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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 477 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

يستمر حتدي بناء أدوات النضال في كل الواجهات وتتعمق أسئلة 
إعادة البناء وجتديد سبل املواجهة، مع تعمق الصراع الطبقي في 
الوضع االجتماعي أقصى درجات األزمة مخلفا  بلغ  بالدنا. فقد 
االجتماعي.  واإلق��ص��اء  البطالة  ضحايا  من  كبيرة  أرق��ام��ا  بذلك 
لم  إلى ما خلفته اجلائحة كوفيد19-. غير أن هذا  أرقام تنضاف 
يكن باجلديد على عالم تهيمن فيه الرأسمالية املتوحشة وتصرف 
أزمتها البنيوية على حساب مجموع شعوب العالم. وليس بجديد 
الرجعية  األن��ظ��م��ة  ذات  التابعة  الرأسمالية  ال��ب��ل��دان  على  أي��ض��ا 

واالستبدادية...

الزمن  األزم��ات على مدى عقود طويلة من  تعمق  استمرار  لكن 
املوحش، وتأخر رياح التغيير رغم املوجات املتجددة من انتفاضات 
العديد من الشعوب، يجعلنا نتطارح من جديد أسئلة بناء أدوات 

التغيير عامة وفي بالدنا على وجه التحديد.

يستحيل أن نخطو خطوات متقدمة نحو التغيير بأدوات حزبية 
برامجه  في  املقرر  قراراته،  في  املستقل  احلزب  مواصفات  تفتقد 
املفروض أن تكون مناقضة للبرامج الرسمية للنظام املخزني، وبديلة 
عنه. كما يستحيل وباملطلق، أن نكسب مع اجلماهير الشعبية رهان 
حتقيق بعض املطالب االجتماعية ولو جزئية، بنقابات ذات تعددية 
مائعة ومركزيات نقابية مرهونة إلى قيادات بيروقراطية متنفذة، 
نقابي  لعمل  احلاجة  أمس  في  هي  عمالية  قطاعات  نضال  تكبح 
من  امل��خ��زن  وخ���دام  الباطرونا  جنوح  م��ن  ويحد  كرامتها  يضمن 
وما  االستغالل  شروط  كل  من  املتمكنة  السائدة،  الطبقية  الكتلة 

يضمن تأبيدها من قوانني رجعية ومؤسسات صورية.

وحتى تكتمل صورة وبؤس املشهد الرسمي من مجتمعنا، تنتصب 
إحسانية"  "خيرية/  ومؤسسات  والوداديات  اجلمعيات  من  العديد 
باسم تنظيمات ما يسمى زورا بتنظيمات املجتمع املدني. لها من 
األدوار ما يعطل ويعرقل أي عمل جدي عن قرب مع ساكنة األحياء 
الرأسمال  جشع  من  تعاني  التي  املجتمعية  الفئات  من  والعديد 

وتغول املخزن.

هي فعال حتدياتنا التي وجب تفكيك عناصرها بكل حزم وجدية 
وتقييم سلوكها السياسي جتاه اجلماهير املعنية بالتغيير واملمنوعة 

من أسلحتها الدفاعية. وهي من دون شك تتكون من:

التي  املركزية  املهمة  هي  العاملة،  للطبقة  املستقل  احل��زب  أوال: 
تتطلب إبداعا في سيرورة البناء من أجل تأصيل احلزب واستنباته 
في تربة بجميع املواصفات، حتى تتملك الطبقة العاملة املغربية 
باعتبارها الطبقة األكثر ثورية من ضمن طبقات املجتمع سالحها 
السياسات  م��ع  مواجهة  ف��ي  موضوعيا  ه��ي  دام���ت  م��ا  السياسي. 
االجتماعي،  واإلق��ص��اء  واالس��ت��غ��الل  الفقر  تنتج  التي  الطبقية 
وتشرع كل القوانني الرجعية التي تعمق تخلف مجتمعنا وإغراقه 

في السوق االستهالكية الفاقدة للقيم اإلنسانية.

ثانيا: نقابة عمالية موحدة مستقلة: بسلوكنا لعمل نقابي بديل 
حقوق  على  الكبيرة  للتعديات  اليومية  ومواجهتنا  السائد،  عن 
العامالت والعمال وعموم املأجورين، وتنظيمها على أسس وقواعد 
أو  والتضامن من دون حدود قطاعية  الوحدة  دميقراطية ومبادئ 
املغربية  العاملة  الطبقة  تطلعات  مستوى  في  سنكون  جغرافية، 
وفي مستوى طرح شعار الوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمة 
وحتقيق بناء نقابة عمالية دميقراطية مستقلة تعبر عن مطامح 
الطبقة العاملة وتنخرط في النضال العام من أجل الدميقراطية 

واحلرية والكرامة واملساواة بني املرأة والرجل في جميع املجاالت.

بناؤها  يشترط  للجماهير:  املستقلة  الذاتي  الدفاع  أدوات  ثالثا: 
دائم،  بشكل  أوساطها  في  باالنغراس  اجلماهير  ثقة  من  التمكن 
احتياجات  وف��ق  امللموسة  املطالب  من  انطالقا  بناؤها  ويتأسس 
بناء  يشترط  كما  املنطقة.  وخصوصيات  ونوعيتها  اجلماهير 
والرقي  بالتغيير  املعنية  املناضلة  ال��ق��وى  م��ع  حقيقية  حتالفات 

مبستوى عيش املواطنات واملواطنني.

أنها  ارتباطا جدليا متكامال، كما  بينها  هي مهام مرتبطة فيما 
على  أك��د  كما  امللموس،  للواقع  حتليل  من  تنطلق  نظرية  إجابة 
غير  العمالي.  الدميقراطي  للنهج  اخلامس  الوطني  املؤمتر  ذل��ك 
واملناضلني  امل��ن��اض��الت  مجموع  بتضافر  التحقيق  ممكنة  أن��ه��ا 
تنظيماتهم  على  املشترك  العمل  لفرض  جهودهم  توحدت  ما  إذا 
املركزية وجتاوز العراقيل املتراكمة من جتارب سابقة أصبحت في 
حكم املاضي. إنها ممكنة فعال بفتح آفاق العمل عبر بناء جبهات 
ينشده  ال��ذي  التغيير  حتقيق  أج��ل  من  اجلبهات  كل  في  للنضال 

الشعب املغربي ويناضل من أجله باستمرار.

ويستمر مسلسل تخريب املدرسة 
العمومية
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السودان: 
اإلضراب سالح العاملني
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 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

كلمة العدد

من 6 إىل 12 أكتوبر 2022

الثمن: 4 دراهم

جناح املؤمتر الوطني  12  للجامعة 
الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي

11

بناء أدوات التغيير معركة متواصلة

أمين الدكاكضيف العدد:

إننا أمام تعليم طبقي  يفرغ المدرسة 
العمومية من محتواها  ومن رسالتها 

النبيلة في تكوين أجيال في تكافؤ 
للفرص ويحولها إلى مصنع ل"تاخماست"

زحف الرأسمال األجنبي على التعليم باملغرب 
استهداف للسيادة الوطنية



العدد:  2477
من  6  إلي 12  أكتوبر 2022 الثانية

جناح املؤمتر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الدميقراطي
وانتخاب عبد الله غميمط كاتبا عاما وطنيا للنقابة

يومي  الدميقراطي،  التوجه  للتعليم  الوطنية  للجامعة   12 الوطني  املؤمتر  بنجاح  نعقد 
السبت واألحد 1 و2 أكتوبر 2022، باملركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، حتت شعار: 

"تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وحتقيق املطالب".
وافتتح املؤمتر بتنظيم اجلامعة ندوة دولية مساء اجلمعة 30 شتنبر 2022 حول "التعليم 
ولبنان  فلسطني  من  نقابيون  فيها  شارك  املقاومة"  وخيارات  املتوحشة  الليبرالية  في ظل 

واجلزائر وتونس والسنغال واملغرب".
ومتيزت اجللسة االفتتاحية للمؤمتر ببوزنيقة باحلضور احلماسي ملناضالت ومناضلي 
وأحزاب  ونقابات  األكثر متثيلية  التعليمية  النقابات  الضيوف: ممثلي  وبحضور  اجلامعة، 
وجمعيات حقوقية ومدنية التي ألقت كلمات باملناسبة، ومتيزت اجللسة االفتتاحية كذلك 
بكلمات ورسائل فيديو لكل من األمني العام الحتاد النقابات العاملي FSM الرفيق بامبيس 
كيريتسيس من قبرص والرئيس الفخري لالحتاد الدولي للنقابات التعليمية FISE، الرفيق 
حسن إسماعيل من لبنان ونائب أمينها العام الرفيق سيني شيخ األسن من السنغال، ومت 
اإلدريسي عبد  الرفيق  للجامعة قدمها  الوطني  املكتب  بكلمة  االفتتاحية  اختتام اجللسة 

الرّزاق الذي انتهت واليته ككاتب عام وطني للجامعة.
واملالي،  األدب��ي  التقريرين  تقدمي  مت  حيث  األول��ى  العامة  اجللسة  انعقدت  ذل��ك  وبعد 
وبعد  املؤمتر،  وبعد مناقشتهما صودق عليهما من طرف  الوطنية،  اإلداري��ة  اللجنة  باسم 
العامة  اجللسة  خالل  اجتماعاتها  تقارير  قدمت  جلان  في  األوراق  مشاريع  نوقشت  ذلك 
الصباحية ليوم األحد 2 أكتوبر 2022، وبعد املصادقة على جميع األوراق مت انتخاب جلنة 

%84 منهم جدد، والتي اجتمعت بدورها وانتخبت  121 عضوة وعضوا،  إدارية وطنية من 
مكتبا وطنيا من 21 عضوة وعضوا، %62 منهم جدد، الذي اجتمع بدوره ووزع املهام داخله 

على الشكل التالي:
1 - الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله 

2 - نائبه 1: احليموتي حسن
3 - نائبه 2: اإلدريسي عبد الرّزاق 

4 - نائبه 3: الوالي محمد
5 - أمني املال: السباعي أحمد

6 -  نائبته: كمال سعيدة
7 - كاتب إداري: بوكطاية رشيد

8 - نائبه: موموش حلسن
 11- أمي���نة،  بنلشهب   10- حسن����اء،  الصحاروة   9- مبهام:  مكلفات/ون  مستشارات/ون 
دحمان  ابن   14- زكرياء،  اليحياوي   13- العاطي،  عبد  املزگوطي   12- زوهي����ر،  جعف��اري 
الصياد، -15 قاشى موالي الكبير، -16 الشاوي الهادي، -17 زخنيني محمد، -18 مجاهد 

عبد اللطيف،  -19 الرفاعي رضوان، -20 النافعي ابراهيم، -21 الناصري الكبير. 
عن املكتب الوطني، الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله



العدد:  3477
من  6  إلي 12  أكتوبر 2022

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

انعقد املجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، املنضوية 
حتت لواء الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، يوم األحد 02 

أكتوبر 2022م، باملقر املركزي بالدار البيضاء.

ألقاها  التي  التنفيذي  املكتب  كلمة  إلى  االستماع  وبعد   
للكونفدرالية  العام  الكاتب  لهوير،نائب  العلمي  خالد  األخ 
الدولي  ال��وض��ع  إل���ى  ت��ط��رق  ح��ي��ث  للشغل،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
جدد  استراتيجيني  مهندسني  وب��ب��روز  بالاليقني،  املتسم 
يعيدون صياغة نظام دولي جديد عنوانه التوحش وسحق 
اإلنسانية، كما يعيدون رسم خرائط جيو سياسية جديدة 

مبنية على املصالح والتقاطبات.

على  امل��ط��روح��ة  االجتماعية  امل��ل��ف��ات  إل��ى  ت��ط��رق  كما   
طاولة احلوار في عالقتها باملستقبل، في خضم التحوالت 
احلاصلة في عالم الشغل، ومحاولة احلكومة التملص من 
معاجلة هذه امللفات حتت ذريعة األزمة رغم حتسن املالية 
احلكومي  ال��ع��رض  خ��الل  م��ن  يتجلى  م��ا  وه��و  العمومية، 
إلى  الذي ال يرقى  املركزي،  الهزيل في احلوار االجتماعي 
انتظارات الطبقة العاملة وعموم املأجورين. وهذا ما يقتضي 

واالستعداد  التعبئة  م��واص��ل��ة  اجلميع  م��ن 
من  ويقتضي  ال��ت��ط��ورات،  مختلف  مل��واج��ه��ة 
لعب  خ��ص��وص��ا،  للتعليم  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ة 
دورها الريادي داخل اجلسم الكونفدرالي على 

املستوى التأطيري والنضالي. 

الوطني  املكتب  عرض  إلى  االستماع  وبعد 
الذي تناول بالتحليل:

السياسية  أب����ع����اده  ف���ي  ال���ع���ام  ✓السياق 
واالقتصادية واالجتماعية، الدولية والوطنية، 
وانعكاساته على أوضاع الطبقة العاملة وعلى 

الوضع التعليمي.

2022- املدرسي  للدخول  العامة  ✓املالمح 
2023 التي تعكس عمق األزمة اخلطيرة التي 
ببالدنا  والتكوين  التربية  منظومة  تعيشها 

على كافة املستويات؛

✓مسار ومستجدات احلوار القطاعي في عالقته بامللف 
اللجنة  عمل  ومضامني  م��آل  على  التركيز  م��ع  املطلبي، 
اجلديد  األساسي  النظام  مسودة  بإعداد  املكلفة  املشتركة 

ملوظفي وزارة التربية الوطنية؛

✓ مشروع النقابة الوطنية للتعليم الذي تأسس على الربط 
اجلدلي بني الدفاع عن املدرسة العمومية وعن املطالب املادية 
يفرضه  وما  التعليم،  ورجال  لنساء  واملهنية  واالجتماعية 
هذا املشروع من حتديات ومهام جسام، في عالم متحول ال 
أحد يتنبأ فيه مبصير اإلنسانية ومستقبل املدرسة بعد كل 

هذه احلروب العسكرية واالقتصادية والرقمية.

وبعد نقاش عميق ملضامني العرض، فإن املجلس الوطني 
يسجل ما يلي:

1 - يجدد تأكيده على ضرورة اإلصالح الشامل واحلقيقي 
ملنظومة التربية والتكوين، كضرورة تاريخية، وشرط إلخراج 
على  ق���ادرا  وجعله  والتبعية،  التخلف  بوثقة  م��ن  امل��غ��رب 

مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل؛

2 - يعتبر أن املشاكل التي يعرفها الدخول املدرسي -2022
التحتية  البنيات  البشرية،  امل���وارد  ف��ي  )اخل��ص��اص   2023
وبنيات االستقبال، االكتظاظ، األقسام املشتركة..( ليست 
مشاكل عرضية أو طارئة، وإمنا هي أعطاب بنيوية مزمنة 

تعيشها املنظومة، وتقتضي ضرورة التعجيل باإلصالح مبا 
يعيد االعتبار للمدرسة العمومية بكل مكوناتها؛

املرتبطة  اخلدمات  تفويت  في  االستمرار  أن  يعتبر   -  3
مبنظومة التربية والتكوين للقطاع اخلاص عبر ألية املناولة، 
)التعليم  التدريس  مهمة  على  حتى  اآلل��ي��ة  ه��ذه  وتطبق 
األولي(، هو إصرار على تفكيك املدرسة العمومية، يفضح 
النوايا احلقيقية للدولة ويكشف زيف كل الشعارات املتغنى 

بها حول الدولة االجتماعية؛

الصهيوني  الكيان  م��ع  التطبيع  أش��ك��ال  ك��ل  يرفض   -  4
وباألخص  امل��غ��رب��ي،  للمجتمع  العامة  اإلرادة  على  ض��دا 
على  ف��رض��ه  على  ال��دول��ة  تصر  ال���ذي  ال��ت��رب��وي،  التطبيع 
املنظومة حتت غطاء بعض القيم اإلنسانية السامية، التي 
الصهيوني  الكيان  ومم��ارس��ات  توجهات  مع  كليا  تتناقض 
ضد الشعب الفلسطيني األعزل وشعوب املنطقة. وفي هذا 
الصدد فإن املجلس الوطني يعبر عن تضامنه مع األسرى 
الفلسطينيني ومع الشعب الفلسطيني عامة في نضاله من 

أجل التحرر واالنعتاق؛

واالجتماعية  امل��ادي��ة  األوض����اع  حت��س��ني  أن  يعتبر   -  5
واملهنية لنساء ورجال التعليم، مدخل أساسي من مداخل 
اإلص��الح الشامل وش��رط إلجن��اح��ه. وه��و ما يفرض على 
واملشروعة  العادلة  املطالب  مع  اإليجابي  التعاطي  ال��وزارة 
لواء  املنضوية حتت  للتعليم  الوطنية  النقابة  رفعتها  التي 
مبعاجلة  والتعجيل  للشغل،  الدميقراطية  الكونفدرالية 
على  املطروحة  والتدبيرية،  منها  املطلبية  العالقة،  امللفات 

طاولة احلوار؛

األكثر  التعليمية  النقابات  ب��الغ  ف��ي  م��ا ج��اء  يثمن   -  6
متثيلية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2022، ويدعو إلى املزيد 
من العمل الوحدوي للدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم؛

 7 - يطالب باإلسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف 
ويلبي  احلالي  النظام  اختالالت  يتجاوز  وموحد،  ومحفز 

مطالب نساء ورجال التعليم من خالل:

االبتدائي  التعليم  ألس��ات��ذة  املمتازة  ال��درج��ة  إح���داث   <
واإلعدادي وامللحقني، جتسيدا ملبدإ توحيد مسارات الترقي 

املنصوص عليها في االتفاق املرحلي ل 18 يناير 2022؛

)اخلاص   2011 أبريل   19 السابقة:  االتفاقات  تنفيذ   <
باملبرزين(، 26 أبريل 2011 )الدرجة اجلديدة وبالتعويضات 
)اخلاص   2022 أب��ري��ل   30 ال��ق��روي(،  بالعالم  العمل  ع��ن 

بالدرجة اجلديدة وبالزيادة العامة في األجور(؛

> فتح املسارات املهنية لكافة الفئات التعليمية؛

التعاقد  املفروض عليهم  الدعم  إدماج األساتذة وأطر   <
في أسالك الوظيفة العمومية؛

آليات  ضمن  بالشهادة  الترقي  آلية  على  التنصيص   <
الترقية؛

التعويضات  ون��ظ��ام  االس��ت��دالل��ي��ة  األرق�����ام  م��راج��ع��ة   <
وقيمتها؛

في  اإلداري��ني  واملساعدين  التقنيني  املساعدين  إدم��اج   <
النظام األساسي وإعادة ترتيبهم في السلم التاسع )09(؛

النظام  في  املشتركة  األط��ر  باقي  من  الراغبني  ★إدم���اج 
األساسي؛

التعاقد،  الذين فرض عليهم  املتضررة:  الفئات  ★إنصاف 
اإلدارة  اجلديدة،  الدرجة  ومن  السلم  خارج  من  املقصيون 
التقنيون  املساعدون  وتدريبا(،  ومسلكا،  التربوية)إسنادا 
التوجيه  أط��ر  ال��ش��ه��ادات،  اإلداري����ون، حاملو  وامل��س��اع��دون 
والتخطيط، املكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، 
أطر التسيير املادي واملالي، امللحقون التربويون 
وملحقو االقتصاد واإلدارة، املفتشون، املبرزون 
األساتذة  ال��ن��ظ��ام��ني،  ضحايا  وامل��س��ت��ب��رزون، 
و94،   93 ف��وج��ا   ،10 ال���زن���زان���ة  امل���دم���ج���ون، 
املعفيون  املشتركة،  األط��ر  وباقي  املتصرفون 
مراكز  أساتذة  األمازيغية،  أساتذة  واملرسبون، 
والثقافة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  أس���ات���ذة  ال��ت��ك��وي��ن، 

املغربية..؛

للدكاترة  ب��اح��ث"  أس��ت��اذ   " > إح���داث إط���ار 
التربية الوطنية بنفس مسار  العاملني بوزارة 

أستاذ التعليم العالي؛

وتقليص  ال��ت��ض��ام��ن��ي��ة  ال��س��اع��ات  ★ح����ذف 
ساعات العمل؛

8 - يدعم النضاالت املشروعة التي تخوضها 
كافة الفئات التعليمية وعلى رأسها: املقصيون من الدرجة 
أكتوبر  و6  و5   4 أي��ام   ،10 الزنزانة  السلم(،  )خ��ارج  املمتازة 

2022، و ضحايا النظامني يوم 5 أكتوبر 2022؛

االنتقالية  النظر في معايير احلركة  بإعادة  - يطالب   9
الوطنية  الثالث  للحركات  وال��ع��ودة  املرجعي،  إط��اره��ا  وف��ي 
لها  يتعرض  التي  املجازر  من  للحد  واإلقليمية،  واجلهوية 
نساء ورجال التعليم سنويا بفعل عملية تدبير اخلصاص 

والفائض؛

مجريات  تدبير  مواصلة  الوطني  للمكتب  يفوض   -  10
أرضية  على  ال��الزم��ة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  القطاعي  احل���وار 

خالصات املجلس الوطني؛

11 - يدعو مناضالت ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم، 
التعبئة  إلى  التعليم،  ورجال  وكل نساء  النقابية،  واألجهزة 
املدرسة  ع��ن  للدفاع  ال��دائ��م  واالس��ت��ع��داد  الصفوف،  ورص 

العمومية وعن مطالبنا العادلة. 

املجلس الوطني - 02 أكتوبر 2022.

املجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم  )ك د ش(
يدعو لتحسني األوضاع املادية واالجتماعية واملهنية لنساء ورجال التعليم 

ويفوض للمكتب الوطني مواصلة تدبير مجريات احلوار القطاعي
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أحداث زناتة بعمالة احملمدية، 
صراع طبقي واضح

شهد منطقة زناتة )1830 هكتار( بتراب عمالة احملمدية، نضاالت الساكنة 
من أجل بديل مقبول للترحيل املفروض من طرف الدولة.

ومن  الدولة،  من طرف  املدعمني  العقاريني  املضاربني  فئة  فمن جهة جند 
جهة ثانية جند ساكنة 5 دواوير )عمال وعامالت، الباعة املتجولني/ت، عامالت 

البيوت، فراشة، حرفيني صغار...(.

في إطار مشاريع رأسمالية ضخمة تستفيد منها الفئات البرجوازية العليا، 
قررت الدولة ترحيل بالقوة آالف األسر الى منطقة بعيدة على مصادر عشيها، 
وذلك مببرر "نزع امللكية للمنفعة العامة" )املنفعة العامة؟ ههههه(. فرغم هذا 
القرار املجحف، فقد قبلت الساكنة االنتقال من منطقة زناتة لكن الى منطقة 

قريبة من مصادر عيشها.

العمل من  قوة  )لتقريب  الفرنسي  الدواوير موجودة منذ دخول االستعمار 
في  بتاتا  تدخل  ال  الفالحية...(،  والضيعات  الصناعية  الرأسمالية  الوحدات 

منطقة "احتالل ملك الغير".

اعتقال يوم السبت فاحت أكتوبر 2022، السيد مصطفى جبيلو، رئيس "جلنة 
حوار دواوير زناتة املقصية"، من طرف درك عني حرودة، وتدخل مصالح وزارة 
والضغط... واالب��ت��زاز،  الترهيب،  إط��ار  في  يدخل  امللك...  ووكيل  الداخلية، 

)يوم  احملمدية  عمالة  مقر  نحو  مبرمجة  كانت  التي  املسيرة  افشال  بهدف 
الفعاليات احلقوقية  لها  التي استدعيت  2 أكتوبر2022(، تلك املسيرة  األحد 
والدميقراطية، في مقدمتها املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق االنسان 

وفرع احملمدية.

النقل، فقد حجت  وسائل  وانعدام  البعد  رغم  الساكنة حازما.  فعل  رد  كان 
املئات من النساء والرجال الى عني حرودة، كادت األمور أن تتحول الى أحداث 
مؤملة ال يتمناها أحد. فرضت الساكنة إطالق سراح السيد مصطفى جبيلو، 
2022 موعدا "حل��وار" بني  أكتوبر   5 األربعاء  يوم  االتفاق على حتديد  وبعد 
ممثلي ساكنة الدواوير واجلهات الرسمية املعنية مبقر عمالة احملمدية. لقد 
أجلت الضحايا مسيرتها املشروعة في انتظار نتائج "حوار" يوم األربعاء 2022.

 ،476 العدد  الدميقراطي،  النهج  جريدة  في  نشر  مقال  هناك  مالحظة: 
يتناول خلفيات هذه احلالة من الصراع الطبقي، الصراع بني فئات برجوازية 

طفيلية وفئات شعبية كادحة تعاني أصال من التهميش واالقصاء.

على فقير )عن اعالم النهج الدميقراطي العمالي(، االثنني 3أكتوبر 2022، 
املنطقة(، صحبة بعض  دوار  لدوار "حربيلو")أكبر  أكتوبر   2 زيارة األحد  بعد 

أعضاء فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان باحملمدية.

اجلبهة االجتماعية املغربية: 
الدولة تتمادى في سياساتها التفقيرية والتبعية

االجتماعية  للجبهة  الوطنية  ال��س��ك��رت��اري��ة  اجتمعت 
تدارست  حيث   ،2022 شتنبر   28 األرب��ع��اء  ي��وم  املغربية 

السمات العامة للوضعية احلالية ببالدنا وآفاق العمل.

فاألوضاع تتسم بتمادى الدولة في سياسياتها التفقيرية 
والتبعية، غير آبهة مبطالب الشعب املغربي في وضع حد 
لغالء املعيشة خاصة احملروقات واملواد الغذائية األساسية. 
التنديد واسعة  الفاحش موجة من  الغالء  وقد عرف هذا 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، ولكن ال حياة ملن تنادي. 
ومجلس املنافسة منذ تاسيسه ال دور له في ضبط األسعار 
ق��رارات، وتلكم واح��دة من خصائص  واتخاذ ما يلزم من 
الراسمالية التبعية املخزنية، حيث تغيب املنافسة ويحضر 

االحتكار والريع.

املركزي،  أو  القطاعي  س���واء  االج��ت��م��اع��ي،  احل���وار  أم��ا 
احلكومة  أن  طاملا  منتج،  وغير  ج��دي  غير  أن��ه  فالواضح 
ترفض االستجابة للمطالب األساسية وعلى رأسها الزيادة 

في األجور المتصاص ما ابتلعه التضخم والغالء وإحداث 
درجة جديدة بالنسبة إلجراء القطاع العمومي.

في املقابل، سن البرملان تشريعات خالل الفترة املنصرمة، 
تخدم مصالح الراسمال الريعي على وجه اخلصوص.

وعرفت الفترة املنصرمة، حتركات نضالية كثيرة للعمال 
في مختلف القطاعات الذين يعانون من االستغالل املكثف 
عالتها،  على  الشغل  قوانني  تطبيق  وجتاهل  والهشاشة 
وسائل  ف��ي  نقلهم  ج���راء  يوميا  امل���وت  خطر  وي��واج��ه��ون 
منوذجا(،  اشتوكة  ف��ي  ال��زراع��ي��ون  )ال��ع��م��ال  مهترئة  نقل 
وقطع  منازلهم  ه��دم  ج���راء  الشعبية  االح��ي��اء  ول��ك��ادح��ي 
بهدف  وتشريدهم  واحلرفية  الفالحية  عيشهم  م��ص��ادر 
السطو على اراضيهم من طرف مافيا العقار )دواوير اوالد 
وأوالد سبيطة ضواحي سال منوذجا(،  العياشي واحلنشة 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  إطار  في  وللمعطلني 

املعطلني باملغرب وغيرها من الفئات.

لكل  والسجن  العصا  سياسة  احل��اك��م��ون  وي��واص��ل  ه��ذا 
األصوات املخالفة من مدونني وصحفيني وغيرهم )سعيدة 

العلمي كمثال حي(.

إن السكرتارية الوطنية، وهي ترصد هذه األوضاع الصعبة 
على أوسع اجلماهير الشعبية فإنها:

بالدنا  مناطق  كل  في  احتجاجات  تنظيم  تعلن عن   .1
اليوم  مبناسبة  بالرباط  البرملان  مقر  أمام  مركزية  ووقفة 

الدولي للقضاء على الفقر.

2. تخبر أنها ستعقد ندوة وطنية سيعلن عن تاريخها 
قريبا حول حصيلة عمل احلكومة منذ تنصيبها.

الساكنة  بقضايا  االل��ت��ح��ام  ال��ى  وع  ال��ف��ر  بكل  تهيب   .3
والتحلي بروح الوحدة واملبادرة واالستعداد اجلدي من اآلن 

الجناح هذه احملطات وغيرها.

ايت بهاالمحمدية شتوكة 

اعتصام عمال ضيعة فالحية احتجاجا على طرد 
كاتب نقابتهم وعلىجتاهل مطالبهم

إح�����دى ضيعات  وع���م���ال  ع���ام���الت  دخ���ل���ت 
 QUALITY BEAN  - ب��ني  “كواليتي  ش��رك��ة 
منذ  ب���اه���ا،  أي����ت  ب��اش��ت��وك��ة   ”MOROCCO
صباح يوم السبت 01 اكتوبر 2022 في اعتصام 
مصحوب مببيت ليلي أمام الضيعة احتجاجا 
على طرد الكاتب العام للمكتب النقابي التابعة 
للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي ،اضافة إلى 
عدة مشاكل يعاني منها العمال والعامالت وقد 
سبق للفرع النقابي أن راسل مفتشية التشغيل 
بأيت  السلطات احمللية  ان  الشأن كما  في هذا 
اعتصام  إث��ر  على  سابقا  التزمت  قد  اعميرة  
ملدة يوم واحد بتاريخ 20شتنبر2022 بالتدخل 
ورافضة  متعنتة  الشركة  أن  إال  ح��ل   الي��ج��اد 

للحضور واجللوس مع النقابة حلل املشاكل.

وندد ادريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة 
بتعنت  وصفه  مبا  الفالحي،  للقطاع  الوطنية 
وحدة  “تفكيك”  الشركة ومراهنتها على  إدارة 
مطالبهم  ح��ول  والتفافهم  والعمال  العامالت 
أخيهم  إرج����اع  ف��ي  أس��اس��ا  املتمثلة  ال��ع��ادل��ة، 
نشاطه  ب��س��ب��ب  “تعسفي”  ب���ق���رار  امل��ف��ص��ول 
ال��ن��ق��اب��ي امل���ش���روع ك��ك��ات��ب ع���ام ل��ن��ق��اب��ة عمال 
بسبب  العمال  ض��د  التمييز  وإل��غ��اء  الضيعة، 

ان��ت��م��ائ��ه��م ال��ن��ق��اب��ي وجت��وي��ع��ه��م ل��ه��ذا السبب 
االستفادة  ف��ي  األسبقية  م��ن  متكينهم  بعدم 
للقانون وعدم  املتاحة طبقا  الشغل  من فرص 

احترام احلد األدنى لألجور، على حد قوله.

السلطات  النقابي“عدة”  املسؤول  طالب  كما 
لفرض  احل����ازم  ب��ال��ت��دخ��ل  واحمل��ل��ي��ة  الشغلية 
واحترام  ع��الت��ه،  على  الشغل  ق��ان��ون  تطبيق 
والعمال  العامالت  وحماية  النقابية  احل��ري��ة 
املعتصمني من أعمال “البلطجة” التي أضحت 
في  ال��ع��م��ال  ن��ض��االت  يستهدف  م��ت��ك��ررا  فعال 

املنطقة..

وقد قام وفد من النهج الدميقراطي العمالي 
باشتوكة أيت باها يوم الثالثاء 4 اكتوبر 2022  
حوالي الساعة 12:00  بزيارة تضامنية ملعتصم 
عامالت وعمال ضيعة السحمور التابعة للشركة 
املتواجدة بتراب جماعة أيت اعميرة املعتصمني 
النقابي  للمكتب  العام  الكاتب  ط��رد   على  ا  رَدّ
العامالت  منها  تعاني  إلى عدة مشاكل  إضافة 
تصريحات  خ���الل  م��ن  توثيقها  مت  وال��ع��م��ال 
كذلك  مناسبة  كانت  وقد  للعامالت.  صحفية 
مت م��ن خ��الل��ه��ا اع����الن ال��ت��ض��ام��ن م��ع هؤالء 

العامالت والعمال ضحايا االستغالل.
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املنعقد  الشغلية  للحقوق  ال��راب��ع  ال��وط��ن��ي  امللتقى  إن 
بالرباط حتت شعار " تأسيس جبهة عمالية واسعة، مهمة 
عاجلة للتصدي للتراجعات املتسارعة في مجال احلقوق 
الشغلية " يومي السبت واألحد 24 و25 شتنبر 2022، في 
ألزمة  السلبية  اآلث��ار  باستمرار  تتميز  استثنائية  ظ��روف 
لعموم اجلماهير  األوض��اع االجتماعية  19 على   - كوفيد 
الكادحة وعلى احلقوق الشغلية خصوصا، وتفاقم األوضاع 
الرأسمالية  اس��ت��غ��الل  بفعل  املغربية  للشغيلة  الكارثية 
اجلشعة لهذه األزمة اجلديدة من أجل رفع نسبة األرباح 
في استهتار تام بالتدني الكبير للقدرة الشرائية للمواطنني 
وع��ل��ى ح��س��اب ظ����روف ال��ع��م��ل وص��ح��ة وح��ي��اة العامالت 
 - األدب��ي  )التقرير  امللتقى  ألوراق  دراسته  وبعد  والعمال. 
فإنه  عليها،  ومصادقته  املطالب(  مذكرة  امللتقى-  أرضية 

يسجل ويؤكد ما يلي:

  على املستوى الدولي:
روسيا  بني  أوكرانيا  في  واحل��رب  كورونا  جائحة  كشفت 
عن  املتبعة،  الرأسمالية  والسياسات  األطلسي  واحل��ل��ف 
الذي  الرأسمالي  للنظام  والبشع  الشرس  احلقيقي  الوجه 
بشرية  آالم  ف��ي  سريعة  وبخطى  ي��وم  بعد  ي��وم��ا  يتسبب 

مقومات  وتدمير  برمتها  اإلنسانية  وتهديد  هائلة 
إب��ادة، ومجاعات  ل��ألرض: ح��روب  الطبيعية  احلياة 
باتت   - الدولية  التقارير  البشرية - بحسب  )نصف 
دول،  وإف����الس  ال��ف��ق��ر(،  عتبة  حت��ت  ال��ي��وم  تعيش 
الكبرى،  الشركات  الثروة في يد حفنة من  واحتكار 
وهجرة قسرية ملاليني من الالجئني الذين يبحثون 
عن مأوى وشغل وتغذية وسالم ومن بينهم عشرات 
وكوارث  والعجائز،  وال��ن��س��اء  األط��ف��ال  م��ن  اآلالف 
اجلهنمية  اآلل���ة  إم��ع��ان  نتيجة  متنامية  بيئية 
الرأسمالية في ضرب التوازن البيئي واستنفاذ املوارد 

الطاقية والطبيعية واستغاللها أبشع استغالل. 
الليبرالي  ال���غ���رب  ل����دى  اجل��ائ��ح��ة  ك��ش��ف��ت  ك��م��ا 
الرأسمالي وبوضوح، عن املستوى املتفاقم للعنصرية 
وكراهية األجانب وفضحت كل ما يروج له بخالف 
ذلك ويتبناه في وثائقه الرسمية وغيرها منذ العام 
1945. وفي هذا الصدد استمرت الدول الرأسمالية 

وجتويع  ومعاقبة  محاصرة  ف��ي  اجل��ائ��ح��ة،  رغ��م  الكبرى 
االنصياع  ورف��ض��ت  معها  اختلفت  التي  وال���دول  الشعوب 
فنزويال،  )إي���ران،  واالستبدادية  االستعمارية  لسياستها 
وواصلت  اليمن..الخ(  سوريا،  لبنان،  الشمالية،  كوريا  كوبا، 
دعمها للكيان الصهيوني في حربه اإلجرامية ضد الشعب 

الفلسطيني.

على املستوى الوطني  
وكما  ال��ك��ادح��ة،  واجل��م��اه��ي��ر  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  حتملت 
التداعيات  ف��ات��ورة  السابقة،  األزم����ات  ك��ل  ف��ي  احل���ال  ه��و 
العامالت  آالف  توقيف  مت  حيث  ل��ك��ورون��ا.  االق��ت��ص��ادي��ة 
املهيكل،  وغ��ي��ر  املهيكل  ال��ق��ط��اع  ف��ي  العمل  ع��ن  وال��ع��م��ال 
واإلجحاف  التمييز  م��ن  غيرها  م��ن  أكثر  النساء  وع��ان��ت 
وظروف العمل الصعبة وأشكال القهر في الشغل، وحرمت 
اآلالف من األسر املغربية من دخلها املعتاد كليا أو جزئيا 
وتضاعف عدد الفقراء وتوسعت دائرة الفوارق االجتماعية 
ال��ث��روة ف��ي ي��د أقلية من  وال��ت��راب��ي��ة. وت��رك��زت ف��ي املقابل 
الرأسماليني اجلشعني الذين حققوا أرباحا خيالية خالل 
جائحة كورونا، كما هو حال رئيس احلكومة احلالي. مما 
فاحش  إفقار  مقابل  للباطرونا   الفاحش  االغتناء  يعني، 

ألغلبية الكادحني.
استغل أرباب العمل اجلائحة ملزيد من انتهاك احلقوق 
الشغلية والتراجع عن املكتسبات. امتنعوا عن صرف أجور 
العامالت والعمال بشكل منتظم وتوقفوا عن أداء الضرائب 

من  بإيعاز  االجتماعي،  الضمان  من  العمال  ومستحقات 
مليون  من  أزي��د  أن  العلم  مع  ومبباركتها،  املغربية  الدولة 
أجير غير مصرح بهم أصال في الصندوق الوطني للضمان 
واملهاجرين  املعطلني  احل��ك��وم��ة  استثنت  االج��ت��م��اع��ي. 
القادمني من إفريقيا جنوب الصحراء وذوي االحتياجات 
اجلماهيرية  االحتجاجات  ومنعت  واحلماية،  الدعم  من 
ومهينة  القوة بطريقة عنيفة  السلمية وجلأت الستعمال 
ماسة  أساليب  واستعمال  والعنف  التعسفية  )االعتقاالت 
الترقيات والتوظيفات في  بالكرامة اإلنسانية...(. جمدت 
)عدم  للتوظيف  ج��دي��دة  ش��روط��ا  وف��رض��ت  ال��ع��ام  القطاع 
املوظفني  أج���ور  م��ن  لالقتطاع  وجل���أت  س��ن��ة(   30 جت���اوز 
والزيادة في الضرائب، وحاولت في خضم اجلائحة مترير 
القانون التكبيلي لإلضراب وتعديل مدونة الشغل مبا يوافق 

امتيازات ومصالح املشغلني وأصحاب الرأسمال..
إن امللتقى الوطني الرابع،

 وبعد استماعه لشهادات العامالت والعمال احلية والتي 
عبرت بامللموس عن حقيقة الوضع املتردي الذي آلت إليه 
االجتماعي  القهر  ومستوى  املغرب  في  الشغلية  احلقوق 
األجراء  منها  يعاني  ال��ت��ي  باحلكرة  واإلح��س��اس  وال��غ��ن 
واألج���ي���رات ك��ل ي���وم، ول���م ت��ع��د تنفع م��ع��ه ك��ل محاوالت 

الطمس والتزييف واخلداع والترويض، املنتهجة من طرف 
الدولة املغربية وحكومتها البرجوازية االستبدادية.

وبعد وقوفه على وضعيتهم الكارثية ومعاناتهم، فإنه:
 - يسنكر جميع مظاهر خرق احلقوق الشغلية )مبعنى 
التي تضاعفت  احلق في الشغل وحقوق الشغيلة عموما( 
وتيرتها في العشرية األخيرة، من خالل: حرمان املعطلني 
القار، ومحاربة  القادرين على العمل من احلق في الشغل 
التغطية  توفير  وع���دم  األج���ور،  وض��ع��ف  النقابي،  العمل 
والعمال  ال��ع��ام��الت  م��ن  اآلالف  وت��س��ري��ح  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
النضالية  نشاطاتهم  بسبب  ومحاكمتهم  ح��ق،  وج��ه  دون 
وممارسة حقهم املشروع في االحتجاج واإلضراب، وانتهاك 
مختلف مواد قانون الشغل التي تصب نسبيا في مصلحة 
األجير رغم قلتها، والتمييز بني أجيرات وأجراء القطاعني 
املساطر  سلك  دون  املعامل  وإغ��الق  والفالحي،  الصناعي 
ال��ع��م��ال م��ن االح��ت��ج��اج واإلض����راب  ال��ق��ان��ون��ي��ة لتخويف 

واالنتقام منهم.. 
املقنعة  والبطالة  البطالة  تفاقم  من  قلقه  عن  يعبر   -  
وخصوصا لدى فئة الشباب، ويعلن عن تضامنه املطلق مع 
كل فئات املعطلني في نضالهم املشروع من أجل احلق في 
الشغل والتنظيم واالحتجاج. ويدعو إلى اعتبار قضاياهم 
والنقابات  الشغيلة  ومطالب  قضايا  م��ن  يتجزأ  ال  ج��زء 

املناضلة.
بالسالمة  املاسة  اجلسيمة،  االنتهاكات  بشدة  يدين   -  

البدنية للعامالت والعمال في حوادث الشغل املهنية سواء 
بنقل  املرتبطة  أو  أماكن عملهم  األج��راء في  التي تصيب 
األجراء من وإلى مقرات العمل في سيارات غير مخصصة 
وتخلف سنويا  السالمة،  تستوفي شروط  وال  البشر  لنقل 

آالف الضحايا من املعطوبني والقتلى.
 - يعلن عن مساندته لنضاالت الشغيلة املغربية في كل 
واحلفاظ  العمل،  في  استقرارها  عن  للدفاع  القطاعات، 
املادية  أوض��اع��ه��ا  ولتحسني  املستهدفة،  مكاسبها  على 

واملهنية واملعنوية، ومن بينها: 
ن����ض����االت ال���ف���الح���ني ال���ف���ق���راء وال���ع���م���ال ال���زراع���ي���ني 
العاملة  الطبقة  عموم  ونضاالت  الفالحية  باالستغالليات 
واألشغال  البناء  وب��أوراش  واملنجمية  الصناعية  باألحياء 
املشغلني  إلرغ��ام  احل��رة..  وباملناطق  واخلدمات  العمومية 
احلق  واح��ت��رام  عالتها  على  الشغل  م��دون��ة  تطبيق  على 

النقابي وحق اإلضراب.
واألجراء  لألجيرات  املتواصلة  للنضاالت  دعمه  يؤكد   -  
ال��ذي��ن ي��خ��وض��ون ص��راع��ا م��ري��را م��ع ال��ب��اط��رون��ا والدولة 
مبكناس،  سيكوميك  ع��ام��الت  ال���س���واء:  ع��ل��ى  امل��خ��زن��ي��ة 
والعامالت الزراعيات مبنطقة سوس وغيرها من اجلهات، 
البحر،  الوطني، وعمال  اإلنعاش  وعامالت وعمال 
النسيج )ضحايا  وعمال  وعامالت  املناجم  وعمال 
بطنجة  الصناعية  واملنطقة  السنوسي  مجموعة 
الساحل،  مطاحن  وعمال  املغرب(،  مناطق  وباقي 
السيارة،  الطرق  وعمال  الفنادق،  وعمال  وعامالت 
واملساعدين  احمللية،  اجلماعات  وعمال  وعامالت 
اإلداريني واملساعدين التقنيني، وعمال قطاع املاء 
عليهم  ف��رض  ال��ذي��ن  واألس��ات��ذة  للشرب،  الصالح 

التعاقد..الخ. 
 - يدين حتيز القضاء في النزاعات االجتماعية 
وقاسية  جائرة  أحكام  وإص��دار  الباطررونا  لفائدة 
ض���د ال��ع��م��ال ال��ن��ق��اب��ي��ني، وي��س��ت��ن��ك��ر ب��ش��دة عدم 
لفائدة  ال��ص��ادرة  القضائية  األح��ك��ام  آالف  تنفيذ 
)مطاحن  سنوات  عدة  منذ  واملتراكمة  املأجورين 
ب��ورزازات، العمال  الساحل بالرباط، عمال الفنادق 

الزراعيون، عامالت وعمال النسيج..(.
للدولة  العمومية  السياسات  ارت��ه��ان  ب��ش��دة  يستنكر   -  
التوازنات  وتغليب  املالية  ومؤسساتها  الرأسمالية  للدوائر 
حساب  على  اخل��ارج��ي  ال��دي��ن  خلدمة  اقتصادية  امل��اك��رو 

اخلدمات االجتماعية.
العاملة  للطبقة  والفاحش  امل��زدوج  االستغالل  يدين   -  
معها  واملتعاقدين  األجنبية من جهة  الشركات  من طرف 
ذات  سلع  لتصنيع  أخ��رى،  جهة  من  محلية  باطرونا  من 
في  مغاربة  وعمال  عامالت  ط��رف  من  عاملية  مواصفات 
لكي  تصديرها  وإع��ادة  زهيدة،  جد  وبأجور  سرية  مصانع 

تباع بأثمنة باهظة.
 - ينبه إلى مخاطر قانون تفويت أراضي اجلموع الصادر 
إلى تشريد  والذي سيؤدي  )15 مليون هكتار(   2018 سنة 
املاليني من الفالحني الفقراء وتدفق هجرة قروية مفتعلة 
املدن  ح��ول  الفقر  أح��زم��ة  ف��ي  جديد  م��ن  تتكدس  هائلة 
يوسع  ال��ذي  للعمل  االحتياطي  اجليش  لتغذية  الكبرى 
البئيس  االجتماعي  والوضع  الرخيصة  العاملة  اليد  رقعة 

للطبقة العاملة.
وم��س��ؤول بني  ج��اد  اجتماعي  ت��ف��اوض  - يسجل غياب   
رغم  النقابية،  وامل��رك��زي��ات  الباطرونا  وممثلي  احلكومة 
جراء  العاملة  الطبقة  منها  تعاني  التي  الصعبة  الظروف 
املواد  ألسعار  امللتهب  واالرت��ف��اع  الشرائية  قدرتها  تدهور 

واخلدمات األساسية.  
التتمة في ص 6     <<<

شبكة تقاطع:
البيان اخلتامي للملتقى الوطني الرابع للحقوق الشغلية



العدد:  6477
من  6  إلي 12  أكتوبر 2022 السياسية

خالل الدخول املدرسي احلالي، تفاجأ املواطنات واملواطنون 
املدرسية  واألدوات  ال��دف��ات��ر  أث��م��ان  ف��ي  امل��ه��ول��ة  ب��االرت��ف��اع��ات 
وك��ذل��ك ال��زي��ادات ف��ي رس��وم��ات التسجيل وه��و م��ا ي��ض��رب في 
ال��ع��م��ق م��ج��ان��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ف���رض االن���خ���راط 
في  فتتجلى  ال��ك��ب��رى،  املعضلة  أم��ا  امل��درس��ي��ة.  اجلمعيات  ف��ي 
تضخم امل���ق���ررات وك��ث��رة امل����واد وال��ك��ت��ب امل��درس��ي��ة خ��اص��ة في 
فيها  يتخبط  ال��ت��ي  البنيوية  املعيقات  إن  االب��ت��دائ��ي.  سلك 
لها  ومخطط  مقصودة  هي  أس��الك��ه،  مبختلف  التعليم،  قطاع 

النقد  صندوق  فرضه  ال��ذي  الهيكلي،  التقومي  برنامج  وف��ق 
يعتبر  حيث  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  ثمانينات  ب��داي��ة  منذ  ال��دول��ي، 
وإخضاعه  خوصصته  يستوجب  رأس��م��ال��ي  ق��ط��اع  التعليم 
والطلب.  العرض  وقانون  الرأسمالية  االستثمارات  لعمليات 
فدور الدولة، حسب هذا البرنامج، يجب أن ينحصر في دعم 
التعليم  حساب  على  ليتوسع  وتشجيعه  اخلصوصي  التعليم 
سهرها  إل��ى  باإلضافة  الشاملة،  تصفيته  أف��ق  في  العمومي، 
املستثمرين  مختلف  بني  التنافسية  القوانني  مراقبة  على 

الرأسماليني في هذا القطاع املربح. 

"مزايا"  يتقبل  جلعله  املجتمع  إع��داد  يتطلب  التوجه  هذا 
التعليم  مجانية  ضرب  تقبله  وبالتالي  اخلصوصي،  التعليم 
التي ضحى من أجلها الشعب املغربي إبان مقاومته لالستعمار. 
في  املتفشية  األم��ي��ة  م��ن  ع��ان��ت  ال��ت��ي  الشعبية  فاجلماهير 
ص��ف��وف��ه��ا وال��ف��ق��ر وال��ت��ه��م��ي��ش امل��ف��روض��ني ع��ل��ي��ه��ا م���ن طرف 

االستعمار بتواطؤ مع النظام املخزني، كانت تنظر إلى التعليم 
الشعب  وأب��ن��اء  بنات  إنقاذ  شأنها  من  أساسية  وراف��ع��ة  كوسيلة 
م��ن ه���ذه ال��ظ��روف احل��ي��ات��ي��ة ال��ت��ي ع��اش��ه��ا آب���اؤه���م، حت��ت نير 
مرموقة  مكانة  التعليم  ونساء  لرجال  كانت  ولقد  االستعمار. 

داخل املجتمع، باعتبارهم بناة ومعٌدي أجيال املستقبل.

في هذا السياق، قدم النظام العديد من التشجيعات املالية 
من إعانات وقروض مع عمليات تسهيل مساطر اقتناء العقارات 
لبناء املدارس وإعفاءات ضريبية وغيرها. كما قام باستهداف 
املدرسة العمومية والتعليم العمومي عبر التخريب املمنهج، من 
بفشل  الشعب  إقناع  بهدف  املتعددة  واللجان  املناظرات  خالل 
العمومي.  التعليم  وفاعلية  جناعة  وع��دم  العمومية  املدرسة 
هذه اخلطة ارتكزت على ثالث طرق أساسية، ميكن تلخيصها 

كالتالي:

اس��ت��ه��داف شخصية نساء  ف��ي  األول�����ى، مت��ث��ل��ت  ال��ط��ري��ق��ة   -
ورجال التعليم، من خالل تبخيسها وإطالق حمالت تشهيرية 
الضمير،  بعدميي  بنعتهم  ال��دع��ائ��ي��ة،  أب��واق��ه  عبر  م��غ��رض��ة، 

همهم األس��اس��ي يكمن ف��ي ج��م��ع امل���ال ع��ب��ر إع��ط��ائ��ه��م دروس���ا 
أولياء التالميذ. ولقد أدت  خصوصية قصد جمع األموال من 
ه��ذه ال��دع��اي��ات وال��ش��ائ��ع��ات، ال��ت��ي ت��زام��ن��ت م��ع جتميد أجور 
تكاليف  تصاعد  أم��ام  عديدة،  لسنوات  التعليم،  ورج��ال  نساء 
املجتمع.  في  االعتبارية  ملكانتهم  خطير،  تراجع  إلى  املعيشة، 
خالل عقدي الستينات والسبعينات كان نساء ورجال التعليم 
ويتكلف  يسهر  من  وه��م  ال  كيف  املجتمع،  باحترام  يتمتعون 

بإعداد أجيال الغد التي ستسهر على تقدم البالد وازدهارها.

واملسترسلة  ال��ع��دي��دة  التغييرات  همت  الثانية  الطريقة   -
مل��ض��ام��ني امل���ق���ررات وامل��ن��اه��ج امل��درس��ي��ة، ق��ص��د إف��راغ��ه��ا م��ن أي 
مثال  وأسطع  واحلكايات.  باخلرافات  وحشوها  نقدي  محتوى 
على ذلك هو حذف مادة الفلسفة من املناهج املدرسية وإغالق 
ف��ي اعتماد  ال��ت��الع��ب  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  معهد ع��ل��م االج��ت��م��اع، 
العربية  إل��ى  الفرنسية  م��ن  العلمية  امل���واد  ف��ي  ال��ت��دري��س  لغة 
العالي،  التعليم  ف��ي  بالفرنسية  االحتفاظ  م��ع  ال��ث��ان��وي،  ف��ي 
للمقررات  الطلبة  استيعاب  على  سلبا  ينعكس  االرت��ب��اك  ه��ذا 

التعليمية اجلامعية.

- الطريقة الثالثة، وتعد األخطر، وتتمثل في إلهاء الشعب، 
وذلك  التعليم،  قطاع  إلص��الح  دائ��م  انتظار  حالة  ف��ي  وجعله 
بخلق العديد من اللجان وتنظيم املناظرات وتسطير البرامج، 
ال��ت��ي ت��وح��ي أن��ه��ا ت��ه��دف إل���ى إص����الح ال��ق��ط��اع، ب��ي��ن��م��ا تكمن 
التدريجية  التصفية  في  البعيد،  امل��دى  على  إستراتيجيتها، 
التي  الهياكل  مختلف  يلي،  فيما  ون��درج،  العمومية.  للمدرسة 
أنيط بها "إصالح التعليم" وكذا تواريخها املتقاربة، ليتضح أن 

األهداف املرسومة تتناقض مع االدعاءات:

 -   اللجنة الرسمية إلصالح التعليم: 1957
 -   اللجنة العليا إلصالح التعليم: 1958

 -   مناظرة املعمورة:1964
 -   مشروع إصالح التعليم مناظرة افران: 1980

 -   اللجنة املختصة بقضايا التعليم: 1994
 -   امليثاق الوطني للتربية والتكوين: 1999 – 2009

 -   البرنامج أالستعجالي: 2009 – 2012
 -   الرؤية اإلستراتيجية: 2015 – 2030

االستقالل  منذ  املتبعة  اإللهائية  السياسة  ه��ذه  مب���وازاة 
الشكلي، يتم دعم التعليم اخلصوصي بشكل كبير، ليستوعب 
املزيد من التالميذ، بحيث عرف، بأسالكه الثالث االبتدائي 
واإلعدادي والتأهيلي تطورا ملحوظا، حيث قفز من نسبة ال 
تتعدى 7 في املائة، خالل سنة 2008 إلى نسبة 14.5 في املائة 
امل��دارس اخلصوصية  2019، في حني انتقل عدد  خالل سنة 
خالل نفس الفترة، من 2399 وحدة إلى 5828، أي بارتفاع 143 
في املائة. عدد التالميذ في األسالك الثالث انتقل بدوره من 
وتلميذة  تلميذ  مليون   1.04 إلى   2008 سنة  خالل   447550
خالل سنة 2019، بنسبة 43 في املائة، مقابل فقط 10.8 في 
وبالنسبة  الفترة  نفس  في  العمومي،  للتعليم  بالنسبة  املائة 
اعتبرت   ،2016 الدراسي  املوسم  خالل  الثالث.  للمستويات 
في  بالعقدة  التشغيل  لتطبيق  مواتية  ال��ظ��روف  أن  ال��دول��ة 
قطاع التعليم، مستغلة تزايد أعداد املعطلني، سنة بعد أخرى، 
الذين يلجون سوق الشغل ويبحثون عن فرصة للتشغيل، مبا 
فيهم احلاصلني على الشواهد العليا في مختلف التخصصات. 
سمي  فيما  مكونة  عاملة  يد  إع��داد  إل��ى  اخلطة  ه��ذه  وتهدف 
لوبيات  إش��ارة  رهن  لتكون  التعليم،  مهن  على  التكوين  مبراكز 
التعليم اخلصوصي بأجور زهيدة. في نفس التوجه يتم إفراغ 
املدارس االبتدائية من تالميذها وتوجيههم إلى أحياء بعيدة 

عن مساكنهم قصد تفويتها إلى القطاع اخلصوصي.

إن رد االعتبار للمدرسة العمومية وحق بنات وأبناء الشعب 
املغربي في تعليم مجاني علماني وموحد، هو في نفس السياق 
رد االعتبار للوظيفة العمومية كمرفق عمومي، يسعى النظام 
التبعي إلى تصفيته ليحل محله سياسة التشغيل بالعقدة وهو 
ما يعني تعميم الهشاشة في الشغل على كافة القطاعات وعلى 
تقدم  في  األساسية  الركيزة  يعد  ال��ذي  التعليم،  قطاع  رأسها 

الشعوب واألمم. >

ويستمر مسلسل تخريب املدرسة العمومية
لهناوي احلسني

لم يستجب  األخيرة  االتفاقات  عنه  أسفرت  فما   >>>
الشغيلة  علقت  التي  األساسية  للمطالب  أدن��ى  بحد  ول��و 
النقابية،  من قبيل  املركزيات  آماال كبيرة عليها ورفعتها 
الزيادة امللموسة في األجور واملعاشات التي تراعي مستوى 
التضخم املتراكم منذ سنوات والغالء الفاحش، واحلق في 
التقاعد الذي يعرف انتهاكات خطيرة، واحترام احلريات 
اجلنائي،  ال��ق��ان��ون  م��ن   288 الفصل  إل��غ��اء  م��ع  النقابية 
جهاز  وتقوية  للشغل،  الدولية  االتفاقيات  على  واملصادقة 
التفتيش، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقات السابقة، وحتسني 
الفالحة  العمل، وتوحيد احلد األدنى لألجور في  شروط 
القطاعية واحمللية  املفاوضات  أما بخصوص  والصناعة.. 

فهي شبه منعدمة.
 - يدعو التنظيمات النقابية واحلقوقية إلعطاء األهمية 
التنظيمية والنضالية للشغيلة التي تعمل بنظام الوساطة 

واملناولة وألوسع فئات القطاع غير الهيكل.

 - يساند كل املبادرات الوحدوية بني املركزيات النقابية، 
ويعبر عن أمله في إحياء التنسيق النقابي وتسطير برنامج 
نضالي وحدوي كفيل بصيانة املكاسب التاريخية للطبقة 
العاملة وفرض حوار اجتماعي فعلي والتصدي للتراجعات 
والتشغيل  والشغل  الشرائية  القدرة  مجال  في  املتسارعة 

ولفرض املطالب العمالية العالقة منذ عدة سنني.
النظام  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تطبيع  سياسة  ب��ش��دة  ي��دي��ن   -  
اجلرائم  أبشع  يرتكب  ال��ذي  الصهيوني  والكيان  املغربي 
والتي  املنطقة  شعوب  وكافة  الفلسطيني  الشعب  حق  في 
اإلنسانية.   ض��د  واإلب����ادة  احل���رب  ج��رائ��م  ضمن  تصنف 
ويعبر عن دعمه املطلق لنضاالت الشعب الفلسطيني من 
أجل التحرر التام وإقامة دولة فلسطني على كافة أراضيه 

وعاصمتها القدس.
املهاجرين من  التي تطال  املشينة   - يندد باالعتداءات 
جنوب الصحراء، ويطالب بإطالق سراح املعتقلني على إثر 

األحداث األليمة ليوم 24 يونيو 2022 على املعبر احلدودي 
ذهب  وال��ت��ي  احملتلة  ومليلية  ال��ن��اظ��ور  ب��ني  تشينو  ب��اري��و 
ضحيتها عشرات األفارقة، والكشف عن مصير املفقودين 
وفتح حتقيق نزيه ومستقل لتحديد املسؤوليات ومعاقبة 

املتورطني من اجلانبني املغربي واإلسباني.
العدوانية  هجماتها  ال��دول��ة  تصعيد  ب��ش��دة  ي��دي��ن   -  
والدميقراطية،  واحل��ق��وق��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ي��ة  احل���رك���ة  ع��ل��ى 
املدافعني  واس��ت��ه��داف  االجتماعية  االحتجاجات  وقمع 
وامل��داف��ع��ات ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان وخ��ن��ق ح��ري��ة التعبير 
الرأي  معتقلي  كافة  ع��ن  ب��اإلف��راج  ويطالب  والصحافة، 
واملعتقلني السياسيني وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف 

والصحفيني واملدونني..
عن امللتقى الوطني الرابع

املنعقد بالرباط في: 25 شتنبر 2022

تتمة بيان امللتقى الوطني لشبكة تقاطع



العدد:  7477
من  6  إلي 12  أكتوبر 2022 ملف العدد

لزحف الرأسمال األجنبي على التعليم باملغرب استهداف للسيادة الوطنية
سنة 2015 قال املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعني باحلق في التعليم 
املغرب،  في  ه��وادة  بال  املتزايدة  التعليم،  خوصصة  أن  سينغ"،  "كيشور 
من  املدرسية  الرسوم  دفع  عبر  وذلك  التعليم،  في  للحق  انتهاكا  ُتشكل 
أجل حتقيق مكاسب مالية في البالد، وتشجيعه على الولوج إلى التعليم 
اخلصوصي، ال��ذي ب��دوره ي��ؤدي إل��ى ع��دم امل��س��اواة بني األط��ف��ال. وفي 
التعليم  في  احلق  تقرير  تقدميه  أثناء  التعليم،  عن  حديثه  معرض، 
املغربي  بالنموذج  استشهد  املتحدة،  لألمم  العام  اجلمعية  أمام  آن��ذاك 
لعرض "خصخصة التعليم" كعامل "للتمييز وعدم املساواة بني األغنياء 

والفقراء" وهو ما حذر من تناميه في املغرب.
واليوم وبفعل متادي الدولة في ضرب املدرسة العمومية وتشجيع التعليم 

اخلصوصي بفتحها الباب على مصراعيه أمام الرأسمال األجنبي وغض 
الطرف عن جشع "مول الشكارة" وتأكيدها على ان ال دخل لها في حتديد 
االثمان التي تخضع لقانون العرض والطلب، تعمقت هوة التمييز بني 
األطفال وتفاقمت طبقية التعليم وأصبحنا امام نوع جديد من التعليم 

اخلصوصي للرأسمال األجنبي الكبير ال يخضع ألية رقابة.   
في هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي واستكماال مللف العدد 475 
املنصرم، الذي تناول التعليم اخلصوصي، نخصص امللف لواقع التعليم 
التعليمية  الساحة  اخلصوصي األجنبي ببالدنا على ضوء مستجدات 

والدخول املدرسي واجلامعي.

منذ بداية ثمانينات القرن املاضي، تعمل الدولة املغربية 
اخلدمة  هذه  التعليم،  "كلفة"   من  التخلص  على  جاهدة 
كما  حقيقية  تنمية  ألي��ة  عنها  بديل  ال  التي  الععمومية  
على  تطورها  ق��اط��رة   وضعت  التي  التجارب  كل  توضحه 

السكة السالكة نحو التنمية الفعلية.
فرغم الشعارات البراقة وتوالي خطط ومشاريع "االصالح"، 

جن��د أنفسنا م��ع ك��ل م��وس��م دراس���ي جن��ت��ر  نفس 
النتائج  من  اآلم��ال  خيبة  عن  املعبرة  االسطوانة 
احملققة في مجال التربية والتكوين الشيء الوحيد 
يفرض طرح  وال��ذي  عليه  االجماع  يتحقق  ال��ذي 
ال��ت��س��اؤل: ه��ل ه��ن��اك فعال عجز ع��ن اي��ج��اد حل 
للمعضالت التي  تعرفها منظومتنا التعليمية  أم 

غياب االرادة الفعلية لذلك؟
لقد عملت الدولة بسياساتها املتعاقبة في مجال 
العمومية  امل��درس��ة  ف��ي  الثقة  ض��رب  على  التعليم 
التي  ال��غ��ي��ر معلنة  احل����رب  م��ن خ���الل  امل��غ��رب��ي��ة، 
أو  )منهم مستثمرين  املتعاقبون  املسؤولون  يشنها 
إضعافها،  بهدف  اخلاص(  القطاع  في  يستثمرون 
ومنهم حتى  املواطنني  إرغام  بل  تشجيع  وبالتالي 
في  أبنائهم  تسجيل  على  احمل���دود  ال��دخ��ل  ذوي 
االمتيازات  عليه  تغضق  ال���ذي  اخل���اص،  القطاع 
والتسهيالت بكل أنواعها مبا فيها ولوج  الدولة في 

الفترة األخيرة لتفويت املؤسسات العمومية للخواص بعدما 
عملت على خلق كل شروط افراغها من أبناء الكادحني.

لألزمة  فنظرا  التوجه.  هذا  يسعف  العنيد ال  الواقع  لكن 
الفئات  وحتى  الشعبية  اجلماهير  أغلبية  بها  تكتوي  التي 
الدنيا من الطبقة املتوسطة والتي عمقتها ظروف اجلائحة، 
فرضت عليها مراجعة حساباتها مما اضطرت معه العديد 
نحو  التعليم اخلصوصي  من   أبنائها  لتهجير  األس��ر  من 

التعليم العمومي.
باإلضافة  أنه  تطهر  الوطنية   التربية  وزارة  فإحصائيات 
إلى أن وتيرة انتشار التعليم اخلصوصي في املغرب لم تصل 
املشرفة على  السلطات  إليه  الذي تطمح  املستوى  إلى  بعد 
القطاع، حيث لم تبلغ حصته حلد اآلن 20 في املئة )ناهزت 
18 في املئة(، أي الهدف الذي وضع قبل أكثر من 12 سنة، 
عشرات  هجرة  ع��رف   ،2020/2021 ال��دراس��ي  امل��وس��م  ف��إن 
اآلالف من التالميذ من التعليم اخلصوصي نحو التعليم 
العمومي. ورغم أن الظاهرة ليست جديدة، فقد عرفت هذه 
الوتيرة في السنتني األخيرتني ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل 

عددهم من 52 ألف إلى أكثر من 240 ألف تلميذ وتلميذة.
وح��س��ب ال��ع��دي��د م���ن امل���واق���ع اإلع��الم��ي��ة ال��ت��ي تناولت 
التلميذات  الظاهرة جند ع��دة ش��ه��ادات ألس��ر ه��ؤالء  ه��ذه 
والتالميذ حول األسباب والدواعي التي دفعتهم إلى ترحيل 
على  دالة  مؤشرات  وهي  اخلصوصي،  التعليم  من  أبنائهم 

من  يستفيد  الذي  باملغرب  التعليم  من  النوع  هذا  وضعية 
الدعم السخي للدولة ومن مختلف التشجيعات املقدمة له 

بدون مقابل. 
وننقل هنا بعضا من هذه التصريحات/ الشهادات احلية 
للمعنيني باألمر ألهميتها في اجلواب عن السؤال املطروح 
إلى  التعليم اخلصوصي  من  التالميذ  دواع��ي هجرة  حول 

التعليم العمومي.
يتابعون  أط��ف��ال  ث��الث  لديها  وال��ت��ي  "ب"،  السيدة  تقول 
اخلصوصي  التعليم  ب��أن  خصوصية،  مب��درس��ة  دراس��ت��ه��م 
)السوايع  ظاهرة  تنامي  مع  خصوصا  هيبته،  يفقد  ب��دأ 
قائلة:  لتضيف  اآلب��اء،  كاهل  تثقل  باتت  التي  اإلضافية( 
اخلصوصي  بالتعليم  دراسته  يتابع  األكبر  إبني  أن  "رغ��م 
ك���ان م��ج��ب��را ع��ل��ى االستفادة  أن���ه  ال��ب��اك��ال��وري��ا، إال  س��ل��ك 
املواد  بعض  ف��ي  م��دارك��ه  لتقوية  اإلض��اف��ي��ة،  الساعات  م��ن 
كان  لآلباء،  امل��ادي  اإلره��اق  ناهيك عن  العلمية،  خصوصا 
هناك االرهاق النفسي واجلسدي إلبني، ولوال هذه الدروس 
اإلضافية التي تستنزف هي أيضا جيوب اآلباء، ملا استطاع 
أن يقوي مداركه في جّل املواد، إذن فما هي فائدة التعليم 
مدارس  ع��ن  البحث  على  مجبرين  كنا  إن  اخل��ص��وص��ي، 
أخرى للساعات اإلضافية وبأموال باهضة إضافية؟". وقد 
صرحت أيضا بأنها لن تعيد نفس اخلطأ مع باقي أبنائها، 
لذلك عزمت هذه السنة على تسجيلهم بالتعليم العمومي 

وتقوية مداركهم بالساعات اإلضافية.
في  ت��درس��ان  اللتني  ابنتيها  نقلت  التي  "ع"،  السيدة  أم��ا 
التعليم  نحو  اخلصوصي  التعليم  من  االبتدائية  املرحلة 
العمومي، فأكدت بأنها الحظت أن مستوى بناتها ال يختلف 
كثيرا عن مستوى تلميذات التعليم العمومي، لذلك قررت 

الباهضة  املصاريف  وتدخر  ابنتيها  تنقل  أن  األخ��رى  هي 
التي كانت تستنزفها املدرسة اخلاصة حسب تعبيرها.

اما السيد "ت" وهو رجل تعليم، فبادر هو اآلخر الى تسجيل 
مستوى  بأن  مؤكدا  العمومية،  املدرسة  في  الثالثة  أبنائه 
التعليم باملدرسة العمومية هو نفسه باملدرسة اخلصوصية، 
طرف  من  واملتابعة  املراقبة  من  قليل  "مع  قائال:  ليضيف 
التلميذ سيحّصل تعليما جيدا  أن  اآلباء، أعتقد 

حتى بالتعليم العمومي".
قطاع  حصيلة  ف��ي  ال����واردة  املعطيات  وبحسب 
2019- ال��دراس��ي  امل��وس��م  خ��الل  الوطنية  التربية 

التعليم  ف��ي  امل��ت��م��درس��ني  ب��ل��غ ع���دد  ف��ق��د   ،2020
وتلميذة، وهو ما  تلميذا   1.105.182 اخلصوصي 
ميثل نسبة 17.65 في املئة من مجموع املتمدرسني 

البالغ عددهم 6.260.444.
بالتعليم  امل���ت���م���درس���ني  ح���ص���ة  وب���خ���ص���وص 
الدراسي  املوسم  السلك خالل  اخلصوصي حسب 
بالسلك   17.8% ب��ل��غ��ت  ف���ق���د   ،2019-2020
من  بكل  التوالي  على  و10.7٪  و10.3٪  االبتدائي، 

السلكني الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي.
ال��ف��ارط قد شهد سجاال  ال��دراس��ي  وك��ان املوسم 
كبيرا بني أولياء التالميذ املتمدرسني في التعليم 
القطاع وصل  الفاعلني في هذا  اخلصوصي وبني 
الشهور  عن  الدراسة  رس��وم  أداء  فرض  بسبب  احملاكم،  إلى 

التي توقفت فيها الدراسة بسبب احلجر الصحي.
الوطنية  التربية  لقطاع  اإلحصائية  املعطيات  وبحسب 
خالل املوسم الدراسي 2020-2021، فقد بلغ العدد اإلجمالي 
باألسالك  واخلصوصي  العمومي  بالتعليم  للمتمدرسني 
التعليمية الثالثة على املستوى الوطني 7.502.229 تلميذة 
املوسم  مع  مقارنة  املئة  في   1.82 قدرها  بزيادة  وتلميذا، 
2019-2020، متثل اإلناث ما مجموعه 3.622.688 تلميذة، 

أي نسبة 48.29 في املئة.
وسجل عدد املتمدرسني بالتعليم األولي مبختلف أنواعه 
في   2 جت��اوز  تراجعا   2021-2020 الدراسية  السنة  خ��الل 
ما  عددهم  بلغ  حيث   ،2020-2019 سنة  مع  مقارنة  املئة 
الوطني،  ال��ت��راب  مبجموع  متمدرسا   875.313 مجموعه 

منهم 425.148 إناثا.
 11.472 على  االحصاءات،  نفس  بحسب  املغرب،  ويتوفر 
القروي،  بالوسط   6304 منها  عمومية،  تعليمية  مؤسسة 
و8022 مؤسسة تعليمية بالسلك االبتدائي، و2102 مؤسسة 
بالسلك الثانوي اإلعدادي، و1348 مؤسسة بالسلك الثانوي 
2.3 في املائة مقارنة مع سنة -2020 التأهيلي، أي بزيادة 

<.2019

ملاذا يهاجر عشرات اآلالف من التالميذ
ب.العربيمن التعليم اخلصوصي نحو التعليم العمومي؟
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زحف الرأسمال األجنبي على التعليم باملغرب 
استهداف للسيادة الوطنية

مقدمة
التعليمية في املغرب إشكالية تاريخية  إن إشكالية السياسة 
وسياسية مالزمة لطبيعة النظام السياسي االستبدادي التبعي 
لإلمبريالية الغربية، ويعكس في جوهره الصراع بني مشروعني 
مشروع  وه���و  امل��خ��زن��ي  ال��ن��ظ��ام  م��ش��روع  متناقضني:  تعليميني 
في  ويستهدف  الغربية  لإلمبريالية  التبعية  تأبيد  إلى  يسعى 
بضرب  التعليم  تسليع  على  ويعمل  الوطنية،  السيادة  العمق 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��م��وم��ي وت��ب��خ��ي��س��ه واحل����ط م��ن ق��ي��م��ت��ه، ومشروع 
القوى التقدمية والدميقراطية والوطنية، وهو مشروع يدافع 
على تعليم وطني، حداثي، دميقراطي، موحد، جيد ومجاني 

جلميع املغاربة. 

إن معركة إصالح التعليم جزء ال يتجزأ من معركة استكمال 
مهام التحرر الوطني والسيادة الوطنية. إن وظيفة التعليم ال 
تنحصر في التحصيل العلمي فقط بل هي فضاء واسع إلعداد 
على  وامل��ت��رب��ي  احلقيقية  بالوطنية  املتشبع  الصالح  امل��واط��ن 
القيم اإلنسانية واحملترم حلقوق اإلنسان واحملافظ على البيئة 

واملساهم في تقدم الوطن واملدافع عن السيادة الوطنية. 

التربية  ب���ج���ودة  أس���اس���ا  م��رت��ب��ط  ال���ب���الد  مستقبل  إن 
املواطن  ت��ك��وي��ن  ه��و  منهما  األس��اس��ي  ال��ه��دف  وال��ت��ك��وي��ن 
املبدع اخلالق املتمكن من الفكر العلمي النقدي، التحرري 
وفك  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية  حتقيق  إل���ى  يسعى  ال��ع��ق��الن��ي، 
املالية  وال��دوائ��ر  اإلمبريالي  للغرب  بالتبعية  االرت��ب��اط 

العاملية. 

بإحلاح  نفسه  يفرض  الذي  فالسؤال  سبق  مما  انطالقا 
حتقيق  إل��ى  تهدف  ببالدنا  التعليمية  السياسة  هل  ه��و، 
ال��س��ي��ادة وال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي وخ��دم��ة امل��واط��ن امل��غ��رب��ي، أم 
اإلمبريالية  وك��ي��ل��ة  ال��س��ائ��دة  الطبقية  ال��ك��ت��ل��ة  ت��خ��دم 
وبالتالي  اجل��دد  املعمرين  يد  في  البالد  وترهن  الغربية 

استهداف السيادة الوطنية والتحرر الوطني؟ 

 واقع التعليم  
سياسة  ه��ي  ب��ب��الدن��ا  امل��ت��ب��ع��ة  التعليمية  ال��س��ي��اس��ة  إن 
الطبقية  ل��ل��ك��ت��ل��ة  م���درس���ة  ف��ه��ن��اك  ب���ام���ت���ي���از.  ط��ب��ق��ي��ة 
إن��ت��اج النخب القادرة  إل��ى إع���ادة  ال��س��ائ��دة وال��ت��ي ت��ه��دف 
وهذا  الطبقية  امتيازاتها  على  واحملافظة  التفكير  على 
بالطبع متاح فقط ألبناء األغنياء )املدرسة األمريكية، 
الثمن  الباهظ  اخل��اص  التعليم  وبعض  البعثات  م��دارس 
عمومية  م��درس��ة  باملقابل  امل��ت��وس��ط��ة(،  الطبقة  ألب��ن��اء 
ألبناء عموم الشعب والتي كانت على األقل حتى حدود 
أن  يكن  لم  وه��ذا  االجتماعي  للترقي  وسيلة  السبعينات 
يتم إال بفضل تضحيات نساء ورجال التعليم ومقاومتهم 
لكن،  للنظام.  والالوطنية  الالشعبية  الطبقية  للسياسة 
ال��ن��ظ��ام بخيرة  أن زج  ب��ع��دم��ا  ال��س��ب��ع��ي��ن��ات  ن��ه��اي��ة  وم��ن��ذ 

لطبة  الوطني  االحت��اد  ضرب  ومت  السجون  في  التعليم  رج��ال 
املغرب وتشجيع الظالميني والفكر الظالمي، استطاع أن يطبق 
هو  العمومية  امل��درس��ة  م��ن  ال��ه��دف  وأص��ب��ح  الطبقية  سياسته 
شل  وباملقابل  والنقدي  التحرري  والفكر  العقالنية  محاصرة 
خدمة  في  تكون  مؤهلة  عاملة  يد  وإع��داد  التفكير  عن  العقل 
الكتلة الطبقية السائدة والشركات املتعددة اجلنسيات وبأجور 

متدنية لكنها غير قادرة على اإلبداع والتفكير في مستقبلها.

إن خلل الالمساواة والالدميقراطية لم يصب فقط املنظومة 
التعليمية بل إنه أحدث شرخا واضحا في املجتمع املغربي، مما 
املواطنني  واعتبار  إلى تفشي احلقد االجتماعي من جهة  أدى 

غرباء في وطنهم وخصوصا في السنوات األخيرة حني شجعت 
ال��دول��ة االس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي ف��ي التعليم م��ن االب��ت��دائ��ي إلى 
بقي  ال��ذي  اإلط��ار  قانون  مترير  هو  هذا  على  والدليل  العالي، 
وفيا ملنظور بناء املدرسة النيوليبرالية املتوحشة، ومت متريره 
في سياق جلبة زائفة مفتعلة وهامشية حول "لغة التدريس"، 
وهو ما كان متوقعا باعتبار أن اإلجماع النيوليبرالي قائم على 
السياسات التعليمية املفترض اتباعها، والتي قوامها أن التعليم: 
ك��رس وق��ن اإلج��ه��از على  البشري مم��ا  امل��ال  ف��ي رأس  استثمار 
التعليم العمومي وإخضاع التربية والتكوين لسطوة رأس املال؛ 
عنوان  حتت  الرأسمالية  امل��ق��اوالت  متطلبات  لتحكم  وخاضع 
أساسني  كموجهني  )التشغيلية(  للتشغيل  والقابلية  امل��رون��ة 
البلد  التعليم ومضمونه؛ وخادم ملنظور تنموي يفتح  ألهداف 
فريسة لالستثمارات األجنبية املباشرة والتي ستعمق التبعية 
الوطنية  ال��س��ي��ادة  العمق  ف��ي  وت��ض��رب  الغربية  لإلمبريالية 
حول  ال��ه��رول��ة  وم��ا  والصهيونية،  اإلمبريالية  ي��د  ف��ي  وره��ن��ه��ا 
التطبيع مع الكيان الصهيوني إال خير دليل على هذا؛ وموجه 
"أجور  ذوي  عمال  وتكوين  الشغل"  س��وق  "م��رون��ة  تقوية  نحو 
وأسيادها  السائدة  الطبقية  الكتلة  ملصالح  خدمة  منخفضة" 

وفق  جتري  حكامة  على  وقائم  اجلنسيات"؛  املتعدة  "الشركات 
القرار  تدبير مقاوالتي، وهو ما يعني اإلجهاز على استقاللية 

السياسي الوطني وبالتالي على السيادة الوطنية. 

العمومي  العالي  للتعليم  املمنهج  التخريب   
وتشجيع الرأسمال األجنبي

إن ن��ت��ائ��ج ت��دم��ي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��م��وم��ي، وال��س��ع��ي ل��ل��م��زي��د من 
انطلقت بشكل تدريجي، ومتواتر منذ بداية  التي  اخلوصصة 
الثمانينات نالحظ فصولها األخيرة حاليا واملتمثلة في اإلصرار 
والتمادي في اخلوصصة املفرطة وتشجيع الرأسمال األجنبي 

لالستثمار في التعليم مبنحه عدة امتيازات وتسهيالت...

اخلاص  التعليم  قطاع  ُتذكر على  سيطرة  متلك  ال  الدولة  إن 
املؤسسات  في  الدراسية  الرسوم  أّن  حيث  األجنبي،  وخصوصا 
نحو  تتم مراقبتها على  وال  للتنظيم  خاضعة  غير  اخل��اص��ة 
الدولة  ط���رف  م��ن  التحكم  ع���دم  ه���ذا  م��ن  واألخ��ط��ر  منتظم، 
للتعليم  بالنسبة  وخصوصا  الدراسية  وامل��ق��ررات  البرامج  في 
إلى تكوين مواطن مستلب يخدم مصالح  األجنبي، مما يؤدي 
الوطن  خدمة  في  يكون  تكوينا  تكوينه  بدل  اجل��دد  املعمرين 
ال��ت��ح��رر الوطني  وال��ش��ع��ب، يسعى وي��ن��اض��ل وي��ع��م��ل م��ن أج���ل 
واالستقالل الفعلي وبناء الدولة الدميوقراطية تكون السيادة 
ملراقبة  تنظيمي  إط���ار  إل���ى  أّدى االف���ت���ق���ار  للشعب. كما  فيها 
القطاع اخلاص إلى زيادة مشاركة صناديق االستثمار األجنبية 
املغربي، وغالبًا ما  التعليم  نظام  في  الدولية  الفاعلة  واجلهات 
مصاحلها  مرتبطة  أط���ر  وإن��ت��اج  ألغراض ربحية  ذل���ك  ي��ك��ون 

مبصالح الكتلة الطبقية السائدة واإلمبريالية الغربية.

أبناء  إل���ى  امل��وج��ه  واألج��ن��ب��ي  ال��وط��ن��ي  اخل����اص  إّن التعليم 
متعدد  م���ت���وازي  تعليمي  ن��ظ��ام  إل���ى  أدى  امل��ي��س��ورة  ال��ط��ب��ق��ات 
مختلفة  خالله قيمًا  الطالب من  يختبر  بحيث  ال��س��رع��ات 
م��س��ارات  مختلف ويسلكون  "م���غ���رب"  ف���ي  وي��ع��ي��ش��ون 
يتفاقم  ل��ذل��ك،  أبدًا، ونتيجة  تتقاطع  ال  ق��د  مختلفة 
التعليم  االجتماعي، ولم يُعد يعتبر  واإلق��ص��اء  الُظلم 
حّقًا ومصلحة عامة يجب احلفاظ عليها وإّنا أقرب إلى 
سلعة تخضع للعرض والطلب مما عمق الفوارق الطبقية 
واألخطر من ذلك أنه أنتج وأجج احلقد االجتماعي بني 

فئات املجتمع. 

 خالصة

ت��ع��ي��ش امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��امل��غ��رب أزم����ة مزمنة 
إلى  تفتقر  مرجتلة  تعليمية  س��ي��اس��ات  تعاقب  سببها 
هذه  عواقب  اليوم  وتتجلى  ال��رؤي��ا  وبعد  االستمرارية 
العمومي"  "القطاع  صيغة  على  اإلجهاز  في:  السياسات 
للتعليم، االجتاه نحو تخلي الدولة على دورها في مجال 
على  االستراتيجي  الوطني  القطاع  ه��ذا  وفتح  التعليم 
تهميش  واحمللي،  األجنبي  الرأسمال  لفائدة  االستثمار 
العالي  التعليم  في  استراتيجي  كمحور  العلمي  البحث 
البحث  ربط  وعدم  واملضامني  املفاهيم  وحتيني  لتطوير 
املجتمع  وتقدم  وبالتنمية  التربوي  باإلصالح  العلمي  
والصناعة  واالقتصاد،  التكنولوجيا،  وتطوره في مجال 
والفالحة...، تشجيع الرأسمال األجنبي لالستثمار في 
التعليم مما أدى إلى مزيد من التدهور وفقدان الثقة في 
نظام تعليمنا العمومي أي إلى مزيد من التبعية وفقدان 

السيادة الوطنية. 

ال  تبعي  نظام  ظل  في  التعليم  فواقع  سبق  ملا  استنادا 
املرتبطة  مصاحله  يخدم  تعليما  يكون  أن  إال  له  ميكن 
فإن  سابقا  أش��رن��ا  فكما  وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة.   اإلم��ب��ري��ال��ي��ة  مبصالح 
في  ينتج  أن  ميكنه  ال  الشعب  ألب��ن��اء  امل��ت��اح  العمومي  التعليم 
أح��س��ن األح�����وال س���وى ي���دا ع��ام��ل��ة م��ؤه��ل��ة ت��ك��ون ف��ي خدمة 
والرأسمال  ال��س��ائ��دة  الطبقية  وال��ك��ت��ل��ة  الطفيلي  ال��رأس��م��ال 
اخلاص  التعليم  فلهم  ال��س��ائ��دة  الطبقة  أب��ن��اء  أم��ا  األج��ن��ب��ي. 
الغربية  وامل��دارس  اجلامعات  في  والدراسة  األجنبي  وخصوصا 
وه�����ؤالء ه���م أط���ر امل��س��ت��ق��ب��ل وال���ذي���ن س��ي��ت��ح��ك��م��ون ط��ب��ع��ا في 
الغربية  اإلمبريالية  خدمة  في  ويكونون  واالقتصاد  السياسة 
الرئيسي  فاملستهدف  احلال  وبطبيعة  والرجعية  والصهيونية 

هو السيادة الوطنية والتحرر الوطني.>

عبد احلق الواسولي

 التعليم العمومي 
المتاح ألبناء الشعب ال يمكنه 

أن ينتج في أحسن األحوال سوى يدا 
عاملة مؤهلة تكون في خدمة الرأسمال 

الطفيلي والكتلة الطبقية السائدة 
والرأسمال األجنبي. أما أبناء الطبقة السائدة 

فلهم التعليم الخاص وخصوصا األجنبي 
والدراسة في الجامعات والمدارس الغربية 

وهؤالء هم أطر المستقبل والذين سيتحكمون 
طبعا في السياسة واالقتصاد  ويكونون في 

خدمة اإلمبريالية الغربية والصهيونية 
والرجعية وبطبيعة الحال فالمستهدف 

الرئيسي هو السيادة الوطنية 
والتحرر الوطني.
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التعليم األولي وتخبط السياسة التعليمية الليبرالية املتوحشة
هناك مفهوم مفصلي غالبا ال يتم إعارته االهتمام املطلوب، في 
حني يعتبر معيارا أساسيا في قياس السياسات التنموية ووصمها 
بالتقدم والتخلف بصفة عامة وفي قلبها السياسات التعليمية 
بصفة خاصة، وهو مفهوم الزمن التاريخي، فكل دولة حني تضع 
سياستها التعليمية فهي في تنافس مع سياسات تعليمية أخرى 
في املعمور وكل دولة تريد سباق الزمن من أجل فرض مكانتها في 
العالم تضع سياسات تطلعية استراتيجية وتخطيطات لتحقيق 
أهداف اللحاق وملا ال التجاوز. إذ ال ميكن االفتخار ببعض التقدم 
الكمي امل��ؤدل��ج )ب��امل��ق��ارن��ة م��ع امل��اض��ي ول��ي��س م��ع ن���اذج التعليم 
املتقدم في العالم( إذا كان ذلك ال يصاحبه تقدم نوعي، وإذا كان 
ذلك ال يساير وال يوازي التقدم الكبير باملقارنة مع دول شبيهة 

مبجتمعاتنا جتاوزتنا في ظرف قياسي. 
لقد كبلت السيطرة االمبريالية والتبعية االقتصاد والسياسة 
وسياساته  االمبريالي  التبعية  زمن  بأهداف  ورهنتها  واملجتمع، 
يهبط  التعليم  املغربي  النظام  وجعل  املتوحشة،  النيوليبرالية 
إلى احلضيض، مما جعل املجتمع املغربي يعيش تأخرا تاريخيا 
في تعليمه عامة وإهماال لتعليمه األولي خاصة، وحتى اخلطط 
الرسمية  أهدافها  تنفيذ  حتى  تستطع  لم  "إصالحية"  املسماة 
نفسها مما جعل السياسات التعليمية وفي قلبها التعليم األولي 
التنموية  السياسة  والتبعية وغياب  واالرجتال  التخبط  تعيش 
امل��ت��م��ح��ورة ح���ول خ��دم��ة ال��ش��ع��ب وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة ح��ي��ث لم 
واملتخلف  البئيس  الواقع  الشعارات  صناعة  على  القدرة  تخف 
وأهمل  همش  الذي  األول��ي  التعليم  ومنها  التعليمية  للمنظومة 
املمولني  بتوصيات  رهنه  مت  له  االنتباه  ف��رض  مت  وح��ني  لعقود 
املقال  هذا  يحاول  الداخلية !.  ألطر  تسييره  وإسناد  الدوليني 
من  املغرب  في  األول��ي  التعليم  تطور  على  الضوء  بعض  تسليط 

جوانب مختلفة. 
1( مفهوم التعليم األولي: 

 l’enseignement ou/et( األول��������ي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��ق��ص��د 
l’éducation préscolaire( تربية وتعليم الطفولة األولى وفق 
)ما  املدرسية  قبل  ما  العمرية  الفئة  بهذه  خاص  تربوي  منهاج 

قبل التعليم االبتدائي(. 
و6   3 بني  ما  السن  حيث  من  املبكرة  الطفولة  بتعليم  ويقصد 
"مرجعية  حت��دده  ح��ني  ف��ي  اليونسكو  مرجعية  حسب  س��ن��وات 
ال��دول��ة امل��غ��رب��ي��ة" م��ا ب��ني 4 و6 س��ن��وات وحت���رك ه��ذه املرجعية 
ال��ه��واج��س امل��ال��ي��ة وال��ن��ف��خ اإلح��ص��ائ��ي ع��ل��ى ح��س��اب األه����داف 
بالتحديد  ال��ع��ال��م  دول  أغ��ل��ب  وت��ع��م��ل  واحل��ق��وق��ي��ة.  ال��ت��رب��وي��ة 
ال��دول على تفاوت  الغير موحد بني  التحديد  األول ويؤثر هذا 
نسبة  تبدو  اإلح��ص��اءات  بعض  )ف��ي  والنسب  اإلح��ص��اءات  فهم 
التمدرس للطفولة املبكرة في املغرب أكبر من دول أخرى كتركيا 
من  العمرية  الفئة  احتساب  عدم  في  راجع  وهذا  مثال(  وتونس 
لكون  وكذلك  املغربية  لإلحصاءات  بالنسبة  سنوات   4 إل��ى   3
قبل  ما  التعليم  احصائيات  ضمن  العتيق  التعليم  يدخل  املغرب 
املدرسي في حني ال تدخل تونس وتركيا الكتاتيب القرآنية في 

احصاءاتها(. 
أوروبا  في  العمومية  املدرسة  ضمن  األول��ي  التعليم  تطور   )2

وباقي دول العالم
العمومية في  امل��درس��ة  ال��ع��ال��م ظ��ه��رت  وب��اق��ي دول  أوروب����ا  ف��ي 
القرن 18 وتطورت خالل القرن 19 و20 وإلى اليوم في ظل صراع 
التغييرات  طبقي من أجل "تعليم ال طبقي" جعلها تنسجم مع 
البنيوية التي أحدثها التطور النوعي لنمط اإلنتاج الرأسمالي 
من جهة والثورات السياسية والفكرية والتكنولوجية منذ الثورة 
والتحررية،  االشتراكية  ال��ث��ورات  إل��ى  ال��ب��ورج��وازي��ة  األن��واري��ة 
مكتسبات  حتقيق  واملجتمع  العاملة  الطبقة  استطاعت  كما 
التعليم  في  احلق  ومنها  للحقوق  قانونية  وضمانات  اجتماعية 
املجتمعات  هذه  في  كبير  بشكل  تطور  الذي  الشغلية  واحلقوق 
خصوصا باملقارنة مع الدول التبعية املتخلفة البعيدة عن تعليم 
العمومية  وامل��درس��ة  وعلماني.  علمي  موحد  دميقراطي  شعبي 
تقوم في بلدان املركز الرأسمالي والبلدان املتقدمة عموما على 
مجموعة من املبادئ والركائز العامة من أهمها :- التعميم التام - 
القضاء النهائي على األمية - اإلجبارية – املجانية - التوحيد – 
العلمانية )فصل التعليم العلمي عن التعليم العقائدي( - املساواة 
الدين  أو  اللغة  أو  اجلنس  بسبب  األط��ف��ال  ب��ني  التمييز  وع��دم 

احلواضر  ب��ني  التمييز  -ع��دم  اجلغرافية  أو  احمللية  الثقافة  أو 
إلى  املهد  من  )تعليم  احلياة  مدى  التعليم  في  احلق   - وال��ب��وادي 
اللحد( - اجلودة مبا تعنيه من تعليم علمي يعتمد على تنمية 
اإلنسان  حقوق  يعتمد  مجتمع  إط��ار  في  اإلنسانية  الشخصية 
الكونية وحقوق الطفل في مقدمتها، كمرجعية أساسية قيمية 
املرجعية  في  احمللية  الثقافات  كل  وانخراط  كونية،  وأخالقية 
الكونية للحقوق، ويعتمد على تنمية املهارات احلسية احلركية 

والعقلية )العلمية والنقدية(.
)على  جيد"  "تعليم  لها  دول  بني  اليوم  التمييز  ميكن  وعموما 
في  طبعا  بتفاوت  عليها  املتعارف  الكونية  املعايير  ضمن  األق��ل 
على  ال��ق��ض��اء  استطاعت  والطبقية(  والتسليع  اجل���ودة  معيار 
تنمية  املجتمع  لتنمية  أساسية  رافعة  التعليم  وجعل  األم��ي��ة، 
اق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وب��ي��ئ��ي��ة وسياسية  ش��ام��ل��ة 
والصني  وروس��ي��ا  الشمالية  وأم��ري��ك��ا  أورب���ا  دول  وه��ي  وحقوقية 
تفقد  أن  ب���دون  وه���ذا  أخ���رى  ودول  اجلنوبية  وك��وري��ا  وال��ي��اب��ان 
اإلنتاج  إلع����ادة  إي��دي��ول��وج��ي  ك��ج��ه��از  ودوره����ا  مهمتها  امل��درس��ة 
بل  م��رئ��ي��ة،  وال  مرئية  معقدة  ب��آل��ي��ات  لكن  الطبقي  للمجتمع 
استطاعت  وم��ح��اص��رة  م��ح��دودة  إم��ك��ان��ات  وذات  صغيرة  دوال  إن 
حتقيق تعليم جيد باملعايير الدولية مثل كوبا وغيرها. ويرجع 
اإلنتاج  نط  بتطور  مرتبطة  وسياسية  تاريخية  لظروف  ذلك 
إرادة  ووج����ود  امل��ت��ح��ررة،  املجتمعية  ال��ق��ي��م  وت��ط��ور  املجتمعي 
واختيارات سياسية لبناء تنمية متمحورة حول الذات وترسانة 
قانونية حتمي إلى حد ما اإلرادة الشعبية كسلطة عليا. وهذه 
وضرورة  املبكرة  الطفولة  فترة  أهمية  إلى  مبكرا  التفتت  ال��دول 
أخرى بقيت بعيدة عن  بينما دول  يناسبها  أولي  تعليم  إح��داث 
وبقيت  ال��ص��غ��ار  ف��أح��رى  األم��ي��ة(  ال��ك��ب��ار)ان��ت��ش��ار  تعليم  تعميم 
اخلام  املجتمعي  للمحيط  وم��ت��روك��ة  مهملة  الصغرى  الطفولة 
ولألسرة وأحيانا لتعليم تقليدي يعتمد احلفظ والتلقني والعنف 
املباح والتمييز الكبير بني اجلنسني وبني الفقراء واألغنياء وبني 
امل��ج��ال احل��ض��ري وال��ق��روي )كما ه��و احل��ال ف��ي ب��الدن��ا والبلدان 
املشابهة( وهذه الدول هي التي ال تزال لها ترتيب سيء في معيار 
يشكل  التي   )123 املرتبة   = )امل��غ��رب  البشرية"  "التنمية  سلم 

التعليم إحدى ركائزها األساسية ومعيارا من معاييرها. 
االستعمارية  احلماية  قبل  املغرب  في  األولي  التعليم   )3

)ما قبل 1912(
يتميز التعليم األولي في هذه املرحلة مبا يلي:

ال  الصغرى  والطفولة  امل��درس��ي  امل��ا-ق��ب��ل  األول���ي  التعليم    -    
وجود لها باملفهوم احلديث كفئة متميزة ال في التفكير وال في 
املمارسة كمرحلة منفصلة لها بيداغوجيتها وأهدافها وأساليبها 

ومحتوياتها وحقوقها. 
 -  عدم وجود مفهوم املدرسة العمومية اإلجبارية أو اإللزامية؛

 -  تعليم ذكوري بنسبة مطلقة؛
 -  احملتويات أكثر من %90 دينية في املستويات العليا و100 % 

في املراحل الدنيا؛
وال��ت��ع��ل��م وحاجياتها  ال��ن��م��و  مل���راح���ل  م��ف��ه��وم  ه��ن��اك  ل��ي��س    -  

التربوية؛
 -  ليس هناك تخطيط مركزي؛

في  احل��ض��ور  ضعيفة  ج��د  أو  لها  وج��ود  ال  احلديثة  العلوم    -  
املناهج؛

 -  اإلبداع والنقد واالبتكار مفاهيم غريبة عن احلقل التعلمي 
)ل��ي��س ب��اإلم��ك��ان أك��ث��ر مم��ا ك���ان( ول��ه��ذا ف��احل��ف��ظ واالستظهار 

وترديد ما كتبه األسالف يأتي في املقدمة. 
التعليم األولي في عهد احلماية االستعمارية )-1912  )4

)1956
 -  اهتمت احلماية بالتعليم لعدة أهداف منها: تنظيمه وجعله 

في خدمة أهدافها االستعمارية؛
السلطة  وتتبع  ملراقبة  وإخضاعها  الكتاتيب  تنظيم  بداية    -  
املركزية: صدور ظهير 11 دجنبر 1937 الذي تبعه مرسوم وزاري 

في نفس السنة يحدد شروط فتح الكتاتيب واملواد املدرسة؛ 
بتسيير  مكلفة  اإلسالمية  والعلوم  للتعليم  إدارة  إنشاء  مت    -  

القطاع؛

 -  ال وجود للتعليم األولي كمرحلة منفصلة من مراحل الدراسة 
سوى بالنسبة للجالية الفرنسية وبعد ذلك لبعض األعيان؛

 -  التعميم اقتصر إطالق شعاره على املراحل االبتدائية.
التعليم األولي في املغرب قبل امليثاق الوطني للتربية   )6
والتكوين )من 1956 إلى امليثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 

)2000
 -  رغ���م االن��ت��ب��اه إل���ى ض����رورة "ال��ت��ع��م��ي��م" وت��ط��وي��ر "اجل����ودة" 
للتعليم األولي ابتداء من 1985 في املقابل النتائج احملصل عليها 

كانت جد جد ضعيفة مقارنة مع املطلوب.
 -  خ���الل أزي���د م��ن 5 ع��ق��ود م��ن االس��ت��ق��الل ف��ق��ط 50. 10% 
)اإلحصاءات تأخذ فقط األطفال ما بني 4 و6 سنوات فقط( من 
األطفال أقل من 6 سنوات تلج مؤسسات التعليم األولي في سنة 

2004 في وضعية وظروف تطغى عليها الكتاتيب التقليدية. 
 -  الفتيات هم األكثر إقصاء خاصة في الوسط القروي بحوالي 
%40 من مجموع   .39 %51 من التعليم األولي وفقط   .17 فقط 

املتمدرسني ملوسم 2003 و2004. 
ل��ل��ق��ط��اع ف��ي ت��ع��دد م��ؤس��س��ات الوصاية  ال��ك��ب��رى   -  اإلع���اق���ة 
القانونية  ال��ن��ص��وص  م��ع  أح��ي��ان��ا ح��ت��ى  ب��ال��ت��ن��اق��ض  وال��ت��س��ي��ي��ر 

واألهداف املرسومة والوضعيات املقترحة.
التدبير   - املالية  الهواجس  ك��ذل��ك:  البنيوية  العوائق  م��ن    -  
األمني - اخلوصصة - اإلفالت من العقاب في نهب املال العمومي. 
والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  منذ  األولي  التعليم   )7

منذ 2000
فيما  امليثاق  أه��داف  حتقيق  التعليمية  السياسة  تستطع  لم 
التعميم  نسبة  اإلحصائيات(  تضخيم  )يتم  -التعميم   : يخص 
كما   2004 سنة  تتحقق  لم  )امليثاق(   2000 من  ابتداء  املتوقعة 
كان منتظرا -إيالء األفضلية للعالم القروي- االهتمام بالفئات 
الهشة والفقيرة -تعليم اإلناث- عصرنة التعليم األولي- التعليم 
وجود  ال  اجل���ودة:  ج���دا-  ضعيف  األول���ي  التعليم  ف��ي  العمومي 
للمنهاج املوحد- مشكل التمويل حيث تدفع الدولة باخلوصصة 
للقطاع- إسناد تسيير القطاع ملؤسسة النهوض بالتعليم األولي 
جديدة  وخطط  قوانني  ص��دور  – رغ��م  مفوض  تدبير  إط��ار  في 
) ( واخلطة االستراتيجية -2015  17  .51 القانون اإلط��ار  مثل 
التعليم  فإن   )  ( األولي  للتعليم   2018-2028 وخطة   )  (  2030

األولي ال يزال يتخبط في نفس املشاكل البنيوية املتعلقة ب:
   -    ال زال بعيدا عن التعميم )أزيد من %60 من األطفال ما بني 
3 و6 سنوات مقصيني نتيجة اعتماد التمدرس ابتداء من السنة 
4 وليس 3( وغياب التوحيد والتوجه نحو اخلوصصة والتدبير 

املفوض وعدم إحداث سلك خاص بالتعليم األولي.
   -   غياب منهاج موحد وموحد والتخبط في الكتب املدرسية 

وغالء أسعارها. 
   -   ع��دم االهتمام بجوانب الصحة واإلط��ع��ام واألط��ف��ال في 

وضعية إعاقة والبنية التحتية خاصة في العالم القروي. 
   -  ال ترغب الدولة في إدماج مربيات ومربيي التعليم األولي 
مقاربة  وتعتمد  ال��س��اع��ة،  حل��د  العمومية  الوظيفة  سلك  ف��ي 
الشغلية  احلقوق  اح��ت��رام  )ع��دم  امل��ي��دان  في  املتوحشة  املقاولة 
– عدم  الشغل على عالتها  املنصوص عليها في مدونة  مبا فيها 
مربيات   – التكوينات  ف��ي  تستغل  ال��ت��ي  العطل  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
ومربيني مرهقني بطغيان عقلية التدبير الكمي للزمن املدرسي 

-احلقوق النقابية معدومة – طرد مربيات سابقات...(.
االهتمامات  ع��ن  بعيدة  أمنية  ألط��ر  القطاع  تسيير  إس��ن��اد   -

التربوية والتعليمية وليس لها أي جتربة في امليدان. 
التاريخي  الزمني  الهدر  عن  املسائلة  غياب  	•  
مطمئنني  احل��ال��ي��ني  امل��س��ؤول��ني  ي��ج��ع��ل  مم��ا  ب��ب��الدن��ا،  للتعليم 
التقدم  ع��ل��ى  ق����ادرة  وال��غ��ي��ر  وال��ت��اب��ع��ة  التجريبية  ل��ن��زوع��ات��ه��م 
بتعليمنا للخروج من دائرة التبعية والتخلف، مما يجعل املسألة 
التعليمية مرتبطة ارتباطا عضويا بحل معضلة الدميقراطية، 

وإقرار تعليم شعبي دميقراطي موحد علمي. 
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السلوك االحتجاجي ألسير احلرب وإن كان في نطاقه األساسي نضال حقوقي، 
التي يلحقها اآلسر باألسير، إال أنه في حالة  يهدف لرفع الظلم وكف اجلرائم 
الصراع العربي مع الصهاينة وألسباب وعوامل متجذرة؛ بات جزًءا من النضال 
هنا  فلسطني،  وحترير  الصهيوني  العدو  لهزمية  ال��ه��ادف  الفلسطيني  الوطني 
املقصود حتديًدا أن إضراب األسرى اإلداريني احلالي هو جزء من نضال وجهود 
الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطني وتقرير مصيره وعودة الجئيه، وأن إسنادنا 
الذي يدفعون  املناضلني األس��رى  الواجب جتاه  لهذا اإلض��راب ال يتعلق بشعور 
سنوات من أعمارهم كثمن ملواقفهم ونضالهم الوطني، ولكن وبالعنوان األول هو 
التزام جتاه حقوقنا وعمل على حتسني فرصنا بحياة حرة وكرمية وخالية من 

االحتالل.

العدو  ولطبيعة  األسيرة،  الوطنية  للحركة  التاريخية  باملسيرة  تتصل  ألسباب 
الفلسطينيني معنى خاص يجعله  الصهيوني وسياساته؛ يتخذ نضال األسرى 
يتجاوز مفهومه احلقوقي املباشر، نحو املعاني واألدوار آنفة الذكر، أواًل بالنظر 
ورفض  احملتلة،  الفلسطينية  ل��ألرض  الصهيوني  العسكري  للحكم  رفًضا  لكونه 
للسلطة الصهيونية التي منحت احلكم العسكري هذا احلق في اختطاف ومعاقبة 
من  ببعض  وقيامهم  الصهيوني  امل��ش��روع  من  ملواقفهم  نتيجة  الفلسطينيني، 
واجباتهم جتاه شعبهم وحقوقهم وإنسانيتهم. إن رفض التطهير العرقي وضرب 
الوجود املادي والفصل العنصري وجرائم احلرب ومصادرة األراضي وهدم البيوت 
يرفض  وإذ  وطنية،  سلوكيات  هي  كما  إنسانية  واجبات  هي  الالجئني،  وتهجير 
الفلسطيني معاقبته عليها باالحتجاز؛ رهن االعتقال اإلداري أو غيره، فإنه يقوم 
بواجب إنساني أساسي ال يقبل التأويل، ولو كان هناك ذرة من العدل واملشروعية 

واتهام،  الواجبات محض فحص وحتقيق  التخلي عن هذه  لكان  العاملي  للنظام 
في  واملتورطني  احل��رب  مجرمي  العكس،  يحدث  التوازن  املختل  عاملنا  في  ولكن 
اإلبادة والتهجير يعتقلون املدافعني عن احلقوق اإلنسانية األساسية واحلقوق 
السياسية لشعب واقع حتت االحتالل ومعّرض جلرائم وحشية من منظومة غزو 

غير شرعية بأي مقياٍس كان.

ألجل  معركة  احلالي  اإلض���راب  وف��ي  املمتدة  نضاالتهم  في  األس��رى  يخوض 
االحتكام  ليس  هنا  والهدف  الغزاة،  إرادة  أمام  الفلسطيني  الشعب  إرادة  انتصار 
لقوانني احملتل بل رفضها، أي أن مقولة األسير اإلداري املضرب عن الطعام ليس 
أن اعتقاله غير قانوني فيما اعتقال غيره من األسرى قابل للنظر أمام محاكم 
االحتالل، ولكن فضح حجم اجلرمية الصهيونية بحق األسرى ككل، وزيف وكذب 
السياسية  املقولة  الصهيونية،  كأداة في جرائم احلرب  ودورها  محاكم االحتالل 
لألسرى هي أن االحتالل والكيان الصهيوني بأكمله محض منظومة غزو وإجرام، 
وأن االعتقال اإلداري الذي يفضحه األسرى بإضرابهم واحتجاجهم هو شاهد 
ال��وض��وح يؤكد  ال��دول��ي على ج��رائ��م بهذا  ذل��ك، وأن الصمت  ودل��ي��ل واض��ح على 

التغطية التي متنحها املنظومة الدولية جلرائم االحتالل.

إّن اإلضراب كما التصدي لالقتحامات الصهيونّية أو مواجهة دورية لالحتالل أو 
التشبث ببيت مهدد بالهدم في القدس والنقب واألغوار؛ مقاومة للمحتل، تهدف 
لهزميته، وتتكامل فيما بينها كأدواٍت نضالية يخوضها مناضلو هذا الشعب كل 
من موقعه، بهدف واحد؛ يقاتل شعبنا ألجله منذ اليوم األول للغزو الصهيوني: 

إنهاء الغزو واستعادة احلقوق كاملة غير منقوصة.

اإلضراب والتحرير: 
تكامل النضال

رآي  مجلة                              الفلسطينية

صديقه  على  أص��ر  ح��ني  محقًا  لينني  ك��ان 
ويتفرغ  السياسة  يعتزل  أن  غ��ورك��ي  مكسيم 
روايته  ال��ت��ف��رغ  ه���ذا  نتيجة  وك����ان  ل��ل��ك��ت��اب��ة. 
مع  ح��دث  ما  بالضبط  وه��ذا  "األم".  املشهورة 
أن  اص��دق��اؤه،  عليه  أص��ر  كنفاني حني  غسان 
يتفرغ لألدب، فكتب روايته املشهورة "أم سعد".

املثقف،  وه��و  كنفاني،  أن  فيه،  شك  ال  مما 
رواية  قرأ  قد  السوفياتي،  األدب  على  واملطلع 
"األم" لغوركي، وال بد أنه تأثر بتطور شخصية 

وانتهت  امرأة بسيطة  التي بدت  األم 
كنفاني  غ��س��ان  ع��ن��د  األم  م��ن��اض��ل��ة. 
ه��ي ام���رأة ع��ادي��ة غير ع��ادي��ة تسكن 
من  اآلالف  ي��ع��ي��ش  ح��ي��ث  امل��خ��ي��م، 
من  هجقسرًا  ال��ذي��ن  الفلسطينيني 
فلسطني.  ف���ي  وأراض���ي���ه���م  ب��ي��وت��ه��م 
ال  الذين  واملسحوقني،  الفقراء  وه��م 
يسمح لهم بالعمل في وظائف الدولة 

ومحرومون من سوق العمل. هذا
ما يجعل عمل أم سعد ضروريًا من 
أجل إسناد األس��رة، خاصة أن فرص 
الرجال في سوق العمل محدود جدًا.

الفقراء  م���ع  ت��ت��ع��اط��ف  س��ع��د  أم 
أو  فلسطينيني  ك���ان���وا  وامل��ق��ه��وري��ن 
لبنانيني. فأم سعد تترك عملها، حني 
تكتشف أنها أستغلت من قبل ناطور 
لبنانية  امرأة  البناية كي تعمل مكان 

من اجلنوب ليوفر ليرتني.
تفتخر  ال��ت��ي  امل�����رأة  ه���ي  س��ع��د  أم 
اب��ن��ه��ا ص���ار ف��دائ��ي��ًا، ال متنعه،  ب���أن 
تعيشها  ال��ت��ي  فاحلياة  تشجعه.  ب��ل 
وهي  حياة.  تسمى  بالكاد  املخيم  في 
أن ال ش��يء يغير من  ت���درك مت��ام��ًا، 

املخيم،  في  الناس  ووض��ع  الشخصي  وضعها 
سوى التحرير والعودة.

من خالل أم سعد، ندرك كيف تغير املخيم، 
فخورة  سعد  وأم  امل��ق��اوم��ني.  مخيم  ليصبح 
ويتعرض  عمليات،  ف��ي  ي��ش��ارك  ال��ذي  بابنها 
للبرد واجلوع والعطش. وعندما يزورها، ويعود 
لألغوار، تقول عنه أنه رجع، وال تقول أنه ذهب. 
كما لو أن النضال بحد ذاته عودة، أو ألنه كان 
يذهب في عمليات في فلسطني احملتلة، فهو 

عائد الى فلسطني، مسقط رأسه.
وس��ع��د ي����رى ف���ي ك���ل ام�����رأة ف���ي فلسطني 
في  مع مجموعته  كان مختبئًا  فعندما  أم��ه. 
فلسطني، واجلنود االسرائيليون يبحثون عنه، 
واجلوع والعطش يفتك بهم، مرت بهم سيدة 
كبيرة في العمر، ناداها سعد "ميا". ورغم حتذير 
رفاقه بخطورة كشف هويتهم، اال أنه أصر أن 
هذه املرأة أمه. واملرأة أيضًا تعاملت معه كما لو 
كان ولدها، فظلت حتضر لهم الطعام والشراب، 
التي تخاطبه  وتخاطب سعد بنفس الطريقة 
فيها أمه. وكأن غسان كنفاني يريد أن يوضح 
أن فلسطينيي الشتات لم يغيروا عاداتهم عما 
نفس  التهجير.  قبل  في فلسطني  عليه  كانت 
ال���ع���ادات، ون��ف��س ط��ري��ق��ة ال��ت��خ��اط��ب، ونفس 

الكرم، وعدوهم هو نفسه.
التي  العادية  العادية غير  امل��رأة  أم سعد هي 
املخيم،  في  البائس  وللوضع  للفقر،  تتصدى 
نفسها  وه��ي  امل��ق��اوم،  ابنها  خيار  تدعم  والتي 

ليس  فاملقاومة  ب��ه.  تقوم  م��ا  ك��ل  ف��ي  مقاومة 
مقتصرة على حمل الرشاش. أم سعد حملت 
ذاكرة الوطن وحبه واألمل في العودة، ونقلتها 
لسعد. وأم سعد هي التي حملت حسًا طبقيًا 
عفويًا مع حسها الوطني، فهي تعيد الوظيفة 
التي استلمتها إلى سيدة لبنانية من اجلنوب 
هنا،  سعد  أم  وتسجل  أم��ره��ا.  على  مغلوبة 
موقفًا هامًا من العالقة بني الفقراء أنفسهم، 
اللبناني.  اجلنوب  وأبناء  الفلسطينيني  وبني 

العدو  قبل  م��ن  ال���ذي يقصف،  ه��و  ف��اجل��ن��وب 
الذي احتل فلسطني.

وأم سعد لها نظرة تشخيصية عميقة للدور 
الذي لعبته املقاومة في تغيير وضع الناس في 
املالك  يجعل  "الفقر  سعد،  أم  تقول  املخيم. 
شيطانًا، ويجعل الشيطان مالكًا، ما كان بوسع 
أبو سعد غير أن يترك خلقه يطلع ويفشه في 
مدعوسًا  سعد  أبو  كان  وبخياله.  وبي  الناس، 
بكرت  ومدعوسًا  باملقاهرة،  ومدعوسًا  بالفقر، 
الزينكو،  س��ق��ف  حت���ت  وم���دع���وس���ًا  االع���اش���ة 
ومدعوسًا حتت بسطار الدولة... ذهاب سعد رد 

شيئًا من روحه..." .
حني يتعلق الوضع باآلخرين. أم سعد تعتبر 
بالعمل  يلتحق  أن  لسعد  الطبيعي  الشيء  أن 
"أنا  أم سعد  الفدائي، رغم قلقها عليه. تقول 
لست قلقة عليه. ال. هذا ليس صحيحًا. قلقة 
في  ت��رى  لكنها  قلقة،  طبعًا  هي  قلقة."  وغير 
سعد ورفاقه اخلالص من املهانة التي يعيشها 
حددت  سعد  أم  كما  املخيم.  في  الفلسطيني 
هويتها اجلديدة حني لبست السلسلة املعدنية 
السلسلة  ن��ه��اي��ة  ال��ت��ي أح��ض��ره��ا س��ع��د وف���ي 
سعد،  ألم  وبالنسبة  رش���اش.  م��دف��ع  رص��اص��ة 
املخيم "خيمة عن  الفدائي غير خيمة  خيمة 

خيمة بتفرق" .
 الكاتبة والشاعرة الفلسطينية 

روز شوملي

األم عند غسان كنفاني 
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دخل عمال وموظفو الشركة السودانية 
ف���ي اإلض������راب م���ن جديد،  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
في  باإلضراب  املختصة  اللجنة  وأشارت 
أن توصلوا التفاق مع  بعد  أنهم  بيانها 
السلطة تراجعت السلطة اإلنقالبية عن 
اإلضراب  في  دخلوا  وبالتالي  االت��ف��اق، 
العاملني  إض�����راب  ي��ج��د  وإذ  م���ج���دًدا، 
من  النظير  منقطع  تأييًدا  بالكهرباء 
العاملني  جماهير شعبنا، وتؤكد جتربة 
بالكهرباء إلى أن نكص السلطة لعهودها 
الطبقية،  طبيعتها  ف��ي  أص��ي��ل  م��ك��ون 
خاصة وهي ضد حتقيق أبسط مقومات 
احلياة للعمال واملهنيني، هي سلطة كل 

همها جمع اجلبايات وتوفير االمتيازات 
القمعية،  األمنية  وأجهزتها  ملنتسبيها 
وبالتالي ال تعترف بحقوق املواطنني إال 
في إطار ما يحفظ استمرارية وجودها 
للمواطن إال في  السلطة، وال تنظر  في 
جيبه الفارغ وحتميله عبء صرفها على 

أجهزتها السيادية والقمعية.

اإلنقالبية  ال��س��ل��ط��ة  ه���ذه  وط��ب��ي��ع��ة 
واخلداع  وال��ك��ذب  امل��راوغ��ة  هو  الطبقية 
من  لذا  العاملني،  حقوق  في  واملماطلة 
امل��ه��م ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات امل��واج��ه��ة ضد 
املطلبية  اإلض����راب����ات  ورب����ط  ال��س��ل��ط��ة 
بينهم  فيما  والتنسيق  البعض،  ببعضها 
ودع���م إض��راب��ات��ه��م ب��امل��زي��د م��ن وسائل 
األشكال  وت��ن��وي��ع  األخ������رى،  ال��ض��غ��ط 
النضالية والضغط مبختلف الوسائل من 
احتجاجية  ومذكرات  ومواكب  إضرابات 
وسط  مجربة  وس��ائ��ل  وكلها  ووق��ف��ات، 
املضاء  وسالحها  اجلماهيرية  احلركة 

لنيل وانتزاع احلقوق املغتصبة.

وبشكل  ال��ن��ض��ال��ي  ش��ع��ب��ن��ا  وت����اري����خ 
ونقاباتهم  العاملني  تاريخ حركة  خاص 
أحد  ه��ي  اإلض���راب���ات  عملية  أن  ت��ؤك��د 
إسقاط  في  واحلاسمة  الفّعالة  الوسائل 

األن��ظ��م��ة ال��دك��ت��ات��وري��ة، وب��ال��ت��ال��ي ما 
ف��ص��ائ��ل وفرق  ب��ه  وت��ق��وم  اآلن  ي��ج��ري 
من  اجلماهيرية  احل��رك��ة  ف��ي  مختلفة 
ربطه  ينبغي  وجت����ار،  وم��ه��ن��ي��ني  ع��م��ال 
املستمر  العام  الشعبي  النضال  مبجرى 
قبل  م��ن  ذل��ك  ودع��م   ،2018 يناير  منذ 
ك��ل ال��ق��وى احل��ي��ة مب��ا ف��ي ذل���ك جلان 
املدني  امل��ج��ت��م��ع  وم��ن��ظ��م��ات  امل��ق��اوم��ة 
وحركات  والتقدمية  الوطنية  واألح��زاب 
هذا  املنظمة،  والنساء  والشباب  الطالب 
املشتركة  النضاالت  تصاعد  في  يساعد 
مواجهة  ف��ي  السلطة  م��وق��ف  ويضعف 
املترابطة،  الواسعة  اإلضرابية  احلركة 

بني  والتنسيق  اإلضرابات  هذه  وتطوير 
ال��ق��وى ال��ت��ي ت��ق��ود اإلض���راب���ات يكشف 
مزيًدا من واقع السلطة احلالية املهترئ 
ويغل من قبضتها العميقة التي تستند 
عليها، ويسرع من عملية الهجوم الثوري 
والتنظيم  التحضير  ب��واس��ط��ة  عليها 
والعصيان  ال��ع��ام  ال��س��ي��اس��ي  ل���إلض���راب 
في  سياسي  بحراك  املدعومان  امل��دن��ي، 
الطغمة  نظام  الريف واحلضر إلسقاط 
البديل  وان���ت���زاع  وحلفائها  العسكرية 

املدني الدميقراطي أي سلطة الشعب.

من  فاملزيد  تتفاقم  النظام  أزم���ة  إن 
ولنوحد  ولنسخر  واإلق�����دام،  اجل��س��ارة 
إن  النظام،  ه��ذا  إلسقاط  اجلهود  كافة 
جميع  من  مقبول  برنامج  إلى  الوصول 
ال���ق���وى احل��ي��ة وب���ن���اء م��رك��زه��ا املوحد 
يقود  املشتركة  للجهود  واملنسق  القائد 
إلى إسقاط النظام بأسره وإقامة سلطة 

الشعب الكاملة على أنقاضه.

عن امليدان عدد 3978،،
 اخلميس 29 سبتمبر

السودان: 
اإلضراب سالح العاملني

الشيوعي  للحزب  السياسي   املكتب  ناقش   
اجلارية  املفاوضات  اليه  وصلت  ما   ، اللبناني 
االسرائيلي   – االم���ي���رك���ي  ال���وس���ي���ط  م����ع 
بني  احل��دود  ترسيم  موضوع  حول  هوكشتني 
حفلة  عند  وتوقف  الصهيوني،  والكيان  لبنان 
السلطة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وال��ت��زم��ي��ر  التطبيل 
اللبنانية لطمس احلقائق والتهّرب من حتّمل 
بأن  الكاذبة  بادعاءاتها  واحملاسبة،  املسؤولية 
في  واقتصاديا  سياسيا  انتصارا  حقق  لبنان 
مشروع االتفاق املزمع توقيعه، في حني تثبت 

الوقائع عكس ذلك وفق اآلتي : 

ترسيم احلدود  بدأت مفاوضات  لقد   : اوال 
بإتفاق  ال��ص��ه��ي��ون��ي  وال���ك���ي���ان  ل��ب��ن��ان  ب���ني 
اإلطار املعلن "كأتفاق بني دولة لبنان ودولة 

اس��رائ��ي��ل"، واس��ت��م��رت ب��ال��ق��ب��ول  بوساطة 
هوكشتني املستوطن " األسرائيلي" الذي خدم 
في جيش االحتالل بني عامي 92 و94، والذي 
 ، مبتسمًا  ال��ث��الث،  الرئاسات  قصور  في  ج��ال 
معانقًا ومطاعًا. فكيف ميكن اعتبار التطبيع 
الكيان  بهذا  يعترف  ال  م��ن  ونحن  ان��ت��ص��ارا، 
نعترف  ان  لنا  فكيف  ب��األس��اس،  الصهيوني 
بحدود وحقوق له معنا؟ انها حدود لبنان مع 
ملك  هي  وغازها  ونفطها  احملتلة،  فلسطني 
تطبيع   فعل  انها  عليه  الفلسطيني؟  للشعب 
السلطة  ارتكبته  م���دان  واق��ت��ص��ادي  سياسي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��رؤس��ائ��ه��ا ال��ث��الث��ة وس���ط صمت 

وتواطؤ من قبل اطرافها.

ثانيا: ان اعتماد  السلطة اللبنانية اخلط 23  
29 ، ورفضها تعديل املرسوم  بدال من اخلط 
6433، هو تنازل عن سيادة لبنان على اراضيه 
والغازية.   النفطية  وثروته  بحقوقه  وتفريط 
ف��اخل��ط  29 ه��و ال��ذي يحفظ احل��ق��وق وهو 
ل��ي��س خ��ط��ا ل��ل��ت��ف��اوض أو ل��ل��ت��ن��ازل ع��ن��ه كما 
حقل  اللبنانية  السلطة  ق��ّدم��ت  لقد  حصل. 
و  الصهيوني،  للكيان  مجانية  هدية  ك��اري��ش 
قّدمت له فوق ذلك ما سمي " بتعويضات " من 
حقل قانا. وبذلك  أصبح بامكان العدو وضع 
والتطبيع  الشراكة  ام��ا   : خيارين  ام��ام  لبنان 
معه ولو عبر شركة توتال بداية، واما استخدام 
هذه "التعويضات "حجة خللق النزاع وعرقلة 

استخراج لبنان لنفطه وغازه من قانا.

مع  العقود  تنويع  غياب  ظ��ل  ف��ي  ثالثا:    -
وجه  على  والغاز  النفط  عن  التنقيب  شركات 
نوفاتيك  ش��رك��ة  خ��رج��ت  وب��ع��دم��ا  ال��ع��م��وم، 
تلزميه  الذي جرى  الكونسرتيوم  من  الروسية 
األميركي  حتكم  وم��ع  س��اب��ق��ًا،  االس��ت��ك��ش��اف 
التنقيب  اآلن  تتوليان  اللتني  الشركتني  بقرار 
ع���ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از، ت��ص��ب��ح ع��م��ل��ي��ة تنقيب 
لبنان عن نفطه وغازه عرضة دائمة للضغط 

األميركي و"االسرائيلي". 

الذين  وكل  الثالثة  الرؤساء  نسال   -رابعا:  
ي��ه��ّل��ل��ون ب��ت��ح��ق��ي��ق "ان���ت���ص���ار": ط���امل���ا انتم 
تعلنون على  وال  تخافون   فلماذا  منتصرون، 
امل���أل ه���ذا االت���ف���اق، ح��ي��ث ت��ق��وم��ون بتهريبه 
العشرة فال  أوراقه  السرية على  وإصباغ صفة 

يطرح للنقاش امام الرأي العام وال في املجلس 
النيابي واحلكومة؟ ونسأل ايضا مع السائلني 
املقدمة  األمنية  التعهدات  صحة  م��دى  ع��ن 
الهدوء  لتوفير  كضمانة  مقبلة  زمنية  لعقود 

على طرفي احلدود؟ 

     إن احلزب الشيوعي اللبناني يعتبر ثروة 
لبنان النفطية  والغازية ملك للشعب اللبناني، 
السلطوية  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة  م��ل��ك��ا  ل��ي��س��ت  وه����ي 
الدوليني،  رعاتها  مع  لنهبها  العاملة  الفاسدة 
كما نهبت املال العام . وهو يجدد وقوفه ضد 
تفريط  وضد  الصهيوني،   – األميركي  النهب 
وحقوقه  لبنان  ب��س��ي��ادة  احل��اك��م��ة  املنظومة 
باتفاق  التمسك  ال��ى  ي��دع��و  وه��و  ال��وط��ن��ي��ة،  
التطبيع  وادان��ة كل اشكال   ،1949 الهدنة عام 
النفط   للبنان في  التخلي عن أي حق  رافضا 
والغاز واملياه اإلقليمية للعدو الصهيوني، كما 
لدفع  ليست  والغاز،  النفط  عائدات  ان  يعتبر 
الديون التي يجب أن تسدد عبر إعادة األموال 
املنهوبة واملهّربة ، وعبر حتميل الذين إستفادوا 
من سياسة التثبيت النقدي ، ومن خالل زيادة 
الضرائب التصاعدية على الشركات املالية إلى 
. إن ع��ائ��دات ال��ن��ف��ط  ي��ج��ب أن تكون   % 30
التحتية  والبنية  العامة  وللخدمات  للتنمية 

من ماء وكهرباء ونقل وصحة وتعليم . 
بيروت في 4/10/2022   

املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

الشيوعي اللبناني يعبر عن رفضه لكل تنازل عن 
سيادة لبنان على أراضيه وثروته النفطية والغازية 

و يدين كل أشكال التطبيع 
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النقد والنقد الذاتي
) Gaston Monmousseau(  جاستون مومنوسو

شرط  هما  املاركسية،  النظرية  ضوء  في  الذاتي،  والنقد  النقد 
امل��م��ارس��ة ال��ن��ض��ال��ي��ة ال��س��دي��دة مب��ع��ن��ى أن���ه ال��ط��ري��ق��ة الوحيدة 
الستخالص جميع الدروس من كل جتربة، من خالل البحث عن 
األخطاء أو نقاط الضعف، وحتليلها الكتشاف األسباب اجلذرية 

لتصحيحها.
هما  الذاتي  والنقد  والنقد  جيد،  بعمل  تقوم  أن  عليك  لذلك 

الطريقتان الوحيدتان للعمل بشكل جيد.
للتعبير  اجلهد  من  الكثير  ب��ذل  إل��ى  بحاجة  املناضلون  نحن 
بكلمات بسيطة وأفكار واضحة تعكس التغييرات التي حتدث أمام 

أعيننا.
أغلب األحيان،  أذهاننا، ننسى، في  عندما تظهر احلقيقة في 

أنها في اليوم السابق كانت ال تزال بعيدة املنال عنا.
للتأكيدات  العنان  ونطلق  وس��دن��ة،  وع���اظ  ال��ى  نتحول  ل��ذل��ك 
وال��دروس، ونتساءل كيف  لم يفهم اجلميع هذه االمور التي في 
املاضية:  حياتنا  كل  أثناء  بانفسنا  نتجاهلها  كنا  الوقت  نفس 

هكذا يصبح هؤالء "احبارا".
معرفة دور النقد والنقد الذاتي أمر بالغ األهمية للمناضل. إنه 

ينزله إلى األرض.
دائمة  نتيجة جهود  هو  األفكار  في  تقدم  أي  أن  يفهم  يجعله 

وجب عليه أن يبذلها بنفسه.
ال��ص��راع الطبقي  ت��ط��ور  ال��ت��واف��ق ف��ي  ي��س��اع��ده على فهم ع��دم 
واملستوى السياسي للجماهير، وتأثير األيديولوجيات البرجوازية 

واحلمالت الرجعية في وعي العمال.
إن معرفة دور النقد والنقد الذاتي تقرب املناضل من اجلماهير، 
وليس  ومتواضًعا،  أخوًيا  يظل  أن  ويتفهم  نفسه،  بجعل  وتلزمه 
أبوًيا ومتحذلًقا. من أجل معرفة اجلماهير وحبها جيًدا، يجب 
علينا أواًل أن نعرف أنفسنا جيًدا وأن نتذكر إلى أي مدى وصلنا، 
إنها الطريقة الوحيدة للشعور باالنتماء لهم طبقيا وليس التعالي 

وممارسة الوعظ واالستاذية عليهم.
إل��ى ه��ذا املستوى  ال��ض��روري رف��ع القضية  أن��ه ك��ان م��ن  أعتقد 
الذاتي  وال��ن��ق��د  النقد  م��ن  االن��ت��ق��ال  على  مناضلينا   مل��س��اع��دة 

امليكانيكيني والالواعيني إلى النقد والنقد الذاتي الواعيني .
في الواقع، يرفض عدد معني من الرفاق النقد والنقد الذاتي أو 

ينخرطون فقط في النقد أو النقد الذاتي الشكليني.
م��ن خ���الل االن��ت��ق��ال إل���ى ع��م��ق ه���ذا ال��رف��ض أو ه���ذا الشكل 
إما  يعود  السبب  ان  دائًما  الذاتي، سنكتشف  للنقد  الكاريكاتوري 

لروح االكتفاء أو جلروح حب الذات.
انه  بخطئه،  يعترف  أن  يريد  ال  ال��ذي  البابا  ه��ذه هي خاصية 
يعيش في املاضي، وخبرته املكتسبة، واألفكار املكتسبة مرة واحدة 

وإلى األبد، وبالتالي، فإنه يخطئ ألنه يغلط اآلخرين.
تعلمنا املادية اجلدلية أن كل شيء في الطبيعة واإلنسان وحركة 
الطبقات واملجتمع االشتراكي هو نتاج تعارضات وتناقضات، أي 

صراع دائم.
إنه صراع مستمر بني ما سيولد وما سيختفي، بني ما يولد وما 

يختفي، بني املستقبل واملاضي.
إن فكرة اإلنسان، التي هي انعكاس للحياة، هي نتاج هذا الصراع 
نفسه. ويترتب على ذلك أن الفكر يعكس الضغط املزدوج للماضي 

واملستقبل، وما ينقل ويكتسب، وما سيولد ويفرض.
عادة القيام بهذا، اوالقيام بذلك بطريقة ما، في مثل هذا الوقت، 
والتحرك في اجتاه  املاضي  ليست سوى  العادة  بيئة معتادة،  في 
والتغلب  العادة  ه��ذه  محاربة  علينا  يجب  أخ��رى،  بوسائل  آخ��ر، 

عليها.
ال توجد عادات جيدة: هناك طرق أفضل للممارسة

يتم  معينة،  حلظة  في  ُتعطى  ذهنية  حالة  نتيجة  هي  العادة 
القبض عليها وتضمينها فينا بسبب مظهر اجلمود في احلركة 

التي حتيط بنا، بني التغييرات املفاجئة التي لم نتوقعها.
لدينا عادة تدخني الغليون دون التفكير في أنه ميكن أن يزعجنا 
وال نحارب هذه العادة إال عندما نشعر بعدم القدرة على اإلقالع 

عن التدخني.

اتخاذه  ال��ذي يتعني علينا  القرار  غالًبا ما نؤجل  أخ��رى،  وم��رة 
حتى الغد، ومن يوم إلى آخر، فإن القرار، إلى حد كبير فان عادة 
أصبحت  الطريقة  هذه  ومثل  الطريقة  بهذه  والتصرف  التفكير 
تتحول  بها:  املتعلقة  والفكرة  العادة  تصلب  إن  فينا.  مترسخة 

العادة إلى ما يسمى بالطبيعة الثانية.
قوة  بيروقراطي.  بشكل  ونفكر  البيروقراطية  ال��ع��ادات  نحمل 
املاضي تتفوق على غيرها. نتحول إلى مدافعني عنها ضد أولئك 

الذين يناقشون األمر.
إنها تسكننا.

إنها متنعك من التحليل والرؤية بوضوح لكننا نتعالى دون أن 
ندرك ذلك. ان النقد والنقد الذاتي الواعيني  هما وحدهما اللذان 
ومكافحته  طبيعته،  هي  وما  داخلنا،  في  ما  من حتليل  ميكننا 
عندما مينعنا من املضي قدما. ال ميكنك تخيل ما تركته األخالق 
البرجوازية فينا. أنت تتحدث في اجتماع نقابي أو مؤمتر، ترتكب 
خطًأ صارًخا في موضوع معني، وتسدد في غير الوجهة السليمة، 
ويقاطعك شخص ما ليقول لك إنك مخطئ: فتعتبره "خصم" 
وه��ذا ال مينع من أن��ه محق في ه��ذه النقطة - لكنك تواصل،   –
وتدفن نفسك في خطأك، وحتاولة إثبات أنه ليس كذلك، وتعمل 

على تعريته ألنه تعرض "حلبك لذاتك ".
لنفسك  تقول  أن��ت سعيد،  ل��ك،  يصفقون  بالطبع،  األص��دق��اء، 

وتقول لهم: لقد سمرته في مكانه مبا فيه »الكفاية«.
لقد أقنعت "املستمعني اليقظني واحملايدين بأنك مخطئ وأن 
به"  للمناضل: ما قمت  بالنسبة  به ليس جديا وجديرا  ما قمت 

عمل سيء ".
يرتكب الرفيق خطأ ضد رفاقه أو ضد املنظمة، فهو يعرف ذلك 
ولكنه ال يريد االعترافبه، تعود املسألة إلى  »حب الذات«: »أنا« قبل 
كل شيء، »أنت تعرف ذلك أيًضا، لكنك تدعمه«: املسألة هنا أيضا 
هي »الصداقة الشخصية«: الصداقة الشخصية في قبل كل شيء، 

وتأتي مصلحة احلقيقة والتنظيم بعد ذلك.
كما  ساقيه  على  منتصًبا  ليس  ش��يء  ك��ل  ف��وق  »أن���ا«  ه��ذا  لكن 

يتخيلها.
بني  حوله  من  الدعم  نقاط  على  للحصول  الفور  على  يسعى 
»صداقاته الشخصية« أو »أنا« األخرى املهتزة مثله؛ إذا وجد أي 

منها في املنظمة فهي »عشيرة«، عشيرة ضد املنظمة.
دون  سيجد  املنظمة،  خ��ارج  آخ��ر،  مكان  في  يبحث  هناك  من 
»األن��ا« قبل كل شيء سيتجه وهو مربوط  تأخير بني اخلصوم: 
بكل  الذي سيسميه  البرجوازية  معسكر  باجتاه  رجله  في  بحبل 
خيانة  يسمى  احلقيقة  ف��ي  وه��و  احل��ري��ة«  »معسكر  عنجهية: 

طبقته.
تعتبر األخالق البرجوازية مبثابة عقرثر وتسويغ، ومن الغريب 
وخز  دون  ومحتقر،  بائس  بشكل  العيش  املمكن  من  جتعل  أنها 
العيش على  املمكن  البرجوازي يجعل من  الضمير  الضمير، ألن 

هذا النحو.
مبا  بصراحة  أنفسنا  إخبار  من  البرجوازية  األخ��الق  متنعنا 
يجب أن نقوله لبعضنا البعض دون إحراج ودون املخاطرة بإزعاج 

عالقاتنا احلميمة بأي شكل من األشكال.
وضع رفيق في منصب. إنه جاد، صادق، يفعل كل ما في وسعه، 
لكن اتضح أن هذا املنصب ال يتناسب مع مستواه العام. إنه يفتقر 

إلى ميزة معينة، وهذا بالضبط ما يحتاجه.
لديه ضمير  يكون  فلن  ذل��ك  ال��ذات��ي، سيكتشف  بنقده  ق��ام  إذا 

مرتاح.
لكن األمر ليس بهذه البساطة.

إذا متزق كمي على مساوى املرفق فان جاري سيكتشفه بسهولة 
أكثر مني.

نحن نعيش منطوون على ذاتنا وال نرى دائًما بوضوح، يجب أن 
نكون ممتنني ألصدقائنا الذين يفتحون أعيننا وكذلك للطبيب 

الذي يحذرك من اخلطر.
لست  فأنا  ه��ذا  لي  قيل  إذا  ذل��ك.  أق��ول  باإلنفلونزا،  إذا شعرت 
غاضًبا منه، وإذا أصررت على الشفاء فلن أصرخ قي وجه ايا كان 

بدعوى االعتداء على مشاعر الصداقة بل سأذهب إلى الفراش.

آخر،  ش��يء  أو  ميزة  إل��ى  يفتقد  ال��ذي  املناضل،  حالة  ف��ي  لكن 
إليه،  الذات، واخلوف من اإلساءة  أمامنا مسألة احترام  تنتصب 
وتقويض عالقات الصداقة، لتلعب دوًرا في منعنا من مصارحته.

كما لو كان من العار عدم معرفة كل شيء، وليس أن تكون مثالًيا، 
أو أن ال تعرف أو تكون قادًرا على فعل كل شيء، وليس أن تكون 

مناضال كونيا.
لم يعد  أنه  أن نشعر  السن،  أن نتقدم في  العار  لو كان من  كما 
بإمكاننا إثارة الكثير من األشياء في وقت واحد وأنه يجب علينا 

تركيز جهودنا حيث ميكننا القيام بعمل أفضل.
لقول ما نفكر فيه عن رفيقنا الطيب الصغير أو الكبير أو حتى 
ليس لهذا او ذاك، نتناول األمر من بعيد، ونلف وندور وحتى اذا 
ما حدث بعد ان سئمنا من االلتفاف، فإننا نفرغ ما باجلعبة غير 
أبهني بكسره إلى قطع دون أي اهتمام هذه املرة، دون تفسير، ما 

لم نبعث من يوصله الرسالة.
في كثير من احلاالت، تكون االحتياطات ضرورية لعدم تثبيط 
الرفاق الذين لم يتخذوا اخلطوة التي تفصل النقد الالواعي عن 

النقد الواعي.
لكنني أجد أن في أغلب األحيان هذا اإلحراج بني الرفاق يشهد 
انعكاس لعالقة  أنها  التقليدية،  الصداقة السطحية  على شكلية 
إلى  النفاق،  إلى  أنه يؤدي  الزائف،  الصغير  البرجوازي  األدب  من 

تراكم النقد، ثم إلى املظالم املتبادلة، والقيل والقال، <<<
<<< وأنه يضر بعالقات الصداقة احلقيقية التي يجب أن توجد 
وأن  احلقيقة،  عن  وب��ه��دوء  بصراحة  نتكلم  أن  املناضلني:  بني 
نخضعها معا طوعا ووعيا وصراحة وهدوء للنقد والنقد الذاتي، 

بوصفهما وظيفة ضرورية للممارسة النضالية.
األخ��الق اجلديدة  بني  الصراع  هو  ال��ذي نخوضه  الصراع  هذا 
والقدمية، بني ما يأتي إلينا من الرجل اجلديد وما هو أو ال يزال 

فينا من الفردية البرجوازية الصغيرة.
جروح حب الذات وروح االكتفاء الذاتي والطائفية فيما يتعلق 
النموذجية لألخالق  املظاهر  الواعيني هي  الذاتي  والنقد  بالنقد 
والفردية الصغيرة. برجوازية على أساس االستيالء الفردي على 
الثروة ووسائل اإلنتاج: احلرية الفردية الستغالل اآلخرين، الفرد 
أغ��راض��ه على حساب  أن يحقق  ال��ك��ذب،  قبل كل ش��يء، حر في 

اآلخرين، إلخ...
وممارستنا  ال��ف��ردي  لسلوكنا  ال��واع��ي��ني  ال��ذات��ي  والنقد  النقد 
إلى  البرجوازي  الوعي  لتحويل  واحلوافز  الدوافع  هما  النضالية 

وعي ثوري.
إن األخالق التي تسمح لنا مبواجهة أفكارنا وأفعالنا وفقا ملبادئ 
جديدة، تقوم على مبادئ املجتمع اجلديد، وعلى مبادئ مجتمع 
وعلى  الناس،  بني  اجلديدة  اإلنتاج  عالقات  وعلى  طبقات،  بال 

مبادئ املجتمع االشتراكي والشيوعي.
لكن هذا الوعي الثوري ميتلك بالفعل العناصر الدائمة لتكوينه 

وتطوره في تنمية الطبقة العاملة وفي عالقاتنا مع اجلماهير.
إخضاع  علينا  يجب  العاملة،  الطبقة  جتاه  واجبنا  مفهوم  في 
العام،  أو  الداخلي  الذاتي  والنقد  ال��ذات��ي،  والنقد  للنقد  سلوكنا 

حسب احلالة وحسب احلاجة.
الفرص  من  وال  اإلمي���ان،  م��واد  من  ليسا  ال��ذات��ي  والنقد  النقد 
املادية  ض��وء  ف��ي  أنشئ  اجلدلية  م��ن  ق��ان��ون  ه��و  ب��ل  التكتيكية، 

اجلدلية.
التخلص  نتمكن من  الواعيني،  الذاتي  والنقد  النقد  من خالل 
الفردية  من  فينا  تبقى  وم��ا  الرجعية  البرجوازية  األخ��الق  من 
التي  الرجعية  التافهة - دعونا نحرر أنفسنا من األيديولوجيات 
خدمت وما زالت تخدم كهنة وخدام النظام الرأسمالي للتحكم في 

الشعوب التي يضطهدونها.
وبهذه الطريقة نعد أنفسنا لدورنا كمرشدين إلنسانية جديدة 

تقوم على أخالق أعلى.

عن العلم األحمر رقم 5
يونيو 2022

ترجمة
التيتي احلبيب
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وضعية العامالت الزراعيات بجهة سوس ماسة في 
مواجهة حتدي اجلفاف وتأثير جائحة كورونا

مرمي أبروش

الساعة تشير لثالثة والنصف فجرا، تستيقظ اللة فاطنة 
لتستعد لبدء يوم عمل شاق. تعد فطورها املكون من بعض 
اخلبز وشاي تصبه في إبريق يحتفظ باحلرارة وال تنسى 
أخد قنينة ماء معها، تصلي ركعتني داعية الله أن يحميها 
تلفيف  ملصنع  متجهة  وح��ي��دة  بيتها  م��ن  تخرج  أن  قبل 

املشمش، والساعة ما تزال لم تتجاوز الرابعة فجرا.

ومخيف،  مظلم  الرئيسي  الشارع  إلى  بيتها  من  الطريق 
فهناك بني الدروب الشعبية تلتقي بالسكارى وقطاع الطرق، 
حتاول تفاديهم قدر اإلمكان، وبالرغم من أنها في الغالب ما 
متر ساملة بني تلك األزقة إال أنها تعيش في رعب وتوجس 
دائمني. بعد نصف ساعة من املشي، تصل الشارع الرئيسي 
لتنتظر وسيلة نقل تقلها إلى الشركة. توفر لها هذه الشركة 
نقال، بخالف الشركة التي طردت منها "تعسفيا" على حد 
قولها بعد العمل فيها ألكثر من ثالثني سنة. تصل الشركة 
والستني  اخلامسة  العمر  من  تبلغ  سيدة  عمل  ي��وم  ليبدأ 

عاما من أجل ست دريهمات لصندوق املشمش الواحد.

للعمل  رئيسيًا   ً دورا  ال��زراع��ي��ات  العامالت  النساء  تلعب 
وتلتجئ  وال��ف��واك��ه  اخل��ض��ر  تلفيف  مبحطات 
النساء خاصة للعمل مبحطات تلفيف اخلضر 
القطاع  أن  إذ  الفالحية،  بالضيعات  أو  والفواكه 
الزراعي هو القطاع الذي ميكن أن تشتغل فيه 
من  ينحدرن  اللواتي  النساء  م��ن  كبيرة  نسبة 
بيئات اقتصادية متواضعة جدا أو فقيرة حتى، 
ومطلقات،  أرم���الت  م��ت��زوج��ات،  ع��ازب��ات،  نساء 
املدرسة  ووجل���ت  محظوظة  ك��ان��ت  م��ن  منهن 
العمومية وأغلبهن لم تطأ عتبة املدرسة يوما. 
ورغم اختالف أوضاعهن، فهن يشتركن جميًعا 
في كون معظمهن املعيل الرئيسي ألسرهن، هذا 
إذا لم يكن يتشاركن هذه املسؤولية مع غيرهن 

من أفراد األسرة.

ك��ل اجل��ه��ود املبذولة-  أن��ه -وب��ال��رغ��م م��ن  إال 
ظروف  ف��ي  تشتغل  ال��زراع��ي��ة  العاملة  م��ات��زال 
ق��اس��ي��ة وب�����دون أي ح��م��اي��ة ق��ان��ون��ي��ة حتفظ 

عن  الناجتة  األزم���ة  ج��اءت  أن  إل��ى  وإنسانيتها.  كرامتها 
جائحة كوفيد19- وكذا تعقد حتدي اجلفاف بجهة سوس 
هشاشة  ويعمق  ال��ظ��روف  ه��ذه  صعوبة  م��ن  ليزيد  م��اس��ة 
إشكاالت  ولتتفاقم  وأكثر،  أكثر  الزراعية  العاملة  وضعية 
انعدام أمنها النفسي، االقتصادي وكذا االجتماعي. ليظل 
امل��س��ؤول ع��ن تسوية وضعية  امل��ط��روح ملحا: م��ن  ال��س��ؤال 

العاملة الزراعية بعد جائحة كورونا وحتدي اجلفاف؟

ظروف عمل صعبة
عديدة هي املشاكل التي تعاني منها العامالت الزراعيات 
وسيلة  م��ن  فبدء  م��اس��ة.  س��وس  بجهة  التلفيف  بشركات 
النعدام  وص��وال  الصناعي  احلي  إلى  تستقلها  التي  النقل 
اخلروقات  إغ��ف��ال  ودون  ال��ش��رك��ات،  ف��ي  الصحية  امل��راف��ق 
القانونية التي يرتكبها املشغل في حق العاملة، على رأسها 
ع���دم ت��ص��ري��ح م��س��ؤول��ي ال��ش��رك��ة ب��ال��ع��ام��الت ف��ي صندوق 
في حقهن  الذي ميارس  واالضطهاد  االجتماعي  الضمان 

حاملا ينتمني للنقابة، وغيرها من االنتهاكات.

خاويني،  بيديا  خرجت  اخل��دم��ة،  من  سنة  ثالثني  "بعد 
أني دويت على  الوحيد هو  ال تعويضات ال حقوق، وذنبي 
حقنا"، بنبرة حرقة عبرت لنا العاملة الزراعية خديجة عن 
مدى اإلحساس املشني الذي استشعرته بعد أن مت طردها 
تعسفيا من شركة لتلفيف وتصدير احلوامض بأيت ملول، 

من  اخلمسينات  ف��ي  س��ي��دة  وه��ي  نفسها  خديجة  لتجد 
دواء مرض  به  وتأخذ  رمقها،  به  تسد  ب��دون عمل  عمرها 
بعدما  أس��رت��ه��ا  ب��ه  وتعيل  وال��ك��ول��س��ت��رول،  وال��ق��ل��ب  السكر 

أصبحت هي املعيل الرئيسي بعد طالقها.

فطورها  لتعد  صباحا،  السادسة  منذ  خديجة  تستيقظ 
جوعها  يسد  أن  ميكن  مم��ا  ال��غ��ذاء  م��ن  وبعضا  البسيط 
لساعات من العمل املضني، وحتى من قارورة املاء حترص 
تتوفر  ال  التلفيف  أن محطة  إذ  معها،  أخدها  على  دوم��ا 
فيه  قد سقطت  عار  بئر  ما عدى  للشرب  ماء صالح  على 
كل أنواع احلشرات وتعكر ماؤه، وحتى من كسرة اخلبز ال 
الصناعي  احل��ي  وال  الشركة  تتوفر  فال  إحضارها،  تنسى 

برمته على بقالة.

ما  الشركة  توفر  وبالكاد  آم��ن،  غير  الشركة  إل��ى  الطريق 
ميكن أن يسمى ب "وسيلة نقل" وذلك بعد أن خاض العمال 
احتجاجات طويلة، وحني استجاب املشغل ملطالباتهم كانت 
النتيجة عبارة عن "بيكوب" يتكدس فيه أكثر من خمسني 
يحترم  ال  مشهد  في  أجسادهن  وتتالمس  وعاملة  عامال 

"البيكوب"  صعود  على  تقوى  ال  خديجة  وألن  اآلدم��ي��ة. 
أمامها  فليس  الركبة،  مستوى  على  صحي  مشكل  بسبب 
إلى املصنع مشيا على األق��دام، غير أن من  الذهاب  سوى 
ال��ذه��اب ضمن مجموعات من  ه��و  االختيار  ه��ذا  ش��روط 
خمس أو ست عامالت، إذ أن الطريق عبارة عن "خالء غير 

مؤمن".

أن  إذ  ال��رف��اه��ي��ات،  م��ن  الصحية  امل��راف��ق  ول��رمب��ا أضحت 
امل��ص��ن��ع ال ي��ت��وف��ر ع��ل��ى م��ك��ان ت��ب��دي��ل امل��الب��س، وال على 
والنظافة.  اخلصوصية  ش��روط  تستوفي  صحية  م��راف��ق 
قدام  واقفني  وحنا  كنلبسوها  الطابلية   " خديجة  حتكي 
حتا  ماعندهم  أو  فموسخني  الطواليطات  أم��ا  السمطة، 
باب مقاد، خص ضروري إذا بغيتي تقضي حاجتك توقف 
يحني  وعندما  تخرجي".  حتا  ال��ب��اب  ليك  تشد  م��را  ش��ي 
توقيت استراحة الغذاء، تخرج النسوة لساحة داخل الشركة 
اخلضر  صناديق  من  ويتخذن  الكارتون  قطع  فيفترشن 
كراسي ليتناولن غداءهن. تضيف خديجة "حتى من مكان 
دايرينها  كانو  البيت  واح��د  متا  كانت  ماعندناش،  الصالة 
على حساب الطبيب للي عمرو ماجا، طلبناهم أو تفاردنا 
حنا لعياالت بيناتنا حتا شرينا حصيرة أو والت ديك البيت 

فني كنصليو".

توقيت  أن  إذ  م��ح��دد،  غير  س��اع��ات  ل��ع��دد  ال��ن��س��اء  تعمل 
استراحة وجبة الغذاء ليس بثابت، يتغير كل يوم بحسب 
في حاالت  هاهنا  يكمن  واإلش��ك��ال  العمل.   ضغط 
امل��رض��ى خ��اص��ة م��رض��ى ال��س��ك��ري، وال��ذي��ن يفرض 
الغداء  مبواقيت  بااللتزام  الصحي  وضعهم  عليهم 
وأخد إبرة األنسولني، األمر الذي ينتج عنه حاالت 
إغماء ووهن شديد من طرف العديد من العامالت 
خديجة  تقول  منهن.  احل��وام��ل  وحتى  امل��ري��ض��ات 
من  طولها  على  كطيح  حتى  ت��خ��دم  امل���را  "كتبقى 
كثرة اجلوع، و إذا طاحت ما كيتسوق ليها حد من 
املسؤولني". تؤكد خديجة بأنه حتى في حالة مرض 
أحد من  يرافقها  ال  العمل،  مزاولتها  أثناء  العاملة 
أو  للبيت  سواء  وحدها  فتذهب  بالشركة،  املسوؤلني 
للمشفى، وفي أفضل األحوال ترافقها عاملة أخرى، 
للتكلف بكل مصاريف عالجها من جيبها  وتضطر 

اخلاص بالرغم من اقتطاعات املشغل الدائمة.

"ومن  ق��ائ��ل��ة:  ال��س��ي��اق تضيف خديجة  ه��ذا  وف��ي 
العشوائية  هي  منها  نعاني  التي  العويصة  املشاكل 
ت��وق��ي��ت ث��اب��ت للعمل، ف��ك��ل يوم  ال��ت��واص��ل، ف��ال  وان���ع���دام 
وتوقيته. هناك أيام ال نكاد نعمل فيها لنصف ساعة كاملة 
وهناك أيام متتد ساعات العمل فيها ملا يفوق 12 ساعة دون 
أن يتم إخبارنا بالتوقيت مسبقا لنحضر عشاءنا وأدويتنا 
معنا، فنظل هناك نتضور جوعا حتى ينتهي العمل ونعود 

ملنازلنا".

إن كان كل ما متر به العاملة نهارا صعب ومرهق، فما متر 
به ليال هو معاناة أخرى. ففي األيام التي يكون ضغط العمل 
فيها قويا، تظل العاملة الزراعية تعمل حتى بعد منتصف 
الليل، دون أن يتم مراعاة تعبها، إذ تظل واقفة اليوم بطوله 
وال يضمن لها وسيلة نقل آمن تقلها من الشركة إلى بيتها. 

فكيف ستصل العامالت إلى منازلهن آمنات؟؟

أمام  أنفسهن  ال��ع��ام��الت  ال��ش��رك��ة جت��د  ب��اب  ح��ني يقفل 
ومنهن  أقربائه  بأحد  يتصل  من  فمنهن  خ��الء،  منطقة 
والتي ال متلك  نقل،  أو حافلة  أج��رة  يتفق مع سيارة  من 
ال معارف وال دراه��م، ال يبقى أمامها سوى الذهاب مشيا 
على األقدام  معرضة نفسها لكل أنواع األخطار كالتعرض 
للسرقة أو التحرش أو االعتداء. وحتى حني توفر الشركة 
نقال- وهذا في أفضل األحوال-  يضع العاملة على الشارع 
الرئيسي لتكمل طريقها داخل األحياء الشعبية في خوف 
سالمة  ويتحرى  أهمية  أي  املشغل  يلقي  أن  دون  وه��ل��ع، 

العاملة.

يتبع في العدد القادم

)اجلزء 1/3 (

"بعد ثالثين سنة 
من الخدمة، خرجت بيديا 

خاويين، ال تعويضات ال حقوق، 
وذنبي الوحيد هو أني دويت 

على حقنا"
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الثقافة  والتغيير

جراحنا  أوردت��ن��ا،وت��ض��م��ي��د  ش���د  ف���ي  ن��ح��ت��اج  ِإالَم 
واإلخفاقات،أم  اخليبات  مع  التطبيع  أإل��ى  الثخينة؟ 
إلى مشروع مجتمعّي حداثّي دميقراطّي يؤصل كرامة 
اإلنسان في أّي زمكان؟..إن االنصياع واالنبطاح أَليسر 
ما ميكن أن يلوذ به َمن ترهلت قواه،و شاخت قدراته 

على الفعل،فإذا هو محدود
التعتب،دائم التشكي،فال يصون نفَسه عّما  هو كثير 
يدنس نفَسه،وال يتمالك حني يزعزعه الدهر التماسا 
منه لتعسه و نكسه،نحو ما قال الشاعر البحترّي..أما 
نقيضه فال َيِهُن عظُم نضاليته،وال ينفد رصيد قتاليته 
ضد أعداء الكائن البشرّي،أولئك الذين يتوهمون أنهم 
قادرون على حسم الصراع الطبقّي لصاحلهم، ولصالح 

حلفائهم املتواطئني معهم.
صرح  قضية،كما  هو  اإلنسان،الذي  حب  أن  الظاهر 
الشهيد غسان.ك.،ال يعرف املستحيل،وال يعترف به..
يقول محمد درويش في قصيدته:"املستحيل")األعمال 

األولى.رياض الريس.ط:01.السنة:2005.ص:186(.
أموت اشتياقا
أموت احتراقا

وشنقا أموت
وذبحا أموت

ولكنني ال أقول:
مضى حبنا، وانقضى

حبنا ال ميوت..
استثنائيون  الفلسطينيني  أن  ال��ط��ري��ف،ال��ظ��ري��ف 
األش��ي��اء جميعها،حتى  امل��م��ات،وف��ي  في احل��ي��اة،و في 
فإن حمرة حبهم حمرة  ثمة  و من  قيمة"احلب"،  في 
ث���ائ���رة،و ل��ي��س��ت احل���م���رة ال��روم��ان��س��ي��ة ال��غ��ارق��ة في 
"الطوباويات"،مبا أن العيننينْ الفلسطينيتنينْ هما مالذ 
"حميدة  الروائية  قالت  ما  الفلسطينّي،َوفق  الوطن 

نعنع"،صاحبة:"الوطن في العينني".
ولطاملا سحرنَي الشعار املركزّي،الدال:"ما ال يتحقق 
يحتضن  النضال"،حيث  من  مبزيد  بالنضال،يتحقق 
الكادحون  ��ر  ال��ي��ق��ط��ني،ف��ي��ص��ِعّ ي���ورق  ال���ت���ني،و  ال��ط��ني 
خدودهم للذيول واألذناب.وغنّي عن البيان أن النضاَل 
عالقات  يقرأ  كيف  "التمظهرات"،يعرف  متعدد  البؤرَة 
القوى؛تلك القراءة املنهجية،العميقة القمينة باإلجابة 
عن السؤالني الذكيني:"َمِن املسؤوُل، وما العمُل؟"،إجابة 
ج��ذري��ة ال تقبل "أن���ص���اف احل���ل���ول" امل��م��ن��وح��ة،و ال 
رشيقة،أنيقة!!..ُحّق  "إصالحية"  تكون  أن  تستطيب 
لنا أن نترقب هبوَب رياح التغيير العاتية،التي ال ُتبقي 
للهياكل املتآكلة،املخروقة بقية، و ال تذر لالستقالة من 
حومة الصراع باقية.وقل القوَل عيَنه بالنسبة إلى عنوان 
مؤلف مغربّي.هو:"مجنون األمل".و لم يخطئ الشاعر 
قال:"أنتم،أيها  الشعب،إذ  ذلك  تثمني  في  دنقل"  "أمل 

الفلسطينيون ،ملاذا تتصرفون كاملالئكة؟!".
أخ��ي��را ،ل��ي��س ألح���د أن ي��ص��ادر ح��ق ان��ت��م��ائ��ن��ا إلى 
فلسطني،ألننا اعتبرناها قضية وطنية مذ كنا طلبة 
ثالوث احملن:الرجعية، جامعيني تقدميني..ال نخشى 

الصهيونية،األمبريالية.
شتنبر 2022.

"همس اجلفون"
نور الدين موعابيد

قصيدة محمود درويش في رثاء محمد الدرة
30-09-2000 

قضية التطبيع في العالم العربي اإلشكاالت وسبل املواجهة
أول اصدار للمناضل حسن أوحلاج

صدر للرفيق  الباحث امُلجد املناضل املغربي حسن أوحلاج، 
كتاب  بعنوان:

وسبل  اإلش��ك��االت  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  التطبيع  "قضية   
املواجهة".

وهو مساهمة مهمة خدمة للقضية العربية والفلسطينية، 
على طريق التحرير والعودة واالستقالل والوحدة.. 

العربية  باللغة  مرجعا  و60  صفحة   300 م��ن  ال��ك��ت��اب   
 3 له،  تدونة  الكاتب حسب  من  تطلب  العمل  واإلجنليزية، 
من  اليوم  في  ساعات   10 واالج��ت��ه��اد،   البحث  من  سنوات 
للرفيق  بالشكر  اوحل���اج  الرفيق  وت��ق��دم  امل��ت��واص��ل،  العمل 
القيمة  مساعداته   على  الصوراني  غ��ازي  واملفكر  القائد 
  Baker Alhashki وكذلك لصاحب الغالف اجلميل واخلالق
األستاذ املبدع والفنان، وللرفيق الغالي  وسام الفقعاوي مدير 

مجلة الهدف الذي وضع مقدمة للكتاب.
الكاتب حسن أوحلاج الذي يشغل رئيسا "للمرصد الدولي 
لدعم حق عودة الالجئني الفلسطينيني ومواجهة التطبيع"، 
كتاب ضخم  عبارة عن  اجن��از عمل مهم  أيضا على  يعمل 
هرتزل  من  الفلسطينية  القضية   " بعنوان  تدونته،  حسب 

إلى التطبيع"

�د محَمّ
، دنْ ُمحَمّ

ُش في ِحضِن والدِه طائرًا خائفًا ُيَعِشّ
ِمننْ جحيِم السماِء: احمني يا أبي
ِمننْ الَطيراِن إلى فوق! إَنّ جناحي

َودنْ صغيٌر على الريِح... والضوُء أسنْ
* *

، دنْ ُمحَمّ

يريُد الرجوَع إلى البيِت، ِمننْ

اجة... أو قميٍص جديدنْ دوِن َدَرّ

...يريُد الذهاَب إلى املقعد املدرسِيّ
ِو: ُخذني ِف والَنحنْ إلى َدفتِر الَصرنْ
تنا، يا أبي، كي ُأعَدّ ُدُروسي إلى َبينْ

دًا رويدا ً...وأكمَل عمري ُرَوينْ
على شاطِئ البحِر، حتَت النخيِل

عَد، ال شيَء أبَعدنْ وال شيَء أبنْ
* *

، دنْ ُمحَمّ
ُيواجُه جيشًا، بال َحجٍر أو شظايا

:كواكب، لم َينتبه للجداِر ليكُتَب
."ُحريتي لن متوت"

ة ، َبعُد، ُحرَيّ فليستنْ لَهنْ
بابلو  حلمامِة  أُف���ٌق  وال  عنها.  .ل��ي��داف��َع 

بيكاسو
وما زاَل ُيولَُد، ما زاَل

نَة االسم. كمنْ له لَعنْ ُيولَد في اسٍم ُيحِمّ
مرًة سوَف ُيولُد من نفسِه َولدًا

؟ناقصًا َبلدًا... ناقصًا موعدًا للطفولة

...أين سيحَلُم لو جاءُهُ احللُم

بدنْ ح... وَمعنْ ؟واألرُض ُجرنْ
* *

، دنْ ُمحَمّ
ُه يرى موَتُه قاِدمًا ال محالَة. لكَنّ

يتذكُر فهدًا رآُه على شاشِة التلفزيون،
ً.فهدًا قويًا ُيحاصُر ظبيًا رضيعا

وحنَي
دنا ِمنُه شَمّ احلليَب،

ُ.فلم يفتِرسه
ُض  .ك������أَنّ احل��ل��ي��َب ُي������رِوّ

وحَش الفالِة
، س��وَف أجنو - يقول  إذننْ

الصبُيّ -
ويبكي: فإَنّ حياتي ُهناك 

مخبأة
.ف���������ي خ��������زان��������ِة أم�������ي، 

سأجنو... واشهدنْ
* *

، دنْ ُمحَمّ

مالٌك فقيٌر على قاِب قوسنِي ِمننْ
ادة الباِرِد الدِم .بندقيِة صَيّ

من
ساعٍة ترصُد الكاميرا حركاِت الصبي

ه ُد في ظِلّ الذي يتوَحّ
وجُهُه، كالُضحى، واضح

قلُبه، مثل ُتفاحة، واضح
ُر، كالشمِع، واضحة وأصابُعه الَعشنْ

...والندى فوَق سروالِه واضح

ر باألمِر اٍدٍه أن ُيفِكّ كان في وسِع صَيّ
ى ثانيًة، ويقوَل : س�أترُكُه ريثما يتهَجّ

...فلسطينُه دون ما خطأ 
َن ضميري سوف أترُكُه اآلن َرهنْ
د نْ!وأقتُله، في غٍد، عندما يتمَرّ

* *
، دنْ ُمحَمّ

َيُسوع صغير يناُم ويحلُم في

ِب أيقونٍة َقلنْ

ُصِنعتنْ من نحاسنْ
ن زيتونة ومن ُغصنْ

دنْ ومن روح شعب جتَدّ
* *

، دنْ ُمحَمّ
َدٌم زاَد عن حاجِة األنبياِء

َعدنْ إلى ما ُيريدون، فاصنْ
َتهى إلى ِسدرة امُلننْ

دنْ !يا ُمحَمّ
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حوار

  - بداية نشكرك على قبولك املساهمة كضيف العدد 
477 من جريدة النهج الديمقراطي الذي خصص ملفه 
باملغرب  التعليم  على  األجنبي  الرأسمال  ل "زحف 

كشكل من أشكال استهداف السيادة الوطنية".

1 - منذ فرتة ليست بالقصرية، تنهج الدولة سياسة 
واالمتيازات  الشجيع  كل  بتقديم  تتسم  تعليمية 
على  ذلك  انعكاس  ترون  كيف  الخصوصي،  للتعليم 

املدرسة العمومية؟

أشكركم على هذه الدعوة 
يراد  مناضلة  جريدة  من 

لها االختفاء.
ل���س���ن���وات  ع�����دن�����ا  إذا 
قبلها  وم����ا  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 
التعليم  أن  س����ن����ج����د 
اخلصوصي لم يكن يعرف 
كالذي  واس���ع���ا  ان���ت���ش���ارا 
أن  وأعتقد  ال��ي��وم  نشهده 
يعود  ال��رئ��ي��س��ي  ال��س��ب��ب 
إلى  آن��ذاك  الدولة  حلاجة 
لتسيير مؤسساتها  األطر 
املغاربة  أبناء  كان  وحينها 
املنطلقات  ن���ف���س  ل���ه���م 
وبالتالي كان هناك نوع من 
تكافؤ الفرص إلى حد ما  

حينه. أما اليوم يستحيل احلديث عن هذا الوضع 
بسرعات  تسير  تعليمية  م��ؤس��س��ات  وج���ود  أم���ام 
صنفني:  إل���ى  العمومي  فيها  ينقسم  مختلفة 
مدرسة باملجال احلضري وأخرى بالقروي وشتان 
بينهما سواء من حيث البنية التحتية والتجهيزات 

وظروف العمل واملوارد البشرية...
صنفني  إل��ى  ينقسم  كذلك  خصوصي  وتعليم 

يخترقهما تفاوتات:
 مدرسة مغربية تستهدف شلة من أبناء الطبقة 
املتوسطة وأخرى تابعة إلحدى البعثات األجنبية 
من  متعلمني  تستقبل  اخل��ارج��ي  للرأسمال  أو 
أبناء الطبقة البرجوازية واألعيان وخدام الدولة..

تعمل على تكوينهم ليحتلوا كبرى بدوالب الدولة 
ومؤسساتها للتحكم برقاب أبناء مدرسة عمومية 
يراد لها أن تنتج فئة عرضة  من اليد العاملة ومن 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  لالستغالل  القابلة  التقنيني 
املدرسة  ي��ف��رغ  أم����ام تعليم ط��ب��ق��ي   إن��ن��ا  أق����ول 
النبيلة  رسالتها  وم��ن  محتواها   م��ن  العمومية 
في تكوين أجيال في تكافؤ للفرص ويحولها إلى 

مصنع ل"تاخماست" بعد أن كانت في مرحلة من 
املراحل مصدرا لألطر والكفاءات من أبناء الشعب.

غري  لهجوم  العمومية  الوظيفة  تتعرض     2
بمهن  التعاقد  ف��رض  تجلياته  أب��رز  من  مسبوق، 
التدريس والتكوين، كيف ترون لهذا التوجه وماهي 

يف نظركم انعكاساته على املنظومة التعليمية؟

بدءا  العمومية  الوظيفة  لضرب  ال��دول��ة  توجه 

بقطاع التعليم فكرة مت اإلعداد لها قبل عقدين، 
ومت��ت اإلش����ارة لها ف��ي امل��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي للتربية 
والتكوين والغاية هو تنزيل املخطط النيوليبرالي 
من قبل تالميذ شيكاغو الذين ال يدخرون جهدا 
في إرضاء املؤسسات املالية الدولية حتى وإن كان 
ذلك على حساب دافعي الضرائب من أبناء وبنات 

الشعب املغربي.
بالنسبة لالنعكاسات فهي ضرب مباشر لالستقرار 
وفرصة  بالقطاع  للعاملني  واالجتماعي  النفسي 
في  املغاربة  أبناء  للزحف على حق 
عدم  بحجة  وج��ي��د  مجاني  تعليم 
توفر األكادمييات اجلهوية كمشغل 
هذه  لتوفير  الكافية  السيولة  على 
اخل���دم���ة امل��ج��ان��ي��ة وس��ي��دف��ع هذه 
املؤسسات للتعاقد مع أي كان لسد 
شرط  م��راع��اة  دون  معني  خصاص 
االحتياط  جيش  مستغلة  الكفاءة 
من املعطلني... وأكيد أن هذا سيؤثر 

سلبا على جودة التعليم ببالدنا.

الذين  األس��ات��ذة  يخوض     3  
فرض عليهم التعاقد معارك بطولة ضد 
عن  "دفاعا  شعاراتها  بني  من  التعاقد، 
تقيمون  كيف  العمومية..."   املدرسة 
هذه املعارك، وكيف تنظرون لدور للنقابات التعليمية؟

"الدفاع عن املدرسة العمومية" هو شعار كبير قد 
يردده الكثير لكن ال ميكن بأي حال من األحوال 
أن تلتزم به فئة في معزلة عن باقي املكونات التي 
تتكاثف  أن  يجب  لذلك  التعليمية  بالشأن  تهتم 
اجلهود لتحصني هذا املكتسب التاريخي للشعب 
وأطر  ل��ألس��ات��ذة  الوطنية  والتنسيقية  امل��غ��رب��ي. 
الدعم املفروض عليهم التعاقد قدمت تضحيات 
جسيمة من اعتقاالت ومتابعات وضرب وسحل... 
ويتعلق  ذلك فهي قد قدمت شهيدا  واألكثر من 
األمر بعبد الله حاجلي، وهذا لن يذهب سدا فما 
لم يأت بالنضال يأتي باملزيد من النضال... فيما 
يتعلق بالنقابات ميكن القول أن التنسيقيات كلها 
التي تأسست منذ سنوات كان دافعها هو التشرذم 
باملغرب  النقابي  العمل  يعرفه  ال���ذي  وال��ش��ت��ات 
ووصول فاسدين  جتار ملفات الشغيلة على رأس 
النقابات، وهذا أسوء حتى من البيروقراطية ولكن 
تبقى النقابة هي حق وأداة للموظفني والعمال من 

أجل الدفاع عن حقوقهم وال يجب التنازل عنها.

يف هذا العدد الذي يصادف اليوم الدويل لملدرس والذي خصصنا ملفه لواقع التعلمي  باملغرب، استمكاال مللف 
عدد سابق حول قضايا التعلمي ببالدنا، نستضيف الرفيق  أمني الداكك  أستاذ من االساتذة الذين فرض علهيم 
التعاقد، مناضل حزب الهنج الدميقرايط. العاميل. جناوره حول توجه الدولة حنو تجشيع التعلمي اخلصويص  

واسهتداف الوظيفة العمومية وانعاكس ذلك عىل املدرسة العمومية والعاملني هبا ودور النقابات والتنسيقيات 

إننا أمام 
تعليم طبقي  يفرغ 

المدرسة العمومية من 
محتواها  ومن رسالتها 

النبيلة في تكوين أجيال في 
تكافؤ للفرص ويحولها إلى 
مصنع ل"تاخماست" بعد أن 
كانت في مرحلة من المراحل 
مصدرا لألطر والكفاءات من 

أبناء الشعب.
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قد يقول قائل أن الكالم أعاله الذي يربط بني التكتيك 
التنظيم  وت��وف��ر  اإلستراتيجية  وب��ني  واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
كالم عام ومجرد ولذلك ال ينفع في الوقت الراهن الذي 
عكس  على  إننا  امللموسة.  األجوبة  إلى  حاجة  في  نحن 
قد  وال��ت��ي  العامة  القوانني  بهذه  التذكير  أن  ن��رى،  ذل��ك 
ونحن  الساعة  واستحضارها  أمر مطلوب،  بديهية  تكون 
نسوق  زعمنا  على  وللتدليل  النضالية.  للممارسة  نتوجه 
نائب  سليمان  فهد  الرفيق  به  تفضل  ال��ذي  السؤال  هنا 
األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني حول 
الدميقراطية  به  تقدمت  الذي  املرحلي  البرنامج  راهنية 
الفلسطيني  الوطني  "امل��ش��روع  كراسته  في   .1976 سنة 
وراهنية البرنامج املرحلي" الصادر في شتنبر 2022. يصل 
ولم  البرنامج سديد  أن  نتيجة  إلى  سليمان  فهد  الرفيق 

يتم التعامل معه بالطريقة املثلى.

نخالف الرفيق فهد سلمان التقييم، ونطرح هنا بإيجاز 
الدميقراطية  اجلبهة  أن  وهو  األساسي  انتقادنا  شديد 
نقاط  عبر  الوطني  للمشروع  التكتيكية  رؤيتها  قدمت 
فتح  ح��رك��ة  تلقفته  وق���د  امل��رح��ل��ي  ال��ب��رن��ام��ج  م��ا سمته 
في  عليها  تتوفر  تكن  لم  برنامجية  نقاط  منه  وجعلت 
دور  الدميقراطية  اجلبهة  لعبت  السياسية.  ممارساتها 
اتفق  من  ومعها  فتح  حركة  وعملت  االقتراحية،  القوة 
البرنامج.  إجناز  على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  في 
هكذا حتول التكتيك من حاضنة رؤية إستراتيجية لدى 
حركة  إستراتيجية  حاضنة  إل��ى  الدميقراطية  اجلبهة 
الفكري  امل��س��وغ  ه��و  املرحلي  البرنامج  أصبح  لقد  فتح. 
الكيان  بني  املتبادل  ولالعتراف  الدولتني  والسياسي حلل 
وغيرها  أوسلو  واتفاق  الفلسطينية  والسلطة  الصهيوني 
في  الفلسطيني  املشروع  وض��رب  التنازلية  اخلطوات  من 
بذرة  في طياته  يحمل  كان  املرحلي  البرنامج  إن  مقتل. 
ه��ذا األف���ق، ألن��ه ل��م يكن واض��ح��ا وحاسما وص��ارم��ا في 

موضوع قيام الدولتني واالعتراف املتبادل بينهما.

الدميقراطية  اجلبهة  تقبل  أن  فهو  الفادح  اخلطأ  أما 
وطبقيا  ميينية،  جهة  لدى  االقتراحية  القوة  دور  بلعب 
الغير  االستعمار  استراتيجيات  لقبول  مرشحة  جبهة 
مباشر أو قبول االستقالل في ظل التبعية واحترام قسمة 
اجلبهة  ت��ص��رف  وخلفية  ال��دول��ي.  الصعيد  على  العمل 
قوة  إل��ى  التحول  تستطع  لم  أنها  هو  ه��ذا  الدميقراطية 
الفلسطينية  العاملة  الطبقة  الفقري  عمودها  طبقية 
والكادحني في فلسطني واملهجر أو الشتات. إن غياب هذه 
القوى على  الطبقية، جعل موازين  القاعدة االجتماعية 
األرض تكون مختلة لصالح حركة فتح، وسهل االستحواذ 
على البرنامج املرحلي الذي يحمل بذور حتريفه لصالح 
حل الدولتني ومعه تهميش اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
داخل  من  معارضة  ق��وة  مجرد  إل��ى  وحتويلها  فلسطني 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  ف��ي  ال��س��ائ��دة  املنظومة 
ساعية للتنبيه إلى منزلقات وعدم االنسجام مع مضمون 
البرنامج املرحلي كما يفعل الرفيق فهد سليمان اليوم في 

كراسته.

للتصريح علنا وبشكل واضح، ضرورة  الوقت  لقد حان 
القطع مع كل التكتيكات واالستراتيجيات التي تقود إلى 

حل الدولتني.  

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

ال تكتيك من دون إستراتيجية 
وال إستراتيجية من دون التنظيم الطبقي 

الراسخ
اسرة  هيئة  ف��ي  وال���س���ادة  ل��س��ي��دات 

التعليم بجميع مكوناتها وشركائها:
هيئة التدريس 

هيئة االدارة التربوية 
هيئة التأطير والتوجيه التربوي 

الطالبات والطالب 
التلميذات والتالميذ  

الشركاء : من جمعيات آمهات وآباء 
وأولياء التلميذات والتالميذ 

وجمعيات تربوية وثقافية ورياضية 
وفنية .

"يوم   مبناسبة  ال��ي��وم  ال��ع��ال��م  ي��ق��ف 
املدرس"،  تقديرا واحتراما، ملا تقدمه 
جبارة،  مجهودات  من  التعليم،  اس��رة 
البلدان،  صرح  بناء  في  رائ��دة،  وادوار 

ومستقبل االجيال في العالم ..
املغربية  في اجلبهة  بدورنا  ونحن   
نقف  التطبيع  وضد  فلسطني،  لدعم 
نحيي  لكي  واج��الل  اكبار  وقفة  اليوم 
املغربية  وال��ت��ك��وي��ن  ال��ت��رب��ي��ة  اس�����رة 
رأسها  وع���ل���ى  رواف�����ده�����ا،  ب��ج��م��ي��ع 
التضحيات  على  واملدرسني  املدرسات 
ال  التي  اجلبارة  واملجهودات  اجلسام، 
يتم االعتراف بها، وال تقدر بثمن، في 
ظل الشروط املادية واملعنوية املجحفة 
التي  والقاسية  واملهينة،  واحمل��ب��ط��ة، 

تعاني منها هذه الفئة..
املعارك  ن��ح��ي��ي  امل��ن��اس��ب��ة  وب���ه���ذه   
ورجال  نساء  خاضها  التي  البطولية 
واحلرية،  الكرامة  أج��ل  من  التعليم، 

ومستقبل اكبادنا وأجيالنا ..
االخ��وات واالخ��وة صانعات وصناع 

عقول الناشئة، والشباب ..
الثاني  عامه  بلدنا  سيكمل  قريبا 
مع  املشؤومة   التطبيع  اتفاقية  على 
ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ال��غ��اص��ب ألرض 

فلسطني .. 
كالوباء  ينتقل  ال��ذي  التطبيع  هذا 
مناحي  جميع  على  ن��ف��وذه،  ليبسط 
السياسي  امل���س���ت���وى  م����ن  ح���ي���ات���ن���ا، 
واالعالمي  ال��ع��س��ك��ري  امل��س��ت��وى  ال���ى 
والرياضي والفني والثقافي والتربوي، 

وهذا هو األخطر .. 
هذا التطبيع يحاول اليوم ان ميتد 
ك��األخ��ط��ب��وط ال����ى ع��ق��ول ووج����دان 
مختلف  ويخترق  والشباب،  الناشئة 
البرامج واملقررات الدراسية لكل أسالك 
م��س��م��ي��ات مغرية،  ال��ت��ع��ل��ي��م،  حت���ت 
ملمسها ناعم، لكن أهدافها سم قاتل، 
و"التعايش"،  ال��ت��س��ام��ح"  "ق��ي��م  م��ث��ل 
اليهودي  "املكون  و  والتعاون"  و"السلم 
و"الشراكات"  و"التوأمة"   .. "املظلوم" 
واجلامعات  التعليمية  املؤسسات  بني 

الكيان  ومؤسسات  املغربية،  واملعاهد 
الصهيوني .. 

املغربي  ال���ث���رات  ط��م��س  وم��ح��اول��ة 
مكوناته  مبختلف  والغني  األص��ي��ل، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة األص���ي���ل���ة، وال��ع��م��ل على 

سرقتها، كما فعلوا في فلسطني ..
الفضيحة  ذل������ك،  ال�����ى  ي���ن���ض���اف 
ف����ي مركز  ال���ت���ي وق���ع���ت  اجل��ن��س��ي��ة 
االتصال الصهيوني بالرباط (، والتي 
وال  لبلدنا،  األخالقية  بالقيم  مست 

من يحرك ساكنا .. 

املرابضة  التعليمية  االس��رة  أيتها   
في الصفوف األمامية ..

تلك  لكم  يحفظ  ال��ت��اري��خ  زال  ال   
االنشطة  م���ن  امل��ش��رق��ة  ال��ص��ف��ح��ات 

املناهضة  والفنية  والثقافية  التربوية 
لالستعمار بجميع أشكاله، واملتضامنة 
كفاحه  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  م��ع 
ضد  الكيان االسرائيلي الغاصب، ومن 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  بناء  أجل 

القدس ..
واليوم، ومما يثلج الصدر،  ما تزال 
مكانتها  ل��ه��ا  الفلسطينية  القضية 
ناشئتنا  ووج��دان  في عقول  اخلاصة 
وشبابنا، بفضل وعي ومسؤولية اسرة 

التعليم بنسائها ورجالها .. 
وال تزال االنشطة الثقافية والفنية 
مؤسساتنا  بني جدران  يتردد صداها 

التعليمية .. 
املرابضون،  وأيها  املرابضات  ايتها 
حارسات وحراس العقول والقلوب مما 
وهدامة  مسمومة  أفكار  من  يهددها 
ومتفسخة، واستعمارية صهيونية .. 

بني  وأج��ي��ال��ن��ا  ب��ل��دن��ا  مستقبل  إن 
عليكن  يحتم  مما  وايديكم،  ايديكن 

عليكم : 
وأبنائنا من  بناتنا  * حماية عقول 
الصهيونية  االف��ك��ار  نحو  االجن���راف 
ال��ه��دام��ة، م��ن خ���الل مت��ري��ر انشطة 

بواسطة  وف��ن��ي��ة،  وث��ق��اف��ي��ة  ري��اض��ي��ة 
غرضها  والتعايش"  "التسامح  اندية 
غسل االدمغة، وهيمنة املكون اليهودي 

الصهيوني بالتدريج ..
الصهيونية  االف���ك���ار  ك���ل  ف��ض��ح   *
واخالقنا  لقيمنا  امل��ع��ادي��ة  ال��ه��دام��ة 
وثقافتنا املغربية االصيلة ..   ودحض 
حول  الكاذبة  واألوه��ام  االشاعات  كل 

املكون العبري املزعوم ..
وال����وع����ي،  ب��ال��ي��ق��ظ��ة  ال���ت���ح���ل���ي   *
ال���ذي متتلكونه  ال��ت��رب��وي  واحل����دس 
بتجاربكم املهنية الرائدة، الحباط كل 

املخططات التربوية امللغومة .. 
املقررات  على  ب��ال��درس  االنكباب   *
بوعي ومبسؤولية،  الدراسية  والبرامج 
تتسرب  ال  ح��ت��ى  ش���دي���د  وب���ح���رص 

األف���ك���ار ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال���ه���دام���ة الى 
أجيالنا ..

والالمشروط   املطلق  التضامن   *
مع الشعب الفلسطيني، فيما يتعرض 
له يوميا من تقتيل واعتقال وتشريد 
وه����دم ل��ل��م��ن��ازل وامل������دارس، واط���الق 
امام  العزل  األط��ف��ال  على  ال��رص��اص 

مراى العالم ..
التربوية،  االندية  في  االنخراط   *
بها  املعمول  االن��س��ان،  حقوق  واندية 
منذ سنني، وفي االحت��ادات الطالبية 
.. والقيام باألنشطة الهادفة وامللتزمة 
بالقضايا التربوية ألجيالنا ومستقبل 
بلدنا، بتعاون مع كل مكونات وشركاء 

العائلة التعليمية ...
وع��ه��دا ع��ل��ى االس��ت��م��رار ف��ي درب 
التطبيع،  اس���ق���اط  ح��ت��ى  ال���ن���ض���ال 
الغاصب  الصهيوني  وافشال املخطط 

الذي يحاك ضد بلدنا وشعبنا .. 
بفضل  النصر  نحو  س��ائ��رون  وإن��ن��ا 

جهودكن وجهودكم .
السكرتارية الوطنية

1 أكتوبر 2022.
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