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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 481 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

تتعمق الفوارق الطبقية في املغرب، وتبدو مؤشرات السقوط في 
ال  التي  احلقيقة  هي  االجتماعية  لألزمات  الالمتناهي  املسلسل 
مفر منها.ومع ذلك يستمر العبث مبصائر الطبقات الشعبية في 
مؤسسات "منتخبة" وفي صالونات املقربني من مصادر القرار.هي 
أي تنمية بل حتى  بالفشل في خلق  االق��رار  مفارقات كبيرة بني 
بوادر اخلروج من األزمة البنيوية،والتمادي في اجترار سياسة تنتج 
صناعة  يؤبد  مبا  وال��ث��روات  امل��وارد  واحتكار  االجتماعي  التخلف 

البؤس السياسي.

لم ترحم التقارير الصادرة عن املنظمات الدولية ومكاتب الدراسات 
آلت  ما  بعينه  املغربي  املركزي  البنك  تقرير  االختصاص،وال  ذات 
اليه األوضاع وما تنطق به املؤشرات من ارتفاع في نسبة التضخم 
لهذه السنة،الى ما يفوق خمسة باملائة.بينما لن تتعدى نسبة النمو 
0،7باملائة .لن نكون أمام تراجع في االقتصاد الوطني ألنه محكوم 
تعاني  التي  اٍلرأسمالية  للمؤسسات  التبعية  بحكم  بنيوية  بأزمة 
الفاشلة. التجاوز  هي نفسها من تسلسل األزم��ات رغم محاوالت 
بالدنا... في  االقتصاد  ملنظومة  االنهيار  بداية  بصدد  نحن  امنا 

مواد  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  ت��س��ارع  بسبب  التضخم  نسبة  تصاعد  حيث 
الطاقة واملواد الغذاية  عامليا وعجز املغرب على جتاوز تأثيرات ذلك 
بسبب ضعف وتوقف اآللة االنتاجية وسنوات اجلفاف وغير ذلك 
الرؤية   انعدام  التي تكشف  والتبريرات  املوضوعية  'االكراهات"  من 

وغياب التخطيط لدى من هم في سدة احلكومة دون حكم .

الذي يتجه نحو  ملزيد من االحتقان االجتماعي  انها مقدمات 
نهائي  بشكل  ق��ادر  غير  اليوم  املغربي  املواطن  بدا  االنفجار.فقد 
على حتمل فواتير األزمة التي تنعكس على املعيش اليومي لعموم 
الطبقات الشعبية لتنال من قدراتها على سد حاجياتها من تكاليف 
الدولة  انسحبت  بعدما  والصحة خاصة  والتنقل  والسكن  التعليم 
من كل مسؤولياتها وارتهن املواطن الى اشتراطات وتكاليف القطاع 
اجلماعي  الطرد  وثيرة  تنامي  ظل  كله،في  ه��ذا  اخلاص.يجري 
الى  العودة  والعمال،وفي ظل  العامالت  والفردي ألعداد كبيرة من 
الذين  املشاريع  حاملي  الشباب  من  عريض  عن  جلمهور  البطالة 
التي ترسو مجملها  واملنافسة  السوق  عجزوا على مواكبة قوانني 
املنعم  األس��واق  في  املتحكمني  املتاجرين  من  احملضوضني  على 

لصاحلهم  قانونية  تشريعات  من  االستثمار  ش��روط  بكل  عليهم 
وتسهيالت ضريبية بل اكراميات مالية جتعلهم في مأمن من أي 

تداعي لتجارتهم وجتنبهم اآلثار املباشرة ملختلف األزمات.

هذا وتستمر حكومة النظام املخزني والبرملان بغرفتيه في بهرجة 
تافهة تقتل ما تبقى في املشهد السياسي املهترئ ، من امكانيات 
لتتبع مسارات السياسات العمومية ان وجدت أصال في بالدنا.حيث 
انتشار مختلف  من  املجتمعي  النسيج  يهدد  ما  الالمباالت جتاه 
تعميم  يتم  ،بينما  عديدة  بنيات  وتفكك  االجتماعية  األم��راض 
الفساد الذي أصبح مؤسسا و واقع ال يرتفع...بينما يستمال هدر 
املال العام والتصريف العشوائي للممتكات العمومية في ظل عجز 
املنظزمة القانونية واالفالت من العقاب في اجلرائو االقتصادية 
ويقترفها  اقترفها  التي  السياسية  اجل��رائ��م  في  الشأن  هو  كما  

النظام ضد الشعب املغربي بأكمله.

وحدها هذه الوضعية وقبل غيرها من املهازل السياسية، تستدعي 
التغيير مبا يخدم بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية للمراكز 
االمبريالية يحد من املديونية ويتمركز على الذات منفتحا على 
برنامج  اط��ار  ف��ي  األبعاداالستراتيجية  نفس  ذات  اقتصاديات 
اقتصادي يضمن االكتفاء الذاتي قبل كل شيء ويعتمد على تنمية 
والطبيعية احمللية.وألجل ذلك ال بد من تأسيس  البشرية  املوارد 
التوجهات االستراتيجية  بلورة  للتخطيط مهمته  مجلس وطني 
الكبرى لالقتصاد الوطني وتنميته.وهذا طبعا ال ميكن أن يتحقق 
السلطة  اس��ق��اط  أج��ل  م��ن  ال��واج��ه��ات  ك��ل  النضال على  م��ن دون 
السياسية واالقتصادية للكتلة الطبقية السائدة العقبات الرئيسية 
أمام التقدم واالزدهار.هي الطريق الصعبة لكنها احلقيقية من أجل 
بناء واقامة نظام دميقراطي وطني شعبي يقطع مع األمبريالية 
استرجاعها. على  يفاوض  أو  املستعمرة  املناطق  ويحرر  والتبعية 

ب��ذل��ك مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن أس���س ب��ن��اء ال��ب��دي��ل وجت����اوز النظام 
وتسلسل  التفاهة  من  شعبنا  النقاد  البئيسة  ومؤسساته  السائد 
األزمات،وبذلك أيضا ميكن ارساء نظام دميقراطي جديد، يفتح 
في  ينعدم  اجتماعي  كنظام  االشتراكية  بناء  معركة  الى  الطريق 

االستغالل. 
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عبد الحي لمغاريضيف العدد:

 أزمة البطالة  وانعكاساتها على مستقبل الشباب والبالد



العدد:  2481
من  3  إلي 9 نونبر  2022 الثانية

النهج الدميقراطي العمالي باجلديدة يتابع معركة عمال تعاونية  “كوباك جودة” 
يعاني عمال التعاونية الفالحية “كوباك جودة” باجلديدة، 
على غرار رفاقهم في وكاالت التعاونية في املناطق األخرى 
م��ن ال���ب���الد، م��ن االس��ت��غ��الل امل��ك��ث��ف امل��ت��ج��ل��ي اس��اس��ا في 
ضعف األجور وطول مدة العمل اليومية التي قد تصل الى 
العمل  وش��روط  اإلضافية،  الساعات  احتساب  دون  12ساعة 
التي تنهجها  والقمع  التسلط  ناهيك عن سياسة  القاسية، 
إدارة التعاونية ومحاربتها للحق في حرية العمل والتنظيم 

النقابي.
قرر  هذه  والقمع  االستغالل  ش��روط  مواجهة  في 
النقابي  مكتبهم  فأسسوا  نقابيا،  االنتظام  العمال 
في إطار االحتاد املغربي للشغل، وهو أول مكتب على 

الصعيد الوطني.
حوار  وفتح  النقابي  باملكتب  االع��ت��راف  وع��وض 
واالستجابة  العمال  ملفات  ملعاجلة  معه  م��س��ؤول 
أسلوب  نهج  على  التعاونية  إدارة  أقدمت  ملطالبهم، 
املكتب  أعضاء  على  والضغط  والترغيب  الترهيب 
في  وعندما فشلت  النقابة.  لالنسحاب من  النقابي 
ذل��ك جل��أت إل��ى ات��خ��اذ ق���رارات تعسفية ف��ي حقهم 
عن  بعيدة  للتعاونية  وك��االت  إلى  بتنقيلهم  تقضي 
الراشيدية  )طانطان،  باجلديدة  سكناهم  مقرات 
وزاكورة(. وعندما رفضوا واحتجوا على هذه القرارات 

قامت بطردهم من العمل، وطرد عمال آخرين.

أعضاء  ام��ام  يبق  لم  والقمع هذه  االنتقام  وأم��ام سياسة 
املكتب النقابي وباقي العمال املطرودين، وعددهم 15، سوى 
باحلي  التعاونية  مقر  أم��ام  مفتوح  اعتصام  ف��ي  ال��دخ��ول 
الصناعي باجلديدة مؤازرميدن من طرف االحتاد اجلهوي 
اكتوبر   7 منذ  للشغل،  املغربي  لالحتاد  اجل��دي��دة  لنقابات 
2022، مرفوقا بأشكال نضالية متنوعة كالوقفات كان آخرها 
14اكتوبر  بتاريخ  للشغل  املغربي  االحت��اد  مقر  أم��ام  وقفة 

باحلوزية،  الفرس”  “اسبوع  م��ه��رج��ان  أم���ام  ووق��ف��ة   2022
حاملني  املدينة  ش���وارع  ف��ي  الهوائية  ب��ال��دراج��ات  وج���والت 
ملصقات معبرة لتحسيس الساكنة مبا تعرضوا له من طرد 

وظلم.
ولم تكن إدارة التعاونية لتتمادى في سياستها القمعية وفي 
خرقها السافر ملدونة الشغل لوال التواطؤ املكشوف للسلطات 
اإلقليمية واحمللية ومندوبية الشغل التي تظل عاجزة حتى 
الشركة  إدارة  على  القانون  اح��ت��رام  ف��رض  عن  اآلن 
واجبارها على اجللوس على مائدة احلوار النصاف 

املمثلني النقابيني والعمال املطرودين.
هذا وفي إطار دعم املعركة النضالية لهؤالء العمال، 
باجلديدة  العمالي  الدميقراطي  النهج  من  وفد  قام 
للحزب  العام  براجع األمني  الرفيق جمال  مبشاركة 
بزيارة للمعتصمني يوم األربعاء 26 أكتوبر 2022، مت 
معركتهم  في  معهم  التضامن  كلمات  إلقاء  خاللها 
العادلة من أجل مطالبهم املشروعة في إلغاء قرارات 
واحترام  للعمل  والعودة  التعسفية  والطرد  التنقيب 
ومنح  أجورهم  وص��رف  النقابي  التنظيم  في  احلق 
ال��ع��ط��ل وحت��س��ني ش����روط ال��ع��م��ل وت��وف��ي��ر وسائله 

الضرورية.

في اجتماعه االخير املنعقد في بداية اكتوبر قرر املكتب 
الوطني لشبيبة النهج الدميقراطي جعل هذا الشهر مناسبة 
الدخول  أن  البطالة، وذلك اميانا منه  النضال ضد  لتكثيف 
االص��ط��دام��ات بني  فيها  ت��ق��ع  االج��ت��م��اع��ي حل��ظ��ة مهمة 
مصالح مختلف الفئات الشعبية وسياسات النظام املخزني 
٫  وتشتد فيها التناقضات بني هذه  الفئات والكتلة الطبقية 
شروط  توفير  على  العمل  يتطلب  ال��ذي  الشئ  املسيطرة، 
معركة نضالية تهدف إلى توحيد وتنظيم املقاومة الشعبية 
وربطها بالنضال ضد السياسات الطبقية للنظام املخزني.  

احلالي  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  إن 
املبادرات،  تكثيف  مضى  وق��ت  أي  من  أكثر  يتطلب  امل���أزوم 
النضاالت  وتأجيج  وتوحيد  لتجميع  مداخيل  عن  والبحث 
الوطنية  للمعركة  م��ي��دان��ي  ب��دع��م  قمنا  ل��ذل��ك  الشعبية، 
للجمعية الوطنية حلملة الشهادات باملغرب، ثم قمنا بحث 
ملناقشة قضية  فكرية  ن��دوات  تنظيم  على  الفروع  وتشجيع 

البطالة . 
هكذا  نظمت  الشبيبة  بفرع سال  في  9  أكتوب ر  املنصرم  
،ندوة  بعنوان "أزمة البطالة واحللول املمكنة في ظل النموذج 

االقتصادي والسياسي القائم". أطر الندوة كل من:  
للجمعية  العام  الكاتب  بصفته  شكرود  العرب  عز  الرفيق 

الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب؛  
النهج  لشبيبة  الوطني  الكاتب  نائب  أح��ا  يوسف  الرفيق 

الدميقراطي العمالي . 
سير الندوة  الكاتب احمللي  أنس ادوييب،  وعرفت حضور 
أعضاء الفرع احمللي للشبيبة وكذلك أعضاء  احلزب وبعض 
املتعاطفني. تطرق الرفيق عز العرب شكرود للنقاط التالية: 

دور الرأسمالية في تفاقم أزمة البطالة؛  
من  جيش  خلق  ف��ي  القائم  السياسي  النظام  مساهمة 

املعطلني؛  
تخريب جودة وتشويه سمعة التعليم العمومي؛ 

التفريق بني العطالة االختيارية والعطالة املفروضة ؛ 

ضرورة التنظيم من أجل حل أزمة البطالة . 
تطرق الرفيق يوسف أحا للنقاط التالية: 

تشجيع النموذج القائم للمهن التي تتطلب تكوينا مهنيا 
وتهميشه للوظائف املتطلبة للشواهد اجلامعية؛ 

حل  في  والكفاءات  الشغل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  عجز 
أزمة البطالة؛ 

ضبابية احللول التي قدمها النموذج التنموي اجلديد في 
حل أزمة البطالة؛ 

اإلحصائيات التي رصدت 5 مليون شابة وشاب مغاربة ال 
يشتغلون وال يدرسون؛  

أزمة  أج��ل ح��ل  م��ن  امليداني واإلع��الم��ي  النضال  ض���رورة 
البطالة. 

النقاش  إغ��ن��اء  ف��ي  احل��ض��ور  مشاركة  ال��ن��دوة  عرفت  كما 
وتفاعل املؤطرين. 

في نفس االطا ر، وحتت شعا ر"نضال وح��دوي من أجل 
احمللي  الفرع  ه��ذه  نظم  الكرمي"  والعيش  الشغل  في  احل��ق 
مبق  ر  اكتوب   14 اجلمعة  ي��وم  اشعاعية  ن��دوة  بالقنيطرة، 
زكرياء   " الرفيق  ر  تأطي  من  العمالي  الدميقراطي  النهج  ر 
العسري" عضو اللجنة الوطنية  للشبيبة،  و"سعد  فقيهي"  
عن  شبيبات  فيدرالية  اليسا ر  بالقنيطرة، وقد  أدار  النقاش  
للشبيبة،  احمللي  املكتب  عضو  دعماش"   "محمد   الرفيق  
والشبيبة  ومناضلي احلزب   اللقاء بحضورمناضالت  متيز 
محليا اضافة لعدد من  املهتمني بقضي ة البطالة (اجلمعية 
فدرالية  شبيبة  القنيطرة،  بفرع  االنسان  حلقوق  املغربية 

اليسا ر.  
 

استهلت الندوة بكلمة تأطيرية وتوجيهية للموضوع ادلى 
بها مسي ر النقاش ليمنح الكلمة:  

ت��ن��اول  م��ن   خاللها  قضية   الفقيهي:   *للرفيق  سعد  
البطالة  وفشل   الدولة  في  التعاطي  معها  م��ن   خالل   

اجراءات  ال  ترقى لطمومحات املعطلني عن العمل. 

*ليستم ر النقاش في احملو ر الثاني عب ر الرفيق زكرياء 
العسري: الذي وضح في مداخلته واقع التشغيل باملغرب مع 

طر ح البدائل املمكنة. 
وفي  جو  ساده  النقاش  اجلاد  واملسؤول   تطرق  املتدخلون  
لثلة  من   االفكا ر  واالشكاالت ،  وبعض  املقترحات   الغنية، 
االم��ر ال��ذي ب��ني  اهمية  ال��ت��داول   ف��ي  م��وض��وع  البطالة   
نظرا  لراهنيته  ف��ي  ظ ل  ال��واق��ع  امل���أزوم ،  مم��ا   خلف   
ت��ف��اع��ل   اي��ج��اب��ي  م��ن  قبل  امل��ؤط��ري��ن واحل��اض��ري��ن لهذا 

العرس النضالي الهام. 
الشبيبة بتطوان  ف���رع   أج����واء ه���ذه احل��م��ل��ة ع��ق��د  وف���ي 
ندوة حضورية مبق ر احلزب  بتطوان وذلك يوم السبت 29 
أكتوب ر 2022 حول موضوع ( البطالة بني حركة املعطلني 
و سياسات التشغيل) و قد أط ر هذه الندوة كل من الرفيق 
"الهادي الشاوي " عن  اجلامعة  الوطنية  للتعليم)fne(  و  
الرفيق  "أمغا ر  شكرود"  رئيس  اجلمعية  الوطنية  حلملة  
شهادة  املعطلني  باملغرب  ، وعن  شبيبة  النهج  الدميقراطي   
العمالي  الرفيق  "املهداوي  رفيق"،   كما  قام   الكاتب  احمللي   
للشبيبة  بتسير  ه��ذه  الندو ة احلضورية  و  التي  عرفت  
حضورا  مهما  في  مق ر  احلزب  كما  عرفت  متابعة  مهمة  
من  خالل  البث  املباش ر  على  صفح ة الشبيبة محليا و 

وطنيا.  
كما سبق لفرع الشبيبة بطنجة تنظيم ندوة حضورية  في 
نفس احلملة وجتدر االشارة ان بعض فروع الشبيبة الزالت 
استعدداها  احل���واري، من خ��الل  ال��ورش  ه��ذا  مستمرة في 
منا  ف��ي محاولة  وذل���ك  االط���ار،  نفس  ف��ي  ن���دوات  لتنظيم 
للبحث عن املداخل احلقيقية القادرة على جتميع املكتويني 
السياسات  على  النضال  قصد  البطالة  بنيران  واملكتويات 
الفقر  امل��ب��اش��ر ع��ن واق���ع  امل��س��ؤول  امل��خ��زن  املخزنية وع��ل��ى 

والهشاشة ومن أجل حتقيق العيش الكرمي والشغل القار . 

أكتوبر شهر النضال ضد البطالة 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
تأجيل قافلة التضامن مع عامالت وعمال سيكوم

 في انتظار تطبيق التزامات وزير التشغيل
وعامالت  عمال  مع  تضامنية  قافلة  تنظيم  العمالي  الدميقراطي  النهج  ق��رار  بعد 
يوم  التشغيل  وزي��ر  استقبل  سيكوم،  باطرون  ضحايا  صمود  وأم��ام  مبكناس،  سيكوم 
التشغيل  وزير  التزام  أمام  املطالب.  بتحقيق  ووعد  الضحايا  2022 ممثلي  اكتوبر   27
واستجابة مللتمس العامالت والعمال املقدم للنهج الدميقراطي العمالي، فقد أجل هذا 
األخير القافلة في انتظار تطبيق وعود الوزير. فالقافلة مرهونة باإلجراءات امللموسة 

املتعلقة بتحقيق املطالب املشروعة والعادلة للعامالت والعمال.
من  بعد سنة  احلقوق.  النتزاع  والتضامن  والوحدة  والنضال  الصمود  عن  بديل  ال 
التجاهل والتضييق، فها هي الدولة تستقبل ممثلي الضحايا وتلتزم بتحقيق املطالب.

علينا ان نكون حذيرين، فوعود الدولة غالبا ما تكون مناورة لربح الوقت و تيئيس 
الضحايا.

فهنيئا لعامالت وعمال سيكوم سيكوميك على فرض اللقاء وانتزاع الوعود.
كل التحية والتقدير للنهج الدميقراطي العمالي.

ايت بهامكناس شتوكة 

زيارة تضامنية  ملعتصم عمال شركة  "ديروك"
في اطار التضامن واملؤازرة نظمت اجلامعة 
الوطنية للقطاع الفالحي باشتوكة أيت باها 
من  اب��ت��داءا   2022 اكتوبر   23 األح��د  يومه 
الساعة الرابعة 16:00 زيارة تضامنية ملعتصم 
املعتصمني   Durouc دي���روك  ش��رك��ة  ع��م��ال 
اكتوبر   18 الثالثاء  3 منذ يوم  أمام الضيعة 

اجلاري.

وقد شارك في هذه الزيارة ممثلي مجموعة 
للجامعة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ن��ق��اب��ي��ة  امل��ك��ات��ب  م���ن 
ايت  ب��اش��ت��وك��ة  ال��ف��الح��ي  للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة 
الدميقراطي  النهج  حزب  من  وأعضاء  باها 
العمال  ان��ط��ل��ق  ب��اش��ت��وك��ة ح��ي��ث  ال��ع��م��ال��ي 
والعامالت من مقر الفرع مبركز أيت اعميرة 
النارية حتمل  الدراجات  تتقدمها  قافلة  في 
وبعد   ، املعتصم  اجت���اه  ف��ي  النقابة  أع���الم  
والدعم  التضامن  ش��ع��ارات  رف��ع��ت  ال��وص��ول 

واالستنكار  اإلدان���ة  ش��ع��ارات  و  للمعتصمني 
شعارات  رف��ع  مت  .كما  االستغاللية  للشركة 
الطبقة  ل��ه  تتعرض  ال���ذي  االس��ت��غ��الل  ض��د 
العاملة من خالل نهب ثروات الوطن وتفشي 
ألقى  .كما  واحلكرة  التهميش  أشكال  شتى 
للقطاع  الوطنية  للجامعة  االقليمي  الكاتب 
بهذه  العمال  معاناة  كلمة خلصت  الفالحي 
الشركة اضافة الى ماينتظر الطبقة العاملة 
من مخططات تخريبية للمزيد من تكريس 
العبودية واخلنوع واالستغالل وذلك بتمرير 
و تخريب صناديق  مشاريع قانون االضراب 

التقاعد.

حزب  بآسم  تضامنية  كلمة  إلقاء  مت  كما 
ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي ال��ع��م��ال��ي م��ع نضاالت 
ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��واج��ه ش��ت��ى ان���واع 

االستغالل.

النهج الدميقراطي العمالي يتضامن مع  عامالت وعمال 
تعاونية " صوفيا سود " في معتصمهم

االعالمية  وامل��واك��ب��ة  ال��ت��ض��ام��ن  إط���ار  ي 
لنضاالت الطبقة العاملة في القطاع الزراعي 
مبنطقة سوس قام حزب النهج الدميقراطي 
ال��ع��م��ال��ي ب��ج��ه��ة اجل��ن��وب ي���وم االث��ن��ني 24 

اكتوبر 2022 بزيارة تضامنية لكل من :
سودافي  ش��رك��ة  أم���ام  امُل��ق��ام  املعتصم   1-
Sudaphi بجماعة أوالد داحو عمالة انزكان 
النقابي  ال��ع��ام��ل  يعتصم  حيث  م��ل��ول  أي��ت 
وم��ن��دوب األج���راء امل��ط��رود م��ن العمل منذ 

02يونيو2022
تعاونية  وع���م���ال  ع���ام���الت  م��ع��ت��ص��م   2-
صوفيا سود بدوار عني شعيب جماعة سيدي 
حيث  تارودانت  اقليم  تامية  اوالد  بوموسى 
مت توقيف اكثر من 170 عامل وعاملة )140 
 2021 منذ  العمل  عن  عامل(    30 و  عاملة 
احلوامض)سيتم  تلفيف  في  واملتخصصة 

اعداد تقرير مفصل عن هذه التعاونية(   
ال����وق����وف  ال������زي������ارات مت  وخ�������الل ه������ذه 
والعامالت  العمال  مشاكل  ال��ى  واالس��ت��م��اع 
املوقوفات واملوقوفني عن العمال والى حجم 
معاناتهم التي تزداد  في ظل ارتفاع االسعار 
وغالء املعيشة وجشع الباطرونا االستغاللية 
واحمللية  االق��ل��ي��م��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات  وت���واط���ؤ 
مصالح  على  ضدا  معها  والترابية  الشغلية 

وحقوق العامالت والعمال.
ال��زي��ارة التأكيد على  وق��د مت خ��الل ه��ذه 
العمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  ح��زب  م��وق��ف 
العاملة  الطبقة  لنضاالت  وال��داع��م  املساند 
بشركة  او  س��ود  صوفيا  تعاونية  ف��ي  س���واء 
س���وداف���ي وال���وق���وف ال���ى ج��ان��ب��ه��ا م��ن أجل 
ادانته واستنكاره  الوقت  حقوقها وفي نفس 
لكل أشكال التخويف والترهيب التي متارسها 
والعمال  العامالت  لثني  احمللية  السلطات 
للمطالبة  أش��ك��ال��ه  ب��ش��ت��ى  االح��ت��ج��اج  ع��ن 

بحقوقهم.
ال���ف���رع احمللي  أن  ال����ى  االش������ارة  وجت�����ذر 
بأوالد  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
  2022 24 اكتوبر  تامية أصدر يومه االثنني 
والعمال  ال��ع��ام��الت  اوض�����اع  ب���الغ���ا  ح���ول 
اللقاء  نتائج  وال���ى  س��ود  صوفيا  بتعاونية 
الذي مت يوم 20/10/2022 والذي غابت عنه 
ادارة التعاونية والذي يتضمن أيضا الدخول 
في برنامج نضالي  وتنفيذ وقفة احتجاجية 
على  اب��ت��اءا   2022 27اكتوبر  اخلميس  ي��وم 

الساعة الرابعة أمام التعاونية/الشركة.

نساء القطاع الفالحي يخلدن اليوم العاملي للمرأة القروية 
امل��ك��ت��ب اجل��ه��وي لتنظيم  ب��ن��ج��اح  خ��ل��د 
للجامعة  )التابع  الفالحي  بالقطاع  امل��رأة 
الوطنية للقطاع الفالحي -االحتاد املغربي 
للشغل( بجهة الدار البيضاء- سطات، اليوم 
العاملي للمرأة القروية واليوم العاملي حملاربة 
الفقر )بحضور مناضالت من الرباط، من 
فالحات  بجانب  احملمدية  ومن  بنسليمان 
مينة  الرفيقة  رأسهن  بادية احملمدية على 
الفالحني فرع  لنقابة  العامة  الكاتبة  بورس 

بادية احملمدية(.
تراست النشاط الرفيقة عزيزة الرشايش 
ن��س��اء اجلامعة  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ة  ال��ك��ات��ب��ة   ،

الوطنية بجهة الدار البيضاء-سطات.
النهج  ف������رع  م����ن  ال���رف���ي���ق���ات  ح����ض����ور 
تهتمن  ال��ل��وات��ي  باحملمدية  ال��دمي��ق��راط��ي 
بالظروف التي تعيشها املرأة الفالحة ببادية 

احملمدية.
للقطاع  الوطنية  للجامعة  عالية  حتية 
الفالحي -االحتاد املغربي للشغل ، ولنقابة 

الفالحني التابعة لها.
ك��ل ال��ت��ح��ي��ة وال��ت��ق��دي��ر ل��ف��الح��ات بادية 
احمل��م��دي��ة ول��ل��م��ن��اض��الت احل���اض���رات من 

خارج البادية.

المحمدية
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هيئة متابعة توصيات املناظرة الوطنية  تخلد اليوم الوطني للمختطف
بدعوة من هيئة متابعة توصيات املناظرة الوطنية حول 
عائالت  وبشاركة  اإلن��س��ان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات 
القسري  االختفاء  وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني 
الهيئات احلقوقية مت تننظيم وقفة  والعديد من  باملغرب 
احتجاجية بالرباط، حتت شعار “من اجل احلقيقة وعدم 
اإلفالت اإلفالت من العقاب” وذلك مبناسبة اليوم الوطني 
للمختطف 29 أكتوبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 57 
 29  – بنبركة  املهدي  السياسي  القائد  واغتيال  الختطاف 
احلسني  املناضل  الختطاف   50 وال��ذك��رى   1965- أكتوبر 

املنوزي 29 أكتوبر 1972.

من  شعارات  وترديد  الفتات  رفع  الوقفة  هذه  خالل  مت 
مواقفم  عن  من خاللها  عبروا  واملشاركني  املشارات  طرف 
وهم يحيون ذكري اليوم الوطني للمختطف لهذه السنة في 
اإلنسان  املهول في مجال حقوق  بالتراجع  تتميز  ظروف 
وال��ع��ودة إل��ى س��ن��وات اجل��م��ر وال��رص��اص وق��م��ع احلريات 
السياسية  االعتقاالت  األفواه وعودة  لتكميم  وسن قوانني 
املمخزنة  التقارير  وإص���دار  اجل��ائ��رة  واألح��ك��ام  باجلملة 
التي تتلخص في إقبار ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان وخصوصا ملف االختفاء القسري. كما عبروا عن 
وشبه  الرسمية  ومؤسساته  املغربي  النظام  لعودة  إدانتهم 

الرسمية إلى سنوات اجلمر والرصاص.

وت��ض��م��ن��ت ال��وق��ف��ة ك��ل��م��ة ك��ل من 
املناظرة  ت��وص��ي��ات  م��ت��اب��ع��ة  ه��ي��ئ��ة 
الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة 
عائلة  وك���ل���م���ة  اإلن����س����ان  حل���ق���وق 
ألقاها  ب��رك��ة  ب���ن  امل���ه���دي  ال��ش��ه��ي��د 
بنعبدالسالم..  اإلل���ه  ع��ب��د  ال��رف��ي��ق 
وك��ل��م��ة ع��ائ��ل��ة امل��خ��ت��ط��ف احلسني 
امل��ن��وزي ال��ت��ي أل��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور عبد 
امل��ن��وزي.. وف��ي مايلي كلمة  ال��ك��رمي 
املناظرة  ت��وص��ي��ات  م��ت��اب��ع��ة  ه��ي��ئ��ة 
الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان التي ألقاها املناضل 

شباب قاسم.

السادة والسيدات؛

توصيات  م��ت��اب��ع��ة  هيئة  واظ��ب��ت 
االنتهاكات  ح��ول  الوطنية  املناظرة 
ومعها  اإلن��س��ان،  حلقوق  اجلسيمة 

من  أكثر  منذ  الوطنية،  والدميقراطية  احلقوقية  احلركة 
االختفاء  ضحايا  ذك���رى  تخليد  على  ال��زم��ن،  م��ن  عقد 
االن��ت��ه��اك��ات اجلسيمة حلقوق  وك��اف��ة ض��ح��اي��ا  ال��ق��س��ري 
اإلنسان ببالدنا عبر إحياء اليوم الوطني للمختطف، يوم 
29 أكتوبر من كل سنة؛ وهو اليوم الذي يصادف االختفاء 
قسرا للقائد التقدمي املهدي بنبركة املختطف سنة 1965 
سنة  اختطف  ال��ذي  امل��ان��وزي  احلسني  واملناضل  بباريس، 

1972 بتونس.

ومب��ن��اس��ب��ة ه���ذه ال��وق��ف��ة ال��رم��زي��ة امل��ش��ح��ون��ة مبشاعر 
نفسها  املتابعة  هيئة  جت��د  وال��غ��ض��ب،  باخليبة  مم��زوج��ة 
والثابت ألي مسعى  البات  التعبير عن رفضها  إلى  مدعوة 
يهدف إلى طي ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
االستيفاء  دون  ب��اخل��ص��وص،  ال��ق��س��ري  االخ��ت��ف��اء  ومل��ل��ف 
الكامل للحقيقة بكل أبعادها، فيما يتعلق بهذه االنتهاكات 
وفي غياب الكشف الكامل عن مصير كافة ضحايا االختفاء 

القسري الذين الزالت حالتهم عالقة.

من  أكثر  انصرام  رغم  بأنه،  التذكير  علينا  يتعني  وهنا 
واملصاحلة  االن��ص��اف  هيئة  أش��غ��ال  انتهاء  على  سنة   16
يناير   06 في  ولتوصياتها،  اخلتامي  لتقريرها  وتقدميها 
االختطاف  م��ل��ف ض��ح��اي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  زال����ت  ال   ،2006
يُر جواًبا، كما هو الشأن  ِ ومجهولي املصير مفتوحة ال حتحَ
بالنسبة مللفات املهدي بنبركة وعبد احلق الرويسي، وعمر 
وسالم  زروال،  اللطيف  وعبد  املانوزي  واحلسني  الواسولي، 
عبد اللطيف ووزان قاسم ومحمد إسالمي…؛ وهي حاالت 
املؤملة  امل��ص��ائ��ر  ي��ع��رف  زال اجل��م��ي��ع ال  أخ����رى ال  ض��م��ن 

ألصحابها.

الصديقات واألصدقاء؛

السنة  هذه  للمختطف  الوطني  لليوم  احياءنا  يتزامن 
األولي  احلكومي  التقرير  بتقدمي  املغربية  ال��دول��ة  وقيام 
املتعلق بإعمال االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص 
م��ن االخ��ت��ف��اء ال��ق��س��ري، أم���ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ع��ن��ي��ة بحاالت 
عقدا  يناهز  الكبير،  تأخر  بعد  وذل��ك  القسري  االختفاء 
من الزمن، بدل سنتني، ومن املنتظر أن تقدم مالحظاتها 
وتوصياتها اخلتامية؛ هذا فيما تواصل احلركة احلقوقية 
التوصية  إع��م��ال  إل��ى  ال��رام��ي��ة  مساعيها  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الصادرة عن الندوة الدولية املنظمة من طرف هيئة املتابعة، 

بتقييم  اخلاصة  مبراكش،   2018 أبريل   20-21-22 أي��ام 
إنشاء  إل��ى  تدعو  والتي  ببالدنا،  االنتقالية  العدالة  مسار 
آلية وطنية ملواصلة الكشف عن احلقيقة في كافة ملفات 
االختفاء القسري، ال سيما وأن الهيئات الرسمية التي عهد 
كاملة  احلقيقة  اجالء  عن  عاجزة  باتت  امللف  بهذا  إليها 
يسفر  لم  الذي  الوقت  وفي  “عالقة”؛  املصنفة  امللفات  في 
القضاء عن متكينها من  إلى  الضحايا  فيه جلوء عائالت 
حقها املشروع في “احلقيقة القضائية”، ورفع التعقيدات 

والعراقيل املوضوعة بشأن امللفات املعروضة عليه.

املاسة  باحلاجة  االقتناع  ملقتنعة متام  املتابعة  هيئة  إن 
إجالء  استكمال  أجل  من  الوطنية  اآللية  هذه  إنشاء  إلى 
احلقيقة الكاملة، ومؤمنة كامل االميان بأن حتقيق ذلك 
لن يكون إال ثمرة مشاورات واسعة بني كل مكونات الطيف 
احلقوقي والدميقراطي الوطني، ومع القطاعات احلكومية 

املعنية.

اإلخوة واألخوات؛

االنتهاكات  م��اض��ي  م��خ��ل��ف��ات  جت����اوز  أن  ف���ي  ش���ك  ال 
املكني  بالتوطيد  إال  يتأتى  لن  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة 
الكرامة  حتترم  حيث  واحل��ري��ات؛  احلقوق  دول��ة  ملقومات 
العدالة  وتتحقق  العدل  ويقام  القانون،  ويسود  اإلنسانية، 
عن  تعرب  وه��ي  املتابعة  هيئة  ف��إن  ول��ذل��ك  االجتماعية. 
انشغالها العميق مبا تشهده األوضاع العامة للبالد والعباد، 
جراء االنعكاسات الوخيمة ملخلفات جائحة “كوفيد19-” 
وتبعات احلرب اجلارية في أوكرانيا، ال يسعها إال أن تعبر 

عما يلي:

ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ك��ام��ل ل��ك��اف��ة ت��وص��ي��ات ه��ي��ئ��ة اإلنصاف   –
واملصاحلة؛ سواء تلك املتعلقة بجبر األضرار، أو بحفظ 
الذاكرة والتحفظ على مراكز االعتقال السرية، او باالعتذار 
وعائالتهم  للضحايا  املغربية  ل��ل��دول��ة  والعلني  ال��رس��م��ي 
الكفيلة  املؤسساتية  ب��اإلص��الح��ات  أو  برمته،  واملجتمع 
التوصيات  مقدمتها  وف��ي  التكرار،  ع��دم  ضمانات  بإرساء 
وطنية  استراتيجية  وبوضع  األمنية،  باحلكامة  املتعلقة 

ملناهضة اإلفالت من العقاب؛

نظام  على  باملصادقة  االتفاقية  املمارسة  استكمال   –
روما اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، وعلى البروتوكول 
املدنية  باحلقوق  اخل��اص  ال��دول��ي  بالعهد  امللحق  الثاني 
عقوبة  بإلغاء  واملتعلق  والسياسية 

اإلعدام؛

إرف�����اق م��ص��ادق��ة ب���الدن���ا على   –
االتفاقية الدولية ملناهضة االختفاء 
االعتراف  ع��ن  ب��اإلع��الن  ال��ق��س��ري، 
املعنية  األممية  اللجنة  باختصاص 
وبحث  بتلقي  القسري  باالختفاء 
أو  أف��راد  تتلقاها من  التي  البالغات 
يشتكون  مغاربة،  أفراد  عن  بالنيابة 
لالختفاء  ض��ح��اي��ا  وق���وع���ه���م  م���ن 
ال��ق��س��ري، وذل���ك وف��ق امل���ادة 31 من 

االتفاقية املذكورة؛

احلقوقية،  األج������واء  ت��ص��ف��ي��ة   –
يعرفه  ال��ذي  التراجعي  املد  وإيقاف 
مجال احلريات العامة، وخاصة في 
وحرية  والتجمع،  التنظيم  مجاالت 
الصحافة،  وح��ري��ة  والتعبير  ال���رأي 

واحلق في التظاهر السلمي؛

املعتقلني،  ك��اف��ة  إط���الق س���راح   –
وعموم  وم��دون��ني،  وإعالميني  وحقوقيني،  سياسيني،  من 

املعتقلني على خلفية األحداث االجتماعية…

األصدقاء والصديقات؛

املدافعة  ال��ق��وى  بجميع  نهيب  املتابعة  هيئة  ف��ي  إن��ن��ا 
ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��دمي��ق��راط��ي��ة ب��ب��الدن��ا، ب��أن تلتف 
عما  الكشف  ملواصلة  للحقيقة  وطنية  آلية  مطلب  ح��ول 
تبقى من احلقيقة في حاالت االختفاء القسري وحاالت 
االنتهاكات اجلسيمة األخرى العالقة، وبأن تظل متشبثة 
بوحدة صفها ووفية لرسالتها املتطلعة صوب بناء مجتمع 
دميقراطي، ينعم فيه كافة املواطنات واملواطنني باحلرية 
والكرامة والعدالة االجتماعية، وباملساواة التامة بني النساء 

والرجال.

هيئة املتابعة:

الرباط، في 29 أكتوبر 2022.
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تضامنه  ع��ن  ال��ع��م��ال��ي  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  يعبر 
الشهادات  ال��وط��ن��ي��ة حل��م��ل��ة  م��ع اجل��م��ع��ي��ة  امل��ط��ل��ق 
املعطلني بسبب القمع املمنهج الذي تعرض له الشكل 
بوعياش  ببني  تنظيمه  مزمعا  ك��ان  ال��ذي  النضالي 
إقليم احلسيمة، مساء يوم 27 أكتوبر 2022 تخليدا 
لرحيل   11 وال��ذك��رى  اجلمعية  لتأسيس   31 للذكرى 

الشهيد كمال احلساني.

النهج  امل��رك��زي��ة حل���زب  اللجنة  ع��ض��و  وق���د ح��ض��ر 
املكتب  نيابة عن  بلمزيان  العمالي علي  الدميقراطي 
السياسي ورفقة الكاتب احمللي للنهج بإمزورن، وعاين 
فصوال من املطاردة البوليسية للمعطلني وسط شوارع 
إصرارهم  ولم مينعهم  خارجها،  املدينة ممتدا حتى 
على رفع الشعارات والتنديد باملضايقات التي تعرض 

لها الشكل النضالي.

النضالي  الشكل  يحتضن  أن  املفترض  املكان  وك��ان 
القوى  أص��ن��اف  مبختلف  م��ح��اص��را  االح��ت��ج��اج��ي 
على  طوقا  ضربت  التي  وال��س��ري��ة  العلنية  القمعية 
هذا  مينع  ول��م  االحتجاج،  ملكان  املؤدية  اجلهات  كل 
ال��ط��وق امل��دج��ج م��ن إل��ق��اء الكلمة م��ن ط��رف رئيس 
مشحونة،  أج��واء  وس��ط  للجمعية  التنفيذي  املكتب 
من  املعطلون  له  يتعرض  مبا  تنديده  عن  فيها  عبر 
عن  التعبير  في  امل��ش��روع  حقهم  بسبب  ممنهج  قمع 

كمال  الشهيد  رفيقهم  لذكرى  وتخليدهم  مطالبهم 
عن  عبر  كما  للجمعية،  اخلالدة  وال��ذك��رى  احلساني 
شكره للهيئة املساندة لهم: النهج الدميقراطي العمالي 
الذي أبلغهم، بدوره، تعاطف املكتب السياسي وعموم 
مناضلي ومناضالت النهج عن تضامنه املطلق معهم.

وعليه فإن النهج الدميقراطي العمالي يعبر عن:

اجلمعية  نضاالت  على  املسلط  بالقمع  تنديده   –
الوطنية حلملة الشهادات املعطلني ومنعها اجلائر من 

حقها في تخليد ذكرياتها.

والكبيرة  الصغيرة  للعائلة  احل��ارة  تعازيه  يجدد   –
للشهيد كمال احلساني ويضم صوته للجمعية الوطنية 
حلملة الشهادات املعطلني في مسعاها للتشبث باحلق 
في الكشف الكامل عن جرمية االغتيال التي تعرض 

لها رفيقهم الشهيد احلساني.

– يطالب بتحقيق املطالب املشروعة للجمعية وعلى 
رأسها احلق في الشغل والتعويض عن البطالة.

إلى  ال��ه��ادف��ة  التصفوية  امل��ش��اري��ع  بجميع  ي��ن��دد   –
ضرب احلق في الشغل واالجهاز على نظام الوظيفة 

العمومية.

له  ملا  الهاجس األمني باحلسيمة  يؤكد استمرار   –
من تداعيات تزيد في تعميق االحتقان االجتماعي 

املوجود على حافة االنفجار.

التنمية  أن  يعتبر  العمالي  الدميقراطي  النهج  إن 
احلقيقية يجب أن تتوجه إلى االنسان، قبل احلجر، 
الذين  امل��ع��ط��ل��ني  م��ط��ال��ب  ت��ل��ب��ي��ة  ذل���ك  رأس  وع��ل��ى 
يتعرضون ملختلف أشكال االستبعاد وهضم احلقوق 
بسبب سياسات الشعبية جُتهز على احلقوق البسيطة 
األوض���اع  استفحال  ف��ي  س��وى  ت��زي��د  وال  للكادحني 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وه��ي امل��س��ؤول��ة ع��ن ه��ج��رة ش��ب��اب في 
السياسات  هذه  بسبب  وطنهم  يتركون  العمر  مقتبل 
األخرى،  الضفة  نحو  املغامرة  مفضلني  الالشعبية 
البحر،  ع��رض  ف��ي  حتفهم  يلقون  منهم  كبير  ع��دد 
هذا في الوقت الذي تنعم فيه الطغمة اجلاثمة على 
هذا  وتستعمل  اخليرات  بكل  العامة  الشؤون  تسيير 
االحتقان ملنع حرية التعبير باعتباره الكفيل بفضح 

بواطن فسادها.

النهج الدميقراطي العمالي بجهة الشمال

الكتابة اجلهوية

النهج الدميقراطي العمالي يندد بالتدخل القمعي ضد املعطلني
ملنعهم من تخليد ذكرى الشهيد احلساني و ذكرى اجلمعية بآيت بوعياش

مبناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر،
عائالت  مجهولي املصير تطالب باحلقيقة  واملساءلة

الذي  أك��ت��وب��ر،   29 للمختطف  الوطني  ال��ي��وم  مبناسبة 
السياسي  القائد  واغتيال  الختطاف   57 الذكرى  يصادف 
املهدي بنبركة – 29 أكتوبر -1965 والذكرى 50 الختطاف 
جلنة  تثمن   ،1972 أكتوبر   29 امل��ان��وزي  احلسني  املناضل 
وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني  لعائالت  التنسيق 
توصيات  متابعة  هيئة  ق��رار  باملغرب  القسري  االختفاء 
حلقوق  اجلسيمة  االن��ت��ه��اك��ات  ح��ول  الوطنية  امل��ن��اظ��رة 
 29 السبت  ي��وم  الرمزية  الوقفة  لهذه  تنظيمها  اإلن��س��ان 

السادسة  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى   2022 أك��ت��وب��ر 
املدينة   ���� ال��ق��ط��ار  محطة  قبالة  م��س��اء 

بالرباط.

مجهولي  امل��خ��ت��ط��ف��ني  ع���ائ���الت  إن 
القسري  االخ��ت��ف��اء  وض��ح��اي��ا  امل��ص��ي��ر 
املتابعة  إلى هيئة  باملغرب تضم صوتها 
احلقوقية  ال���ه���ي���ئ���ات  ك���اف���ة  وت����دع����و، 
والسياسية واملدنية والنقابية والنسائية 
املدافعني  وك��ل  واإلع��الم��ي��ة،  والشبابية 
وامل����داف����ع����ات ع����ن ح���ق���وق اإلن����س����ان، 
احلرية  ملغرب  واملناصرين  واملناصرات 
والكرامة، احلضور واملساهمة في إجناح 
شعار:  حتت  ستنظم  التي  الوقفة  ه��ذه 
"م��ن اج��ل احلقيقة وع��دم اإلف��الت من 
العقاب" وفاء لضحايا االختفاء القسري 
االنتهاكات  ض��ح��اي��ا  وك���ل  وع��ائ��الت��ه��م 

اجلسيمة حلقوق اإلنسان ببالدنا.

إننا نحيي ذكري اليوم الوطني للمختطف لهذه السنة في 
اإلنسان  املهول في مجال حقوق  بالتراجع  تتميز  ظروف 
وال��ع��ودة إل��ى س��ن��وات اجل��م��ر وال��رص��اص وق��م��ع احلريات 
السياسية  االعتقاالت  األفواه وعودة  لتكميم  وسن قوانني 
املمخزنة  التقارير  وإص���دار  اجل��ائ��رة  واألح��ك��ام  باجلملة 
التي تتلخص في إقبار ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
وباملناسبة  القسري.  االختفاء  ملف  وخصوصا  اإلنسان 
ومؤسساته  املغربي  النظام  ع��ودة  إدانتنا  عن  نعبر  فإننا 

الرسمية وشبه الرسمية إلى سنوات اجلمر والرصاص.    

وضحايا  امل��ص��ي��ر  م��ج��ه��ول��ي  امل��خ��ت��ط��ف��ني  ع���ائ���الت  إن 
االنتهاكات  وك���ل ض��ح��اي��ا  ب��امل��غ��رب  ال��ق��س��ري  االخ��ت��ف��اء 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان ما فتئت تطالب باحلقيقة كل 
الكشف عن مصير املختطفني  امللف،  احلقيقة حول هذا 
والتعذيب  االختطاف  جرائم  في  املتورطني  عن  والكشف 
اإلفالت  ع��دم  مبدأ  وتفعيل  للمساءلة  وتقدميهم  والقتل 
وعلى  السرية  االحتجاز  مراكز  م��آل  ومعرفة  العقاب  من 
الرهيب  ال���س���ري  امل��ع��ت��ق��ل  اخل���ص���وص 
يختفي  حيث   3 رق��م  الثابتة  النقطة 
وباملناسبة  احلقيقة  م��ن  عظيم  ج��زء 
جلنة  بإنشاء  اإلس��راع  مطالبتنا  جندد 
الكشف عن  وطنية مستقلة الستكمال 

احلقيقة.

وجلنة التنسيق إذ حتتفي بهذا اليوم 
املطلقة  م��س��ان��دت��ه��ا  ع���ن  ت��ع��ب��ر  ف��إن��ه��ا 
لعائالت املختفني واملعتقلني السياسيني 
واملناضلني  امل��ن��اض��الت  جميع  وت��دع��و 
مساندتها للكشف عن احلقيقة ومصير 
املختفني قسرا وإطالق سراح املعتقلني 
السياسيني حتى ال يتكرر ما جرى وما 
حلقوق  جسيمة  انتهاكات  م��ن  يجري 

اإلنسان.
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السياسية

الفساد اجلامعي العابر للحدود: منوذج جامعة موالي إسماعيل

على  األملانية  اخ��ن  جامعة  أقدمت   2011 سنة  في 
إبرام عقد شراكة مع جامعة موالي إسماعيل مبدينة 
مكناس قصد تكوين مجموعة من الطلبة املتفوقني 
هو  اخ��ن  جامعة  ه��دف  إن  بأملانيا.  إحلاقهم  بهدف 
املتفوقني  والطلبة  الطالبات  مساهمة  من  االستفادة 
وال���ذي���ن ي��ت��وف��رون ع��ل��ى م��ؤه��الت ع��ال��ي��ة ف��ي مجال 
التحصيل والبحث، وهذا سيساهم في حتسني ترتيب 

هذه اجلامعة على املستوى الدولي. 

في  اجلامعات  بني  تنافس  هناك  أن  امل��ع��روف  وم��ن 
حيث  العاملي،  التصنيف  في  األول��ى  امل��رات��ب  احتالل 
ت��ت��رك��ز على  ال��ت��رت��ي��ب ع��ل��ى م���ؤش���رات،  يعتمد ه���ذا 

البحث  وأهمية  التعليم  نوعية 
البحوث  ن��ت��ائ��ج  ت��أث��ي��ر  وم����دى 
املنجزة. لهذا، تسعى اجلامعات 
الطالبات  جلب  ال��ى  األوروب���ي���ة 
وال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني ف��ي بعض 
وضمنها  امل��ت��خ��ل��ف��ة،  ال���ب���ل���دان 
تندرج  الصدد،  هذا  في  املغرب. 
ب���ني جامعة  امل��ب��رم��ة  ال��ش��راك��ة 
اخ���ن ب��امل��ان��ي��ا وج��ام��ع��ة موالي 
لتكوين  مب��ك��ن��اس،  إس��م��اع��ي��ل 
ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات ف��ي شعبة 
سنوات،  ب��ض��ع  ب��ع��د  ال��ك��م��ي��اء، 
شعبة  اخ���ن  ج��ام��ع��ة  ستضيف 
الهندسة االلكترونية، ثم مؤخرا 
ش��ع��ب��ة ال��ط��ب اإلح��ي��ائ��ي. هذا 
 " اس��م  له  أعطي  ال��ذي  التكوين 
على  شراكته  تنص  الباشلور"،  
سيتكلف  األمل��ان��ي  اجل��ان��ب  أن 
كلية  ألساتذة  تعويض  بتقدمي 
موالي  جلامعة  التابعة  العلوم 

إسماعيل. 

فستتكلف  إسماعيل،  موالي  بجامعة  يتعلق  فيما 
واملستلزمات  واملختبرات  التدريس  ق��اع��ات  بتوفير 
األخرى الضرورية ليتم التكوين في أحسن الظروف. 
اللغة  م��ادة  تدريس  على  الشراكة  ه��ذه  كذلك  تنص، 
في  املسطرة  األخ���رى  امل���واد  إل��ى  باإلضافة  األملانية 
دائ���م���ا، حسب   ال��ش��ع��ب.  ال��ت��ك��وي��ن ملختلف  ب��رن��ام��ج 
الناجحني  والطلبة  الطالبات  فان  الشراكة  مضمون 
بجامعة  التدريس  في  األوليتني  السنتني  سيقضون 
األخيرتني  ال��س��ن��ت��ني  ب��ي��ن��م��ا  إس���م���اع���ي���ل،  م�����والي 
اجتيازهم  بعد  بأملانيا،  اخن  جامعة  في  سيدرسون 
يتم  ه��ذا  كل  بنجاح.  األملانية  اللغة  م��ادة  المتحان 
مجاني  فيهما  التعليم  عموميتني،  جامعتني  ب��ني 
وعمومي، إال أن شبكة اللوبيات املتنفذة داخل أوساط 
جامعة موالي إسماعيل، وخارجها، خططت وأبدعت 
في آليات  جتعل من هذا التكوين في الباشلور، تكوين 
قوانني  على  تكوين خصوصي ضدا  اي  عنه،  م��ؤدى 
التعليم العالي في كلتا اجلامعتني. فخالل السنتني 
األوليتني يؤدي الطالب أو الطالبة مبلغ 50.000 درهم 
دره��م، كمصاريف   100.000 ما مجموعه  أي  للسنة، 
العامة  الشركة  في  تودع في حساب مفتوح  الدراسة، 

ل��الب��ن��اك، ب��اإلض��اف��ة، ط��ب��ع��ا، إل���ى م��ص��اري��ف الكراء 
والتغذية والتنقالت وغيرها. 

أما فيما يخص السنتني االخريتني، أي السنة الثالثة 
والرابعة، فكل طالب او طالبة يؤدي ما مبلغه  8200 
العامة مبدينة  لدى اخلزينة  اورو في حساب مفتوح 
اإلقامة  مصاريف  إل��ى  ك��ذل��ك،  ب��اإلض��اف��ة،   مكناس، 

والكراء مبدينة اخن باملانيا. 

خالل السنة اجلامعية احلالية، ستعرف جامعة اخن 
اجلديد  الرئيس  ويأتي  املسؤوليات،  هيكل  في  تغيير 
للجامعة ليحل محل الرئيس القدمي. وسيأمر بإجراء 
هذا  خ���الل  اجل��ام��ع��ة.  مل��ي��زان��ي��ة  محاسباتي  ف��ح��ص 

لطلبة  مالية  مبالغ  على  احملققون  سيقف  الفحص 
مغاربة مرصودة في احد أقسام مالية اجلامعة. مبا 
األملانية  القوانني  مع  كليا  تتعارض  العملية  هذه  أن 
أمر،  فقد  للجميع،  التعليم  مجانية  تضمن  ال��ت��ي 
املالية  املبالغ  وإرج��اع  الشراكة  هذه  بإيقاف  مباشرة، 
إل���ى أص��ح��اب��ه��ا، خ���الل ه���ذه ال��س��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة. بعد 
املانيا وكذا في  الطلبة في  انتشار اخلبر في أوس��اط 
ستنطلق  امل��غ��رب،  في  هنا  وأوليائهم  إبائهم  أوس��اط 
الوقائع. من خالل  ملعرفة حقيقة هذه  كبيرة،  حركة 
التحريات األولية، يتضح ان هذه العملية هي جرمية 
زالت  ال  منظمة،  شبكة  ورائها  للحدود،  عابرة  نصب 
األبحاث في بداياتها حملاولة كشف العناصر الرئيسية 
ال���ت���ي دب������رت هذه  وال���ث���ان���وي���ة 
العملية منذ ما يزيد على عقد 
وك��ان��ت ستستمر،  ال��زم��ان،  م��ن 
لوال ان حدث التغيير الذي وقع 
ع��ل��ى م��س��ت��وى امل��س��ؤول��ي��ات في 
التقديرات  جامعة اخن. حسب 
األولية، فان حجم املبالغ املالية 
التي نهبتها هذه الشبكة، تفوق 
اربع مليارات سنتيم وهي مبالغ 
املافيا  ه��ذه  استطاعت  كبيرة، 

اجلامعية ان تستولي عليها

وهي أموال املئات من العائالت 
امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ض��ح��ت ب��ك��ل ما 
وابنائها  لبناتها  حماية  متلك، 
ينتشر  ال��ذي  البطالة  غ��ول  م��ن 
أوساط  ف��ي  الهشيم  ف��ي  كالنار 
الشباب حاملي الشهادات العليا.

مت  العملية  ه��ذه  أن  يتضح   .
موالي  جامعة  في  متنفذ  لوبي  طرف  من  تدبيرها 
إسماعيل مبساعدة العديد من اجلهات ورمبا بتعاون 
ل��و أن هناك  م��ع اجل��ه��ات األمل��ان��ي��ة، م��ا ك��ان��ت لتقع 
نظام صارم للمحاسبة وتطبيق القوانني التي حتمي 

املمتلكات واحلريات. 

لقد حترك العديد من ضحايا عملية النصب العابرة 
قصد  تنظيمي  هيكل  ف��ي  لينتظموا  ه��ذه،  للحدود 
معقودة  أمالهم  وك��ل  املنهوبة.  حقوقهم  عن  الدفاع 
على الدولة األملانية التي لها نظام دميقراطي يضرب 
بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التالعب 
باملصالح الفردية واجلماعية، أما الدولة املغربية فالكل 
يعرف مدى تغلغل الفساد في كل مفاصلها، مبا فيه 
دولة  الصميم  األكادميي، وهو ما يضرب في  اجلسم 
واملواطنة.  الوطن  الى سمعة  والقانون ويسيء  احلق 
يعرفها  التي  البنيوية  األزم��ة  استغلت  املافيا  فهذه 
لتستولي  للبطالة،  الواسع  االنتشار  وضمنها  املغرب 
ع��ل��ى أم��وال��ه��م ب���دون م��وج��ب ح���ق. ف��ه��ل ستتحرك 
اجلهات املعنية، بشكل مباشر او غير مباشر لتباشر 
التحريات الالزمة ملعرفة مدبري هذه العملية وكيف 
العائالت  استغالل  الزمن  من  عقد  مل��دة  استطاعوا، 

املغربية واالستيالء على أرزاقها. 

م . س

 لقد تحرك العديد من 
ضحايا عملية النصب العابرة 

للحدود هذه، لينتظموا في هيكل 
تنظيمي قصد الدفاع عن حقوقهم 

المنهوبة. وكل أمالهم معقودة على الدولة 
األلمانية التي لها نظام ديمقراطي يضرب 
بيد من حديد على كل من سولت له نفسه 
التالعب بالمصالح الفردية والجماعية، أما 
الدولة المغربية فالكل يعرف مدى تغلغل 
الفساد في كل مفاصلها، بما فيه الجسم 

األكاديمي،
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أزمة البطالة  وانعكاساتها على مستقبل الشباب والبالد
شعارات  تعد  لم  مسبوقة  غير  مستويات  ببالدنا  االجتماعية  األزم��ة  بلغت 
وتبرير  إخفائه  على  ق��ادرة  االجتماعية"  "الدولة  قبيل  من  املخزنية  الدولة 
عمقتها  أزمة  االجتماعي.  واإلقصاء  البطالة  ضحايا  من  املتزايدة  األع��داد 
جائحة كوفيد19- وما تعرفه اليوم أسعار احملروقات واملواد األساسية للعيش 

من ارتفاعات مهولة.
حسب مندوبية التخطيط، تواصل البطالة استفحالها في أوساط الشباب 
سجلت  امل��اض��ي  فبراير   3 ي��وم  ال��ص��ادرة  مذكرتها  ففي  ال��ش��ه��ادات.  وحاملي 
صفوف  في  خاصة  ببالدنا،  البطالة  مستويات  في  الفتا  ارتفاعا  املندوبية 
432 ألف  الشباب حاملي الشهادات، وبالوسط احلضري، كما رصدت فقدان 
منصب شغل خالل سنة 2021. وأوضحت املذكرة أن معدل البطالة انتقل من 
11،9 في املائة إلى 12،3 في املائة على املستوى الوطني في سنة 2021. وقالت 
15 و24  البالغني ما بني  الشباب  املعدل يبقى مرتفعا لدى  املندوبية أن هذا 

سنة حيث بلغ 31،8 في املائة، واألشخاص احلاصلني على شهادة بنسبة 19،6 
في املائة، وكذلك النساء بنسبة 16،8 في املائة.

جند  ال��ش��ه��ادات،  وحاملي  الشباب  صفوف  في  املتفشية  البطالة  ومبقابل 
اخلصاص املهول في القطاعات االجتماعية كالتعليم والصحة باألساس من 
أصبحت  إحداثها  يتم  التي  املناصب  من  القليل  العدد  وحتى  األط��ر.  حيث 
تندرج ضمن سياسة تصفوية للوظيفة العمومية "التوظيف بالعقدة، حتديد 
سن التوظيف.." و"مرونة الشغل" بالقطاع اخلاص التي ال تعني شيئا سوى 

الهشاشة أو العمل الذي ال يضمن احلد األدنى من الكرامة اإلنسانية.
في هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي، ومبناسبة اليوم العاملي للقضاء 
على الفقر واليوم الوطني للمعطل، جندد طرح سؤال العطالة باملغرب، أسبابها 

احلقيقية، تداعياتها والسبل الكفيلة مبواجهتها.

تقدمي تأطير للموضوع:
التي تصاب  املستدمية  العاهات  البطالة من  تعتبر قضية 
انها قضية من قضايا  القدم، كما  املجتمعات مند  بها كل 
ظهور  مند  املتوالية  لالزمات  يالزمها  مبا  الطبقي  الصراع 
املنتجة  التبعية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  خ��اص��ة  ال��رأس��م��ال��ي  ال��ن��ظ��ام 
جليوش من املعطالت واملعطلني وهم ما اعتبرهم ماركس 
وحتمية  موضوعية  كنتيجة  االحتياطي"  العمل  "جيش 
امل��س��ت��وى االقتصادي  ع��ل��ى  ال��رأس��م��ال��ي  ال��ن��ظ��ام  ألزم����ات 

والسياسي )1929 و2008( أبرزهما.
وهي  الرأسمالية  من  حلقة  ألضعف  تبعية  دول��ة  واملغرب 
البطالة ستزداد سوءا  الفرنسية وبالتالي فأزمة  الرأسمالية 

بالبالد.
حسب  اساسيتني  اشكاليتني  ط��رح  ميكن  ل��ه��ذا  اع��ت��ب��ارا 

عنوان املوضوع املطروح:
1 -واقع البطالة باملغرب؟

2 -احللول والبدائل في ظل هذه األوضاع؟
لإلجابة سنعتمد احملوريني الرئيسني لذلك:

الواقع وسياسية التشغيل باملغرب:  - 1
اعتمدت  املاضي  القرن  من  التمانينيات  منتصف  خالل 
الدولة املخزنية سياسية التقومي الهيكلي كإجراء مملى من 
االمبريالية عبر سن سياسات تدميرية في مجال التشغيل 
طريق  عن  التشغيل  مبجال  الصلة  دات  وق��وان��ني  ببرامج 
االوضاع  على  التصفوية  وتداعياتها  متعاقبة  حكومات 
البطالة  قاعدة  لتوسيع  الهادفة  واالجتماعية  االقتصادية 
القار  الشغل  مكتسب  على  والزحف  الهش  الشغل  وتكريس 
من هنا وبالضبط في سنة 1987 ستعمل الدولة على سن 
،وقانون  املهني"  التكوين  "خريجي  لتشجيع   16/87 قانون 
للشباب  ق��روض  املعدل فيما بعد ويهم دعم ومنح   36/87
املقاولني احلاصلني على الشواهد العليا والشواهد التقنية، 
أما بالنسبة للغير احلاصلني على الشواهد مت خلق صندوق 
حتيينه  وحتى  فيما  احملني   15/96 قانون  مبوجب  للدعم 
لتعمل  ال��ب��داي��ة،  ت��س��اؤالت ح��ول جناعته منذ  ع��دة  يطرح 
الدولة على رفع يدها ومسؤوليتها على التشغيل عقب ندوة 
مراكش املتعلقة "بتشغيل الشباب" سنة 1999 مما سينتج 
عنها تأسيس ما يسمى )ANAPEC(  سنة 2000 مبوجب 
قانون تنظيمي صادر، هذه الوكالة التي سترتكب جرائم في 
حق العاطلني عن العمل والباحتني عنه في استغالل نسبة 
مهمة منهم لصالح الباطرونا، ليتوالى تنزيل برامج كارثية 
بهتانا  ميسى  ما  حتت   2005 سنة  تأهيل....(   )مقاولتي، 

"مبادرات التشغيل".
كل هذا لهروب دولة املخزن ومتلصها من مسؤوليتها ورهن 

مستقبل العاطلني احلاملني بالشغل القار في يد حفنة من 
الرأسماليني ليتوج كل هذه التوجهات مبجملها في دستور 
ع��م��ال مبقتضياته  امل��م��ن��وح،  وامل���ف���روض  امل��رف��وض   2011
سنة  العمومية  الوظيفة  عن  الدولة  تخلي  حلظة  ستأتي 
التعليم  مبجال  عقدة  مبوجب  بالعمل  وتعويضها   2016
احليوية  القطاعات  باقي  على  املسطرة  تعميم  أف��ق  ف��ي 
وستهم حاليا  30سنة  في سن  للتعليم  الولوج  تسقيف  مع 

)الصحة والعدل...(.
ليرخي   2021 لسنة  اجلديد  التنموي  النموذج  خبر  زف 
ليعيد   2035 أف��ق  في  بالتشغيل  املتعلقة  ال��س��وداء  بظالله 
باملجال حيث سيتم  للنهوض  رغبة حقيقية  ال  تأكيد  مع 
تقليص نسبة التشغيل في القطاع غير املهيكل بنسبة %20 
بدون تقدمي أي نسبة تستهدف القطاع املهيكل مما مييزه 

بضبابية التطلعات.
واملعطيات تؤكد على هذا القول )تقرير النموذج التنموي 
يقر بانخفاض نسبة البطالة من 13% سنة 2000 إلى %9 
سنة 2014( مبعنى انخفاض بأربع نقاط في مدة 14سنة 
الدولة  أول��وي��ات  خانة  في  توجد  ال  البطلة  أن  يعكس  ه��ذا 
الضبابية  تكريس  من  مزيدا  أفق  نحو  وللهروب  املغربية، 
عملت الدولة على إطالق مشروع "انطالقة" سنة 2019 ليتم 
بفلكهما  يدور  الذي  والغموض  "فرصة"  ببرنامج  تعويضه 
لهما  امل��رص��ودة  امليزانية  مع  خاصة  لهما  تقييم  أي  ب��دون 
بعد  ال��دول��ة  التجأت  باملقابل  حسيب.  أو  رقيب  أي  ب��دون 
تقدر  مبيزانية  "أوراش"  برنامج  لتقدمي   2021 انتخابات 
2،5 مليار درهم يستهدف 250 ألف فرصة شغل ذات طابع 
واملعطالت  املعطلني  وهذا طبعا ال يعكس تطلعات  مؤقت 
عن العمل مقارنة بامليزانيات الضخمة املرصودة وال يحقق 

تكافئ الفرص بني املواطنني واملواطنات.
ال�����واردة ميكن  وال��ت��ح��ل��ي��الت  للمعطيات  وف��ق��ا  ه��ن��ا  م��ن 

استخالص ثالث نقط أساسية هامة:
-تكريس الشغل الهش وضرب الوظيفة العمومية وتعزيز 

مبدأ عدم تكافئ الفرص.
-االنتقال من برنامج آلخر دون تقييم للبرامج السابقة 
مما يضفي طابع عدم الثقة في مبادرات الدولة والتي هي 
ربح  في  لصاحلها  تبقى  للتجارب  االستناد  مع  الواقع  في 

الوقت وشراء السلم االجتماعي.
البطالة  املناورات واإلج��راءات ال يتم القضاء على  -بهذه 
كموضوع متجدر من اهتمامات الطبقات الشعبية في البالد 

وإمنا يتم حتسني شروط الهشاشة وفقط.
وما يعزز هذه اخلالصات الهامة بعض املعطيات "الرسمية" 

التي تخلق التناقض فيما يتم تداوله والنتائج احلاسمة:
5-مليون شخص )بني 15 سنة و24 سنة( ال يعملون وال 
يدرسون )تقرير صادر عن املندوبية السامية للتخطيط في 

اليوم العاملي للشباب(.
-37 ألف شخص فقد شغله سنة 2016 )املندوبية السامية 

للتخطيط(.
كورونا  2020 مببرر  ألف منصب شغل سنة   430 -فقدان 

واجلفاف.
 2021 سنة  الثاني  الفصل  م��ن  البطالة  معدل  -ان��ت��ق��ال 
أي   2022 لسنة  الثاني  الفصل  )11،2%( من  إلى   )%12،8(
مبعدل انخفاض 1،6 نقطة وهي غير كافية متاما اعتبارا 

للبرامج املنصوص عليها والشعارات املرفوعة.
أمام كل هذه املعطيات واخلالصات ال بد من املساهمة في 

تقدمي البدائل في حتت يافطة هذا النموذج احلالي.

أي حلول ممكنة في ظل هذه األوضاع؟  - 2
ال ميكن وبشكل قطعي القضاء على البطالة بدون النضال 
السائدة  والثقافية  واالجتماعية  السياسة  البنى  العام ضد 
اآلنية من جهة ومواجهة الرأسمالية العاملية مبنطق فك كل 
التناقضات الرئيسة منها واألساسية، واألمر يتطلب مزيدا 
من احلمالت امليدانية واإلعالمية لفضح املخططات التي 
حتاك ضد أبناء الشعب املغربي في السر والعلن في مجال 
أخرى  والتي تصب في مجاالت  األول��ى،  بالدرجة  التشغيل 
حيوية أولها التعليم. من هنا على جميع القوى املناهضة 
واخص  اهتماماتها  ضمن  من  جعلها  والعطالة  للبطالة 
الن  وامل��ارك��س��ي  الدمقراطي  املناضل  اليسار  ق��وى  بالدكر 
مسألة البطالة ليست شأن املعطلني فقط وامنا لكل الشعب 
املغربي وقواه املناضلة،ما يستلزم على اجلميع استنهاض 
الشهادات املعطلني باملغرب  الوطنية حلملة  فعل اجلمعية 
بقبول  االش��ك��ال  ك��ل  مناهضة  ل��ق��ي��ادة  دف��ع��ة  واع��ط��اءه��ا 
ل��ن يتحقق اال ع��ب��ر خلق  ك��ق��در م��ح��ت��وم وه���دا  ال��ب��ط��ال��ة 
استرجاع  افق  في  البطالة  ملناهضة  حركة شبيبية موحدة 
للسير  اساسية  كضمانة  البطالة  املوحدة ضد  اجلبهة  روح 
قدما نحوى فرض مبدأ العيش الكرمي للجميع ومايفرضه 
احلال الستعاب كل أشكال ادوات الدفاع الداتي للمعطلني 
مكاسب  انتزاع  قصد  محلية....(   )تنسيقيات،مجموعات 
منطق  وهيمنة  مبادرتها  ضعف  م��ن  ب��ال��رغ��م  ال��دول��ة  م��ن 
االستمرار  م��ع ملحاحية  ال��ع��ام  ال���رأي  واس��ت��ي��الب  اس��ك��ات 
االجتماعية وحتقيق  والعدالة  الكرامة  لفرض  النضال  في 
كافة  نضاالت  بربط  اال  يتم  لن  طبعا  وه��دا  القار  الشغل 
العام  الدميقراطي  الشعبي  بالنضال  واملعطلني  املعطالت 
20فبراير  حركة  ابان  ارتكبت  التي  االخطاء  التتكرر  حتى 

املجيد.

أزمة البطالة واحللول املمكنة في ظل النموذج االقتصادي والسياسي القائم
يوسف احا
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البطالة باملغرب وآثارها على الشباب
محمد موساوي

متهيد: البطالة، نشأتها و أنواعها

 تعريف البطالة
عدم توفر العمل للراغبني به والقادرين عليه

طبقا ملنظمة العمل الدولية، العاطل هو كل شخص قادر 
على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ولكن دون جدوى.

يتضح من خالل هذا التعريف أنه ليس كل من ال يعمل 
ومن  واملتقاعدين  واملسنني  واملعاقني  فالتالميذ  "عاطال"، 
على عمل وأصحاب العمل املؤقت  العثور  في  األم��ل  فقد 
عاطلني  اعتبارهم  يتم  عن العمل ال  غنى  ف��ي  ه��م  وم��ن 

عن العمل.
من  جلزء  اإلجباري  التوقف  بأنها  أيضا  البطالة  وُتعرف 
في  العاملة  ال��ق��وة  ه��ذه  ورغ��ب��ة  ق��درة  برغم  العاملة  ال��ق��وة 
العمل واإلنتاج. )في حالة حرب أو كوارث طبيعية، الكساد، 

والتسريح ألسباب مختلفة(.

القوة العاملة؟
القوة العاملة عبارة عن جميع السكان القادرين والراغبني 
عشر،  اخلامسة  دون  األطفال  احتساب  )ب��دون  العمل  في 
ربات  أن  البيوت رغم  العاجزين، وربات  السن،  الطالب، كبار 

البيوت يقمن بعمل منتج غير مؤدى عنه(.
نشأة البطالة

/ ظاهرة مجتمعية  ه���ي  ال���ي���وم  ن��ع��رف��ه��ا  البطالة كما 
ازدهار الصناعة  اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع 
في  للبطالة معنى  ي��ك��ن  ل��م  إذ  ع��ش��ر،  ال��ت��اس��ع  ال��ق��رن  ف��ي 

املجتمعات الريفية التقليدية.    
املاضي نتيجة  القرن  الثالثينيات من  باملغرب: نشأت في 
مناء النمط الرأسمالي وما أدى اليه من تفقير وبلترة ساكنة 
البوادي ونزوح الساكنة إلى هوامش املدن الهامة وبروز أحياء 

القصدير: الدار البيضاء القنيطرة والرباط. 
أقل  للعمل  الطالبني  استيعاب  وتيرة  نابعة عن كون  وهي 

من وتيرة مناء التفقير والبلترة.

احصائيات  

أنواعها وأسبابها الرئيسية
 

أسباب البطالة: 1 -قلة الوظائف 2 -انتشار احلروب 3 
-كثرة العمالة الوافدة -4كثرة الشباب الراغبني في العمل.

أنواع البطالة
في  غاية  أو  نهائيًا  هدفًا  ليس  البطالة  أشكال  عرض  إن 
م��ن وصف  م��ا يقدمه  ب��ل تتوقف ج���دواه على  ذات���ه،  ح��د 
موضوعي واقعي ألشكال البطالة القائمة حتى يسهم ذلك 
في تشخيص دقيق لها، ومن ثم حتليل أعمق وأشمل لكل 
ال��ذي يساعد في وض��ع تصور  األم��ر  وأب��ع��اده��ا،  عناصرها 
علمي ملواجهة اآلثار املترتبة عليها والتخفيف من حدتها.

هناك عدة أنواع للبطالة نذكر منها:
النظام  دوري��ة  عن  والناجتة  )البنيوية(  ال��دوري��ة  البطالة 
الرأسمالي املنتقلة دوما بني االنتعاش والتوسع االقتصادي 
وقف  عنها  ينتج  االقتصادية التي  االنكماش واألزمة  وبني 

التوظيف والتنفيس عن األزمة بتسريح العمال.
تغير  عن  ناجتة  بهيكلة االقتصاد وهي  املرتبطة  البطالة 
التكنولوجي،  التقدم  أو  املنتجات  على  الطلب  هيكل  في 
شروط  ع��ن  بحثًا  أخ��رى  ب��ل��دان  إل��ى  انتقال الصناعات  أو 

استغالل أفضل ومن أجل ربح أعلى.
البطالة املقنعة، وهي تتمثل بحالة من يؤدي عماًل ثانويًا 
أفراد  بضعة  إن  أو  العيش،  سبل  م��ن  كفايتُه  ل��ُه  ي��وف��ر  ال 
يعملون سوية في عمل ميكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان.

عن  املؤقت  التوقف  عن  عبارة  وهي  االحتكاكية:  البطالة 
العمل وذلك بسبب االنتقال من وظيفة ألخرى أو التوقف 
الدراسة  سبيل  ف��ي  أو  أخ���رى  وظيفة  ع��ن  للبحث  امل��ؤق��ت 

وهكذا. 
التي  احلالة  بها  وُيقصد  القسرية  أو  اإلجبارية  البطالة 
أو  إرادت��ه  غير  من  أي  قسري،  بشكل  العامل  فيها  يتعطل 
العمال بشكل قصري  تسريح  اختياره، وحتدث من طريق 
املبكر  املعاش  العمل )مثل ظاهرة  راغب في  العامل  أن  مع 

اإلجباري( وقادر عليه وقابل ملستوى األجر السائد.
الداخلون  يجد  ال  عندما  اإلجبارية  البطالة  حتدث  وقد 
اجلدد لسوق العمل فرصًا للتوظف، على الرغم من بحثهم 
اجلدي عنه، وقدرتهم عليه، وقبولهم ملستوى األجر السائد. 
مراحل  ف��ي  واض��ح  بشكل  يسود  البطالة  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا 
الكساد الدوري في الدول الصناعية، أو في حالة خصخصة 

الشركات واملنشآت العامة في االقتصاد القومي. 
إحجام  ع��ن  الناجمة  البطالة  وه��ي  السلوكية:  البطالة 
اإلنتاجية  العملية  في  املشاركة  عن  العاملة  القوة  ورف��ض 
االجتماعية  النظرة  واالنخراط في وظائف معينة بسبب 

لهذه الوظائف.
البطالة املستوردة: وهي البطالة التي تواجه جزء من القوة 
إحالل  أو  ان��ف��راد  بسبب  معني  قطاع  ف��ي  احمللية  العاملة 
العمالة غير احمللية في هذا القطاع. وقد يواجه االقتصاد 
هذا النوع من البطالة في حال انخفاض الطلب على سلعة 

معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة.

أسباب البطالة
مندمج . 1 أي  تبعي  رأسمالي  بلد  نوعي:  سبب  هناك 

يتأثر   و  ضعف  موقع  من  الرأسمالية  املنظومة  في 
العمل في  و ال شغال.قلة  تنمية  ينتج  وال  بتقلباتها 
يعيشها  التي  والثقافية  االقتصادية  ال��ظ��روف  ظ��ل 
السكان  حلجم  العددي  النمو  أن  شك  فال  املجتمع. 
يعكس أثره علي حجم الداخلني اجلدد لسوق العمل 
عدد  زي���ادة  ف��ي  السكاني  االن��ف��ج��ار  ويتمثل  سنويا، 
العمل بصوره سريعة جدا في  القادرين على  االفراد 
مقابل ثبات عدد الوظائف تقريبا أو ازديادها بصوره 

بطيئة جدا.
الزيادة . 2 فمع  االق��ت��ص��ادي:  للنشاط  البطيء  النمو   

ال��ك��ب��ي��رة ف��ي أع����داد األف�����راد ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى العمل 
النشاط  ي��ن��م��و  ع��ن��ه  وال��ب��اح��ث��ني  ف��ي��ه  وال���راغ���ب���ني 
إل��ى قلة ف��رص العمل  ب��ب��طء مم��ا أدى  االق��ت��ص��ادي 

املتاحة التي تتناسب مع الزيادة في القوى العاملة.

التعليم واحتياجات . 3 القائم بني سياسات  اخللل   
تؤدي  التي  األسباب  بني  من  العمل:  وس��وق  التنمية 
بني  اآلن  القائم  اخللل  عامة،  املتعلمني  بطالة  إل��ى 
سياسة التعليم وسوق العمل. وال يرجع ذلك إلى عدم 
التطابق بني هيكل التعليم وهيكل االقتصاد فحسب 
وإمن���ا ي��رج��ع أي��ض��ا إل���ى االخ��ت��الف ف��ي س��رع��ة منو 
القطاعني. مبعنى أن ينتج التعليم خريجني أكثر من 
قدرة االقتصاد على استغاللهم برغم حاجة املجتمع 

إليهم.
ال���ت���زام ال���دول���ة ب��ت��ع��ي��ني اخل���ري���ج���ني:- فمن . 4 	•  

تتبني س��ي��اس��ة اخل��ري��ج��ني من  ال��دول��ة  ان  امل��ع��روف 
اجلامعات واملعاهد العليا إال انه نظرا للتوسع الهائل 
معدالت  وارت���ف���اع  املختلفة  مب��راح��ل��ه  التعليم  ف��ي 
النموالسكاني واالقبال الشديد علي التعليم تزايدت 
مخرجاته بصوره متصاعدة وأدي التزام الدولة بتعيني 
املخرجات إلى اكتظاظ اجهزة الدولة بعمالة زائدة ال 
تضيف انتاجا بل اسهمت مبا حتصل عليه من اجور 
في زيادة معدالت التضخم وانخفاض انتاجية العمل 
متثل  للخريجني  الفوري  التعيني  سياسة  واصبحت 
عبئا اقتصاديا واجتماعيا ومن ثم كان علي خريجي 
األخري  التعليم  م��راح��ل  م��ن  وغ��ي��ره��م  اجل��ام��ع��ات 

االنتظار سنوات حتي يتم خلق فرص عمل لهم
ال��س��ائ��ده:- متثل اجتاهات . 5 وال��ق��ي��م  االجت��اه��ات   

العمل  املجتمع نحو  كبيره من  االف��راد في قطاعات 
البطالة  مشكلة  ازدي���اد  ف��ي  مهما  عامال  باحلكومة 
الوظيفة  ف��ي  ال��دخ��ول  أن  ال��ذه��ن  ف��ي  يترسخ  حيث 
العمومية باحلكومة ال يحددها فقط مستوي األجور 
بدليل ارتفاع اجور القطاعات اخلاصة عن الوظائف 
احل��ك��وم��ي��ه ب��ل أي��ض��ا امل��رك��ز االج��ت��م��اع��ي والسلطة 
وضمان الوظيفة مدي احلياة مما يدفع البعض إلى 
رفض وظائف القطاع اخلاص امال في احلصول علي 
وظيفه في القطاع العام احلكومي مما ينتج عنه في 

النهاية ارتفاع معدالت البطالة.

البطالة  و الشباب 
معدل الشغل

تراجع مستمر ما بني 1999 و2021: 
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سمات البطالة في املغرب
ظاهرة طويلة األمد

ظاهرة متس الساكنة احلضرية، النساء، الشباب، وحاملي الشهادات العليا
معدالت البطالة 

البطالة وسط الشباب

البطالة حسب الشهادات

الفصل  الثاني 2022 الفصل الثاني 2021 امل�ؤش�����رات
املجم�وع ق�روي حضري املجم�وع ق�روي حضري
30،2 12،7 46،4 30،8 14،7 47,2    24 – 15  سن�ة
18،7 6،4 24،7 20،9 6،3 28,3    34 – 25  سن�ة
6،1 2،1 8،3 7،7 2،7 10,5    44 – 35  سن�ة
2،9 1،1 4،3 4،3 1،3 6،6    45  سن�ة فأكث�ر

آخر االخبار
للنش�اط  الفصلية  امل��ؤش�����رات   :1 اجل����دول 

والشغل والبطال�ة حس�ب وس�ط اإلقام�ة

وجتدر اإلشارة إلى أن البطالة لدى الشباب 
شغل.  ألول  وال��ول��وج  األم���د  طويلة  بطالة  هي 
العاطلني  الشباب  م��ن   70،4% أن  جن��د  وه��ك��ذا 
هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر 
وحوالي ثالثة أرباع الشباب في وضعية بطالة لم 

يسبق لهم أن اشتغلوا )73،4%( .

ش������ب������اب ب������������دون ع�����م�����ل وغ����ي����ر 
متمدرسني 

أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  ربع  من  أكثر 
على  ش��اب(،  مليون  أو1،5    26%( و24   15 بني 
وال  ي��درس��ون  وال  يعملون  ال  الوطني،  الصعيد 
هم  منهم    73،4% أن  كما  تكوين.  أي  يتابعون 
%41،3  متزوجات، و65،7%   فتيات، من بينهن 

  81،7% الفتيات  وتشكل  شهادة.  على  حاصلني 
من هذه الفئة بالوسط القروي.

بالتعليم  التمدرس  سن  في  الساكنة  بني  من 
الثانوي التأهيلي )بني 15 و 17 سنة(،  %12،6 
منهم )270.00  شخص( ال يعملون وال يدرسون 
النسبة  ه���ذه  وت��ب��ل��غ  ت��ك��وي��ن.  أي  ي��ت��اب��ع��ون  وال 

%19،5  بني الفتيات )198.000

آثار البطالة على الشباب
- فقدان الشغل =  مساس باحلق في الشغل

تعطيل  عجيبة   مفارقة   : باإلقصاء  شعور   -
واالبداع  اإلنتاج  عن   متنوعة  و  كبيرة  لطاقات 

ف���ي ح���ني ه��ن��اك خ��ص��اص ب���ني ف���ي امل��ي��ا دين 
والقطاعات

عادية  حل��ي��اة  آف���اق  غ��ي��اب  نفسية:  مشاكل   -
)دخل الئق ، بناء أسرة ، اندماج اجتماعي (

الشغل  كحق طبيعي  بالعق في  وع��ي  األه��م: 
النضال  و ض�����رورة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ف���ي  ح���ق���وق  م���ن 
الشهادات   حلملة  الوطنية  اجلمعية   ( ألجله 
شعبية  مبادرات  تنسيقيات،  باملغرب،  املعطلني 

محلية.....(

البطالة/   و  الشغل  إشكالية  م��االت 
محددات أساسية

دميوغرافية ) املغرب(
و اقتصادية /سياسية ) توترات وحروب(
الركود التضخمي =  ال شغل إضافي + تدهور 

املعيشة
تعاني  التي  النامية  ال��دول  على  سلبية  تبعات 
الطاقة،   ، ال���غ���ذاء  ث��الث��ي��ة األب���ع���اد:  أزم����ة  م��ن 

والتمويل 
كان  مل��ا  اس��ت��رج��اع  صعوبة  املغربي  االق��ت��ص��اد 

عليه قبل كوفيد: آفة املديونية

الفصل  الثاني 2022 الفصل الثاني 2021
امل�ؤش�����رات

املجم�وع ق�روي حضري املجم�وع ق�روي حضري

387 1 199 188 1 605 1 235 370 1 السك�ان النشيط�ون العاطل�ون 
)باآلالف(

32،3 18،5 34،6 30،6 15،5 33,2 نسبة اإلن�اث ضم�ن السكان 
النشيطني العاطلني )%(

11،2 4،2 15،5 12،8 4،8 18,2 مع�دل البطال�ة )%( 
9،9 4،5 13،2 11،9 5،5 15،9 ذك�ور

15،1 3،1 23،3 15،9 2،8 25,6 إن�اث
30،2 12،7 46،4 30،8 14،7 47,2    24 – 15  سن�ة
18،7 6،4 24،7 20،9 6،3 28,3    34 – 25  سن�ة
6،1 2،1 8،3 7،7 2،7 10،5    44 – 35  سن�ة

2,9 1,1 4,3 4,3 1,3 6,6 سنـة فأكثـر  45   

3,6 1,7 6,3 5,0 2,1 9,0 بـدون شهـادة

18,0 10,1 20,1 20,4 11,7 22,8  حاصـل علـى شهـادة

املص�در: البحث الوطني حول التشغيل، املندوبية السامية للتخطيط. 1
بالنسبة للتعاريف واملصطلحات واملؤشرات املستعملة، انظر املعجم على املوقع اإللكتروني للمندوبية السامية للتخطيط: . 2

http://www.hcp.ma
األرقام املدرجة هي أرقام مدورة/تقريبية. قد تكون النتيجة املقربة ملزيج من األرقام )التي تتضمن قيمها الفعلية( مختلفة . 3
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شّكلت قضية فلسطني ونضال شعبها رافًدا ملهًما حلركاٍت عدة في كفاحها ضد 
لإلمبريالية  املناهضة  القوى  ولدى  والديكتاتوريات،  اإلمبريالية  والهيمنة  االستعمار 
أن تغيب أي من هذه  ركائزًيا، وندر  الفلسطينية عنصًرا  القضية  املوقف من  يعتبر 
أو موجٍة عدوانّية،  رئيسّية  أي محطٍة  في  التضامن مع شعب فلسطني  القوى عن 

ولكن حدود هذا التضامن وقدرته على التأثير أمر آخر.

تستطع  لم  لفلسطني،  املؤيدين  اآلالف  ومئات  لعشرات  ثابت  حضوٍر  مقابل  وفي 
عصب العدوان والنهب املتحالفة مع الصهاينة أن حتشد اآلالف في شوارع أي مدينة 
ما  ذلك  ومع  الرأسمالي،  املركز  دول  وخ��ارج  األرضية،  الكرة  في اجلزء اجلنوبي من 
زالت السياسات الرسمية حلكومات دول متلك شعوبها، هذا املوقف دون حدود الدعم 
إن وصول قوى تقدمّية يسارّية واضحة في رفض  الفلسطينّية، بل  للحقوق  املفيد 
بتحقيق  يتكفل  لم  بالدها،  في  للحكم  فلسطني،  شعب  على  وعدوانها  الصهيونّية 

إزاحات كبرى في السياسات الرسمية جتاه الكيان.

بقدرتها  باألساس  ولكن  القوى،  هذه  مواقف  وص��دق  بجدية  يتعلق  ال  األم��ر  هنا 
وقدرتنا كفلسطينيني على إحداث حتّول في سياسات دولها، وأن يكون هذا التحول 
ذو فائدة حقيقّية في دعم نضال الفلسطينيني، فهذه القوى ذاتها لم تنجح خالل 
وجودها في السلطة رسمًيا في حماية حقوقها، أو حقوق اجلماهير التي اختارتها 
املنتخب مؤخًرا، قد تعّرض للسجن بتهم  البرازيلي  الرئيس  أّن  للحكم، ولنذّكر هنا 
األمريكّية  الهيمنة  منظومة  مع  املتحالفة  اليمينّية  العصبة  صنعتها  ضده  ملفقة 
والصديقة أيًضا للكيان الصهيوني، وكذلك أّن معظم القوانني واملشاريع التي مت سنها 
ما  سرعان  التقدمّية؛  القوى  قبل  من  وغيرها  البرازيل  في  الفقراء  حقوق  حلماية 
كان يتم تعطيلها بفعل أجهزة الدولة وخضوعها لسلطة رأس املال، أو عودة حلفاء 
رأس املال ملوضع احلكم، وفي بلدان أخرى مثل فنزويال ُنّظمت االنقالبات العسكرّية 
اإلمبريالّية  للهيمنة  اخلضوع  رفض  حكم  نظام  إلسقاط  فقط،  البالد  وحوصرت 

وحاول إطعام فقراء بالده.

حتويل الشراكة في املعاناة من ظلم وهيمنة املنظومة اإلمبريالّية، إلى حتالٍف مفيد 
أمر  الصديقة؛  الشعوب  من  وغيرها  الالتينية  أمريكا  وشعوب  فلسطني  شعب  بني 
والقوى، وصياغة رؤى  الشعوب  أواًل حتديد مطالبنا كفلسطينيني من هذه  يتطلب 
تفصيلّية حول اإلزاحة الواجب حتقيقها في مواقف كل دولة، ودور ذلك في إطار عمل 
كبير؛ يرمي حلصار وعزل االحتالل ومحاكمة مجرمي احلرب الصهاينة على طريق 
هزمية املشروع الصهيوني وإنهاء الغزو الواقع على فلسطني. إلى حينه علينا أن ندرك 
البرازيليني هي  أن كل نقطة تقّدم يحققها لوال دا سيلفا ورفاقه في حتسني حياة 
والكيان  املتحدة  الواليات  إسقاط حلفاء  وأن  وقضيتها،  لفلسطني  مصلحة صافية 
الصهيوني من مواقع احلكم، يعني الكثير من التحسن بالنسبة لشعوب هذه البالد 
موضع  في  بولسونارو  برؤية  يرغب  من  الكوكب،  هذا  سّكان  من  العظمى  وللغالبية 
سلطة في هذا العالم، بالتأكيد يعاني من خلل ما في حكمه على الواقع، ولكن من 
يترك فرصة وجود صديق لفلسطني مثل لوال دا سيلفا في موقع احلكم في البرازيل، 
أن  الفلسطينّية، يجب  القضية  من  البالد  هذه  في موقف  نوعية  نقلة  إح��داث  دون 
يدرك أن موقعه ليس نسج السياسات نيابة عن الفلسطينيني، وليبحث عن مقعد في 

صفوف املتفرجني واجلماهير ورمبا مقاعد التضامن.

أصدقاء فلسطني: نحو التضامن املفيد

رآي  مجلة                              الفلسطينية

سويدية  ج��م��ع��ي��ات  ن��ظ��م��ت  س���ت���وك���ه���ول���م/ 
فلسطينية وعربية وأحزاب صديقة ومتضامنون 
وم��ن��اض��ل��ون س���وي���دي���ون، ال���ي���وم األح�����د، وقفة 
الشعب  م���ع  ح���اش���دة  ت��ض��ام��ن��ي��ة  ج��م��اه��ي��ري��ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ب��ع��ن��وان "أوق���ف���وا ج���رائ���م نظام 

االبرتهايد بحق الشعب الفلسطيني".

االوروبي  االحت��اد  الوقفة،  في  املشاركون  ودع��ا 
وامل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي، إل���ى االب��ت��ع��اد ع���ن سياسة 
االحتالل  دولة  على  والضغط  املعايير  ازدواجية 
لوقف جرائم احلرب ضد املواطنني الفلسطينيني 
ف��ي ن��اب��ل��س وج��ن��ني وال��ق��دس وغ����زة  واالراض����ي 
عليها،  العقوبات  وفرض   . احملتلة  الفلسطينية 
والصليب  امل��ت��ح��دة  األمم  م��ن��ظ��م��ات  وط��ال��ب��وا 
برفع  االنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي  االحمر 
العنصري  الفصل  نظام  على  والضغط  صوتهم 
واالعدام  االغتيال  سياسات  لوقف  ومستوطنيه 
امليداني واالعتقال واجلرائم والعمل على توفير 

احلماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الدولي  واملجتمع  االوروب����ي  االحت���اد  وط��ال��ب��وا 
دولة  على  والضغط  املعايير  ازدواج��ي��ة  مب��غ��ادرة 
االحتالل االسرائيلية لوقف جرائم احلرب ضد 
العقوبات عليها  الفلسطينيني وفرض  املواطنني 
. ودعوا املجتمع الدولي ومنظمات االمم املتحدة 
وال��ص��ل��ي��ب االح��م��ر ال���دول���ي  وم��ن��ظ��م��ات حقوق 
االنسان لرفع صوتها والضغط على نظام الفصل 
ومستوطنيه  االسرائيلي  االحتاللي   العنصري 
و  امليداني  واالع���دام  االغتيال  سياسات  ل��وق��ف  
االعتقال واجلرائم  والعمل  على توفير احلماية 

الدولية للشعب الفلسطيني حتت االحتالل.

منظمات  ب��وض��ع  امل��ت��ح��دة  االمم  ط��ال��ب��وا  كما 
املستوطنني االرهابية على قوائم االرهاب.

ن��ض��االت شعبنا    م��ع  ال��ت��الح��م   على  مؤكدين 
ومقاومته الباسلة في فلسطني احملتلة .

املؤيدة  ال��ك��ل��م��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ق��اء  ومت مت 
لنضال الشعب الفلسطيني .حيث  القى  النائب 
كلمة   ) مولر  )أوال  السيد  السويدي  البرملان  في 
منظمة  تقرير  نتائج  تاييد  على  فيها  م��ؤك��دا 
ال��دول��ي��ة )ام��ن��ي��س��ت��ي (اخل����اص بالوضع  ال��ع��ف��و 
الفلسطيني .كما ندد بسياسة االعتقال االداري 
وانصياع  االداري  قانون االعتقال  بالغاء  مطالبا 
اسرائيل لقرارات الشرعيه الدوليه .كما اكد على 
تقرير  اج��ل  من  الفلسطيني  الشعب  كفاح  دع��م 

املصير وقيام دولته املستقلة .

 وعن مجموعة كسر احلصار تكلم السيد ستيج 
بروكفيست  مؤكدا  على حق الشعب الفلسطيني 

وعلى حرية  اإلسرائيلي  االحتالل   مقاومة  في 
االس���رى .وش���دد على ض���رورة  ف��رض العقوبات 
ينصاع  حتى  االسرائيلي  االبرتهايد  نظام  على 
الشعب  ح��ق  واجن���از  ال��دول��ي��ة  الشرعية  ل��ق��رارات 

الفلسطيني في احلرية واالستقالل والعودة، 

وال���ق���ى ال��س��ي��د ص��ال��ح زي�����دان ع��ض��و املجلس 
شهداء  فيها  ح��ي��ا   كلمة  الفلسطيني  ال��وط��ن��ي 
الفلسطينية  امل��دن  وكافة  وجنني  نابلس  مدينة 
الى  ال��دول��ي  .ودع���ا االحت���اد االوروب����ي واملجتمع 
االحتالل  على  والضغط  مبكيالني  الكيل  ع��دم 
االسرائيلي العنصري لوقف جرائمه ضد الشعب 
ينهي  حتى  عليه  العقوبات  وف��رض  الفلسطيني 
ال��ب��غ��ي��ض وي��ن��ج��ز الشعب  اح��ت��الل��ه االج���رام���ي 
 . والتي  املشروعة  الوطنية  حقوقه  الفلسطيني 
السيد  الفلسطينية  اجلاليات  احتاد  رئيس  واكد 
نائل  التونسي على ان العدوان االسرائيلي على 
الشعب  على  حرب  اعالن  هو  الفلسطينية  املدن 

الفلسطيني وان االحتالل االسرائيلي الغاشم لن 
يفلح في كسر ارادة شعبنا . داعيا الى محاسبة 
ضد  وانتهاكاتها  جرائمها  على  االحتالل  دول��ة 
حق  ع��ل��ى  م��ؤك��دا  ال��ب��ط��ل  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب 
حتى  ومقاومته  نضاله  في  الفلسطيني  الشعب 
السيد  واش��ار    ، ويرحل  االحتالل عصاه  يحمل 
علي هدروس مسؤول تنسيقية السويد  للتحالف 
االوروب��ي ملناصرة االسرى  الهمية دعم االسرى 
منوها  االح���ت���الل  س��ج��ون  ف���ي  الفلسطينيني 
بصمودهم االسطوري ونضالهم املستمر من اجل 
احلرية من سجون االحتالل االسرائيلي مطالبا 
البرملان السويدي الرسال جلنة لتقصي احلقائق 
الصوت  ورفع  احملتلة  الفلسطينية  االراض��ي  الى 
ف��ي ادان����ة  ج��رائ��م االح��ت��الل وال��ض��غ��ط لوقفها 
، وت���ن���اول االس���ت���اذ ح��س��ني ع��ل��ي��ان م��دي��ر مركز 
الوقفات  في  املشاركة  اهمية  السويد  في  العداله 
االحتجاجية لتسليط الضوء على معاناه شعبنا 
وف��ض��ح مم��ارس��ات االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي على 
الني  السيدة  اشارت  وفي اخلتام  ارض فلسطني. 
دعم  ال  السويدي  الشيوعي  احلزب  رئيسة  كالت 
ولكفاح  الفلسطينية  للقضية  امل��ط��ل��ق  ح��زب��ه��ا 
اجل  من  وقاومته   املناضل  الفلسطيني  الشعب 
احل��ري��ة داع��ي��ة ال��ى ف��رض ال��ع��ق��وب��ات على دولة 
تفكيك  حتى  العنصرية  االسرائيلي  االح��ت��الل 
االسرائيلي  االحتاللي  العنصري  الفصل  نظام 
ك��م��ا ج���رى ف��ي ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا  ون��ي��ل الشعب 
في   امل��ش��روع��ة  ال��وط��ن��ي��ة  حل��ق��وق��ه  الفلسطيني 
القدس.  بعاصمتها  الفلسطينية  والدولة  العودة 
وللمقاومة  فلسطني  حلرية  احملتشدون  وهتف 
الباسلة في نابلس وجنني والقدس وغزة وعموم 

االراضي الفلسطينية احملتلة.

السويد: 
وقفة تضامنية مع شعبنا وتنديدا بجرائم االحتالل
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هي  ضريبية"  أل���وان  ب��دون  االجتماعية  "ال��دول��ة  إن 
قانون  فمشاريع  سياسية.  لكذبة  تأكيد  بساطة  بكل 
املالية هي حلظات من احلقيقة، ألن التدابير واألرقام 
التي تتضمنها ال تقوى على إخفاء النوايا احلقيقية 

بسهولة.

املستوى  على  الرئيسي  اجل��ان��ب  يتعلق  إذا،  ه��ك��ذا 
الضريبي في مشروع قانون املالية لسنة 2023، ببرنامج 

أجرأته  تتم  بالشركات،  خاص  انتقالي 
الثالث  ال��س��ن��وات  م��دى  على  تدريجًيا 
ويتعلق   .2025 إلى   2023 من  املقبلة، 
األم�����ر ق��ب��ل ك���ل ش����يء ب��ال��ت��خ��ل��ي عن 
اإلعفاءات  أو  االستثناءات  العديد من 
االحتاد  م��ن  ضغط  حت��ت  الضريبية، 
هذه  إل��ى  ينظر  ال��ذي   ،)EU(األوروبي
اإلجراءات على أنها مصدر "للمنافسة 
فيما  ال سيما  العادلة"،  غير  الضريبية 
األجنبي.  االس��ت��ث��م��ار  ب��ج��ذب  يتعلق 
وي��ن��ط��ب��ق ه�����ذا ب��ش��ك��ل خ�����اص على 
  )ZAI( الصناعي"  التسريع  "مناطق 
بعد أن حلت محل ما يسمى "املناطق 
كحالة  أو  القدمية،   "offshore احل��رة 
املالية  البيضاء  ال��دار  مدينة  "منطقة 
 CFC( zone Casablanca Finance(
City   "، كما يجب حسب هذا املشروع 
بشكل  امل��م��ن��وح��ة  امل���زاي���ا  ت��خ��ت��ف��ي  أن 

خاص للشركات املصدرة.

ميثل االحتاد األوروب��ي أكثر من 70٪ 
وهذه  امل��غ��رب.  وص�����ادرات  واردات  م��ن 
إنها قدمية  بل  ليست جديدة،  التبعية 
حاول  األخيرة،  السنوات  في  وبنيوية. 

خالل  من  لكن  الكبار".  ساحة  في  "يلعب  أن  املغرب 
في  عليها  املنصوص  اجلديدة  الضريبية  اإلج��راءات 
مشروع قانون املالية 2023، خطا املغرب أخيًرا خطوة 
االستمرار في  للتعبير عن موافقته على  ال��وراء،  إلى 
االكتفاء مبكانه التقليدي املتمثل في "تابع" و"خادم 

للمصالح اإلمبريالية".

 3 تستمر  أن  يتعني  ال��ت��ي  االنتقالية  امل��رح��ل��ة  بعد 
أن   2023 لسنة  املالية  قانون  مشروع  يتوقع  سنوات، 
يكون "معدل الضريبة العادي، من حيث الضريبة على 
الشركات )IS(، 20٪ جلميع القطاعات. )وللتذكير، كان 
 ،1986 البداية، عام  املزعوم، في  الطبيعي  هذا املعدل 
متزايد  تطبيق معدل ضريبي  يتوقع  كما   .)52٪ هو 
٪35 على الشركات التي يزيد دخلها اخلاضع  بنسبة 
وأخيًرا،  يساويها.  أو  درهم  مليون   100 عن  للضريبة 
مت التخطيط ملعدل ضريبة أعلى بنسبة ٪40 للقطاع 
امل��ال��ي )ال��ب��ن��وك، ش��رك��ات ال��ت��أم��ني، ص��ن��دوق اإلي���داع 
والتدبير، إلخ(، اخلاضع للضريبة حالًيا مبعدل 37٪. 
هذا، وال شيء يقال عن قطاعات مثل الهيدروكربونات، 

حيث توجد حاالت االحتكار والريع ثابتة.

معدل  تخفيض  أخ��رى،  ناحية  من  املشروع  ويتوقع 
واألسهم  األسهم  )دخ��ل  األسهم  أرب��اح  الضريبة على 

والدخل املماثل( من ٪15 إلى ٪10. وتعتبر هذه هدية 
ضريبية رائعة تقدمها "الدولة االجتماعية" ألصحاب 

رأس املال.

فيما يتعلق بالضريبة على الدخل )IR( ، التي يأتي 
أكثر من ٪75 منها من األجور والدخل املماثل، يتوقع 
املشروع أال يشهد املقياس )Al jadoual (  الذي يرجع 
تاريخه إلى عام 2010 أي تغيير. ويتوقع إجراء بعض 

القابلة  املهنية"،  "املصروفات  مستوى  على  التعديالت 
والتي  للضريبة،  اخلاضع  املبلغ  إجمالي  من  للخصم 
للمبالغ   25٪ إل���ى   20٪ م��ن  نسبتها  ت��زي��د  أن  ي��ج��ب 
اإلجمالية التي تزيد عن 78000 درهم، ومن ٪20 إلى 
درهم،  أل��ف   78 م��ن  أق��ل  م��ن  اإلجمالية  للمبالغ   35٪
املذكورة من  املهنية  مع رفع حد اخلصم للمصروفات 
30 ألف دره��م إلى 35 ألف دره��م. وس��وف لن ينتج عن 
بالنسبة  ال��ف��ت��ات.  ه��ذا س��وى بعض 
تزيد  أن  يتوقع  أيًضا،  للمتقاعدين 
الثابت من  املعدل) اخلصم  (ع��الوة 
للمبلغ  فقط  ول��ك��ن   ،70٪ إل��ى   60٪
الذي  للضريبة  اخلاضع  اإلجمالي 
وه���ذا ال  دره���م.   168000 ع��ن  يقل 
األثر  م��ن  للتخفيف  ح��ت��ى  يكفي 
ال��ت��ض��خ��م الذي  مل��ع��دل  احل��ق��ي��ق��ي 
املنصرم،  في شهر غشت   8٪ جت��اوز 

حسب بنك املغرب.

م����ن ن���اح���ي���ة أخ��������رى، ي���ج���ب أن 
تتماشى معدالت الضرائب املطبقة 
املنبع،  م����ن  االق���ت���ط���اع���ات  ع���ل���ى 
املقدمة لفئات معينة من "املوظفني
مع  الدائمني"،  غير    Travailleurs
من  لالقتطاع  اخلاضع  غير  املعدل 
احلال  هو  وه��ذا   .30٪ البالغ  املنبع 
ملوظفي  ب��ال��ن��س��ب��ة  خ����اص  ب��ش��ك��ل 
اخلاضعني  الدائمني  غير  التعليم 
الضريبة  للضريبة حالًيا، من حيث 
بدون   17٪ ، مبعدل   IRالدخل على 
اق��ت��ط��اع م��ن امل��ن��ب��ع. وب��امل��ث��ل، فإن 
نظام املقاولة الذاتية سيكون عمليا 
ألف   50 قدرها  عتبة  حتديد  خ��الل  من  "مخططا"، 
احلد،  هذا  بعد  السنة، ال ميكن جتاوزها.  في  دره��م 
يتم تطبيق الضريبة من املنبع مبعدل ٪30. وبالتالي 
إلى   )1٪ أو   0.5٪( أقصى  الضرائب من حد  ستنتقل 

آخر( 30٪ )!.

 ،TVA املضافة  القيمة  على  بالضريبة  يتعلق  فيما 
يتعني حسب املشروع أن يتماشى معدل ٪10، املطبق 
على خدمات بعض املهن احلرة مثل احملامني أو كتاب 

العدلNotaires ، مع املعدل العادي البالغ 20٪.

ال  ه��ذا  املالية  قانون  مشروع  أن  ب��اإلش��ارة  واجلدير 
يتضمن أي كلمة عن اإلعفاء الكلي لألدوية، من حيث 
الضريبة على القيمة املضافة. كما ال توجد كلمة حول 
فرض الضرائب على السلع الكمالية، مبعدل متزايد، 

فوق ما يسمى املعدل الطبيعيnormal  البالغ 20٪.

تثبت،  التي  الضريبية  اإلج���راءات  هذه  فإن  وهكذا، 
تكشف عن  امل���ال،  ل��رأس  مواتية  أنها  ش��يء،  ك��ل  قبل 
الطبيعة احلقيقية لدولة ليس لها أي شيء اجتماعي.

الضرائب: إجراءات في خدمة الرأسمال قبل كل شيء
نظرة نقدية حول مشروع قانون املالية 2023

عزيز مسعودي

يتوقع المشروع  
تخفيض معدل الضريبة على 

أرباح األسهم )دخل األسهم واألسهم 
والدخل المماثل(،  من ٪15 إلى 10٪. 

وتعتبر هذه هدية ضريبية رائعة تقدمها 
"الدولة االجتماعية" ألصحاب رأس المال.

 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل )IR(، التي 
يأتي أكثر من ٪75 منها من األجور والدخل 

المماثل، يتوقع المشروع أال يشهد المقياس 
)Al jadoual(  الذي يرجع تاريخه إلى عام 

2010 أي تغيير. 
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الشباب والشغل والبطالة باملغرب

باملغرب  ال��ش��غ��ل  وق��ط��اع  الهيكلي  ال��ت��ق��ومي  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
سنها  ال��ت��ي  املخططات  مجمل  أن  حيث  هجوما  ي��ع��رف 
املغرب والتي لها عالقة بالشغل تكرس أكثر فأكثر التوجه 
النيولبرالي هذا التوجه الذي يختزل األجراء في أبعادهم 
مع  اإلنتاجية(  املردودية،  )الفاعلية،  احملضة  االقتصادية 
والنفسية  واملعنوية  الفكرية  حلاجياتهم  ممنهج  تهميش 
للهشاشة خاصة  الرئيسي  السبب  هو  وهذا  واالجتماعية، 

وسط الشباب.

  وهذا ما يفسر حاليا آخر مخططات النظام في مجال 
القطاع  ف��ي  الهشاشة  تعميم  م��ن  متكنه  فبعد  التشغيل 
العمومية-  -الوظيفة  العام  القطاع  إل��ى  انتقل  اخل��اص، 
إلى  الهادفة  والبرامج  التدابير  من  مجموعة  اتخاذه  عبر 
 2016 9 غشت  مرسوم  أبرزها  العمومية  الوظيفة  تفكيك 
التشغيل مبوجب عقود  وكيفيات  بتحديد شروط  متعلق 
اإلدارات العمومية تطبيقا للسياسات النيوليبرالية املمالة 
املرسوم  العاملية، حيث شكل هذا  املالية  الدوائر  من طرف 

تراجعا خطيرا في مجال استقرار العمل 
وت��ك��ري��س ال��ه��ش��اش��ة، ف��امل��ادة 3 م��ن هذا 
الذين  لترسيم  إمكانية  أية  تلغي  املرسوم 
فرض عليهم التعاقد في أطر اإلدارة. كما 
جند من بني مواده اخلطيرة املادة 20 التي 
تنص على انه في حالة إنهاء عقد الشغل 
اإلدارة،  رئيس  ط��رف  من  سريانه  خ��الل 
فإن التعويض املستحق ال يتجاوز بشكل 
عام أجرة شهر واحد، أما إذا انتهى عقد 
الشغل في سنته األولى فإن مرسوم 2016 
ال ينص على أي تعويض مستحق للعون 
لإلدارة  تعطي   11 امل���ادة  أن  كما  املعني. 
تعويض  أو  إخطار  دون  العقد  فسخ  حق 
أخ��ط��اء مهنية  ال��ع��ون  ف��ي ح��ق  تبث  "إذا 
العون محروما من  يكون  فيما  خطيرة". 
للدفاع  غيره  أو  نقابي  مبمثل  االستعانة 

عن مصاحله.

بعدة  متيزت  املاضيتني  السنتني  أن  بالذكر  واجلدير     
زيارات لوفود الدوائر املالية العاملية وإشرافها املباشر على 
تنفيذ إمالءاتها، كزيارة وفد من صندوق النقد الدولي في 
يوليوز 2017 ثم في فترة ممتدة ما بني أكتوبر ونونبر: وفي 
التي  الهيكلية"  الوفود ب"اإلصالحات  هذه  تنوه  زي��ارة  كل 
العمومية  النفقات  تخفيض  في  املتمثلة  املغرب  أجنزها 
الوطنية،  العملة  وتعومي  االجتماعية  الصناديق  وتفكيك 
بهاته اإلصالحات  فيه  ينوه  كان  الذي  الوقت  أنه في  كما 
كانت احلركات اجلماهيرية تعبر عن غضبها من اعتمادات 
هاته اإلجراءات ومتثلت أساسا في حراكات شعبية واجهها 

النظام بالتخوين والقمع واالعتقاالت.

التشغيل  تراجع  السياسات  ه��ذه  نتائج  من  فكانت       
العمومي نتيجة لتقليص التوظيف في القطاع العمومي 
هذا  أدى  العمومية  املؤسسات  من  مجموعة  وخوصصة 
التشغيل  نسبة  انخفاض  إلى  العام  القطاع  على  الهجوم 
من  التسعينات  بداية  منذ  وخصوصا  باملغرب  العمومي 
إلى   1994 سنة   %13 من  انخفضت  حيث  املاضي  القرن 

8.7% سنة 2014.

هذه  م��ن  املتضررين  أب���رز  يعتبر  املغربي  وال��ش��ب��اب       
نسبة  بتراجع  أقرت  الرسمية  التقارير  أن  األوض��اع حيث 
الشباب في الوظيفة العمومية فحسب تقرير حول املوارد 
بلغت   ،2018 لسنة  املالية  قانون  املرفق مبشروع  البشرية، 
ونسبة   ،9% سنة   25 م��ن  األق��ل  الشباب  املوظفني  نسبة 

%35.. في حني  25 و35 سنة  الذين تتراوح أعمارهم بني 
ارتفعت نسبة الشغل الناقص وسط الشباب الذين ال تتجاوز 
أعمارهم 30 سنة إلى %38.2 من مجموع املشتغلني الذين 

هم في وضعية الشغل الناقص.

ارتفاعا  أيضا  البطالة  ب��امل��وازاة مع هذا عرفت نسبة      
وسط الشباب خالل السنوات األخيرة فقد أعلنت املندوبية 
السامية للتخطيط أن عدد العاطلني سنة 2017 قد ارتفع 
بلغ  الذين  احلضري،  بالوسط  كلهم  شخص،   49.000 ب� 
عددهم اإلجمالي 1.216.000، وبلغت نسبة العطالة 10.2% 
على الصعيد الوطني و%14.7 بالوسط احلضري، وأن أعلى 
معدالت البطالة وسط الشباب املتراوحة أعمارهم ما بني 
15 و24سنة ب %26،5 على الصعيد الوطني و%42.8 على 
الصعيد احلضري، كما بلغت نسبة العطالة %23.3 ضمن 
حاملي الدبلومات العليا، و%25.9 ضمن حاملي دبلومات 
شهادات  حاملي  ضمن  و25.7%  يعادلها،  وم��ا  التقنيني 

التخصص املهني.

   إن الوضع الكارثي الذي آل إليه املعيش اليومي للشبيبة 
املغربية، املطبوع بكثير من التهميش وإعدام الكرامة وكبلت 
الطاقات الكامنة في قطاعات واسعة منها، كنتيجة مباشرة 
املخزن  دولة  تبني  جراء  الشغل،  وهشاشة  البطالة  لتفشي 
العاملية،  اإلمبريالية  ط��رف  م��ن  مم��الة  فاشلة  س��ي��اس��ات 
حسب املعطيات التي عمدنا إلى حتليلها أعاله، يؤشر على 
أن كفاح الشبيبة املغربية من أجل الكرامة والدميقراطية 

مفتوح على آفاق أكثر رحابة من ذي قبل.

العاملة وحركة      فأمام هذا األوض��اع خاضت الشبيبة 
مجال  ف��ي  للنضال  األس��اس��ي��ت��ني  )ال��واج��ه��ت��ني  املعطلني 
الوحدة  هو  ينقصها  ما  أن  غير  مريرة  نضاالت  الشغل( 
والتنظيم، فحركة املعطلني اليوم موجودة في أغلب املدن 
غياب  حتى  أو  ضعف  م��ن  تعاني  لكنها  امل��غ��رب  ومناطق 
التنسيق بينها مما يجعل نضاالتها محدودة وغير مؤثرة، 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  تراجع  بعد  خاصة 

املعطلني كميا ونوعيا.

أم�����ا ح���رك���ة ال��ش��ب��ي��ب��ة ال���ع���ام���ل���ة فهي 
االنقسام  وضعية  ع��ن  تشذ  ل��م  األخ���رى 
وال��ت��ش��ت��ت ه���ذه، ف��ب��ن��اء ع��ل��ى ج��ان��ب من 
تخترق  فئة  كونها  في  املتمثل  طبيعتها 
فهي  املهنية،  والقطاعات  الطبقات  كامل 
منقسمة بذلك قياسا على االنقسام الذي 
تعانيه الطبقة العاملة والشغيلة املغربية 
التي  نفسها  باألسباب  ومحكومة  عامة، 
حكمتها. لذلك فإن واقع احلال بالنسبة 
النضال  في  املنخرطة  املغربية  للشبيبة 
بفعل  وانقسامها  بتشتتها  يقر  ال��ي��وم، 
وضعفها  النقابية،  واالنقسامات  التشتت 

بضعف هذه األخيرة.

املناضلة  الشبيبات  ق��وة  ضعف  أم��ا     
التقدمية، والقادرة على توجيه القطاعني 
واجهة  على  النضال  حلركة  األساسيني 
يظل  فهو  كليتها،  في  والتشغيل  البطالة 
احلركة  قطاعات  ن��ه��وض  أم���ام  األس��اس��ي  ال��ذات��ي  املعيق 
تواجد  فرغم  وأهدافها،  وحدتها  حتقيق  نحو  وتقدمها 
عدد مهم من الشباب التقدمي في صفوف حركة املعطلني 
)خريجو الفصائل الطالبية التقدمية..( واحلركة النقابية 
ورغم  باملغرب..(،  التعليم  شباب  احتاد  العاملة،  )الشبيبة 
كأفراد  بها  يتقدمون  التي  والقوية  النوعية  املساهمات 
مشاركتهم  بقيت  للمسؤوليات،  حتملهم  في  ومجموعات 
يستطيعوا  ولم  املطلوب،  املستوى  دون  تلك  ومساهمتهم 
وال حمايتها  وقطاعاتها  احلركة  انقسامات  تعميق  وقف 
أن  كما  والبيروقراطية،  االنتهازية  القوى  من  وحتصينها 
ولن  لم  احل��دود،  تلك  وفي  الطريقة  بتلك  التواجد،  ذلك 
يؤهلها البتة إلى جتاوز االنقسام والتشتت وغياب البرنامج.

إعادة  املناضلة  التقدمية  القوى     وهذا ما يطرح على 
واجهة  على  ال��ن��ض��ال  ح��رك��ة  تأطير  كيفية  ف��ي  التفكير 
الضعف  فرغم  األساسيني،  بقطاعيها  والتشغيل  البطالة 
وموضوعيا،  ذاتيا  لتشخيصها  وفقا  اليوم،  تعانيه  ال��ذي 
وهي  عنها،  غنى  ال  إستراتيجية  أهمية  ذات  تبقى حركة 
تختزن إمكانات هائلة للنضال والوحدة الذاتية والتنظيم، 
ميكنها إذا ما جنحت في الوعي بها واستثمارها أن تدفع 
وأيضا  والتشغيل،  البطالة  واج��ه��ات  على  النضال  عجلة 
بدفعها في االنخراط الفعلي بالصراع االجتماعي القائم 

عامة.

سعد مرتاح

على القوى 
التقدمية المناضلة إعادة 

التفكير في كيفية تأطير حركة 
النضال على واجهة البطالة والتشغيل 
بقطاعيها األساسيين، فرغم الضعف 
الذي تعانيه اليوم، وفقا لتشخيصها 

ذاتيا وموضوعيا، تبقى حركة ذات أهمية 
إستراتيجية ال غنى عنها، وهي تختزن إمكانات 

هائلة للنضال والوحدة الذاتية والتنظيم، 
يمكنها إذا ما نجحت في الوعي بها 

واستثمارها أن تدفع عجلة النضال على 
واجهات البطالة والتشغيل، وأيضا 

بدفعها في االنخراط الفعلي 
بالصراع االجتماعي القائم 

عامة.
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ورقة تعريفية للجمعية الوطنية   - 1

الوطنية  م�ستقل هي اجلمعية  تقدمي دميقراطي  إطار 
ضد  أساسا  ت�ناضل  باملغرب،  ال�معطلني  الشهادات  حلملة 
في  ال�مغربية  ال�دول�ة  س�ي�اس�ة  وف�ضح  وال�تهميش  البطالة 
مجال الشغل، ُيعتقلون ويستشهدون أعضاءها دفاعا عن 
احلق في الشغل ال�م�ناس�ب لل�ش�واه�د وذلك ب�كاف�ة ال�وسائ�ل 
ال�مست�وى  على  س��واء  ال�مش�روعة  ال�نضال�ية  واألش��ك�����ال 

ال�محلي، اإلق�ل�ي�مي، اجلهوي أو الوطني والدولي. 

السياسيني  ال�م�عتقل�ني  بي�ن بع�ض  ن�ق�اش س�ي�اس�ي�  بع�د 
الوطني  االحت��اد  ومناضلي  واملعاهد  اجلامعات  وخرجي 
ط�ل�ب�ة  ت�سج�ي�ل  رف�����ض  بع�د  وخ��اص��ة  ال�مغ�رب،  لطلبة 
التأسيسي  الوطني  ال�م�ؤت�م�ر  انع�ق�د  ال�ف�ل�س�ف�ة.  ش�ع�ب�ة 
باملغرب  ال�م�ع�طلني  ال�ش�ه�ادات  حلم�ل�ة  الوطنية  للجمعية 

الكونفدرالية  1991 مبقر  أكتوبر   26 في 
الدميقراطية للشغل بالبيضاء كأول إطار 
به�دف  ودول�يا  وط�ن�يا  وم�س�ت�ق�ل  منظم 
االج�ت�ماع�ية  ال�ش�ري�حة  ه�ذه  ت�ن�ظ�ي�م 
من حملة الشهادات اجلامعية، الثانوية، 
ال�تأه�يلية  ال�����ت�����ق�����ن��ي��ة،  اإلع�����دادي�����ة، 
وال�تكوينية، كرد فعل على إفالس سياسة 
التشغيل وعجزها عن  الدولة في ميدان 
ب��أج��ر ع���ادل، وتفشي  ق��ار  ض��م��ان شغل 
الزبونية واحملسوبية والفساد اإلداري في 
ورغم  العمومية.  الوظيفة  أس��الك  ول��وج 
ال��س��ن��وات، ف��إن مطلبها  مضي ك��ل ه��ذه 
التنظيم  ف��ي  ب��خ��ص��وص احل���ق  ال��ع��ادل 
من  ال��ع��دي��د  رغ���م  منها  م���ص���ادرا  الزال 
النضاالت التي خاضتها في هذا اإلطار. 

العضوية داخل اجلمعية  - 2

 يعتبر عضوا داخل اجلمعية الوطنية كل مواطن مغربي 
تأهيلية،  تقنية،  إعدادية،  ثانوية،  جامعية،  شهادة  يحمل 
أو  مؤقتا  شغال  يشتغل  أو  العمل  ع��ن  ومعطل  تكوينية 

مسرحا عن العمل على أال يقل عمره عن 18 سنة.

الهياكل التنظيمية داخل اجلمعية  - 3

 * األجهزة الوطنية
-  املؤمتر

- املجلس الوطني
- مجلس التنسيق اجلهوي

- مجلس التنسيق االقليمي
- مجلس التنسيق االقليمي

- اجلمع العام احمللي

 * األجهزة التنفيذية 
- املكتب التنفيذي
- سكرتارية اجلهة

- سكرتارية اإلقليم
- مكتب الفرع

ل�ح�ملة  ال�وط�ن�ية  ال�ج�مع�ية  تأس�ي�س  يع�ت�ب�ر  دول�����ي��ا 
عمق  يعكس  مادي  كإفراز  بال�مغرب  ال�م�عطل�ني  ال�شهادات 
أزمة النظام القائم باعتباره نظاما تبعيا في يد االمبريالية، 
الشباب  صفوف  ف��ي  البطالة  نسبة  ارت��ف��اع  عنه  نتج  مم��ا 
البطالة  إذن،  االختصاصات.  جميع  في  الشواهد  حاملي 
مالزمة  ه��ي  ب��ل  األزم���ة  ت�دب�ي�ر  ل�مسأل�ة  م��الزم��ة  ل�ي�ست 
االمبريالية  ل��دوال��ي��ب  التابع  ال��رأس��م��ال��ي  النظام  لطبيعة 
صندوق النقد الدولي، البنك العاملي،   – ومؤسساتها املالية 

املنظمة العاملية للتجارة ....

ت�ناضل  ال�شغ�ل  ف��ي  ال�حق  أج�����ل  م��ن  ال�نضال  بجانب 
باملغرب  املعطلني  الشهادات  ل�حم�لة  ال�وط�نية  ال�ج�م�عية 
العامة كوق�ف  ال�مطال�ب  ل�تحق�ي�ق بع�ض  بجانب حلفائها 
القطاعات  خوصصة  إي��ق��اف  اخل��ارج��ي��ة،  ال��دي��ون  تسديد 
العمومية وتقليص أجور كبار املوظفني والبرملانيني والوزراء 
وفرض الضريبة على الثروات، إلغاء اتفاقية التبادل احلر 
دل��ي��ل على قدرة  ال��ع��ام لتجارة اخل��دم��ات وه���ذا  واالت��ف��اق 
علميا  ربطا  ومسبباتها  البطالة  بني  الربط  في  اجلمعية 
ومنطقيا وكذا تقدمي مقترحات موازية ومضادة لل�دعاية 
الكادحني  وسط  األوه��ام  زرع  مواجهة  وبال�تالي  ال�رسم�ية 
والكادحات املهمشني واملهمشات من شباب وشابات وطننا 

اجلريح.

إليها  ت��ش��د  أن  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ج��م��ع��ي��ة  وق�����د اس��ت�����ط��اع�����ت 

أن  واستطاعت  الزمن  أزيد من عقدين من  قرابة  االنتباه 
جانب  إل��ى  وساه�مت  ال�مكتسبات،  م��ن  مجموعة  حتقق 
وهو  الطبقي  ال��ص��راع  تأجيج  في  االحتجاجية  احل��رك��ات 
ما جعلها تنال حصتها من القمع واالع�ت�قال في صف�وف 
شهداء:  ث���الث  ق�����دم��ت  حي�ث  وم�ناضالتها  م�ناضل�يها 
ال�ج�م�عية  مؤسسي  من  يعتبر  الذي  احلمزاوي  مصطفى 
ق�بره مجهوال واجلمعية تخلد سنويا ذكرى وفاته  والزال 
أدايا  جنية  اجلناة،  ومحاكمة  قبره  عن  بالكشف  وتطالب 
هي األخرى اس�ت�شهدت خالل ال�مع�ركة ال�وطنية بال�رباط 
املخزن.  يد بلطجي  استشهد على  الذي  وكمال احلساني 
كما أنها ساه�م�ت في تأج�يج م�جم�وعة من االن�ت�فاضات 
بال�مغ�رب – سيدي اف�ني، تازة، آس�في، خري�بكة، احلسيمة، 
ل�ح�ركة  راف�دا ومع�ي�ن�ا  أنها شك�لت  و...، كما  زايو، بوعرفة 
20 ف�ب�راير. ورغم طاب�عها ال�ف�ئوي وال�نخب�وي فإنها لم تكن 

مبعزل عن الصراع العام.

ال�بطالة  ض��د  ال�نضال  ت�ن�ظ�يم  عل�ى  ال�ج�م�عية  رك�����زت 
فتوسعت  القرار  اتخاذ  في  املعطلني  أوسع  وذلك مبشاركة 
وصل  حيث  ال�وطنية،  لل�ج�معية  ال�ت�نظ�يمية  اخلريطة 
عدد فروعها إلى 143 فرع خالل سنة 2020. وتشتغل هذه 
الفروع وفق املبادئ األربعة الراسخة والثابتة: اجلماهيرية، 
املجالس  تعقد  واالستقاللية.  الدميقراطية  التقدمية، 
الوطنية كل ثالثة أشهر بحضور رؤساء ال�فروع حلل جميع 
أخذ  في  واملشاركة  الفروع احمللية  تعرفها  التي  اإلشكاالت 

القرار في البرنامج النضالي.

في أوج عطائها استطاعت اجلمعية أن تؤسس مجموعة 
اإلقليمي  فالتنسيق  واإلقليمية،  اجلهوية  التنسيقات  من 
ب  االحتجاجية  وقفاته  ينفذ  كان  اجلديدة  إلقليم  مثال 

120 معطل ومعطلة سنة 2020.

* املؤمتر 
جديدة  وطنية  قيادة  لفرز  املؤمتر  ي�نعقد  س�نت�ي�ن  ك�ل 
بشكل  تناقش  ال��ت��ي  امل��ؤمت��ر  م��ق��ررات  تطبيق  على  تسهر 
دميقراطي بع�د م�ناق�شتها داخ�ل ال�ف�روع بإع�ط�اء إضاف�ات 
أو تع�ديالت دون إغ�ف�ال ال�مبادئ األربعة للجمعية الوطنية. 
كانت  والدولية  الوطنية  التقدمية  اإلط��ارات  أن بعض  كما 
حتضر وتساير أشغال املؤمتر. حرصت وحافظت اجلمعية 
والداعمة  املساندة  اإلط��ارات  بفضل  عقد مؤمتراتها  على 
ماديا ومعنويا لنضاالتها رغم احلصار والتضييق املخزني.

ح�س�ب ال�ظروف السياسية خالل انعقاد املؤمتر يتم اختيار 
امل��ؤمت��ر الوطني  امل��ؤمت��ر. الب��د م��ن اإلش���ارة على أن  شعار 
العاشر ومن خالل املادة 5 من القانون األساسي مت اعتماد 
التعليم  في  وسياسته  املخزني  النظام  ضحية  أخ��رى  فئة 
زاد  السواعد، مما  وهم حملة  والتشغيل 

من قمع املخزن لنضاالت اجلمعية.

إبداعات اجلمعية  - 4

حركة  أول  ال�وط�نية  ال�ج�مع�ية  تع�تب�ر 
وفضحت  ميدانيا  خرجت  اح�تجاجية 
سياسة النظام القائم في عهد الرصاص 
ومواجهة اجلهاز القمعي بجميع تالوينه 
وخير  ق��وة.  بكل  التشغيل  ملف  لتطرح 
واحلصار   2020 معركة  ذل��ك  على  دليل 
راك�مت  وق�����د  ال�ج�معية.  عرف�ته  ال���ذي 
ال�نضال�ية  ال�ب�رامج  ف��ي  إب�����داع��ات  ع�دة 
كاعتصامات موحدة في الزمان ومتفرقة 
في املكان، والضربات اخلاط�فة. كما أنها 
إقليمية،  محلية،  م�سيرات  ع�دة  راك�مت 
الطعام.  عن  وإضرابات  ووطنية،  جهوية 
حولت اجلمعية م�ع�اركها بال�عاصم�ة م�ن 
أج�ل ال�ضغ�ط على ال�مس�ؤول�ني وط�نيا ل�فتح حوار مرك�زي 
 – امل��رك��زي  املكتب   – الوطنية  ال�قيادة  مع  وم�س�ؤول  ج�اد 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��ج��اوز مدتها  اع�����ت��م��ادا ع�لى االع��ت��ص��ام��ات 
30 يوما والتي كانت تست�ق�بل  الزمنية في بعض األحيان 
باحل�صار، الكالب، ال�قمع، املنع، االعتقال، القنابل املسيلة 
ل��ل��دم��وع وق��ط��ع امل���اء وال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى احمل��اص��ري��ن داخل 
 .-  2020 معركة   – للشغل  املغربي  االحت��اد  املعتصم مبقر 
التي  الشعارات  أغلب  الوطنية  إبداعات اجلمعية  ومن بني 
الزالت تردد في أغلب األشكال النضالية احلالية ناهيك عن 

بعض األغاني امللتزمة املنددة بالسياسة املخزنية.

ت��ع��ري��ف ح����ول ك��ي��ف��ي��ة ظ��ه��ور م���ا يسمى   - 5
بالتنسيقيات أو املجموعات

اس�ت�فاد  ع�ن�دما   2020 س�نة  احل�ركات  هذه  أولى  ظه�رت 
فرعا   11 يضم  ك��ان  ال��ذي  باجلديدة  اإلقليمي  التنسيق 
أح�د  الله،  ع�بد  م��والي  ب�نور،  س�يدي  أزم��ور،  اجل��دي��دة،   -
ع�مران،  أوالد  إس�ماعيل،  ال�جديد، س�يدي  ب�ئر  ف�رج،  أوالد 
من  يعتبر  وك��ان   - الغربية  واالث��ن��ني  اجلاب�رية  الع�ونات، 
التنسيقات الرائدة  ب 108 منصب شغل قار في الوظيفة 
العمومية يضم السالليم من 10 إلى السلم 1. زعزعت هذه 
استفادة  في  يطمعون  كانوا  الذين  ال�مسؤولني  ال�مناصب 
جم�ع�وا  ال�كادح.  الشعب  أبناء  عوض  ومعارفهم  عائالتهم 
وكونوا  االس��ت��ق��الل  ح��زب  شب�ي�بة  م�ن  مكونة  مجم�وعة 
باملغرب  املعطلني  ال��ش��ه��ادات  حلملة  احمللية  التنسيقية 
طرف  من  احملصنة  واملكتسبات  النضاالت  على  للتضييق 

مناضالت ومناضلي اجلمعية الوطنية.

اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب
دواعي التأسيس، التجربة  واالشعاع النضالي
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بعُض رمزية العدد 03

 "عودة اللهاء الذاكرة"،
أول رواية  للكاتبة  فاطمة بالوي

اللهاء  "ع��ودة  بعنوان  رواي��ة  ب��الوي  فاطمة  للكاتبة  ص��در 
الثقافية  الصفحة  للكاتبة،   روائ��ي  اول عمل  وهو  الذاكرة"، 
ادبيا  م��س��ارا  للكلتبة  تتمنى  الدميقراطي  النهج  جل��ري��دة 

زاهرا يساهم في النهوض وإغناء املجال الثقافي 

 أ صحيح أن األع��داد محّملة مبرجعيات رام��زة ترتد إلى 
املخيال الشعبّي؟، وإذا كان ذاك لذاك فإن املرء ليفتنه البحث 
في/عن تلك احلموالت الدالة، وهل ميكن مبعنى من املعاني 
حتيني اخلصائص املعرفية التي يظفر بها الباحث؟.قد يكون 
محور التضاد في املربع السيميائّي مصدرحَ التفكيِر الثالثّي 
، ِإْن نحن رصدنا أمثلة معينة تقبل الوسطية بني  الرئيسحَ
النهايتني، عكس محور التناقض؛ِإذ ال يجتمع النقيضان،  
وال يرتفعان.منها النفي)السلب( واإليجاب، والتحفظ في 
املوقُف  يستدعي  حني  واإليديولوجّي،  احلقلنْي:السياسّي 
مهما  أنه"حياد".  يزعم  مبا  بعضهم  الذ  ورمب��ا  التصويت، 
يك أمر هذا احلياد فإنه غيُر مستساغ، وال هو مقبول في  
فحسب  واستراتيجياتهم،  التقدميني  اليساريني  تكتيكات 

مارسيل خليفة أنه غّنى)من أقوال جورج ميني(:

 شعبي قال ال ، ليس منا من يحايد فلنقاوم، فلنقاوم

 ولنا في السيرورة الزمنية أمنوذج آخر هو املاضي، احلاضر، 
املستقبل، الذي ال تنفصم عرى عالقة أّي مكون باملكونني 
املتبقيني، السيما أن اإلنسان هو صانع التاريخ..وال تخلو 
األل��وان ، هي األخ��رى،  من التفكير الثالثّي، ألننا نالحظ 
أن ال��رم��ادّي، ال هو أس��ود ص��رف،  وال هو أبيض بحت مما 
يقتضي سيمياء اللون التأويلية وحَفق النسق السوسيوثقافّي 
الزمن  منذ  االحتفاءحَ  تعدم  لم  األع���داد  أن  ال��ب��ؤرة..ال��واق��ع 
ثنائية  في  املختزلة  الثنوية،  الفلسفة  تؤكد  كما  السحيق، 
آمن  ذلك  من  الرغم  وعلى  الشر/اخلير،  أو  الظلمة/النور، 
هو  الوجود".والطريف  ب"وح��دة  والرومانسيون  املتصوفة 
القمينة مبقاالت  اجل��دل��ي��ة  ه���ذه  ال��ع��ب��د/ال��س��ي��د؛  ج��دل��ي��ة 
ومن  وجت���ول..  تصول  أكادميية  ودراس���ات  تطول،  فلسفية 
املنزلتني،أحد  بني  واملنزلة  الكفر  أي��ض��ا:اإلمي��ان،  املثلثات 
الكبيرة". "مرتكب  بخصوص  اخلماسية،  املعتزلة  أص��ول 
الصورّي،  املنطق  صاحب  سماه  ما  يسقطون  بذلك  وه��م 
احلجاجّي،  املثلث  إلى  باإلضافة  املرفوع"،  "الثالث  أرسطو، 
الهيجيلّي املعروف:القضية، النقيض والتركيب، حتى لكأن 
املكون  بسوى  تتحقق  ال  ب��ل  تستقيم،  ال  احمل��اج��ة  م��ه��ارة 
الثالثّي املذكور.وأقدر باطمئنان خالص أن أّي حجاج هو في 

حقيقته تواصل من خصائصه أنه إنصات، تبادل وتفاعل.

 -العدد 03 ،  منظور فلسفّي موجز:

في   03 ال��ع��دد  تتبع  املتواضع  النص  ه��ذا  كاتب  وك��د  ليس 
تكفيه  وإمنا  الغيث،  الرّحُل مساقط  يتتبع  كما  الفلسفات 
صاحب  اللطيفة.يقسم  واإلش�����ارة  اخل��ف��ي��ف��ة،   ال��ل��م��ح��ة 
اجلمهورية شخصية اإلنسان إلى عاقلة، غاضبة،   مشتهية، 
فأما األولى فيستأثر بها احلكماء)الفالسفة(، وأما الثانية 
تخص  فهي  األخيرة  وأم��ا  اجلنود،  بسلطة  مرتبطة  فهي 
الكائن احلّي،  إلى  العامة، بينما رأى أرسطو ثالوثا يستند 
ْوِقُع" املعلم  فإذا هو نباتّي، أو حيوانّي، أو عقلّي)إنسانّي(."مُيحَ
اجلنب  ب��ني  ح��ص��را-  ال  -متثيال  الشجاعة  فضيلة  األول 

والتهور.

هي  البشرّي،  التفكير  عرفها  مراحل  ث��الث  "ك��ون��ت"  مييز 
املرحلة الالهوتية، املرحلة امليتافيزيقية، املرحلة الوضعية، 
املعرفة-أن  ي��ق��ارب  يفتkant-وهو  ..ول���م  مم��ي��زات  ول��ك��ل 
يستنتج املعرفة القبلية، املعرفة البعدية، واملعرفة التركيبية، 
لكن Marx، الذي أحدث ثورة في التفكير، إلى جانب نيتشه 
اجلدلية،  املادية  قواعد  في  مغايرا  مذهبا  يذهب  وفرويد، 
التي حددها،  رفقة إجنلز؛إِذ اجترح الثنائّي الثالوث:قانون 
وحدة األض��داد وصراعها، قانون نفي النفي، قانون حتول 
األنطولوجيا،  م��ح��ور  ن��ذك��ر  أن  ب��د  ك���ي���ف..وال  إل���ى  ال��ك��ّم 
م��ح��ور األك��س��ي��ول��وج��ي��ا)احل��ق، اخل��ي��ر، اجل���م���ال(، محور 

اإلبستمولوحيا..

 - العدد 03، منظور سياسّي: 

السياسّي  الصعيد  أنه"على  الككلّي  القاسم  أبو  عمر  يذكر 
التنفيذية،  ثالث:التشريعية،  إل��ى  ال��دول��ة  سلطات  تنقسم 
القضائية.")الرقم03 وصراع الثنائية.بوابة الوسط.24يناير 
أخ���رى  س��ل��ط��ة  ع����رف  ال���ث���ال���وث  ه����ذا  أن  2016.(.الواقع 
مِن  الباحثني  من  الرابعة:الصحافة".و  يسمونها"السلطة 
اقترح سلطة العالم االفتراضّي)األزرق(، أو مجتمع املعرفة.

لن  تسلطات  إل��ى  السلطات حتولت  تلك  أن  هو  واألخ��ط��ر 
تواجهها وتقهرها سوى سلطة الشعوب.و واضح أن الساسة 
.يقول محمود درويش في  مييزون اليسارحَ واليمنيحَ والوسطحَ

رائعته"مديح الظل العالي(:

يجب الذهاب إلى اليسار
يجب التوغل في اليمني

يجب التمترس في الوسط..

- العدد03، منظور بيداغوجّي:

التربوّي، هي:املتعلم  الفعل  أثافي  أن  البيداغوجيون  يرى   
علم  والسيما  املختلفة،  امل��دارس  ذي  السيكولوجّي  ببعده 
نفس الطفل)حاجاته، رغباته، ميوله واجتاهاته...(، واملربي 
التربية  باعتبار  البيداغوجية طرائقحَ ومقارباٍت،  بخلفياته 
علوما،  وليست علما واح��دا، مستقال، بل ِإنها فن كذلك، 
إلى  س��اك��ن(  ح��رف  جاريناJean Piaget،سعيا)العني  إذا 
املالءحَمة)التكييف(..و املادة املعرفبة من الوجهة اإلبستيمية؛ 
حتضر طبائُع املادة املدّرسة، مناهجها، حدودها وعالقاتها.

 - العدد 03، منظور دينّي: 

كما  القدس(،  روح  االب��ن،  بالتثليث)األب،  املسيحية  تؤمن 
ال��وداد واالعتقاد.  جتلي ذلك اإلش��ارات التي يخلصون لها 
ثالثّي،  ف��ال��وض��وء  اإلس��الم��ي��ة،  الثقافة  العدد03  يحضر 
باستثناء غسل القدمني، والنفس في القرآن:نفس مطمئنة،  
نفس لّوامة، نفس أّمارة بالسوء.و ُيْؤثر أن املسلم ال يفوق في 

قْرعه باب جاره، أو قريبه، أو صديقه ثالث مرات.

- العدد03، منظور سيكولوجّي:

األنا  األن��ا،  ؛ف��إذا هي  البشرية  النفس  الفرويديون  يقسم   
ه  وقالعحَ ج��زرحَه  فرويد  اكتشف  ما  أهم  أن  إال  الهو،  األعلى، 
املاركسيون  إليه  وج��ه  لذلك  م��ف��ه��وم"ال��الوع��ي"ال��ف��ردّي،  هو 
انتقادات الذعة، ،حاول Yung تخفيفها مبا اقترحه ، ودافع 

عنه:"الالوعي اجلْمعّي"في إطار "علم نفس اجلماهير"..

هكذا تطول األمثلة، وتتطاول على الباحث كما قلت أعلى 
العدد03. وتزاحمه  هذه السطور، علما بأن أع��دادا تنافس 
التساؤالت  يثريان  اللذين  والعدد13،  العدد07،  قبيل  ِم��ن 
اإلشكالية.أخيرا ميكن االستئناس بالثالوث البالغّي) البيان،  
املعاني،  البديع.(، والثالوث الذي قاربه محمد عابداجلابرّي 
املساواة،   )اإلط��ن��اب،  والثالوث  البرهان(.  العرفان،  )البيان، 

اإليجاز.(

أكتوبر 2022

نورالدين موعابيد

يا  ابتي
يا أبتي هذه خوذتك

أنفع، 
من حرب أرقت لها كل عمرك،

وما منحتك سكنا 
يا ابتي

كل قطط وكالب احلي اخللفي
تتجمع لتأكل من اخلوذة

 ما تذرفه لها مما تبقى من روحك
وما منحتك احلرب غير خرائط

على جسدك لوطن مبهم
يا أبتي هذه قوالب الرصاص 

مزهريات في كل ركن من كوخنا
وما بشرت انت والعشرات من الشهداء بجنة.

يا أبتي ما نفع كل تلك البزات تقاطر ت منها 
انهر زيت قناديلك، 

كل تلك القبور اخلنادق،
 والبنادق  التي توسدت اعقابها 

وجنات البالد 

دعستها حوافر اإلسمنت املبيض؟!
وحرب على الفقراء ما نطفأت...

عائشة جرو
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حوار

درجات  أقصى  ببالدنا  االجتماعي  الوضع  بلغ   -  1
األزمة مخلفا بذلك أرقاما كبرية من ضحايا البطالة واإلقصاء 
االجتماعي. أرقام تنضاف إىل ما خلفته الجائحة كوفيد19- 
وما تعرفه أسعار املحروقات واملواد األساسية من ارتفاعات 
البطالة  تواصل  التخطيط،  مندوبية  وحسب  مهولة. 
استفحالها يف أوساط الشباب وحاملي الشهادات. بنسبة 
يف  املتفشية  البطالة  وبمقابل   .2021 سنة  املائة  يف   19,6
صفوف الشباب وحاملي الشهادات، نجد الخصاص املهول 
يف القطاعات االجتماعية كالتعليم والصحة باألساس من 
حيث املوارد البشرية. وحتى العدد القليل من املناصب التي 
يتم إحداثها أصبحت تندرج ضمن سياسة تصفية الوظيفة 
عطالة  واقع  ترون  كيف  الشغل"....  و"مرونة  العمومية 

الشباب اليوم بالبالد؟

وهي   ،1991 أكتوبر   26 تأسيسها  منذ  اجلمعية  إن 
اجلريح  بوطننا  البطالة  قضية  تنام  ال  بعني  تراقب 
أن أعداد  ال��س��ن��وات كلها  ب��ع��د م���رور ه���ذه  وامل��الح��ظ 
تزداد  أصبحت  حتى  ي��وم،  بعد  يوما  ت���زداد  املعطلني 
الظاهرة  لهاته  وناجعة  تعقيدا إليجاد حلوال جذرية 
بغية توفير العيش الكرمي ألبناء الوطن، حيث أصبحت 
قوارب املوت / النجاة، كل يسميها مبا شاء حتصد آالف 
الضفة  لبلوغ  بحياتهم  يقامرون  الذين  الشباب  أرواح 
األخرى من أجل بيع قوتهم، وهاته الفئة بالذات هي 
للمجتمعات. فنحن ال نتعجب أيضا  الفقري  العمود 
ألن  الشهادات  حاملي   19،6% املعطلني  نسبة  لبلوغ 
أنه  املعهود بحيث  القائم ال يزال ينهج نهجه  النظام 

الالدميوقراطية  ال��الوط��ن��ي��ة  س��ي��اس��ات��ه  ف��ي  مستمر 
الالشعبية وتطبيقه إلمالءات الدوائر اإلمبريالية عبر 
من  ملجموعة  17-51...،وتنزيله  اإلط��ار  قانون  مترير 
حديد"  من  بقبضة  التصفوية  الطبقية  املخططات 
قانون التقاعد/قانون التعاقد/قانون اإلضراب/ الرؤية 
على  للقضاء  2030-2015...الخ،وذلك  االستراتيجية 
ما تبقى من املكتسبات التاريخية للشعب املغربي كما 
احلائط  عرض  العمومية  الوظيفة  في  احلق  تضرب 
والعمل  العمومية  للوظيفة  الولوج  سن  تسقيف  عبر 
القطاع  وتشجيع  بالعقدة  ال��وظ��ائ��ف  ك��ل  جعل  على 
اخلاص على حساب القطاع العام في املجاالت احليوية 
الصحة، التعليم.... وفي اجلهة املقابلة جند اإلجابة 
املعروفة للدولة هي تقتيل املناضلني الشرفاء والزج بهم 
الرجعية، وفي هذا الصدد فإن اجلمعية  في السجون 
قدمت  باملغرب  املعطلني  ال��ش��ه��ادات  حلملة  الوطنية 
ثالثة شهداء في سبيل قضايا الشعب املغربي، واليزال 
رفاقنا "محمد األحمدي،حمزة محاسن،ع اإلاله شيوع 
رضوان دليل" يقبعون في زنازن هذا النظام ال لشئ إال 
ألنهم طالبوا بعيش كرمي ووطن تسوده احلرية والعدالة 

اإلجتماعية.

الفقر  على  للقضاء  العاملي  اليوم  سياق  يف  2   ونحن 
وتخليد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني باملغرب 
اليوم الوطني للمعطل … كيف ترون األسباب الحقيقية 

للعطالة وتداعياتها عموما وببالدنا على الخصوص؟

إن موقفنا من قضية البطالة مستنبط من التصور 
العام، الذي أكد عليه املؤمتر اخلامس عشر إلطارنا بكل 
وضوح ودون التباس مستند في ذلك للتحليل العلمي 
لنمط  مالزمة  طبقية  قضية  كونها  امللموس  للواقع 
اإلنتاج الرأسمالي،وبالتالي هي نتاج إلحتدام التناقض 
بني العمل املأجور والرأسمال وال ميكن القضاء عليها 
العدالة  ن��ظ��ام  وإح����الل  الطبقية  ع��ل��ى  ب��ال��ق��ض��اء  إال 
التي  البائسة  العادل للثروات، رغم احمل��اوالت  والتوزيع 
تقوم بها الرأسمالية من أجل نفي حقيقة وجود البطالة 
لكل  تسخيرها  عبر  والطبيعي  املوضوعي  وارتباطهما 
إيديولوجية ألجل متويه  إعالم فاسد ومؤسسات  من 
اجلماهير عن احلقيقة . وهذا لن يزيد الطني إال بلة 
امل��واد األساسية مثل رفع  كون اإلرتفاع املهول ألسعار 
أسعار احملروقات ورفع الدعم على مجموعة من املواد 
األساسية الستنزاف جيوب املضطهدين )بفتح الهاء (، 
هذا ما ينذر باقتراب سخط جماهيري رمبا لن يتمكن 

أحد من إخماده، ألن الضغط يولد اإلن

ضيف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط الذي خصص ملفه ملسألة "العطالة وانعاكساهتا عىل مستقبل الشباب 
الرفيق  عبد احلي املغاري الرئيس احلايل للجمعية الوطنية حلاميل الهشادات املعطلني باملغرب أجرينا معه   والبالد" 

هذا احلوار املقتضب حول منظور امجلعية ملسألة العطالة والتحديات اليت تواجه امجلعية.

الهمجية  األساليب  مع  اجلمعية  معاناة   - 6
املخزن 

بعض  مبساندة  واملجموعات  ال�تنسيقات  رقع�ة  توسع�ت 
التي توجد  األحزاب املخزنية لتشمل أغلب املدن املغربية 
ال�معطل�ني  ال�����ش��ه�����ادات  حلملة  ال�وطنية  اجل�م�عية  بها 
با�لمغرب. لم يكتفي املخزن عن هذا التضييق بل وضعت 
الذي  ال�ت�نظي�م  ض��رب  أج�ل   CIOPE من  م��ؤام��رات  ع��دة 
يأوي أبناء اجلماهير الشعبية الكادحة من بينها: مناظرة 
للت��نمية  الوطنية  املبادرة   ،1998 سنة  مبراكش  التشغيل 
تأه�ي�ل،  ت��ك��وي�����ن  م��ق��اوالت��ي  ANAPECذاتي  ال�����ب��ش��ري��ة 
م�ناظ�رة ال�تشغ�ي�ل بال�صخ�ي�رات ت�ش�غيل، الع�م�ل بالع�ق�دة، 
ال�ن�ظامية، محو األمية  الغ�ي�ر  ال�ت�ربية  ال�ع�رضي،  ال�تعل�يم 
وأعط�تهم  املعطلني  شتتت  املخزنية  احللول  هذه  كل   ،...

آماال وه�م�ية. 

الوطنية  اجلمعية  الزالت  وال�م�ع�اناة  ال�حصار  ه�ذا  ورغم 
في  ن��ه��ار  ل�ي�ل  يفكر  ال���ذي  امل��خ��زن  ف��ي حلق  ش��وك��ة  تقف 
ال�بحث ع�ن مخط�طات أخرى لضرب أي وحدة في نضاالت 
اجلمعية ومحاولة امتصاص غضب ونضاالت اجل�ماه�ير 
ال�شع�بية املنكوية بنار احلكرة والالمساواة وكذلك من بني 
املعارك  املقرات خالل  التضييق على اجلمعية، منع منح 
تتكيف مع هذا  ولن  لم  كل هذا فاجلمعية  رغم  الوطنية، 
بالبحث عن  الهمجي  األس��ل��وب  ه��ذا  ول��ن مينعها  ال��وض��ع 
وسيلة أخرى لسماع صوتها وذلك بتحويل املعارك الوطنية 

تتمركز بالرباط إلى معارك وطنية على مستوى املناطق.

ويعت�ب�ر ان�سحاب م�جم�وعة م�ن شب�ي�بة ب�عض األحزاب 
وحزب  واالشتراكية  التقدم  ح��زب  االشتراكي،  االحت��اد   -

الطليعة الدميقراطي االشتراكي - نوعا من التضييق .

الوطنية  للجمعية  األول��وي��ة  ذات  املطالب   - 7
حلملة الشهادات املعطلني باملغرب 

 * امللف القانوني

رغ�����م ال�����ح�����وارات ال�����م��اراط��ون��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا: املكتب 
الفروع  وك��ذا  واإلقليمية  اجلهوية  التنسيقات  التنفيذي، 
داخ�ل  ال�م�س�ؤول�ني  م��ع  ال�وط�ن�ية  للج�م�ع�ية  احمل��ل��ي��ة 
قصد  امل��ان��وزي  شخص  في  استدعاها  ال��ذي  ال�نظام  ه�ذا 
املساهمة في مشروع ال�دس�ت�ور ال�م�من�وح، واس�ت�ف�ادة بع�ض 
التنسيقات اإلقليمية مبكتسبات متنوعة خاصة التوظيف 
 - اجل��دي��دة  بإقليم  اإلقليمي  التنسيق  من��وذج   - املباشر 
عبر توقيع محاضر مع كبار املسؤولني الزال مصير امللف 
داخل  املختصة  للجهات  تسليمه  رغ��م  مجهوال  القانوني 

وزارة العدل.

 * بعض ضحايا املخزن ضد اجلمعية 

فقدانه  مستدمية،  بعاهة  اإلصابة  الساحلي:  زكرياء   -  
لرجليه على مستوى الفخدين - رئيس سابق لفرع القصر 

الكبير -

إلحدى  الثالث  الطابق  من  رميه  مت  ال�ع�ب��وتي:  ق�تي�بة   -
املؤسسات - رئيس سابق لفرع امزورن -

م��الل شلل على  بني  ف��رع  احل��رم��ون��ي: عضوة  عائشة   -
مستوى الظهر.

- خ�ال�د أب�و رق�ي�ة: اإلصابة على مستوى الرجل.

هذا  داخ��ل  القمعي  النظام  لضحايا  طويلة  والقائمة   
الوطن اجلريح.

الدول التي استفادت من جتربة اجلمعية   - 8
الوطنية

ساهم حضور ومتابعة بعض املعطلني من تونس أشغال 
مؤمتر اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب 
يحتجون  وخ��رج��وا  بتونس  املعطلني  ف��رع  تأسيس  إل��ى 

ويعرفون مبشكل وأسباب العطالة.

وختاما، رغم االستشهاد رغم السجون رغم القمع بجميع 
أشكاله الزال مناضلو ومناضالت اجلمعية وفيني ووفيات 
ي�نه�جه�ا  ال�تي  ال�ب�طال�ة، فاألساليب  ال�وق�وف ضد  ل�ق�ضية 
ال�م�خزن فهي أساليب همجية تزيد إصرارا وتعصبا للمزيد 

واالستمرار في النضال.
عاشت اجلمعية الوطنية صامدة، مناضلة ومكافحة

ت�ق�دم�ي�ة، دي�م�ق�راط�ي�ة، ج�ماه�ي�ري�ة م�س�ت�ق�ل�ة
ال��م�ج�د وال��خ�ل��ود ل��ش�ه��داء ح�رك�ة ال�ت�ح��رر
ع�لى رأس�ه��م ش�ه��داء ال��ج�م��ع�ي�ة ال�وط�ن�ي�ة

اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب
دواعي التأسيس، التجربة  واالشعاع النضالي

 تتمة:
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صناعة  في  مهارته  الثاني  احلسن  نظام  عن  ع��رف   
البارشوكات السياسية وكان قد استنبت العديد منها في 
الداخلية. كان لكل بارشوك مدة صالحية  دهاليز وزارة 
معينة، فكلما انتهت صالحية أحدها سارع إلى غيرها. 
لكن وكما كشفت التجربة فإن هذه الصناعة ال حتل أي 
شعر  معني.  انفجاره ألمد  تؤجل  فقط  هي  بل  مشكل 
الثاني بأن األزمة وصلت ملستوى لن تنفع فيه  احلسن 
البارشوكات وهي خطر ما سماه بنفسه بالسكتة القلبية، 
ل��ذل��ك جل��أ إل���ى أح����زاب احل��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ف��ي صفقة 
تاريخية تلعب فيها هي دور البارشوك األخير. إنها لعبت 
ذلك الدور بجدارة واقتدار، بل ساعدت على االنتقال من 

نظام ملك مستبد إلى نظام "ملك الفقراء".

   استعمل النظام اجلديد-القدمي ما تبقى من رصيد 
ال��ب��ارش��وك��ات ال��ق��دمي��ة وف��ي ذات ال��وق��ت ح���اول صناعة 
ب��ارش��وك ع��ل��ى امل��ق��اس ب��ن��ف��س  م��واص��ف��ات بارشوكات 
احلسن الثاني املتمثل في حزب البام. لكن لم يكتب لهذا 
املسعى النجاح بسبب اندالع حركة 20 فبراير، فتحطم 
في  النظام  وجد  ذلك  رغم  الصنع.  قيد  وهو  البارشوك 
البصري،  إدري��س  صناعة  من  القدمي  العهد  متالشيات 
فاستعمله  البيجيدي،  وه��و  ج��اه��زا  ال��ب��ارش��وك��ات  أح��د 

بإسراف حتى استنزفه بالتمام والكمال. 

   انتهت صناعة البارشوكات السياسية ولم يعد هناك 
م��ا ي��ن��ف��ع، ألن األح����زاب امل��خ��زن��ي��ة حت��ول��ت إل���ى مزبلة 
لربح  ماسة  حاجة  في  الزال  النظام  لكن  للمتالشيات. 
الوقت وإبعاد حلظة انفجار أزمته البنيوية. هكذا اعتمد 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل  تتيحها  ج��دي��دة  خطة 
اعتمد  الرخيصة.  الفرجة  ومشاهد  النجوم  وصناعة 
النظام هذه الوسائل ووظفها في تدبير الوضع االجتماعي 
والسياسي العام مبا فيه قمع األصوات املناضلة وتشتيت 
حدث  أي  النظام  "خبراء"  يفوت  لم  املعارضة.  صفوف 
الزائفة.  االنتظارات  وخلق  اإللهاء  إلشاعة  ك��ان  مهما 
هكذا استعمل مأساة الطفل رايان العالق في اجلب ميتا 
بينما استمر اإلعالم يسوق بإشراف من الدولة على أنه 
حي. بعد هذا احلادث استفاق الرأي العام الوطني على 
البارشوكات  صناعة  وصلت  وال��ك��ذب.   اإللهاء  فضيحة 
السياسية ومسلسالت اإللهاء إلى الباب املسدود ولم تعد 
حتظى بنفس االهتمام السابق؛ لكن النظام لم يستسلم 

فانتقل مجبرا إلى بارشوك من نوع جديد.

النظام بارشوكا جديدا يتمثل في تسخير      أخ��رج 
استعمل  رئاسة احلكومة.  في  االحتكار  رموز  أهم  أحد 
والزال ه���ذا ال��ق��رش ف��ي مت��ري��ر أق��ص��ى م��ا مي��ك��ن من 
بدأت  الظاملة.  واالجتماعية  االقتصادية  السياسيات 
هذه املبادرة املاكرة تعطي أكلها واجتهت أنظار احملتجني 
واملتضررين إلى حتميل اخنوش وزر كل ما يعرفه املغرب 
من أزمات تطلب برحيله وقد يحدث ذلك. بات النظام 
يحرق أوراقه، وصار مثل احلمار الذي يأكل من بردعته 
السياسات،  ه��ذه  ملثل  احلاكمون  يضطر  أن  يقال.  كما 
فذلك يؤشر على أنهم دخلوا بقوة في مرحلة متطورة 

من أزمتهم البنيوية.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

عندما يغير النظام بارشوكاته
التمثيلية  ذات  اخلم���س  التعلي���مي���ة  النقاب���ات  عبرت 
إحالة  الوصية بشأن  ال��وزارة  اعتراضها على مقترح  عن 
حلها  أن  معتبرة  التقنية  اللجنة  على  اخلالفية  النقط 
يتوقف على توفير الغالف املالي الالزم، واالرادة السياسية، 
في  واالستعداد  التعبئة  إل��ى  التعليمية  الشغيلة  داعية 
القادم من األيام للدفاع بكل الوسائل  املشروعة عن كرامة  
نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم.

وجاء في بالغ صادر عن تنسيق النقابات صادر يوم 29 
أكتوبر املاضي:

النقاب���ات  وجهته���ا  الت���ي  املشترك���ة  الرس���الة  بعد 
 FDT(- UGTM- التعلي���مي���ة اخلم���س ذات التمثي���لي���ة
الوطنية  التربية  وزير  السيد  إلى   -FNE CDT- )UMT
النقط  في  احلسم  أجل  من  والرياضة  األول��ي  والتعليم 
التقنية،  اللجنة  إط��ار  في  حسمها  تعذر  التي  اخلالفية 
 2022 أكتوبر   28 اجلمعة  يوم  انعقدت  بذلك،  وارتباطا 
النقط  إحالة هذه  ال��وزارة  اقترحت  العليا، حيث  اللجنة 
سيناريوهات  وت��ق��دمي  التقنية  اللجنة  على  اخلالفية 
احلل املمكنة الى اللجنة العليا، وهو األمر الذي أجمعت 
منها  قناعة  رفضه  على  اخلمس  التعليمية  النقابات 
التقنية  باللجنة  حسمه  مت  قد  التقني  النقاش  كل  أن 
املشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية واملوضوعاتية، 
يتوقف  اخلالفية  العالقة/  وامللفات  النقط  كل  حل  وأن 
ال��ذي سيعكس  الشيء  ال��الزم،  املالي  الغالف  توفير  على 
القطاع  تعتبر  التي  للحكومة  الفعلية  السياسية  اإلرادة 

أولوية في تصريحاتها.

أن هدفها من  التعليمية اخلمس  النقابات  أكدت  لقد 

االنخراط في جلنة إعداد النظام األساسي هو حتصني 
"املكتسبات" السابقة أوال، وحتقيق أخرى جديدة ضمن 
ومعنويا،  م��ادي��ا  ��ف��ز  احمُلحَ ال��ت��رق��ي  يضمن  مهني  م��س��ار 
الفئوية  وُيلغي  واالجتماعي،  املهني  االستقرار  وُيحقق 
والفوارق بني مكونات القطاع، وانطالقا من هذا االعتبار 
املهم، فان التنسيق النقابي يرى أن احلسم في ما تبقى 
الوصية  وال��وزارة  احلكومة  مسؤولية  العالقة  النقط  من 
وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق اإلنصاف واملساواة 
على هاجس املقاربة احملاسباتية في التعاطي مع املطالب 

العادلة واملشروعة لألسرة التعليمية بكل مكوناتها.

ومن موقع املسؤولية النقابية،  فإن النقابات التعليمية 
اخلمس ذات التمثيلية - وبقدر ما جُتدد متسكها بآلية 
التفاوض املنتج - فإنها تؤكد أن متديد زمن االنتظارية 
ب��أي ح��ال م��ن األح����وال، وستكون له  ي��ك��ون مقبوال  ل��ن 
واالحتجاجية  الترافعية  البدائل  اختيار  في  انعكاساته 
الشغيلة  مكونات  كل  فيها  تدعو  مناسبة  وهي  املتاحة، 
األيام  القادم من  واالستعداد في  التعبئة  إلى  التعليمية 
للدفاع بكل الوسائل  املشروعة عن كرامة  نساء ورجال 
إطار  ف��ي   ومكتسباتهم  وحرياتهم  وحقوقهم  التعليم 
سيبقي  ال��ذي  اخل��م��اس��ي   التعليمي  النقابي  التنسيق 
الرد  انتظار  في  األسبوع  هذا  خالل  مفتوحا  اجتماعه 
احلكومي  والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة 

في لقائها  مع الوزارة.

الوطنية  النقابة    UMT للتعليم  الوطنية  اجلامعة 
للتعليم CDT  اجلامعة احلرة للتعليم UGTM  اجلامعة 

FDT النقابة الوطنية للتعليم  FNE الوطنية للتعليم

النقابات التعليمية تعبر عن قلقها من  مآل احلوار  وتدعو الشغيلة 
التعليمية إلى االستعداد للدفاع عن كرامة  نساء ورجال التعليم

مندوبية  مب��ق��ر   2022 اك��ت��وب��ر   31 االث��ن��ني  ي���وم   مِتّ 
التشغيل ببيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها عقد اجتماع 
النقابي  واملكتب   "Durouc" "دي���روك"  شركة  إدارة  بني 
للعمال والعامالت بذات الشركة التابع للجامعة الوطنية 
للقطاع الفالحي اليجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها 
العمال  هؤالء  من  بفئة  دفعت  والتي  والعامالت  العمال 
باعتصام  العمل مصحوب  عن  إض��راب  في  الدخول  إلى 
أمام الضيعة 03، بدوار تني ابراهيم بجماعة أيت اعميرة 

منذ يوم الثالثاء 18 اكتوبر 2022 .

محاولة  توقيع محضر  عن  االجتماع  هذا  أسفر  وقد 
تصالح بني الطرفني يتضمن ثالثة نقط:

ادارة  الطرفني على مستوى  1 - مواصلة احل��وار بني 
التشغيل  مبفتشية  آخ��ر  لقاء  عقد  أس��اس  على  الشركة 
صباح يوم 22 نونبر اجلاري لتتبع وتقييم ما مت التوصل 

إليه.

واستئناف  واعتصامهم  إلضرابهم  العمال  إنهاء   -  2
عملهم ابتداءا من يوم الثالثاء 01 نونبر اجلاري

ال��ط��رف��ني مب��واص��ل��ة احل����وار بينهما مبا  ال���ت���زام   - 3
بالشركة وضمان  السلم االجتماعي  يسهم في استتباب 

مصلحتيهما.

 كل التضامن مع الطبقة العاملة .

توقيع محضر  "تصالح"بني  ممثلي العمال  املعتصمون 
وإدارة شركة "ديروك" باقليم شتوكا ايت بها


