوش امللك والنباء، إنتصروا .. حققوا النصر 

البرجوازيون  استعبدهم  من  وميثلون  البرجوازيني،  حللفائهم 
بعد ذلك، من أخدت البرجوازية من اناملهم االسلحة ووضعتها 

يف آالتها يف املعامل. هنا تنتهي القصة لتبدأ قصة أخرى.
مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سيعرف 
جديدة  مرحلة  رافعت  جديدة  شخصية  مياد  العاملي  األدب 
مرحلة  مراحله،  ،أعلى  ونعني  الرأسمالي  النظام  تاريخ  يف 
الروسي  األديب  يد  على  الشخصية  هذه  تشكلت  اإلمبريالية، 
تعبر  كانت  والتي  األم  شخصية  عبر  غوركي  ماكسيم  العظيم 
عن انهيار النظام الذي أصبح قدميا بعد أن كان جديدا)ونعني 
اجتماعي  مشروع  حلول  وضرورة  الرأسمالي(  االنتاج  منط  هنا 
جديد مكانه يتم بناءه لتقدمي أمل ألجيال ذاقت مرارة وعذاب 
ذلك  عن  تعبر  كانت  األم  إن  الراهنة.  ــاع  األوض وبــؤس  وشقاء 
كفه  ويضع  املنقذ  االبن  له  ليأتي  األمرين  عانى  الذي  اجليل 
أنقاض  ودفن  احلاضر  قيود  وحتطيم  املستقبل  لبلوغ  كفه  يف 
املستقبل البائس. يف هذا العمل جتلت اكثر ما ميكن من األعمال 
والشخصيات واقعية يف تاريخ االدب الذي انتجته البشرية منذ 

ميادها.
على  هذا املنوال حاول ناجي السير طامحا يف نقد وتفسير 
الشعب  وبالضبط  املنطقة  شعوب  منها  تعاني  التي  األزمـــة 
“الصهيونية  الظاهر  العدو  مطرقة  بني  القابع  الفلسطيني 
الرجعية“،  “االنظمة  اخلفي  العدو  وسنديان  واإلمبريالية“ 
طامحا  مواقفها  وبناء  الشخصية  تلك  إبداع  على  ناجي  عمل 
املثقفون يف مجمعاتنا، وبوصلة  بها  أيقونة يقتدي  ان تكون  يف 
يكون  أن  للكاريكاتير  ميكن  زمن  يف  الوطني  حتررنا  حلركات 
تعبيرا أفضل عن الفكر الذي أصبح محاصرا جراء القمع الذي 

يتعرض له.
إن ذكرى ناجي اليوم هي دعوة إلحياء األنوار احلمراء علما 
بأن ال تقدم يف األفكار بدون ثقافة بدون فن بدون أدب بديل، 
علما بأنه ال ميكن للمناضل أن يزاول عمله بدون أن يغني ذاكرته 
او على األقل  تاريخها  البشرية طوال  ووجدانه بكل ما حملته 
وثقافة  وفن  أدب  من  أنتجته  ما  وهو  يعرفه  أن  ضــروري  هو  ما 
اجملتمع  وبناء  البرجوازية  الثورات  قرن  األخيرين  القرنني  يف 

الرأسمالي وقرن االمبريالية وعصر الثورات االشتراكية.

حنظلة وأنوار الحجارةحنظلة وأنوار الحجارة
آدم روبي

الرأسمالية. املقاولة  لتدبير 
خالصات ومالحظات:

القضايا  لبعض  اإلطــار   “ القانون  تناول  استعراض  بعد 
واملاحظات  اخلاصات  مركز،  بشكل  نقدم  منها،  وموقفنا 

التالية: العامة 
17- اإلطار   – القانون  بإصدار  اخملزنية  الدولة  انفردت   - -
التربية  منظومة  بحالة  املعنية  األطراف  كل  إشراك  دون   51
يحكم  ــذي  ال الشيء  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم 
لكون  اعتبارا  بالفشل  اإلطــار   – القانون  هذا  على  مسبقا 

صياغته؛ يف  يشاركوا  لم  بتنفيذه  املعنيني 
مختلف  مع  "بتشاور  صيغة  اإلطــار  القانون  يف  تتكرر   - -
املبيتة  النية  يؤكد  الذي  الشيء  التفاوض  عوض  الشركاء" 

بالرأي؛  لانفراد 
لبرامج  حقيقيا  تقييما  املــعــنــيــة  ــات  ــه اجل ــر  جت ــم  ل  - -
لوضع  منه  لانطاق  السابقة  التعليم  إصــاح  ومخططات 

مشروع جديد لإلصاح؛
برامج  لوضع  الدراسات  مكاتب  على  الرهانات  كل  فشلت   - -
إلصاح التعليم لذلك مت اختيار العودة ألطر اإلدارة إلعداد 

القانون اإلطار؛ هذا 
للتربية  الوطني  امليثاق  على  اإلطار   – القانون  استند   - -
مبنظومة  النهوض  يف  الذريع  فشله  ثبت  الــذي  والتكوين 

العلمي؛ والبحث  والتكوين  التربية 
العامة  االتفاقية  تنفيذ  إطار  يف  القانون-اإلطار  يأتي   - -

املالية  واملــؤســســات  ــدول  الـ وتوجيهات  اخلــدمــات  لــتــجــارة 
الدولي؛ النقد  وصندوق  الدولي  البنك  ومنها  اإلمبريالية 

الدولية  التجارب  على  اإلطـــار   - القانون  ينفتح  لــم   - -
منها؛ لاستفادة  التعليم  مجال  يف  الناجحة 

العامة  االستراتيجية  ضمن  اإلطــار   - القانون  يدخل   - -
وللتخلي  اخلاص  القطاع  على  تراهن  التي  اخملزنية  للدولة 
أو  بصيغة  وخوصصتها  العمومية  االجتماعية  اخلدمات  عن 

بأخرى؛
الحتكار  القانوني  النص  هذا  اخملزني  النظام  اعتمد   - -
بالتنفيذ؛  املؤسسات  باقي  وألــزم  التعليم  مجال  يف  القرار 
شعبية  أو  رسمية  كانت  سواء  املؤسسات  هذه  لدور  تقزمي  إنه 

الشامل؛  لاستبداد  وترسيخ 
وقوانني  ومخططات  برامج  كل  أن  القانون  هذا  يؤكد   - -
التعليم بل يتحكم فيها  لها بإصاح  النظام اخملزني ال عاقة 
بخدمة  والتشبث  اإلمبريالية  الدوائر  إلمــاءات  اخلضوع 

الشعبية؛ الفئات  حساب  على  السائدة  الطبقية  الكتلة 
مضامينه،  يف  اإلطــار   “ القانون  إعــداد  خلفية  حتكمت   - -
حني  يف  القضايا  بعض  على  تركيزه  خال  من  ذلك  ويظهر 
التربية  منظومة  وهــواجــس  احلقيقية  اإلشــكــاالت  همش 

العلمي؛ والبحث  والتكوين  والتعليم 
وضوح  وعــدم  والعمومية  الغموض  القانون  على  غلب   - -
الفئات  ملصالح  املعادية  أهــدافــه  على  للتغطية  مضامينه 
املبرر؛  غير  التفصيل  يف  فقراته  بعض  سقوط  رغم  الشعبية 

ملعرفة  والتنظيمية  التشريعية  القوانني  على  الرهان  ويبقى 
من  القانون  واضعي  تخوف  إن  الثلج؛  جبل  من  اخلفي  اجلزء 
دفعهم  إصداره  عملية  حركت  التي  احلقيقية  النوايا  إعان 
التعليم  تفكيك  ليواصلوا  والغموض  التعميم  اختيار  إلى 

اخلاص؛ القطاع  وتشجيع  العمومي 
على  القانون-اإلطار  وأهــداف  ومرتكزات  مبادئ  ركزت   - -
استمرارية  وضمان  السائدة  الطبقية  الكتلة  مصالح  خدمة 
يف  التوجه  هذا  على  التأكيد  وسيتم  والفساد؛  االستبداد 
يف  املدرسة  دور  يؤكد  ذلك  كل  إن  اجلديد؛  التنموي  النموذج 

العاقات االجتماعية. إنتاج نفس  وإعادة  إنتاج 
تعثر تنزيل القانون اإلطار 51.17: 

عاجزة  الدولة  زالت  وال   2022 سنة  أواخــر  يف  اليوم  إننا 
اإلطار   – القانون  يف  الــواردة  االلتزامات  أغلبية  تنفيذ  عن 
الكبير  العدد  ومنها  سنوات  ثــاث  يف  آجالها  حــددت  التي 
من  ستتمكن  فكيف  والتنظيمية.  التشريعية  النصوص  من 
الزمنية  الفترة  يف  اإلطــار   – القانون  هــذا  مضامني  تنزيل 

عمره؟ من  املتبقية 
لتسليع  السائدة  الطبقية  الكتلة  مخطط  مواجهة  إن 
العمومي يتطلب توحيد  التعليم  التربية وتفكيك وخوصصة 
اجلهود وخوض النضال لفرض التراجع عنه والعمل من أجل 
بناء  أفق  يف  للجميع  وجيد  منصف  مجاني  عمومي  تعليم 

وعلماني. علمي  شعبي  دميقراطي  وطني  تعليمي  نظام 

تتمة مقال القانون اإلطار 51.17 تسليع للتربية وتفكيك وخوصصة للتعليم العمومي
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أعلن حزب النهج الدميقراطي يف مؤمتره اخلامس عن مياد 
احلزب املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات , كضرورة 
الطبقية  والكتلة  االمبريالية  مــن  التحرر  أجــل  مــن  ملحة 
النهج  "حزب  اسمه  وتقرر  االشتراكية,  نحو  والسير  السائدة 

الديمقراطي العمالي".
يتبنى حزب النهج الدميقراطي املاركسية اللينينية كمنهج 
أساسا  احلزب  ،ويتشكل  الثوري  التغيير  يف  ونظرية  للتحليل  
من الطبقة العاملة و عموم الفئات الكادحة باعتبارها الطبقة 
النقيض للرأسمالية واملؤهلة موضوعيا لقيادة النضال من أجل 

القضاء عليها باإلضافة للمثقفني/ات الثوريني/ات.
وحترر  اجملتمع  بتحرر  رهــني  ــرأة  امل حتــرر  أن  منطلق  ومــن 
من  والكادحات  العامات  بتحرر  مقرون  أيضا  العاملة  الطبقة 
االستغال املزدوج و االضطهاد و االستياب ، بالتالي فإن جناح 
مساهمة  مبدى  رهني  الثوري  الطابع  ذو  الكبير  املشروع  هذا 
مسؤولية  و  بجدية  واملناضلني  للمناضات  الفعلي  واالنخراط 
يف تنزيل خطة و برنامج احلزب ،و املضي قدما يف سيرورة بناء 

حزب الطبقة العاملة التي تعيش من بيع قوت عملها اليدوية 
يف  تساهم  أو  القيمة  فائض  تنتج  و  للرأسمال  الذهنية  و/أو 

حتقيقه و من خال املساهمة يف إنتاج و صيانة قوة العمل.
- أوضاع النساء العامالت بالمغرب :

البشع  االســتــغــال  مقومات  كــل  الــعــامــات  النساء  متثل 
للرأسمال احمللي و األجنبي بحماية من طرف الدولة اخملزنية 

و عرضة للتمييز القانوني من خال :
الدولية  االتفاقيات  احــتــرام  عــدم   : ــور  ابألج التمييز   .1
األساسية للمساواة يف األجور بني النساء و الرجال )اتفاقيتي 
100 و 110( والتمييز بني القطاع الفاحي والصناعي سميك 

و سماك.
احلمل  عطل  مــن  واحلــرمــان  اجلنس  بسبب  التمييز   .2
أماكن مخصصة للرضاعة وحضانات  واألمومة، و عدم تواجد 

لألطفال باملعامل و املصانع و كل الوحدات اإلنتاجية.
أبسط  على  تتوفر  وال  إنسانية  ال  اشــتــغــال  ظـــروف   .3
الشروط و احلقوق الشغلية ،و التي نصت عليها مدونة الشغل 
التصريح  عدم   – االجتماعية  احلماية  )غياب  عاتها  على 

ساعات  طول   – االجتماعي  الضمان  صندوق  لدى  بالعامات 
العمل مقابل أجور زهيدة...(

او  الفاحية  )الضيعات  العمل  ألمــاكــن  نقل  ــروط  ش  .4
سير  حوادث  عن  يسفر  مما   ، آمنة  غير  نقل  بوسائل  املصانع( 
شهيدات  العامات  النساء  من  كبير  عدد  ضحيتها  راح  مميتة 

لقمة العيش ) العامات الزراعيات(.
إغاق  نتيجة  القار  الشغل  وغياب  هشاشة  وضعية   .5
وبالتالي   النقابي  العمل  بسبب  الطرد  او  االنتاجية  الوحدات 

توقف الدخل...
أمام  أنفسهن  العامات  وجــدت  اجلائحة  تفشي  عقب   .6
ملا سبق ذكره من شروط كارثية لهن  معاناة مضاعفة، تنضاف 
بالعمل. إذ أن النظام اخملزني عن طريق الباطرونا قام بتحميل 
على  كارثية  احلصيلة  ،وكانت  اجلائحة  كلفة  العاملة  الطبقة 
عبر  ــادي،  واملـ االجتماعي  واستقرارها  املعيشية  أوضاعها 
للبطالة  احلكومي  املرسوم  بذريعة  العامات  من  التخلص 
،وزج  نشاطها  يف  استمرت  التي  باملؤسسات  اخلــاص  اجلزئية 

تعويض  دون  والهشاشة  الفقر  ومهن  بالبطالة  العامات  بآالف 
او حماية اجتماعية ألغلبهن.

- نضاالت النساء العامالت بالمغرب :
للعامات  املكثف  واالستغال  املرير  الواقع  هذا  مقابل  يف 
شعبية  مقاومة  تصاعد  العمالية  النضالية  احلركة  شهدت 
نذكر  مناطق  عدة  يف  البشع  االستغالي  الواقع  لهذا  ورفض 

منها:
باها  ايــت  بشتوكة  الــزراعــيــات  الــعــامــات  نــضــاالت   .1
الائي  ســواس(   - سروبروفيل   - روزافــلــور  )شركات  وبالغرب 
طالنب بتحسني شروط عملهن و تطبيق ما نصت عليه مدونة 
وضد   )..... االجور  حتسني   - االجتماعية  )احلماية  الشغل 

الطرد التعسفي و رفض فرض عقود مؤقتة عن العمل
النساء  تــصــدرت  التي  الفنيدق  مبنطقة  نــضــاالت   .2
للمنطقة  حقيقي  اقتصادي  بديل  بتوفير  مطالبني  واجهتها 
ــورد  امل ــان  ك الـــذي  سبتة  ــاب  ب إغـــاق  بعد  الــكــرمي  والــعــيــش 
وبطالة   مدقع  فقر  عنه  وأسفر  للمنطقة  الوحيد  االقتصادي 

بكافة املنطقة.

التنظيم  وعدم  بالتشتت  تتصف  النضاالت  هاته  كل  ولكن 
حتقق   ال  يجعلها  مما  والسياسي   النقابي  التأطير  وغياب 

املكتسبات للعامات والعمال.
- دور النساء في بناء الحزب الثوري 

المستقل للطبقة العاملة " النهج الديمقراطي 
العمالي" :

نظرا  كبيرة   نضالية  قوة  سابقا  أشرنا  كما  النساء  تشكل 
االحتجاجية   وحلــركــات  النضاالت  مختلف  يف  لتواجدهن 
تبقى  حيويتها  و  أهميتها  رغم  النسائية  النضاالت  هاته  لكن 
أفق  ذات  يجعلها  مما  سياسي  توجه  بأي  ِمؤطرة  وغير  عفوية 
والتي  واالقتصادية  االجتماعية  املطالب  يتجاوز  ال  محدود 
ملطالب  ترقى  أن  يستوجب  مما  واالعتقاالت.  بالقمع  تواجه 
النضاالت  هاته  جتعل  التي  األســبــاب  أهــم  ولعل  سياسية 
إلى  افتقارها  هو  سياسية  بوصلة  بــدون  النسائية  الشعبية 
وعموم  العاملة  الطبقة  ــزب  ح أي  ثـــوري   سياسي  تنظيم 
الكادحني/ات يؤطرها ويساعدها على امتاك نظرية التغيير 
السياسي  للنضال  االجتماعي  النضال  من  واالنتقال  الثوري 

الذي يعتبر أعلى أشكال الصراع الطبقي.
لعدة  ثـــوري  عمالي  ــزب  ح بــنــاء  وضـــرورة  أهمية  وتــأتــي 

اعتبارات :
احلقيقية  املنتجة  الطبقة  هي  العاملة  الطبقة  باعتبار 
بل  تنتجه  مما  واحملرومة  الرأسمالي  اجملتمع  ظل  يف  للثروة 

وتتعرض ألبشع أنواع االستغال الوحشي.
السياسي  حلزبها  تفتقر  التي  الوحيدة  الطبقة  هي   .2
الذي يعبر عن مطامحها وانتظاراتها السياسية لتتأطر وتقود 
السلطة  حلسم  املنشود  الثوري  التغيير  أجــل  من  نضاالتها 
والدميوقراطية  الوطني  التحرر  أجل  من  لصاحلها  السياسية 
و االشتراكية حيث ينتفي استغال االنسان ألخيه االنسان.

هي الطبقة املؤهلة تاريخيا لقيادة التغيير الثوري ألن   .3
ليس لديها ما تخسر سوى قيودها وأغالها من استغال وفقر 

وتهميش وقمع....
الثوريات  املثقفات  جانب  إلى  العامات  فالنساء  وبالتالي 
يطرح على عاتقهن عدة مهام ملحة للمساهمة يف قلب احلزب 
النهج  حزب   " الكادحني/ات  وعموم  العاملة  للطبقة  الثوري 

الدميقراطي العمالي"  من خال :
والكادحات وحثهن على  العامات  النساء  التجذر وسط   .1
ومحاربة  دمقرطته  على  العمل  و  النقابي  بالعمل  االنخراط 
النقابات  داخل  الذكورية  والعقليات  النقابية  البيروقراطيات 
واملكتسبات  احلقوق  أجل  من  الرجل  رفيقها  جلانب  للنضال 
من  طبقيا   ، ازدواجيا  استغاال  مستغليها  طرف  من  املسلوبة 
العاملة  املراة  جهة وجنسيا من جهة أخرى، لدى يتوجب على 
العام  بالنضال  وثانيا  وأم   كامرأة  أوال  واجهتني،  على  النضال 

جلانب رفيقها الرجل.
2. املساهمة يف رفع وعي النساء من مجرد إحساس بالظلم 

إلى الوعي السياسي بأسبابه السياسية الطبقية.
واملاركسيات  الــيــســاريــات  املــنــاضــات  مــع  نــقــاش  فتح   .3
املساهمة  أجل  من  املنظم  السياسي  العمل   بأهمية  إلقناعهن 
واالنخراط حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحني/ات " حزب 

النهج الدميقراطي العمالي". 
وشعبية  وتقدمية  دميقراطية  نسائية  جبهة  بناء   .4
النسائي  الشعبي  والنضال  التقدم،  أجل  من  للنضال  عريضة 
الكرامة واحلرية  أفق مجتمع  و كرامتهن يف  من أجل حقوقهن 

والدميوقراطية و املساواة احلقيقية.

دور النساء يف بناء الحزب الثوري املستقل للطبقة العاملة دور النساء يف بناء الحزب الثوري املستقل للطبقة العاملة 

" النهج الدميقراطي العاميل"" النهج الدميقراطي العاميل"
عزيزة الرامي
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الثقافة  والتغييرالثقافة  والتغييرمرارة أوطاننا أم مرارة الفقوس؟؟

الثقافيةالثقافية

األدب  عميد  الــداللــّي،مــن  الــعــنــوان  ــذا  ه نسيج  استعرت 
جدوى  حــول  لبيبان  يختلف  ال  حسني،ألنه  الــعــربــّي:د.طــه 
حد  ضفاف،إلى  الوجود،با  يف  شرعيته  و  التعليم،جدارته 
العميقة:"َأِرنَي  مواربة،املقولة  أو  تردد  أدنى  نردد،با  بتنا  أننا 
اخلطاب  يتضخم  أنــت."قــد  َمــن  لــك  ــْل  َأُقـ التعليمّي  نظامك 

مناحي  مختلف  يف  املتداعي،املمتد  التصخم  له  شاء  ما  هنا 
ويتغاَيُر  /ينبعث  يتجدد  ذلــك  من  الرغم  على  احلياة،لكنه 
وتتجادل  أحيانا،  محايثاته  "تتأشكل"  شائكا  رحما  لكونه 

أخرى. أحيانا 
منحنيات  تقيس  الكاشفة،التي  ــّرات  احمِلـ مــن  أن  وعــنــدي 
السياسّي،و  االقتصاد  كانت،محّر  ما  اجملتمعات،كائنة  حتضر 
الثاثّي  احملّر  هذا  أن  والتكوين،مبعنى  التربية  "منظومة"  محّر 
خْصخصة،و/أو  عليه  اإلجــهــاز  وال  املــصــادرة  يقبل  ال  املركب 
بأن  يعترف  املفجعة،تقرير  التقارير  تشكيكا.ومن  تفويتا،أو 
وخمسني  ثمانَي  تعادل  اجلديد(  الرياضة)املعبود  ميزانية 
صفة"العلمّي"،ومن  مساءلة  البحث"العلمّي"دومنا  ميزانيَة  مرة 
السياسية  االختيارات  يجّلي  والتعليم  التربية  حقل  فإن  ثمة 
عنه  املسكوِت  حْجَب  الرسمّي  اخلطاب  حــاول  بامتياز،مهما 
إلى  كلمة))الرياضة((  تضاف  أن  يكفي  وتضليافهل  متويها 
تصاِلُح  الرياضة  أن  مدٍع  ليدعَي  والتعليم  التربية  وزارة  اسم  

والتكوين. التربيَة 
سالبة،موّرطة)بكسر  السؤال  ذلك  عن  اإلجابة  أن  واضــح 
التعليم  بني  الفرق  حدد  اجلابرّي  كان  املشدد(.وإذا  الراء  حرف 
يتساَءل...  املتسائل  للغد"،فإن  "هي  التربية  أن  يف  والتربية 
التحوالت  إعراب  من  احلالية  التربية  محل  عن  مخجلة  مبرارة 
ُيتحّكَم  أن  َمقيسة..؟!.فهل ميكن  التي أضحت ماحَظة  العاملية 
على  الغيورين  انتظاراِت  ستواِئُم  حد  أّي  وإلــى  اخملرجات  يف 
احلذلقة  كله،عن  بعيدة،البعد  حقيقية  التربوّي،غيرة  احلقل 

علوم.. ِإنها  وفن،بل  علم  أنها  التربية  والفذلكة..حْسب 
غيره،وهذه  ــى  -إل األخــرى  املهن  -عكس  املــربــي  يحتاج  ال 
يك  لــم  ،الــتــي  الراقية  اجملتمعات  يف  امتيازه  وذاك  حظوته 
الــتــربــوّي،الــتــقــدمــّي  الفعل  بحضور  إال  تتحضر  أن  ممكنا 
ماكروبنيته  يف  منسجما  ،واعيا،ناقدا،  مكثفا،شفافا  حضورا 
وليس  حّق  فعٌل  وأخيرا  أوال  هو  املطلوبَة.و  السياسيَة  اإلرادَة  َو 
األّم:العلوم  ه  مصدَر  يكفل  إبداعيته،و  ُيَؤّمن  امتيازا،هكذا 
متخمة  أنها  ،إال  البريئة  املتعلم  ابتسامة  ولــوال  اإلنسانية. 
املدرس"  عليه"عيد  املفتَرى  الضمنية،َلتحول  االعتراف  بثقافة 

إلى: "مأمت املدرس،و عزاء املدرسة العمومية ".!!!
التحرير/  إلـــى:  سبيلنا  هــي  التربية  ِإن  أقـــول  أخــيــرا   :
أنهم  يتوهمون  الذين  أولئك  ضد  هوادة  با  التحّرر،فلنناضل 
استراتيجياتهم  عددوا  والتعليم،وإن  التربية  سيخصخصون 

اخلرقاء. الوقحة  سيناريوهامت  نوعوا  اجلوفاء،و  البئيسة 

" التعليم كالماء والهواء "
يا علي!!!

النداء  هذا  يحدث  مــاذا  اعــرف  ال 
يقذف  يزلزلني.  لكنه  أرواحــكــم.  يف 
وممراتها..  الثورة  طرق  الى  فجأة  بي 
ــي أمــتــشــق كــاشــنــكــوف وأرافـــق  ــ أران
مبنتهى  وأتتلمذ  وكــاســتــرو  جيڤارا 
ــة احلــكــيــم ووديـــع  ــدرس الــعــشــق يف م

وغسان. وأرسم بقلم ناجي..
مذياع  من  عليه  نشأت  ما  وأدنــدن 

اال  منها  ــرف  أعـ ــم  ل طــفــولــة  يف  أبـــي 
بني  مولوتوف  كلها  وأحــامــًا  الوطن 
اجلــمــيــات  وجــمــيــلــة  ودالل.  لــيــلــى 

بوحيرد..
يا علي!!

قصيدة ال يشبهها شعر...!!تخترق 
لتستقر  بــالــعــروق  وتختال  الـــروح.. 
حد  نازفًا  وطنًا  تراقص  الــفــؤاد..  يف 
وكلما  الشموخ..  ومتعافيًا فوق  املوت.. 
او  أســيــر  بــاســم  الــوطــن  هــبــوب  هبت 
صاح  شهيد..  بعطر  تضوعنا  أو  جريح 

يا علي!!! املتبقي مني 
ولغاية  ــوع  ــب أس ــذ  ــن ــام..م أي قــبــل 

اركاني.. تهز  اليوم..ويا علي 
لكنها هذه املرة مبرار من نوع آخر..

الفقوس!! مرار 
املر؟؟ الفقوس  هل تذوقتم 

الفقوس  بائع  هو  املرة  هذه  وعلي 
أذهلني..  الذي 

جعلني أهذي لربي كل حني يا اهلل 
إلى متى؟؟

حلوًا  فقوسا..  على  من  اشتريت 
ملدة  ــي  روح مرمر  املــذاق  يف  كالعسل 

أسبوع!!
ذلك  يعلم  يعرفني  ومــن  بطبعي 
ــوارات  ح ــوض  أخ وال  خجولة  جــيــدًا 
ــراء من  ــشـ ــل الـ ــض ــني، أف ــع ــائ ــب مـــع ال
الــكــام..  ألختصر  الكبيرة  احملــات 
ونصف  ديــنــار  مببلغ  اشــتــريــت  املــهــم 
عشرة  الثانية  الساعة  متام  يف  فقوس 

العشرة  لعلي  مــددت  ــرًا!!!.....  ــهـ ظـ
دنـــانـــيـــر.. فــابــتــســم لـــي وقـــــال.. ال 

تشتميني...!!
قلت لم اقل شيئًا، معاذ اهلل!!

قال يا خالة، من أين لي بالفكة؟؟ 
شتيمة!! ملثلي  دنانير  العشرة 

بحثت يف احلقيبة، وجدت دينارًا.. 
لك  وأمرر  الدينار  تأخذ  إما  لعلي  قلت 
ــود  وأع العشرة  تــأخــذ  وامــا  النصف 

قارعة  على  علي  يقف  لــلــبــاقــي!!( 
بالشمس  للعيادة  طريقي  يف  الطريق 

الفقوس!!.  كل يوم يبيع 
مسامحك  ــا  أن مبتسمًا:  لــي  ــال  ق

الدينار توكلي على اهلل!! بنصف 
قلت له ال يا علي..لكنه ورغم صغر 
..ووجدت  سنه أصر إصرار رجٍل كرمي 
رغم  مطرزة  ..رأيتها  جبينه  على  عزة 

والبؤس!! الفقر 
اليك  سأعود  علي.  يا  اذًا  له  قلت 

وال تقلق.. وعرفته على نفسي.. 
فهي  ألمــي..  ــي  ادع فقط  لي  قــال 

مريضة.. 
فأنا  للمساعدة  مستعدة  اجبته 

طبيبة..
احلسني  مركز  يف  امي  بحسرة  قال 

ترقد...!! للسرطان 
ــذت جــرعــة من  ــ تــركــت عــلــي وأخ
وكرمه  رجولته  من  وجرعة  حزنه، 
منذ  أنني  خجل  وجرعة  نفسه.  وعزة 
البداية ما تركت العشرة له.. وجرعة 

يأس من حال هذا الوطن!!!
القصة!!! تنته  لم 

من  أصيح  قواي  وبكل  لعلي..  عدت 
يا علي..!!! أعماقي 

طــويــًا.. الــيــه  احتـــدث  لــو  وددت 
كيف  أمه،  ،مرض  عمره  كم  أعرف  ان 
هل  أو  باملدرسة  صف  أي  ،يف  يعيش 
الفقوس  مدرسة....قصة  دخل  أصا 

معه. كيف يرى الغد..

الوطن..منكوبا  هــذا  يشبه  علي 
معتر.. شو  ويلي  معتر..يا  مثله!!! 

حملت  شيء.  اي  له  أقدم  ان  اردت 
بفكري.  خطر  ما  هذا  شوكاطة..  له 
األطــفــال يــعــشــقــون الــشــوكــاطــة.. 
ولو  اسعاده  أردت  بها..  يفرح  ولرمبا 

لبرهة...!!
وابتسم  وجهه.  فتهلل  منه  اقتربت 

لي.. وقال لي بدك فقوس..!!

قلت له ال بدي اعطيك فلوسك..
قال ال. سامحتك!!

لــك  هــــــــذه  اواًل  لــــــه  قــــلــــت 
ــًا  ــك ــاح )الـــشـــوكـــاطـــة(..فـــهـــلـــل ض

الفلوس.. وهذه  اشكرك..قلت 
كافية...فلن  الشوكاطة  اواًل  قال 

آخذ الفلوس قلت له هذا حقك..
استني  طيب  قال  اصــراري  رأى  وملا 

بالباقي.. فقوس  اعطيك 
صاحت روحي.. يا علي!!!

قــلــت لــه شـــكـــرًا..هـــي لــك بــدون 
فقوس!!

قال أول حدًا بيرجع لي!!
يا علي!!!..يا علي!!!

ــارات  ــي ــس ــل اصـــحـــاب ال ــك ــف ل ــي ك
ان يسرقوا علي..!!! الفارهة 

يا علي!!!
نريد  طبقاتك.  مــن  ربي..تعبنا 
باسم  ذبحتنا  فحكوماتنا  مــســاواة، 

طبقاتك..
الطوابق  ..ورب سكان  رب..رب علي 

العليا..
وإما  متيتنا…  أن  إما  العلي.  ياربنا 

أن تبدل احوال من هم كعلي!!!
ويا علي!!!

نسيت ان أقول. أن عليا كلما مررت 
انتظر  ــُت  ب وانـــا  مبتسما.  لــي  يــلــوح 
من  ببعض  نفسي  ألشحن  تلويحته. 

سخط!!

نورالدين موعابيد

د. نهاية برقاوي  
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بــدايــة  مــنــذ  الــمــغــربــيــة  الــمــدرســة  عــرفــت               
ــا ســمــي بـــاصـــلاحـــات  مــا  ــشــكــلــي مـ ــلال ال ــقــ ــ ــت الاســ
المخزنية  التعليمية  بالإصلاحت  أحاطت  التي  السياقات 

 2222 إلى حدود 

منذ  "إصاحات"  عدة  العمومي  والتعليم  املرسة  عرفت 
14 برنامجا إصاحيا تعاقب على  1957 إلى اليوم، حوالي 
بدءا  الوطنية،  للتربية  ووزراء  حكومات  عدة  تنفيذها 
أقرت  والتي  بنبركة  املهدي  الشهيد  ترأسها  التي  باللجنة 
والتعميم،  التوحيد  التعريب،  املغربة،  األربعة:  املبادئ 

مضمونها  من  وأفرغت  شعارات  مجرد  لألسف  بقيت  والتي 
التي  التراجعية  باإلصاحات  ومرورا  والتقدمي.  الوطني 
اجتهت  حيث  الهيكلي  التقومي  برنامج  سياق  يف  ــاءت  ج
مما  االجتماعية  النفقات  وتقليص  التقشف  نحو  الدولة 
 20 يف  العام  اإلضراب  أبرزها  اجتماعية  توترات  إلى  أدى 
الدميقراطية  الكونفدرالية  إليه  دعت  الذي   1981 يونيو 
والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  إلى  ووصــوال  للشغل. 
إطــار.  قــانــون  إلــى  حتولت  التي  االستراتيجية  والــرؤيــة 
غياب  هو  اإلصاح  مشاريع  كافة  بني  املشترك  يبقى  لكن 
واستغال  العمومي  التعليم  إلصــاح  السياسية  اإلرادة 
نفس  إنــتــاج  ــادة  وإعـ وتنميطه  اجملتمع  لضبط  املــدرســة 

االجتماعية. التشكيلة  مستوى  على  القائمة  البنيات 

         تبعا لهذه السياقات المؤطرة لهذه الإصلاحات 
لمخرجاتها  تقييمكم   ما 

باإلصاحات  سمي  ما  كل  مــآل  أن  على  التأكيد  ميكن 
تؤكده  مــا  وهــو  الــذريــع،  الفشل  كــان  العمومي  للتعليم 
باإلضافة  مناسبات  عدة  يف  الرسمية  واملؤسسات  السلطات 
أنواعها،  مبختلف  التقومي  مؤشرات  و  الدولية  التقارير  إلى 
املؤشرات،  هذه  حول  تسجيلها  ميكن  التي  املاحظات  رغم 
عن  متخلفة  مدرسة  أمام  أننا  هي  األساسية  اخلاصة  فإن 
التحول  ومواكبة  االجتماعية  التنشئة  يف  بأدوارها  القيام 
سوى  نحصد  لم  املعريف.  املستوى  على  العالم  يعرفه  الذي 
لتوليد  آلية  وأضحت  الفشل،  أنتجت  مخططات  تراكم 
التنموي  التخلف  مظاهر  وتعميق  العطالة  وتفريخ  اجلهل 

احلضاري.  و 
وحــكــومــاتــهــا  الــدولــة  لـــدى  إرادة  حتــصــل  ــم  ل لــألســف 
تأخذ  أسس  على  التربوية  املنظومة  بناء  تعيد  املتعاقبة 
حتكمت   بــل  والتنمية،  التعليم  جدلية  االعــتــبــار  بعني 
الرؤى  كل  يف  واألمنية  الضبطية  واملقاربة  املالية  التوازنات 
اختارت  متوحشة  نيوليبرالية  وبخلفية  اإلصاحية. 
انسجاما  الوسائل   كل  عبر  اخلــاص  القطاع  دعم  الدولة 
العمومية  املدرسة  وضرب  املاكرواقتصادية،  هواجسها  مع 
اخلدمات  كافة  تفكيك  تستهدف  شمولية  نظرة  إطار  يف 
البداية  منذ  املــعــالــم  واضـــح  ــان  ك فاخملطط  العمومية. 

التربوي  بالعرض  النهوض  صــوب  الــتــدرج  إلــى  يرمي  إذ 
إلى   2000 سنة  املائة  يف   5 من  ارتفع  الــذي  اخلصوصي 
2016. لقد أدت هذه االختيارات  املائة سنة  16 يف  حوالي 
بسرعات  عمومي  تعليم  إلى  والاادميقراطية  الاشعبية 

ببادنا. واجملالية  الطبقية  الفوارق  عمق  مختلفة 

على  الـــوزاري  والمجلس  الحكومة  صادقت           
الــتــوجــهــات  مــا   22-22 الإطـــــار  ــقــانــون  ــال ب ســمــي  مــا 
حسب  الحقيقية  خلفياتها  القانون  وما  لهذا  الكبرى 

تصوركم 

للتربية  الوطني  امليثاق  لنتائج  السلبي  التقييم  أدى  لقد 
 2015/2030 االستراتيجية  الرؤية  بلورة  إلى  والتكوين 
للبرامج  كمرجعية  اإللــزامــي  الطابع  إعطاؤها  مت  والتي 
القانون  خال  من  تنزيلها  عبر  التعليم  قطاع  يف  احلكومية 
تشير  كما  عليه  التأكيد  يجب  ما  لكن   .17-51 ــار  اإلط
للتعليم  الوطنية  للنقابة  التعليمية  السياسة  ورقة  لذلك 
مع  قطيعة  حتدث  ال  االستراتيجية  الرؤية  أن  هو  كدش 
له  استمرار  هي  بل  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق 
التعليم  خوصصة  إلى  الرامية  والتوجهات  اخللفيات  بنفس 
بكل  اجلديدة"  الرأسمالية  "املدرسة  وتأسيس  وسلعنته 
تنصيصها  خال  من  جليا  ذلك  ويتضح  الطبقية.  مقوماتها 
أداء  على  األســـر  وإجــبــار  التمويل  مــصــادر  تنويع  على 
التأهيلي،  الثانوي  التعليم  من  ابتداء  التسجيل  واجبات 
ــازات  ــي ــت وتــشــجــيــع الــقــطــاع اخلـــاص ومتــتــيــعــه بــكــل االم
التعليم،  يف  االستثمار  على  حلمله  واملــالــيــة  القانونية 

اخلصوصية.  واجلامعات  للمؤسسات  السخي  املالي  والدعم 
تنويع  على  بتنصيصها  التعليم،  قطاع  يف  للهشاشة  تؤسس 
يف  تنزيله  مت  ما  وهــو  للموظفني،  النظامية  الوضعيات 
إن  اجلهوية.  األكادمييات  مع  بالتعاقد  التوظيف  إطــار 
الطلب  هو  ليس  االستراتيجية  للرؤية  األساسي  املرتكز 
مبحيطه  التعليم  ــط  رب وال  التعليم  على  االجــتــمــاعــي 
الكلفة  هاجس  هو  بل  والثقايف،  واالجتماعي  االقتصادي 
واملواطنني  واملواطنات  سلعة  إلى  التعليم  وحتويل  والربح 

زبناء. إلى 

الــوطــنــيــة  لــلــنــقــابــة  عــامــا  كــاتــبــا  بــاعــتــبــاركــم           
كنقابة  تقترحونها  التي  البدائل  ما  -كدش  للتعليم 

العمومية  التعليمية  للسياسات 

حتت  املنضوية  للتعليم  الوطنية  النقابة  كانت  لقد 
طليعة  يف  دائما  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  لواء 
اقتراحية  قوة  وشكلت  العمومية  املدرسة  عن  املدافعني 
ورقــة  خصصت  وقــد  والسياسات.  البرامج  لكل  ونقدية 
العاشر  املؤمتر  يف  إقرارها  مت  التي  التعليمية  السياسات 
العمومية  ــة  ــدرس امل ــع  ــواق ل دقــيــقــا  تشخيصا  للنقابة 
أنه  على  التأكيد  مت  حيث  اإلصاحية  لرؤيتنا  وتفصيا 
كل  فشل  وأمام  املتتالية،  اإلصاحات  من  الكبير  الكم  أمام  
التربوية  املنظومة  تنخر  التي  األزمة  واستمرار  التجارب 
هل  جوهري؛  سؤال  لطرح  نتوقف  ذلك  يجعلنا  املغربية، 
لكل  ومنصفا  جيدا  تعليما  نظاما  احلاكمون  يريد  فعا 
استفهام  أي  قبل  ملح  ســؤال  إنــه  املغربي؟  الشعب  أبناء 
الى  نخطو  أن  فقبل  تربويا.  أو  ماليا  أو  إداريــا  أكــان  آخر 
املعاجلة  أما  نريد.  تعليم  أي  نعرف  أن  علينا  لزم  األمــام 
من  فتجعل  اإلشكالية،  جوهر  إلى  الولوج  دون  السطحية 
فقط،  والتبادل  للتداول  قابلة  بضاعة  مجرد  القضية 
تتمثل  رسالة  التعليم  أن  حني  يف  حتملها.  رسالة  دون  سلعة 
والعظمة.  القوة  إرادة  صميم  من  هي  التي  املعرفة  إرادة  يف 
متناسقة  منظومة  تثبيت  من  املغرب  يتمكن  لم  شك  با 
ومتتلك  موحدة،  فلسفية  مرجعية  إلى  تستند  ومتكاملة 
ترى  املظلم،  النفق  من  وللخروج  للتغيير.  واضحة  رؤيــة 
املستقبل  مــدرســة  تــكــون  أن  للتعليم  الوطنية  النقابة 
حتقيق  يف  مساهمته  وضمان  اإلنــســان،   بناء  على  قــادرة 
تدبير  يف  ومشاركته  واالجتماعي،  االقــتــصــادي  رفــاهــه 
عصري،  و  مجاني  جيد  تعليم  عو  هدفنا  العمومي.  الشأن 
شخصيته  وتنمية  اإلنسان  لبناء  كمدخل  ومنصف  موحد 
املناهج  مراجعة  يف  احلقوقية  املقاربة  اعتماد  خال  من 
الكاملة  التنمية  التعليم  ليستهدف  األطـــر  وتــكــويــن 
اإلنــســان،  حــقــوق  ــرام  ــت اح وتــعــزيــز  ــان  ــس اإلن لشخصية 
تطوير  يف  تساهم  الــدراســيــة  املناهج  ضمن  ــواد  م إدراج 
والفلسفة،  )األخاق  لديهم  القيم  بناء  املتعلمني  ثقافة 
الوطنية  النقابة  أن   كما  اإلنسان(.  حقوق  على  والتربية 
كمًا  التعليم  إصاح  نحو  اجلهود  بذل  ضرورة  ترى  للتعليم 

والتنمية.  التعليم  بني  العاقة  لتمتني  وكيفيًا 
التربية  قضية  أن  على  التأكيد  مــن  البــد  األخــيــر  يف 
حتيد  وال  االجتماعي  الصراع  بجدلية  ترتبط  والتكوين 
ضرورية  اشتراطات  وجوبا  يستدعي  الذي  الشيء  عنه. 
ممكن  إصاح  أي  مباشرة  عند  توافرها  من  البد  ومقدمات 
السعي  يف  باألساس  تتمثل  وأدوارا  مهاما  بــدوره  يفترض 
التبعية. من  والتحرر  السيادي  القرار  يف  االستقال  نحو 
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تستضيف الجريدة في هذا العدد االستاذ يونس فيراشين الكاتب الوطني 
للنقابة الوطنية للتعليم - عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية 

للشغل
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مبنطقتنا  الثورية  السيرورات  أن  تأكيد  بكل 
لشعوبنا  الثوري  الزخم  الزجاجة.  عنق  يف  توجد 
املعالم  واضــحــة  جــزر  فترة  نعيش  ونحن  تــراجــع 
الشعوب  انــكــفــاء  مــن  احلــالــة  هــذه  أقــلــهــا  ولــيــس 
ــآزر  ــت ــوت جـــذوة الــتــضــامــن وال ــف ــا وخ ــه عــلــى ذات
تكن  ألم  الشعوب.  هذه  بني  والتاريخية  املعروفة 
لهيب  إلــى  وحتولها  الــثــورة  ــرارة  ش انتشار  موجة 
إلى  ثم  القاهرة  إلى  تونس  من  البداية  يف  انتقل 
والرباط  طرابلس  ثم  دمشق  وإلــى  وعــدن  املنامة 
لذلك  الــتــجــســيــد  ــي  ه ــر،  ــزائـ واجلـ ــوط  ــش ــواك ون
إلسقاط  الشعوب  ــذه  ه بــني  والــتــعــاون  التفاعل 

الديكتاتورية؟ األنظمة 

إلى  ثوراتها  إيصال  منطقتنا  شعوب  تستطع  لم 
يف  الثورات  هذه  توقفت  لقد  والنجاح،  األمان  بر 
منتصف الطريق أو يف الدرج األول من سلم الثورة. 
برؤوس  أطاحت  أو  املستبدين  كراسي  خلخلت  لقد 
مهام  يف  الــتــرقــي  مــواصــلــة  عــن  وانــكــفــأت  الــنــظــام 
استعادة  من  املستبدة  األنظمة  مكن  مما  الثورة؛ 
املبادرة، وتوقيف املسلسل الثوري والنكوص به إلى 
حزمة  فيها  طبقت  عدوانية  أكثر  بصورة  اخللف، 
هذه  تصل  أن  بغرض  االنتقامية  اإلجـــراءات  من 
يجعلها  اإلحباط  من  سافلني  أسفل  إلى  الشعوب 
كل  طرد  او  إبعاد  مهمة  وتتولى  حترك  أي  ترفض 
من يحرض على معاودة النضال واسترجاع اآلمال.

صيغتها  يف  اندلعت  التي  السودانية  فالثورة 
من  سنة   30 وبــعــد   2019 دجنبر  يف  اجلــديــدة 
ابتلعت  والتي  املسلمني  اإلخــوان  دولــة  استبداد 
وعش  حاضنتها  وجعلتها  العسكرية  املــؤســســة 
يتيمة  ولــدت  الثورة  هذه  فإن  االستبداد  تفريخ 
الثائرة  للشعوب  بالنسبة  ــرج  ح جــد  ــت  وق ويف 
جروحها  تلعق  جانبا  ــزوت  انـ والــتــي  مبنطقتنا 
استجماع  انتظار  يف  احملارب  استراحة  فترة  وتعيش 
الدرس  واستخاص  جتربتها  دروس  وهضم  قواها 

التراجع.  أو  الفشل  إلى  أودى  الذي  األساسي 

االنكفاء  مــن  ــوع  ن نعيش  الــشــروط  ــذه  ه ففي 
يعتبره  انــكــفــاء  نفسها  عــلــى  لشعوبنا  ــي  ــذات ال
األنظمة  وانــتــصــار  الــهــزميــة  إعـــان  املــتــخــاذلــون 
تغلب.  ال  التي  وقوتها  بطشها  ــوع  ورج الرجعية 
الثورة  على  جترؤوا  الذين  املناضلون  يعتبره  بينما 
ستتبعه  جــزر  فترة  إال  ليس  عليها  والتحريض 
القوي  االستعداد  وجــب  املــد  من  عاتية  موجات 
انتصار  الضرورية لكل  العدة  واحلازم وذلك بتوفير 
بقيادة  شعبيا  شانا  الثورة  تصبح  أن  رأسها  وعلى 
التغيير  على  جــرأة  وأكثر  عزما  األكثر  الطبقات 
بنظريتها  املسلحة  العاملة  الطبقة  مقدمتها  ويف 
الصراع  خلوض  أركانها  هيأة  يف  ومنظمة  الثورية 
الطبقيني  أعــدائــهــا  مــن  أكــثــر  بقتالية  الطبقي 
يف  ألنها  الصمود  معها  يستطيعون  ال  وبأسلحة 

التاريخية. والشرعية  احلق  معها  ايدي 

 

من وحي األحداثمن وحي األحداث

الحبيب التيتي

الدخول املدريس الحايل الدخول املدريس الحايل 

ماذا أصاب خاصية الخوصصة والتدبري العشوايئ والهشاشة والغالء تعمق أزمة التعليم   الخوصصة والتدبري العشوايئ والهشاشة والغالء تعمق أزمة التعليم   
تضامن شعوب منطقتنا؟ ابراهيم النافعي

التي  الــدميــاغــوجــيــة  الــشــعــارات  كــل 
دخول  كل  عند  ترويجها  الدولة  حتاول 
الــواقــع  صــخــرة  عــلــى  تنكسر  ــي  ــدرس م
تنكشف  االخــيــر  هــذا  الــى  فــبــالــرجــوع 
اجلمل  تلك  تخدم  مصلحة  أي  حقيقة 
تسم  التي  العناصر  بعض  وهذه  الرنانة. 

املدرسي احلالي: الدخول  واقع 
ــادات  ــزيـ الـ يف  يــتــجــلــى  الـــغـــالء:   -
الدراسية  األدوات  أثمنة  يف  الصاروخية 
التي جتاوزت مئة يف املئة ألغلب الدفاتر 
ــرك  ت يف  ذلـــك  ــى  ــل جت ــا  ــم ك واألوراق، 
ارباب  رحمة  حتت  واملواطنات  املواطنني 
ــادات  زي فرضت  التي  اخلــاصــة  ــدارس  املـ
الشهري  واالداء  التسجيل  اثمنة  يف 
االزمــة  ــروف  ظ تراعي  ان  دون  والتنقل 
منذ  تعمقت  والتي  املتراكمة  االقتصادية 

كورونا. فيروس  ظهور 
- الخوصصة: لعل أخطر ما حدث يف 
السنة هو بيع ثانوية  التعليم هذه  قطاع 
البيضاء)احلي  بالدار  عمومية  اعدادية 
على  االجهاز  اخلاص.  للقطاع  احلسني( 
جديدة  مرحلة  دخل  العمومية  املدرسة 
التعليم  لــقــطــاع  اجملـــال  فــتــح  يــتــجــاوز 
الى  العمومي  التعليم  لتبخيس  اخلاص 
التعليمية  للمؤسسات  مباشر  بيع  مرحلة 
تفويت  بعد  وذلك  لألساتذة..  رمبا  وغدا 
التاريخية  التاهيلية  شــوقــي  ثانوية 
بكاملها  احياء  اصبحت  حيث  بالبيضاء، 
العمومية  املدارس  من  خالية  البيضاء  يف 

اخلصوصية. املدارس  تفريخ  مقابل  يف 
- االرتجالية: تتجلى يف عملية تدبير 
الــذي  املشكل  وهــو  والفائض  اخلــصــاص 
املدرسي،  الدخول  عند  سنة  كل  يتكرر 
ــذة  ــاتـ ــن االسـ ــد الــعــديــد مـ ــج ــث ي ــي ح
فائض،  وضعية  يف  أنفسهم  واألســتــاذات 
مؤسسات  يف  خصاص  ــود  وج مقابل  يف 
أخـــــرى، االمــــر الــــذي يـــعـــرض االلـــف 
عن  فضا  املدرسي،  الزمن  لهدر  التاميذ 
صفوف  يف  اجتماعي  الااستقرر  خلق 
عبد  يــقــول  الــصــدد  ــذا  ه يف  الشغيلة. 
الوطني  العام  الكاتب  اإلدريسي،  الرزاق 
للتعليم-التوجه  الوطنية  للجامعة 
التعليمية  "السياسة  إن  الدميقراطي، 
املدرسي  التخطيط  على  تركز  ال  باملغرب 
العناية  أن  الكبيرة"، معتبرا  أهميته  رغم 
باخلريطة املدرسية، أمر أساسي من أجل 
السياق  نفس  ويف  املــشــكــل.  ــذا  ه إنــهــاء 
جغو"  "دوار  مــدرســة  جنــد  ــي  ــال االرجت
لكن  اإلنشاء  حديثة  مال  بني  مبدينة 
جاهزيتها  بــغــيــاب  تــفــاجــأت  الــســاكــنــة 
لعدم  نظرا  وبناتهم  ابنائهم  الستقبال 
األساسية  املــرافــق  حيث  مــن  اكتمالها 
عدم  عن  فضا  والطريق  والكهرباء  املاء 
لها،  ــة  ــ إداري ــر  واطـ ــذة  ــات أس تخصيص 
وقفة  لتنظيم  السكان  دفع  الــذي  االمــر 
مال  بني  عمالة  مقر  أمــام  احتجاجية 

بحر هذا االسبوع.
ضد  النضال  ــار  اط يف  الهشاشة:   -

العمومية  الوظيفة  وضــرب  الهشاشة 
لألساتذة  الوطنية  "التنسيقية  خاضت 
وقفات  التعاقد"  عليهم  فــرض  الــذيــن 
ــدة بــبــعــض املــؤســســات  احــتــجــاجــيــة عـ
مبتابعة  التنديد  أجــل  من  التعليمية، 
بوقف  واملــطــالــبــة  احملــاكــم  يف  زمــائــهــم 
تعتزم  كــمــا  كــيــديــة.  بتهم  متابعتهم 
 26 يف  وطني  إضراب  خوض  التنسيقية 
محاكمة  مع  بالتزامن  اجلاري،  شتنبر  من 
عليهم  املفروض  "األساتذة  من  آخر  فوج 
وقفات  تنظيم  جــانــب  ــى  إل الــتــعــاقــد"، 
التنسيقية  فــروع  ــّل  ج يف  احتجاجية 
سياستها  سياق  ويف  الوطني.  التراب  عبر 
ــن ورائــهــا  ــي تــهــدف م ــت االنــتــقــامــيــة وال
االصــوات  واســكــات  ــواه  االفـ تكميم  ــى  ال
الــوزارة  قامت  القطاع،  داخــل  املشاكسة 
بقطع  خنيفرة  مال  بني  اكادميية  عبر 
 FNE اجلهوي  والكاتب  االســتــاذ  اجــرة 
العمالي  الدميقراطي  النهج  ومناضل 
واجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق االنــســان 
"إسماعيل امرار"، يف الوقت الذي يخضع 
القلب  على  دقيقة  جراحية  لعملية  فيه 
العديد  اعتبره  ما  وهو  املصحات  بإحدى 
متعن  ممنهجة  خطوة  انها  املتتبعني  من 
املناضل  لهذا  البطئ  التقتيل  إرادة  يف 
من  ــد  ــدي ــع ال يف  يــتــابــع  ــه  انـ خــصــوصــا 
مدير  نفس  طرف   من  الكيدية  القضايا 
صقور  ــرف  ط مــن  ــوم  ــدع امل االكــادميــيــة 

الفساد يف باب الرواح مقر الوزارة.

"دميقراطية" واشنطن وتدهور الوضع يف ليبيا"دميقراطية" واشنطن وتدهور الوضع يف ليبيا

ليبيا  لدى  األمريكية  السفارة  دعت 
وإنهاء  بوعودهم  الوفاء  إلى  الباد  "قادة 
لانتخابات".  طريق  خارطة  على  العمل 
عبر  لها  تغريدات  سلسلة  يف  ذلــك  جــاء 
العاملي  اليوم  مبناسبة  "تويتر"،  منصة 

سبتمبر!؟.  15 للدميقراطية 
وقـــالـــت الـــســـفـــارة: "نــحــتــفــل الــيــوم 
إلرادة  يستجيب  كنظام  بالدميقراطية 
فالدميقراطية  اجلميع.  لصالح  الشعب 
تضع احلكم يف أيدي الشعب. وللمواطنني 
دور هام يف تعزيز الدميقراطية سواء عن 
أو  الشفافية  تعزيز  أو  التصويت  طريق 

الفساد.". محاربة 
سّجل  أن  منذ  مضت  السنة  "قــرابــة 
واالنتقال  للتصويت  الليبيني  من  املايني 
إلى حقبة جديدة من السام واالستقرار 
ليبيا  قادة  نحث  لذا  الوطنية.  والوحدة 
على  العمل  وإنهاء  بوعودهم  الوفاء  على 
تضيف  لــانــتــخــابــات."  طــريــق  خــارطــة 

السفارة يف تدوينة أخرى.
مــرور  بعد  واشنطن  موقف  إذن  هــذا 
العسكرية  11 سنة على اإلطاحة  أكثر من 
الناتو/  طــرف  من  القذايف  معمر  بنظام 

ذلك  يف  مستخدمة  اإلمبريالية  القوى 
ــي،  الــدول ــن  األمـ مجلس  عــلــى  سطوتها 
للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  وبتشكيل 
حوالي  وبــعــد   ،)UNSMIL( ليبيا  يف 
تظيم  يف  ــراءات  ــ اإلج فشل  على  السنة 
التي  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 
أكتوبر   24 يف  عقدها  املــزمــع  مــن  كــان 
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"2021" بتاريخ 16 أبريل 2021(.
بتعّمق  املتميز  الداخلي  الــوضــع  أمــا 
الشرعية  ــازع  ــن وت املناطقي  االنــقــســام 
احلميد  عبد  حكومتي  بــني  التمثيلية 
الرئاسة  آغا، ومجلس  دبيبة وفتحي باش 
ومجلس  و"املـــنـــّفـــي"  املـــشـــري"  "خــالــد 
ورائــهــم...  ومــن  صــالــح"  "عقيلة  الــنــواب 
الشعب  ومقدرات  لثروات  املمنهج  والنهب 
بني  الدائرة  والصراعات  احلروب  الليبي، 
واملرتزقة  امليليشيات  املسلحة  اجلماعات 
)التي جتددت يف األسابيع األخيرة ويتم 
القبلية  والنعرات  بالنزاعات  تغذيتها 
واإلثــنــيــة..(، بــالــوكــالــة عــن األطـــراف 
من  املستفيدة  واإلقليمية  األجنبية 
املنطقة  يف  ــرار  ــق ــت اس ــا  ــ وال ــى  ــوض ــف ال

والكيان  املتحدة  الــواليــات  رأسها  وعلى 
املتتبعني  بعض  ُح  يرجٍّ حيث  الصهيوني. 
ــعــارفــني بــالــشــأن الــلــيــبــي واإلقــلــيــمــي  ال
أجندة  يف  الطريق"  "خارطة  خطة  بــأن 
ــروم بــاإلضــافــة إلــى املــزيــد من  هـــؤالء، ت
ــدة واألصـــول  ــ ــواذ عــلــى األرصـ ــح ــت االس
الغازية  النفطية  ــروات  ــث وال "اجملــمــدة" 
يف  احملروقات  أسعار  ارتفاع  بعد  )خاصة 
أوكرانيا(، مع  العاملية واحلرب يف  األسواق 
توضيف الليبيني واألرض الليبية كحاجز 

للهجرة... للمرشحني  ومحتِجزين 
العهود  مخلفات  وبسبب  ذلك  نتيجة 
واألطماع السابقة والدور املؤثر يف التاريخ 

واإلقليم. للمنطقة  احلديث 
واملوقع اجلغرايف احلساس استراتيجيا 
والعامل  الهامة...  الطبيعية  والــثــروات 
ــدون  ــب الـــدميـــغـــرايف املــعــيــق )قــضــيــة ال
وغيرها( ولكون الطبقة العاملة من أصول 
جنوب  إفريقيا  )من  غالبيتها  يف  أجنبية 
مصير  يبقى  مصر...(  تونس،  الصحراء، 
الشعب الليبي مرهون لدى القوى املعادية 

الشعوب. لتحرر  واملناهضة  ملصاحله 

عبدالواحد ناجم


