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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 491 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

أصدر النظام القائم تعليماته لتعديل الدستور ملا أحس أن األرض 
حسب  دستورا  لتفصل  املنوني  جلنة  فاجتمعت  حتته،  من  متيد 
فبراير   20 للجواب على حركة   2011 دستور  املقاص. هكذا جاء 
التشريعية  السلطة  موضوع  اجل��رأة  بكل  طرحت  والتي  املجيدة 
إلى  العام  ال��رأي  انقسم   .1996 منذ  به  املعمول  الدستور  وقضية 
التصويت  موقف  م��ن  اب��ت��داء  الدستور  م��ع  التعامل  ف��ي  قسمني 
التي  واملواطنني  املواطنات  من  الساحقة  األغلبية  فكانت  عليه. 
يحق لها التصويت في صف املقاطعة لصناديق االقتراع ومتكنت 
قوى سياسية من اإلعالن عن موقف املقاطعة وعبرت عنه سياسيا 
ووسط اجلماهير الشعبية ،بينما دعت األحزاب املخزنية واملمخزنة 

الى املشاركة بالتصويت بقبول الدستور اجلديد واملمنوح.

التمجيد  خل��ط��اب  ت���روج  واملمخزنة  املخزنية  االح���زاب  ك��ان��ت 
سابقيه  عن  نوعيا  يختلف  انه  معتبرة  الدستور،  لهذا  والتهليل 
وعلى  واحلريات  على احلقوق  التنصيص  متقدم من حيث  وهو 
فصل السلط وهو ضامن دولة احلق والقانون. واعتبرت أن جوهره 
واملساطر  التطبيقية  ال��ق��وان��ني  ص���دور  بعد  سيتكشف  امل��ت��ق��دم 

القانونية ذات الصلة.

الدستور،  لهذا  املزيفة  الدميقراطية  ألقنعة  سقوط  أول  ك��ان 
التنفيذية  السلطات  ملا تعلق األمر مبتابعة ما يتعلق باستقالل 
استقاللية  عن  الكالم  ب��أن  اتضح  لقد  والقضائية.  والتشريعية 
هذه السلطات ليس إال خطابا مخادعا، وأن كل السلطات الثالثة 
تخضع ملركز وحيد وهو احلكم الفردي املطلق؛ وبذلك تكشف بأن 
دار لقمان ال زالت على حالها. وللدفاع على دميقراطية الدستور 
وجوب  لفكرة  الرسمية  وغير  الرسمية  اإلعالمية  األب��واق  سوقت 
انتظار تنزيل الدستور عبر القوانني التنظيمية وتأسيس املجالس 
االجتماعية ومؤسسات احلكامة، وتطبيق مقتضيات الدستور في 

مختلف القطاعات.

التنظيمية  القوانني  وص��درت  السبحة  حبات  تتساقط  فبدأت 
تأسيس  مناسبة  كانت  اآلخ��ر.  يتبع  ال��واح��د  املجالس  وتأسست 

هذه املجالس مبثابة خلق فرص توزيع الريع على اطر األحزاب 
املخزنية واملمخزنة وعلى أبناء األعيان وبعض امللتحقني اجلدد 
بدواليب الدولة املخزنية. والن هذه املجالس تتأسس حتت إشراف 
املؤسسة امللكية وبتوجيه منها، فإن األغلبية الساحقة من األطر 
العاملة بها مدينة ملالك نعمتها وهي في خدمته تنتظر توجيهاته 

السامية.

بدأت  أن  بعد  توضح  ما  ذلك  بالنتائج.  العبرة  فان  يقال  وكما 
تشتغل هذه املجالس. لقد حتول املجلس الوطني حلقوق اإلنسان 
ويتهم  اإلنسان  مجال حقوق  في  الدولة  سياسة  مي��دح  ب��وق  إل��ى 
وباستهداف  ال��ب��الد  بسمعة  باملس  عنهم  املدافعني  أو  الضحايا 
الفضفاض  ال��ك��الم  ك��ل  متناسيا  امل��ي��دان،  ف��ي  احملققة  املنجزات 
املتضمن في ديباجة الدستور وفصوله مبا يشمل جترمي التعذيب. 
أما مجلس املنافسة فسرعان ما متت اإلطاحة برئيسه واستبداله، 
االحتكارية في  الشركات  رأي في حق  أص��دره من  ما  عقابا على 
الغير مشروع.  وبالربح  باالحتكار  والتي جرمها  احملروقات  قطاع 
جاء التنزيل للدستور مدعما لالستبداد واحلكم الفردي املطلق، 
والتجربة  الدميقراطية  عن  الدعاية  كل  احلائط  بعرض  وضاربا 
 20 االلتفاف على حركة  كان  باملنطقة.      االستثنائية  املغربية 
فبراير وجنح النظام في اختراق صفها، بزراعة الوعود التي اتضح 
أنها كاذبة وأنها ليست إال أوهام في إمكانية استخدام املؤسسات 
املطلق  الفردي  احلكم  مع  تقطع  سياسية  حياة  وبعث  لإلصالح 
تأكد  املباشر.  الذي ميز نظام احلكم ببالد فبل وبعد االستعمار 
الدستور يدخل ضمن معركة سياسية بني  أن  للجميع  بامللموس 
الشعب وأعداء الشعب، ولن يتمتع بلدنا باحلرية والكرامة والتطور 
االقتصادي واالجتماعي والتحرر من التبعية للدوائر االمبريالية 
والصهيونية، إال بفضل نضال مرير ينتزع فيه الشعب حق تقرير 
ملن  السلطة  مينح  الشرعيات  كل  مصدر  هو  يصبح  وان  مصيره 
عدم  م��ن  تأكد  متى  منه  وينزعها  مصاحله  ع��ن  وي��داف��ع  ميثله 

األهلية وحتمل املسؤولية.

 الشباب والعمل النقابي 
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فيلم  "فرحة" :
 صورة  اإلجرام املتأصل في 

الصهيونية 
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 > املدير املسؤول : جمال براجع   

كلمة العدد

من  12 إل 18 يناير 2023

الثمن: 4 دراهم

اللجنة املركزية حلزب النهج الدميقراطي العمالي :

تقوية احلزب والنضال الوحدوي،   
سبيلنا للتصدي للهجوم املخزني 

والرأسمالية املتوحشة
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دستور 2011 يشرعن لالستبداد في املعنى واملبنى

عبد السالم العسالضيف العدد: الشغيلة التعليمية بني تدهور شروط املهنة 
والمباالة احلكومة



العدد:  2491
من 12 إلى 18 يناير 2023 الثانية

العمالي  الدميقراطي  للنهج  املركزية  اللجنة  اجتمعت 
في دورتها الثالثة يوم األحد 08 يناير 2023 باملقر املركزي 

بالرباط حتت شعار:

"تقوية احلزب والنضال الوحدوي، سبيلنا للتصدي 
للهجوماملخزني والرأسماليةاملتوحشة "

الدولية  األوض��اع  مستجدات  السياسي  التقرير  وتناول 
الفترة  والقارية واجلهوية واحمللية واألداء احلزبي خالل 

الفاصلة بني اجتماعي اللجنة املركزية.
وبعد التداول في التقرير السياسي والتقرير املالي تعلن 
اللجنة املركزية للنهج الدميقراطي العمالي للرأي العام ما 

يلي:
املالي  والتقرير  السياسي  التقرير  مضامني  تثمن   -  

املقدمني باسم املكتب السياسي؛
النضاالت  مل��خ��ت��ل��ف  اع���ت���زازه���ا ودع��م��ه��ا  ع���ن  ت��ع��ب��ر   -  
تؤكد  والتي  والنقابية،  والعمالية  الشعبية  واالحتجاجات 
التنموي  "ال��ن��م��وذج  وف��ش��ل  امل��خ��زن��ي  ال��ن��ظ��ام  أزم���ة  تعمق 
كما  الشعبية،  للمطالب  االستجابة  عن  وعجزه  اجلديد" 
أو احلرب في  تبعات كوفيد19-،  جتدد رفضها الستغالل 

املخزني  الهجوم  لتبرير  اجلفاف،  أو  أوكرانيا، 
كما  املغربي؛  الشعب  ومكتسبات  حقوق  على 
حلالة  املخزني  النظام  فرض  باستمرار  تندد 

الطوارئ الصحية وتطالب برفعها؛
 - حت��ي��ي ن��ض��االت احل��رك��ة ال��ط��الب��ي��ة في 
مختلف املواقع اجلامعية وتدين القمع الذي 
يطال احتجاجات الطلبة وتدعو إلى املزيد من 
العمومي  التعليم  عن  دفاعا  الوحدوي  العمل 

وعن احلقوق الطالبية؛
ملناهضة  الشبيبي  القطاع  بحملة  تشيد   -  
اجلمعية  لنضاالت  دعمها  وجت���دد  البطالة، 
وتندد  املعطلني  ال��ش��ه��ادات  حلملة  الوطنية 

بالقمع الذي تتعرض له أنشطتها؛
 -  ت��ت��ق��دم ب��أح��ر ال��ت��ه��ان��ي ل��ل��رف��ي��ق سعيد 
اغريدة على انتزاعه البراءة في الدعوى التي 
ما  التي عملت  الشركات  أقامتها ضده إحدى 

وتتوجه  وع��دوان��ا،  ظلما  السجن  في  به  للزج  وسعها  في 
بالتحية لهيئة دفاعه؛

ضحايا  والعمال  العامالت  ألس��ر  بتعازيها  تتقدم    -  
حادثة الشغل أثناء تنقلهم/هن إلى مقر عملهم/هن بأيت 
عند  والسالمة  الصحة  ش��روط  بضمان  وتطالب  عميرة، 
تنقل العامالت والعمال، ومحاسبة كل يتعامل باستخفاف 

مع أرواحهم/هن؛
بنجاح مؤمترها  الدميقراطي  اليسار  فدرالية  تهنئ    -  
تقوية  في  اجلديد  احلزب  يساهم  أن  وتتمنى  التأسيسي 
العمل الوحدوي من أجل الدميقراطية ودفاعا عن املطالب 

الشعبية؛ 
فئات  ومختلف  التعليمية  النقابات  -  حتيي نضاالت   
األساتذة  لنضاالت  دعمها  عن  وتعبر  التعليمية،  الشغيلة 
الذي  القمع  وتدين  التعاقد،  عليهم  فرض  الذين  واألط��ر 
بالرباط  االستئناف  محكمة  بتأكيد  وتندد  به،  يواجهون 
األحكام االبتدائية الصادرة في حق األساتذة الذين فرض 

عليهم التعاقد؛
04 دجنبر  اعتزازها بنجاح مسيرة األح��د  تعبر عن   -  
االجتماعية  اجل��ب��ه��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ب���ال���رب���اط،   2022
املغربية  اجلبهة  نظمته  ال��ذي  التضامني  املغربية،واليوم 
لدعم فلسطني وضد التطبيع، وذلك يوم السبت 24 دجنبر 
العمالي  الدميقراطي  النهج  انخراط  على  وتؤكد  2022؛ 
املغربية  االجتماعية  اجلبهة  وتوسيع  تقوية  في  الفعال 

واجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع؛ كما جتدد 
التي  النضاالت  كل  في  للمشاركة  استعدادها  عن  التعبير 

يتطلبها الدفاع عن املطالب الشعبية املشروعة.
اجلمعية  أنشطة  على  امل��ض��روب  احل��ص��ار  تشجب    -  
التي تهدف  الدعائية  املغربية حلقوق االنسان واحلمالت 
إلى التشكيكفي مصداقية اجلمعية وإبعاد الرأي العام عن 

ملفات فساد الدولة املخزنية؛
في  املضي  على  واص��راره��ا  الباطرونا  تعنت  تدين    -  
ذلك  يخلفه  م��ا  رغ��م  إنتاجية  مؤسسات  إغ���الق  سياسة 
وتشريد  اجتماعية،  ومآسي  كارثية  اقتصادية  نتائج  من 
العامالت والعمال )سيكوميك ولوسيان مبكناس، تعاونية 
الرأسماليني  جشع  بسبب  ج��ودة"،الس��ام��ي��ر....(  كوباك   "
الفورية  باالستجابة  وتطالب  املخزنية،  ال��دول��ة  ومباركة 

للمطالب العمالية املشروعة؛
وتطالب  الس��ام��ي��ر،  إن��ق��اذ  دعمها جلبهة  ع��ن  تعبر    -  

بتأميم هذه املصفاة واالستجابة للمطالب العمالية؛
للملفات  املخزنية  ال��دول��ة  استجابة  ع��دم  تستنكر    -  
امل��ط��ل��ب��ي��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة وت��رف��ض ط��ري��ق��ة ت��دب��ي��ره��ا للحوار 
الرجعية  ال��ق��وان��ني  ملشاريع  رفضها  وجت���دد  االجتماعي 

النقابات(  وقانون  اإلض��راب  قانون  )مشروع  والتراجعية 
وتدعو إلى إسقاط القانون-إطار مبثابة ميثاق االستثمار 
واملوضوع خلدمة الرأسمال االحتكاري والشركات املتعددة 

االستيطان.
وقطاعيا  مركزيا  وح��دوي  نقابي  نضال  إل��ى  تدعو    -  
حقوق  ع��ل��ى  ال��س��ائ��دة  الطبقية  الكتلة  ه��ج��وم  مل��واج��ه��ة 
املطلبية  امللفات  عن  وللدفاع  العاملة  الطبقة  ومكتسبات 

العمالية املشروعة؛
 -  تستنكر الزيادات املتوالية في أسعار املواد االستهالكية 
في  وب��ال��زي��ادة  عنها،  بالتراجع  وتطالب  والنقل  والطاقة 
والرفع  واألسعار،  املتحرك لألجور  السلم  وتطبيق  األجور 
وتوفير  واملواطنني،  املواطنات  لعموم  الشرائية  القدرة  من 
اخلدمات االجتماعية العمومية،وإيقاف مسلسل تفكيك 

التعليم العمومي والصحة العمومية؛
 -  تطالب ببرامج آنية للنهوض بالعالم القروي وتوفير 
اخلدمات العمومية به وإيجاد حلول لتبعات اجلفاف وندرة 

املياه وغياب البنيات التحتية وفرص لتشغيل الشباب؛
خنيفرة  بإقليمي  الصغار  الفالحني  م��ع  تتضامن    -  
وميدلت ضحايا السرقات املتواترة ملورد رزقهم من املاشية 
التدخل،  ف��ي  ال���درك  وت��أخ��ر مريب ألج��ه��زة  أم��ام متاطل 

وحتمل الدولة املخزنية املسؤولية في هذه السرقات؛
 -  تدين تواطؤ الدولة املخزنية مع لوبي العقار واملالكني 
أراضي  لنهب  طبقية  وق��وان��ني  تشريعات  س��ن  ف��ي  الكبار 

إع����ادة هيكلة أحياء  أراض����ي  ع��ل��ى  اجل��م��وع واالس��ت��ي��الء 
الصفيح باملدن وتشريد ساكنتها؛

بتنزيل  للمطالبة  ال��ت��ح��رك��ات  تكثيف  إل���ى  ت��دع��و    -  
بالثقافة  األم��ازي��غ��ي��ةوال��ن��ه��وض  اللغة  لترسيم  حقيقي 
اقامة  أجل  من  النضال  في  الفعالة  األمازيغية،واملساهمة 

الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية الفيدرالية؛
كيوم عطلة  األمازيغية  السنة  رأس  بترسيم  -  تطالب   

مدفوعة األجر على غرار رأس السنة امليالدية والهجرية؛
 -  تنددباخلروقات والشبهات التي طالتامتحان األهلية 
املهنية ملزاولة احملاماة وتطالب بالتحقيق في شبهة تسريب 
ومحاسبة  االمتحان،  إج��راء  ش��روط  وباقي  االمتحانات 

املسؤولني عن اخلروقات؛
وما متارسه  املخزنية  األمنية  األجهزة  تغول  تدين    -  
وتعذيب  وتنكيل  عنف  من  املغربي  الشعب  أبناء  حق  في 
وصل إلى حد القتل في مخافر الشرطة )ياسني الشبلي(، 
حق  ف��ي  واحمل��اك��م��ات  القمع  سياسة  اس��ت��م��رار  وتستنكر 
الشعبية  واالحتجاجات  النضاالت  ومناضلي  مناضالت 
سراح  بإطالق  وتطالب  واملدونني  والصحافيني  والعمالية 
وإيقاف  ال���رأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  جميع 

املتابعات اجلارية في حق البعض منهم؛
يشترك  للهجرة،  بسياسة  تطالب    -  
وتخدم  امل���ه���ج���ر،  م���غ���ارب���ة  وض��ع��ه��ا  ف���ي 
التي  احل��ال��ي��ة  السياسة  م��ص��احل��ه��م،ب��دل 
للعملة  م��ص��درا  ب��اع��ت��ب��اره��م  إال  تهتم  ال 

الصعبة؛
الفلسطيني  الشعب  مقاومة  حتيي    -  
الغاصب  ال��ص��ه��ي��ون��ي  ل��ل��ك��ي��ان  ال��ب��ط��ول��ي��ة 
وت��ع��ب��ر ع���ن م��س��ان��دت��ه��ا حل��ق��ه ف���ي بناء 
الدولة الفلسطينية الوطنية الدميقراطية 
ت����راب فلسطني،  ك��ام��ل  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ان��ي��ة 
العودة،  حق  وضمان  القدس،  وعاصمتها 
وإط��الق سراح األس��رى؛ وتدعو إلى تقوية 
التطبيع  مل��واج��ه��ة  ال��ن��ض��ال��ي��ة  األش���ك���ال 
مع  العربية  الرجعية  لألنظمة  اخلياني 

العدو الصهيوني؛  
السودانوتدعم نضاالت  الثورية في  السيرورة  -  حتيي   
واملغاربية ضد فلول األنظمة  العربية  الشعوب فياملنطقة 

الرجعية السابقة والعسكر وضد الدول االمبريالية؛
ال���راف���ض للحروب  ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى م��وق��ف��ه��ا   -  جت���دد 
ما  وحل  أوكرانيا  في  احل��رب  بوقف  وتطالب  الرأسمالية، 
يسمى بحلف الشمال األطلسي وتدعو إلى تشكيل أممية 
ملا تشكله من  الرأسمالية  ماركسية وجبهة عاملية ملواجهة 
خطر على حقوق الطبقة العاملة وسيادة الشعوب والسلم 

العاملي والبيئة.
في  ومت��ادي��ه��ا  ال��س��ائ��دة  الطبقية  ال��ك��ت��ل��ة  غ��ط��رس��ة  إن 
الريع  وسياسة  الفساد  وتعميم  الشعب  وتفقير  استغالل 
تفرض  العامة  واحلريات  االنسان  حقوق  على  واإلجهاز 
والكادحني  الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  على طالئع 
االنخراط املكثف في عملية بلترة وتقوية وتصليب النهج 
الدميقراطي العمالي؛ كما تفرض على كل الطبقات والفئات 
الشعبية توحيد جهودها وتقوية نضاالتها لتغيير موازين 
الشعبية  الهجوم على احلقوق واملكتسبات  القوى وإيقاف 
وملواجهة الرأسمالية املتوحشة ولتوفير شروط االتغيير من 
أفق  في  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  بناء  أجل 

املجتمع االشتراكي.
الرباط: األحد 08 يناير 2023

في بيان اللجنة املركزية للنهج الدميقراطي العمالي:
تقوية احلزب والنضال الوحدوي، سبيلنا للتصدي للهجوم املخزني والرأسمالية املتوحشة
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

للبحث  الوطنية  اللجنة  إطار  2023 اجتماع في  يناير   9 االثنني  يوم  انعقد 
واملصاحلة بإقليم اجلديدة متخض عنه محضر وقعه كل من : رئاسة اللجنة 
الوطنية... واملكتب النقابي بالتعاونية وممثل املديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل 

باجلديدة وممثلة جامعة غرف التجارة والصناعة واخلدمات باملغرب. 

االجتماع هذا لم تتم خالله تسوية ملف العمال بسبب اعتذار إدارة تعاونية 
كوباك عن احلضور. وبعد التداول في هذا الغياب قررت اللجنة الوطنية للبحث 
واملصاحلة عقد اجتماعها املقبل يوم 19 يناير 2023 صباحا، وإحضار الوثائق 
عمال   6 تنقيل  على  كوباك  إدارة  إق��دام  بسبب  تفجر  املشكل  ان  املطلوبةُ.ذكر 
النقابي، وفصل  العقاب على نشاطهم  إلى مدن أخرى كنوع من  من اجلديدة 

8 آخرين لنفس السبب، وهو الفعل الذي فجر عدة نضاالت عمالية تصعيدية. 

الجديدة

اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي تدعو إلى االحتجاج وطنيا وجهويا ومحليا
اجتماع   ،2023 يناير   4 األربعاء  يومه  بعد،  عن  انعقد 
الفالحي  للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  للجامعة  اجل��ام��ع��ي  امل��ك��ت��ب 
ال��ث��ان��ي��ة ع���ش���رة،  وق���د ص����ادف هذا  ف��ي دورت����ه  )إ.م.ش( 
االج��ت��م��اع ع��ش��ي��ة اس��ت��ئ��ن��اف امل��ف��اوض��ات ب��ني احلكومة 
الثانية  اجلولة  إط��ار  في  والباطرونا  النقابية  واملركزيات 
على  للوقوف  مناسبة  شكل  كما  االجتماعي،  احل��وار  من 
املاضي،  دجنبر   8 معركة  حققته  ال���ذي  الكبير  ال��ن��ج��اح 
اإلصرار  مواجهة  في  وتصعيدها  استمرارها  سبل  وعلى 
القطاع  إع���ادة هيكلة  م��ش��روع  ل��ل��وزارة على مت��ري��ر  ال��ش��اد 
متثيال  األك��ث��ر  النقابة  جامعتنا،  إش���راك  دون  ال��ف��الح��ي 
وبانعكاساته  األولى بهذا املخطط  واملعنية  القطاع،  داخل 
حول  النقاش  استنفاذ  واجتماعيا.وبعد  مهنيا  احملتملة 
اجلامعي،  املكتب  أنظار  على  املعروضة  النقاط  مختلف 
التالية:                                                                                                                      املواقف  الوطني والقطاعي  العام  الرأي  إبالغ  تقرر 
الكبير الذي حققته املعركة الوطنية  1 - اعتزازه بالنجاح 
ليوم اخلميس 8 دجنبر واملشاركة الواسعة لشغيلة القطاع 
الفالحي في اإلضراب الوطني والوقفة االحتجاجية أمام 
البرملان، بعدما مت منعها بشكل جبان أمام مقر الوزارة، في 
والسلطات  ال���وزارة  تعاطي  طبيعة  جتسد  خطيرة  سابقة 
لشغيلة  املشروعة  واملطالب  االحتجاجات  مع  العمومية 

القطاع. 

النقابات  م��ن  ل��ع��دد  النضالية  ب��امل��ب��ادرات  إش��ادت��ه   -  2  
الوطنية التابعة للجامعة، واعتزازه بالنجاح الكبير للوقفات 
النقابة  لهما  ال��ذي��ن دع��ت  ال��وط��ن��ي  اجل��ه��وي��ة واإلض����راب 
الوطنية للمحافظة العقارية يومي الثالثاء واألربعاء 3 و4 
املكاتب  في  اخلماسي  النقابي  التنسيق  وباستمرار  يناير، 
لشهر  النضالي  وبرنامجه  الفالحي  لالستثمار  اجلهوية 
يناير اجلاري، رغم احملاوالت البئيسة لتفكيكه والنيل منه 
باعتباره منوذجا للوحدة النضالية التي ما فتئت تدعو لها 

جامعتنا داخل القطاع الفالحي. 

 3 - تثمينه لدعوة النقابة الوطنية للمياه والغابات إلى 
أواخر  والغابات  للمياه  الوطنية  الوكالة  في  وطني  إض��راب 
شهر يناير اجلاري، ولإلضراب اجلهوي بالقطاع الفالحي 
لالستثمار  اجل��ه��وي  املكتب  أم��ام  االحتجاجية  وال��وق��ف��ة 
19 يناير، املقررين من  الفالحي بالقنيطرة يوم اخلميس 
قررها  التي  االحتجاجية  وللوقفة  اجلهوي،  املكتب  طرف 
فرع الرباط أمام مديرية املوارد البشرية مبركب دار الدباغ 

بالرباط والتي سيعلن عن تاريخها الحقا.

4 - استنكاره الستمرار وزير الفالحة في جتاهل مطالب 

مؤكدا  السابقة،  التزاماته  تفعيل  ورف��ض  القطاع،  شغيلة 
أن ال مصداقية للحوار إال بتنفيذ نتائجه، ومشددا على 
القطاع  هيكلة  إع���ادة  ورش  ف��ي  نقابتنا  إش���راك  ض���رورة 
الفالحي وعلى اإلسراع بإخراج القانون األساسي للمكاتب 
اجلهوية لالستثمار الفالحي في صيغته املتفق عليها بني 
الوزارة والتنسيق اخلماسي، وعلى ضرورة مراجعة القوانني 
أونكا،  )أون���ص���ا،  العمومية  امل��ؤس��س��ات  ل��ب��اق��ي  األس��اس��ي��ة 
والبيطرة،  للزراعة  الثاني  احلسن  معهد  الزراعي،  البحث 
الفالحية،  ال��غ��رف  مب��ك��ن��اس،  للفالحة  الوطنية  امل��درس��ة 
مخازن احلبوب املينائية،...(، والنهوض مبؤسسة األعمال 

االجتماعية للوزارة وحتسني خدماتها.

من  بالقطاع  العاملة  الفئات  جميع  ملطالب  دعمه   -  5
ومساعدين،  وتقنيني  ومحررين  ومتصرفني  مهندسني 
ان��خ��راط اجل��ام��ع��ة ف��ي جميع ن��ض��االت��ه��م بدءا  وت��أك��ي��د 
بالبرنامج النضالي الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للتقنيني 

خالل شهر يناير اجلاري. 

بجل  املتواصلة  ال��زراع��ي��ني  العمال  لنضاالت  -دع��م��ه   6

أجل  م��ن  وال��غ��رب،  وب��رك��ان  ماسة  بسوس  خاصة  املناطق 
وال��ع��ام��الت وضد  العمال  وك��رام��ة  الشغل  ق��وان��ني  اح��ت��رام 
وغير  آمنة  الغير  النقل  وس��ائ��ل  بسبب  سالمتهم  تهديد 
اآلدمية؛ ومطالبته بحل املشاكل املرتبطة بالضيعات التي 
مشاريع  إط��ار  في  الفالحية  التنمية  وكالة  عليها  تشرف 

الشراكة مع القطاع اخلاص. 

 7 - مساندته ودعمه لعمال تعاونية كوباك في معركتهم 
للمسؤولني  واس��ت��ه��داف��ه��ا  ال��ت��ع��اون��ي��ة  إدارة  ت��ع��ن��ت  ض���د 
مسؤوليتها  بتحمل  املسؤولة  اجلهات  مطالبا  النقابيني، 
وبوضع  األج����راء،  ممثلي  وح��م��اي��ة  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ف��ي 

املذكورة.                                                                                                                                 اإلدارة  ط��رف  م��ن  للقانون  املتكرر  للخرق  ح��د 
8 -  دعمه ملطالب الفالحني في توفير دعم مادي حقيقي، 
أم���ام االرت���ف���اع غ��ي��ر امل��س��ب��وق ألس��ع��ار ال���ب���ذور واألسمدة 
واحملروقات واألعالف واألدوية البيطرية وغيرها، وبتكثيف 
وبتقدمي  مب��واك��ب��ة  امل��ك��ل��ف��ة  ال��ف��الح��ة  وزارة  م��ص��ال��ح  دور 
االختالالت  مبراجعة  يطالب  كما  للفالحني،  االستشارة 
اخلطيرة التي تعرفها عملية تسجيل الفالحني في نظام 

التغطية الصحية اإلجبارية.

تأكيد رفض اجلامعة حملاولة احلكومة استعمال    -  9  
احلوار االجتماعي لتمرير التراجعات على مكاسب الشغيلة 
لتكبيل  مشروع  ألي  ورفضه  النقابية،  احلقوق  مجال  في 
التراجع  أو  النقابي  العمل  في  التحكم  أو  اإلض���راب  حق 
أو ضرب  الشغل  الشغلية املضمنة في مدونة  عن احلقوق 
ضرورة  على  ح��وار  ك��ل  قبل  وم��ش��ددا  التقاعد،  مكتسبات 
الدرجة  إح��داث  وأساسا   ،2022 أبريل  جولة  نتائج  تفعيل 
اجلديدة والزيادة العامة في األجور وخفض الضريبة على 

األجراء. 

10 - مطالبته بتوحيد احلد األدنى لألجور بني القطاعني 
هذا  إلف���راغ  محاولة  أي  ع��ن  بعيدًا  الصناعي،  الفالحي 
االتفاق من مضمونه، وتأكيده على احترام مكسب احلد 
األدنى ملعاش التقاعد، احملدد في 1000 درهم شهريًا، بعد 
االنتقال من 3240 يوم عمل إلى 1320 كشرط لالستفادة 
للضمان  الوطني  الصندوق  في  للمسجلني  بالنسبة  منه 

االجتماعي 

CNSS. - 11. تثمينه ملوقف املجلس الوطني ملركزيتنا 
املنعقد يوم السبت 24 دجنبر، الرافض ملخططات الباطرونا 
العاملة،  الطبقة  مكتسبات  على  ول��إلج��ه��از  وحكومتها 
واملستنكر لتنصل احلكومة من التزاماتها املدونة في اتفاق 
30 أبريل 2022، والداعي إلى التعبئة الشاملة واالستعداد 

خلوض كافة األشكال النضالية.  

التطبيع  أش����ك����ال  جل��م��ي��ع  إدان����ت����ه  جت���دي���د   -  12  
اجلامعة  دع������م  وت����أك����ي����د  ال���ص���ه���ي���ون���ي،  ال����ك����ي����ان  م�����ع 
ل��ك��ف��اح ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ن أج����ل ال��ت��ح��رر وبناء 
القدس.                                                                                                                                      وع��اص��م��ت��ه��ا  امل��س��ت��ق��ل��ة  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  ال���دول���ة 
عاشت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي - عاش االحتاد 
ومناضلة                                                ح��رة  العاملة  الطبقة  -ع��اش��ت  للشغل  املغربي 

عن املكتب اجلامعي -األربعاء 04 يناير 2023.

متى يتم إنصاف  عمال كوباك؟
القطاع الفالحي  )إ م ش( يتضامن مع عمال الطرق السيارة

ملستخدمي  الوطنية  النقابة  توصلت 
مراكز االستغالل للشركة الوطنية للطرق 
من  تضامن  ببرقية  املغرب،  في  السيارة 
ا   - الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة 
م ش - يعبرون فيها عن" دعمهم املطلق 
األوطروت  لنضاالت عمال ومستخدمي 
باجلريئة  النضاالت  تلك  ،حيث وصفوا 
مستخدمي  وتطلعات  بهموم  وملتحمة 
إجماع  يدعمه  نوعي  صمود  ،و  الشركة 
النقابة  ح�����ول  وال���ت���ف���اف���ه���ا  ال��ش��غ��ي��ل��ة 

الوطنية".

للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  وط��ال��ب��ت اجل��ام��ع��ة 
الفالحي في برقيتها ،املدير العام لشركة 
الطرق السيارة باملغرب بالوفاء بالتزاماته 

املوقع  االجتماعي  امليثاق  في  املتضمنة 
بإشراف  والنقابة  احلكومة  ط��رف  م��ن 
االحت�����اد امل��غ��رب��ي ل��ل��ش��غ��ل. ك��م��ا أك���دت 
مطالب  تلبية  ض����رورة  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
قانون  تطبيق  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ن��ق��اب��ة، 
وحتسني  املكتسبات  حماية  ،و  الشغل 
وكذلك  ل��ل��ح��وار،  االع��ت��ب��ار  ورد  التقاعد 
بقصد  الشركة  إدارة  مل��ن��اورات  التصدي 
العودة ملا قبل توقيع امليثاق عبر التنصل 
بتنفيذ  االل��ت��زام  م��ن  واملمنهج  ال��س��اف��ر 

مضامني. 
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بالغ املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان
الدوري  االجتماع   ،2022 دجنبر   31 السبت  ي��وم  انعقد 
العادي للمكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، 
الشرائية  ال��ق��درة  على  املمنهج  ال��ه��ج��وم  تصاعد  ظ��ل  ف��ي 
املتواصل في  الفاحش  الغالء  للمواطنات واملواطنني، جراء 
يؤدي  ما  وه��و  واخل��دم��ات،  االستهالكية  امل��واد  كافة  أسعار 
واملغاربة  املغربيات  م��الي��ني  ج��ي��وب  إن��ه��اك  م��ن  امل��زي��د  إل��ى 
واإلجهاز على قدراتهم الشرائية وحقهم في العيش الكرمي؛ 
التوقيع  على  سنتان  م��رت  وق��د  االجتماع  ه��ذا  انعقد  كما 
املخزني  النظام  بني  اخليانية  التطبيع  التفاقية  امل��ش��ؤوم 
إرادة الشعب املغربي  والكيان الصهيوني الغاصب ضدا على 
الداعم للقضية الفلسطينية واملناهض للتطبيع بكل اشكاله 
والرافض لكل االتفاقيات السياسية والعسكرية واملخابراتية 

والتجارية والفالحية وغيرها مع الكيان الصهيوني.
وب��ع��د ت���دارس���ه مل��س��ت��ج��دات واق���ع ح��ق��وق اإلن���س���ان على 
جدول  نقط  كافة  في  وتداوله  والوطني،  الدولي  املستويني 
اللجن  ت��ق��اري��ر  أع��م��ال االج��ت��م��اع، مب��ا ف��ي ذل��ك مناقشته 
ما  العام  للرأي  املركزي  املكتب  يعلن  العمل،  وفرق  املركزية 

يلي:
1 -على املستوى الدولي واإلقليمي:

على  املتحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  تصديق  تثمينه   -
والتمييز، وقد صوتت  العنصرية  إلى مناهضة  قانون يدعو 
الواليات  رأسها  على  دولة   14 وعارضته  دولة   106 لصاحله 
وكندا  وأس��ت��رال��ي��ا  الصهيوني  وال��ك��ي��ان  األمريكية  املتحدة 
دولة   44 التصويت  عن  وامتنعت  وهولندا  وأملانيا  وفرنسا 
هذا  ض��د  التصويت  أن  امل��رك��زي  املكتب  ويعتبر  أوروب���ي���ة؛ 
القرار، وبدرجة أخف، االمتناع عن التصويت عليه، يشكالن 
تكريسا الستمرار العنصرية والتمييز وتعارضا واضحا مع 

مقتضيات جميع االتفاقيات والعهود ذات الصلة؛
- إدانته لقرار منع الطالبات من متابعة تعليمهن اجلامعي 
التعليم والتضييق على  وال��دوس على حقهن األساسي في 
حقوق وحريات النساء بصفة عامة، من طرف حركة طالبان 
احلاكمة في أفغانستان، وقد قرر املكتب املركزي إصدار بيان 

خاص حول املوضوع؛
الصهيوني في احتجاز جثامني  الكيان  إدانته استمرار   -
الشهداء الفلسطينيني، ضدا على القانون الدولي واتفاقيات 
الدولي  املنتظم  املركزي  املكتب  ويدعو  الصلة،  ذات  جنيف 
الضغط  إل���ى  الفلسطيني  للشعب  ال��داع��م��ة  ال��ق��وى  وك���ل 
إلى  الفلسطيني  الشعب  شهداء  جثامني  تسليم  أج��ل  من 
الشعب  الصهيوني في حق  الكيان  ذويهم ووضع حد ملجازر 

الفلسطيني الصامد؛
2 -على املستوى الوطني:

 بخصوص احلقوق املدنية والسياسية:
فئات  من  العديد  انخراط  واع��ت��زاز،  بافتخار  تسجيله،   
الوقفات  في  ورج��اال  ونساء  وشبابا  أطفاال  املغربي،  الشعب 
االحتجاجية املوحدة في الزمان واملتفرقة في املكان، في أكثر 
من 30 مدينة مبختلف اجلهات واملناطق، مشيدا باملساهمة 
الفعالة ملناضالت ومناضلي فروع اجلمعية في إجناح هذه 
فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  إليها  دعت  التي  الوقفات، 
الشعب  م��ع  ال��ث��ام��ن  التضامني  ال��ي��وم  ف��ي  التطبيع  وض��د 
دجنبر   24 السبت  يوم  ذلك  و  التطبيع،  وضد  الفلسطيني 
اتفاقية  لتوقيع  الثانية  املخزية  ال��ذك��رى  مبناسبة   ،2022
الصهيوني  والكيان  املغربية  الدولة  بني  اخليانية  التطبيع 
حلماية  و  فلسطني  م��ع  "جميعا  ش��ع��ار:  حت��ت  العنصري، 
املكتب  ويجدد  الصهيوني"،  الكيان  مع  التطبيع  من  بالدنا 
املركزي إدانته الستمرار الدولة في تنويع أشكال التطبيع مع 
الكيان املجرم، والتي كانت آخرها زيارة وفد طالبي صهيوني 
ملدينة أكادير، من أجل عقد توأمة بني مدينة أكادير ومدينة 

نيشر من فلسطني احملتلة؛
الوطني  والرمز  املناضل احلقوقي   تثمينه مبادرة تكرمي 
عائلة  ط��رف  م��ن  بنعمرو  ال��رح��م��ان  عبد  النقيب  األس��ت��اذ 
باختيار  واعتزازه  وزان،  بلقاسم  املصير  املجهول  املختطف 

املقر املركزي جلمعيتنا كفضاء لهذا التكرمي؛
 تنديده بالشبهات واخلروقات التي شابت امتحان الولوج 
ملهنة احملاماة، والتي كشفت نتائجه عن خروقات كبيرة في 

نتائجه  بني  من  تضمن  وال��ذي  االمتحان،  ومضمون  شكل 
شخصيات  من  مقربني  أشخاص  أسماء  من  العديد  جناح 
بارزة في احلكومة وسياسيني ووقيادين في مؤسسات مهنة 
نزيه حول  بفتح حتقيق  املركزي  املكتب  ويطالب  احملاماة، 
أيا كانت صفاتهم  املتورطني فيها  هذه الفضيحة ومساءلة 

ومسؤولياتهم الرسمية واملهنية
 إدانته لرفض كل من وزارة الداخلية ووالية الرباط سال 
أوالد  ملف  بخصوص  اجلمعية  مراسلة  تسلم  القنيطرة، 
والقانونية  اإلداري���ة  املساطر  خ��ارج  مسكني  وبني  ام��ب��ارك 
املكتب  ق��رر  وق��د  اإلداري،  التعامل  ف��ي  العمل  بها  اجل���اري 
ملطالبتهما  إليهما  م��ف��ت��وح  بشكل  امل��راس��ل��ة  ه���ذه  ت��وج��ي��ه 
بالتدخل لوضع حد ملعاناة السكان املذكورين ومتكينهم من 
القمع  أشكال  ورفع جميع  الالئق  السكن  العادل في  حقهم 
تستهدف  التي  الصورية  القضائية  واملتابعات  والتضييق 
الوقفة  وقمع  ملنع  إدان��ت��ه  امل��رك��زي  املكتب  ويجدد  بعضهم، 
كانوا  وال��ت��ي  امل��ذك��وري��ن،  للسكان  السلمية  االح��ت��ج��اج��ي��ة 
 25 األح��د  ي��وم  صبيحة  البرملان  أم��ام  تنظيمها  يعتزمون 
بدايتها  قبل  بالقوة حتى  تفريقها  2022، حيث مت  دجنبر 
أشخاص  عشرة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  واحتجاز  اعتقال  مت  كما 

منهم، أخلي سبيلهم فيما بعد؛
األحكام  بالرباط،  االستئناف  محكمة  بتأكيد  تنديده   
عليهم  فرض  الذين  األساتذة  حق  في  الصادرة  االبتدائية 
الدولة  تضييق  ضمن  ت��ن��درج  التي  األح��ك��ام  وه��ي  التعاقد، 
املمنهج على احلريات العامة وضمنها السياسية والنقابية، 
واالحتجاج  النضال  أشكال  الهدف منها وضح حد جلميع 
املكتب  ويعبر  واحل���ري���ات،  ب��احل��ق��وق  وامل��ط��ال��ب��ة  السلميني 
املركزي عن تضامنه مع األساتذة املشمولني بهذه األحكام 

اجلائرة؛
 إدانته العتقال معلم من داخل منزله على إثر احتجاجه 
محمد  س��دي  )جماعة  السكنى  شهادة  تسليمه  ع��دم  على 

حلمر( إقليم القنيطرة؛
 إدانته للحملة املسعورة للمدعو إلياس اخلريسي املدعو” 
فيسبوكية  مجموعة  عبر  وراءه،  يقف  وم��ن  سار”  الشيخ 
مغلقة، والتي يحرض، من خاللها، الرجال على عدم التزوج 
بصفة  للنساء  حتقيرا  يشكل  ما  وه��و  املوظفات،  بالنساء 
املدنية  بحقوقهن  واملس  املوظفات  بالنساء  وتشهيرا  عامة 
إصدار  املركزي  املكتب  قرر  وقد  وبكرامتهن،  واالجتماعية 

بيان خاص في املوضوع؛
السلطات  ط��رف  م��ن  املستمرة  للمضايقات  اس��ت��ن��ك��اره   
فيما  وخاصة  امل��غ��رب،  في  اإلن��س��ان  حقوق  عن  للمدافعني 
يتعلق منها بتدويناتهم على وسائل التواصل االجتماعي؛ 
التعسفي  االعتقال  املركزي  املكتب  يدين  اإلط��ار  هذا  وفي 
ال���ذي ت��ع��رض ل��ه ال��رف��ي��ق ع��ب��د ال��ب��اس��ط س��ب��اع ع��ض��و فرع 
اجلمعية بإمينتانوت يوم األحد 25 دجنبر 2022، والذي تتم 
محاكمه في حالة سراح؛ كما يدين املضايقات التي يتعرض 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  عضو  ناجي  عمر  احلقوقي  لها 

اإلنسان، فرع الناظور، من طرف عامل إقليم الناظور؛
   التعبير عن قلقه البالغ بشأن ما يدعو اليه وزير العدل 
في البرملان من تشديد العقوبات على مرتكبي فعل التشهير، 
القانون  م��راج��ع��ة  م��ش��روع  أن  يسجل  إذ  امل��رك��زي  وامل��ك��ت��ب 
فعل  مرتكبي  ح��ق  ف��ي  ص��ارم��ة  عقوبات  يتضمن  اجلنائي 
االجتماعية،  والوسائط  األنترنت  منصات  على  التشهير 
إحياء  إلع���ادة  التعديل  ه��ذا  اس��ت��غ��الل  م��ن  يتخوف  ف��إن��ه 
املشروع السيء الذكر 22.20 املعروف مبشروع قانون تكميم 
األف��واه ومحتويات ظهير كل ما من شأنه امل��وؤود، ويطالب 

السلطات املغربية؛
   جتديد مطالبة جمعيتنا باإلفراج الفوري وغير املشروط 
التهم  وإسقاط  اإلن��س��ان،  حقوق  عن  املدافعني  جميع  عن 
املوجهة إليهم وإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني، وفي 
مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحافيني واملدونني/ات 

واملناضلني/ات احلقوقيني/ات وغيرهم/ن؛
16 لصدور توصيات هيئة االنصاف  الذكرى   استحضاره 
املصاحلة، ويجدد املكتب املركزي مطالبة احلركة احلقوقية 
والدميقراطية بتنفيذ هذه التوصيات والقطع مع االنتهاكات 

اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛
 إدانته ملنع وقفة فرع جمعيتنا بالناظور، التي كان يعتزم 
على  الحتجاج  احملتلة  مليلية  مدينة  مبدخل  تنظيمها 
راح  التي   2022 يونيو   24 اجلمعية  ليوم  الدامية  األح��داث 
ضحيتها ما ال يقل عن 27 مهاجرا ومهاجرة قتال بالرصاص 

احلي؛
الشبلي  ياسني  الفقيد  كل من  متابعة ملفات   مواصلته 
واملناضلة احلقوقية والنقابية عضوة فرع اجلمعية مبراكش 
املداومة، وملف عضو  الذي يدخل  لقرابطي  الرفيقة مرمي 
جمعيتنا بفرع الرباط املؤرخ املعطي منجب الذي يتعرض 
استغرقتها جلساتها  التي  املدة  ماراثونيه جتاوزت  حملاكمة 

ثالث سنوات متتالية.
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  احل���ق���وق  ب��خ��ص��وص   

والثقافية والبيئية:
ناقش املكتب املركزي العديد من القضايا واملستجدات ذات 
الذي  البحث  ووق��ف، بصفة خاصة، على مخرجات  الصلة، 
أجنزه املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في صفوف 
71.2 غير راضني عن  إلى أن%  العالم، حيث خلص  مغاربة 
اخلدمات اإلدارية املقدمة في املغرب، و%65.8 عبروا عن عدم 
رضاهم عن اخلدمات القضائية املقدمة في املغرب، و84.4 
املغرب،  املقدمة في  الصحية  راض��ني عن اخلدمات  غير   %
بينما صرح %78.3 أنهم يعتبرون الفساد واستغالل النفوذ 
املساهمة  على  تشجعهم  ال  التي  العراقيل  أه��م  والزبونية 
الدائنني  حصة  أن  سجل  كما  األص��ل��ي؛  بلدهم  تنمية  في 
اخلواص من الدين العمومي اخلارجي ارتفعت من 9 % سنة 
2011 إلى %28 سنة 2021، وبلغت تسديدات الدين العمومي 
اخلارجي و الداخلي 172 مليار درهم في نهاية 2021، و هو 
ما يعادل 9 مرات امليزانية املخصصة لوزارة الصحة واحلماية 

االجتماعية.
- جتديده احتجاج جمعيتنا على حذف دعم مواد الطاقة 
)البنزين والديزل وزيت الوقود( أواخر سنة 2015، واإلجهاز 
على محطة سامير لتكرير البترول باحملمدية، ما أدى إلى 
املثال،  أص��ب��ح، على سبيل  إذ  امل���واد،  ه��ذه  أس��ع��ار  مضاعفة 
اللتر الواحد من الديزل يتراوح بني 15 و16 درهما، في ظل 
رقابة  أية  دون  امل��واد  هذه  توزيع  احملروقات  شركات  احتكار 
على جنيها أرباحا خيالية جتاوزت 45 مليار درهم إلى حدود 

نهاية 2021؛
نواحي  في  مشعة  نفايات  لطمر  قاطع،  بشكل  رفضه،   -
مدينة آسفي، محذرا من املضاعفات اخلطيرة التي قد تنتج 

عنها.
 بخصوص الهجرة واللجوء:

- احتجاجه على قرار املدعي العام اإلسباني الذي أوقف، 
مبوجبه، التحقيق في قتل 27 مواطنا من مهاجري وطالبي 
اللجوء من الدول األفريقية جنوب الصحراء، يوم 24 يونيو 
املركزي  املكتب  ويثمن  احملتلة،  مليلية  سياج  على   2022
التحقيق،  ه��ذا  إغ��الق  على  منظمة   150 احتجاج  م��ب��ادرة 
الكشف عن حقيقة  إعادة فتحه من أجل  ويطالب بضرورة 
ما وقع إنصافا لعائالت الضحايا وللحق املقدس في احلياة؛
كانوا  البحر،  ف��ي  مواطنا   49 ل��وف��اة  حزنه  ع��ن  تعبيره   -
على منت قارب للهجرة غير املنظمة، قبالة سواحل طانطان 
على بعد 200 كيلومتر من جزر الكناري، مستهجنا الصمت 
لها  اهتز  التي  الفاجعة  ه��ذه  بشأن  املغربية  للدولة  املريب 

الرأي العام الوطني؛
3 -على املستوى الداخلي:

يواصل املكتب املركزي اإلعداد ل:
يناير   7 ي��وم  للجمعية  اإلداري���ة  اللجنة  اجتماع  عقد   -

2022؛
- تنظيم عدد من الندوات واألنشطة العمومية والداخلية؛
القضايا  بعض  ومراسالت خاصة حول  بيانات  إص��دار   -

واملستجدات احلقوقية؛
- الزيارات التنظيمية للفروع.

املكتب املركزي
    الرباط، في 31 دجنبر 2022
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السياسية
التقرير السياسي املقدم للدورة الثالثة للجنة املركزية

تشخيص لسمات الوضع الدولي والقاري واجلهوي والوطني،ومتطلبات املرحلة 

-على الصعيد الدولي
-تفاقم االزمة االقتصادية واملالية للنظام الرأسمالي التي 
انفجرت في 2008 والتي تعمقت مع جائحة كورونا واحلرب 
إمكانية  االفق  في  تلوح  ال  بنيوية  ازمة  وهي  اوكرانيا.  في 
تتخذها  التي  التدابير  رغ��م  منها  التخفيف  او  معاجلتها 
الدول الرأسمالية للتحكم في التضخم )الدعم املالي العمومي 
كطباعة  ونقدية  إج��راءات ضريبية   - الرأسمالية  للشركات 
للمنتجات  احلمائية  السياسة   - الفائدة  ورفع سعر  النقود 
الوطنية...(̜  وهو ما يؤكده تفاقم موجة التضخم، عكس 
توقعات تراجعه، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار احملروقات 
واملواد الغذائية في األسواق العاملية وانحسار التجارة العاملية 
هذا  نسبة  بلغت  فقد  الدولية.  التوريد  سالسل  واضطراب 
التضخم العاملي 7.8./. خالل هذه السنة، وهي األعلى منذ 
التي  الكبرى  الرأسمالية  ال��دول  2008 وعلى اخلصوص في 
وصلت فيها الى مستويات غير مسبوقة كالواليات املتحدة 
في  وغيرهما،  وبريطانيا)10،15%(   )%  8،3( االمريكية 
الوقت الذي تعرف فيه نسب منو االقتصاد العاملي انخفاضا 
%3 في أحسن األح��وال في سنة  ، اذ لن تتجاوز  متواصال 
دخول  على  ي��ؤش��ر  مم��ا  املتفائلة،  التوقعات  حسب   2023
انها  ي��ب��دو  تضخمي  رك���ود  مرحلة  ال��رأس��م��ال��ي  االق��ت��ص��اد 
ستكون طويلة وستؤدي ، ال محالة ، الى انعكاسات كارثية 

والشعوب  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ط��ب��ق��ات  ع��ل��ى 
م���ن ت��ف��اق��م االس���ت���غ���الل وال���ف���وارق 
والهشاشة  والفقروالبطالة  الطبقية 
واالجهاز  والتهميش  االج��ت��م��اع��ي��ة 
سواء  االجتماعية  املكتسبات  على 
في بلدان املركز الرأسمالي او البلدان 
الشعوب  استغالل   وتكثيف  التابعة 
التي  التابعة  ال��ب��ل��دان  ف��ي  وث��روات��ه��ا 
اغرقتها املؤسسات املالية االمبريالية 
في املزيد من املديونية التي تضاعفت 
األخيرة  العشر سنوات  مرتني خالل 
لتتجاوز 9 تريليون دوالر حسب آخر 
سيؤجج  مم��ا  ال��دول��ي.  للبنك  تقرير 
الصراع الطبقي ونضال الشعوب ضد 
الرأسمالية واالمبريالية.  ولكنه يقوي 
االجتاهات  صعود  ال��وق��ت  نفس  ف��ي 
في  ال��ع��ن��ص��ري��ة  ال��ف��اش��ي��ة  اليمينية 

املراكز االمبريالية وعلى اخلصوص في اوروبا )فوز اليمني 
والسويد  إيطاليا  في  التشريعية  االنتخابات  في  الفاشي 
وضعية  تعقيد  من  سيزيد  ال��ذي  الشيء  واملجر(،  وبولونيا 
واالجتماعية...  والدينية  الثقافية  واألقليات  املهاجرين 
إال أن الطبقة العاملة والشعوب في أوربا أخذت في الفترة 
األخيرة تصعد من االحتجاجات و اإلضرابات مثل إيطاليا 
وبريطانيا وفرنسا وأملانياوغيرها ، احتجاجا على حتميلها 
مكتسباتها  عن  ودفاعا  أوكرانيا  في  واحلرب  األزمة  تبعات 
ضعف  أن  إال  املتوحش.  النيوليبرالي  الهجوم  مواجهة  في 
واالشتراكية  البيروقراطية  التوجهات  وهيمنة  النقابات 
الدميقراطية على قيادتها وضعف القوى املاركسية الثورية 
غ��ال��ب��ا م��ا يضعف وي��ج��ه��ض ت��ل��ك ال��ن��ض��االت ف��ي حتقيق 

أهدافها. 
الرأسمالية  املنظومة  وسط  والصراع  التناقضات  -اشتداد 
املتحدة  ال��والي��ات  بزعامة  الغربي  االمبريالي  احللف  بني 
االمريكية وأداتها العسكرية –الناتو- من جهة والتي تعمل 
العالم  ع��ل��ى  هيمنتها  ت��ك��ري��س  ع��ل��ى  ال��وس��ائ��ل،  مبختلف 
الروسي الصيني الصاعد وحلفائهما في  وقيادته، واحللف 
إلى  الى  وال��ذي يسعى  أخ��رى  البريكس من جهة  مجموعة 
الهيمنة االمريكية وفرض نظام دولي جديد يعكس  إزاحة 

التحوالت اجليوستراتيجية اجلديدة على الساحة الدولية. 
ان هذا الواقع الدولي اجلديد وما يعرفه من تطورات يؤكد 
صحة حتليلنا باننا نشهد ميالد نظام عاملي جديد متعدد 
االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  هيمنة  م��ع  ينهي  األق��ط��اب 

وقطبها االمبريالي. 
العسكري  املستوى  على  احللفني  بني  الصراع  ويتجسد  
الواليات  تسعى  حيث  األوكرانية  الساحة  في   ، جهة  من   ،
املتحدة االمريكية وحلفاؤها الى التصعيد و إدامة احلرب 
إلى أقصى مدة ممكنة الستنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا 
خط  بناء  إل��ى  الهجوم  من  تكتيكها  غيرت  التي  و  وبشريا 
دفاعي لتكريس وجودها في املناطق التي ضمتها إليها في 
دونيتسك-لوغانسك-خيرسون- أوكرانيا  وج��ن��وب   ش��رق 

زاباروجيا(.وتسعى الواليات املتحدة إلى أن تتحول الى املزود 
املسال بعد تخريب قناتي  بالغاز  الغربية  الرئيسي  ألوروبا 
الطريق  لقطع  واملانيا  روسيا  بني  الرابطتني  و2   1 سترمي 
عن اية محاولة السترجاع العالقات االقتصادية بني املانيا 
وجلب  تطور صناعاتها  لكي  الفرصة  انتهاز  وإلى   ، وروسيا 
رؤوس األموال الفارة من األزمة اخلانقة في أوروبا الغربية. 
النتعاش  املثلى  ال��ش��روط  توفر  احلالية  احل��رب  أج��واء  إن 
حلفاءها  حساب  على  ولو  األمريكية  االمبريالية  اقتصاد 
في القارة العجوز. لكن هناك الوجه اآلخر من امليدالية وهو 

موقف الشعوب األوروبية أمام تفاقم األزمة والغالء الفاحش 
والبطالة التي ستضرب كل الفئات املفقرة. كل االحتماالت 
الغربية وبالطبع ستلقي  أوروبا  ستطرح على مسرح بلدان 
تتواصل  أخ���رى  ج��ه��ة  م��ن  و  ال��ع��ال��م.  بقية  ع��ل��ى  بظاللها 
وفي  تايوان.  جزيرة  حول  للصني  االمريكية  االستفزازات 
االمريكية  الهيمنة  الصني سياستها إلضعاف  تركز  املقابل 
في احمليط الهادي وجنوب شرق آسيا وذلك بتكثيف تعاونها 
االقتصادي مع دول "األسيان" حيث متكنت من عقد شراكة 
استراتيجية معها، وكذا مع دول البريكس ومنظمة شنغهاي 
للتعاون. كما توجهت نحو الشرق األوسط من خالل تكثيف 
مقدمتها  وفي  دولها  مع  واالقتصادية  السياسية  عالقاتها 
إيران والدول اخلليجية كالسعودية مستغلة تراجع الواليات 
املتحدة بعد هزائمها العسكرية في املنطقة وانسحابها من 
العراق وأفغانستان وبروز تناقضات في املصالح بينها وبني 

بعض البلدان كالسعودية.
ان هذا التصعيد العسكري واالقتصادي واإلعالمي الذي 
تقوده الواليات املتحدة االمريكية سيزيد من توتر العالقات 
الدولية وسيعمق االستقطاب على الصعيد الدولي ممايهدد 
السلم العاملي حيث شبح نشوب حرب كونية جديدة يخيم 
عن  بسهولة  تتنازل  لن  املتحدة  فالواليات  األج���واء.  على 
على  حفاظا  ص��اع��دة  أخ��رى  ق��وى  لصالح  للعالم  قيادتها 

الذي  العسكري  الصناعي  املالي  الرأسمالي  املركب  مصالح 
الذي  الشيء  واستراتيجياتها  سياساتها  رسم  في  يتحكم 
العالم  توتير األج��واء في  و  ت��أزمي  املزيد من  إلى  سيدفعها 
ورمب���ا ال���ى ارت��ك��اب ح��م��اق��ات ف��ي ح��ال��ة ت��ه��دي��د مصاحلها 

االستراتيجية.
الشعوب  مصلحة  ف��ي  ه��و  والتقاطب  ال��ص��راع  ه��ذا  إن   -
االمبريالية  ال��دول  هيمنة  من  والتحرر  للتخلص  وال���دول 
الغربية، إن هي عرفت كيف تستغل ذلك لصاحلها. وهو ما 
بدأنا نالحظه من خالل اجتاه العديد من البلدان في الشرق 
عالقاتها  تعزيز  نحو  الالتينية  وأمريكا  وأفريقيا  االوس��ط 
احلال  هو  وروسيا،كما  الصني  مع  والعسكرية  االقتصادية 
بالنسبة للعديد من الدول االفريقية التي أخذت تتمرد على 

الهيمنة الفرنسية مثل مالي والغابون وبوركينافاسو.
وفي أمريكا الالتينية يالحظ تزايد املد اليساري في عدة 
بلدان كما حدث مؤخرا في كولومبيا والبرازيل التي عرفت 
فوز زعيم حزب العمال "لوال" في االنتخابات الرئاسية. إال 
اليمينية  ان هذا املد مهدد باالنتكاس من طرف احلركات 
اإلمبريالية  ط���رف  م��ن  امل��دع��م��ة  العسكرية  واالن��ق��الب��ات 
األم��ري��ك��ي��ة ك��م��ا ح���دث م��ؤخ��را ف��ي ال��ب��ي��رو ح��ي��ث مت عزل 
الرئيس اليساري الشرعي بيدرو كاستيلو من طرف البرملان 
جديد  من  يطرح  مما  اليمني.  القوى  عليه  تسيطر  ال��ذي 
الدميقراطي  ال��ي��س��ار  جت����ارب  م����آل 
غالبا  والتي  السلطة  في  اإلص��الح��ي 
اليمني من  وع��ودة  بالفشل  تنتهي  ما 
جديد بسبب غياب برامج ثورية، لدى 
السلطة  اليسار،تعطي  ه��ذا  أح���زاب 
للشعوب و تقطع مع التبعية والهيمنة 
األولغارشيات  سلطة  على  وتقضي 
امل����ال����ي����ة امل���ت���ح���ك���م���ة ف�����ي احل����ي����اة 

االقتصادية واملالية لبلدان القارة.
إن هذه التحوالت اجليوستراتيجية 
التي  واملخاطر  العالم  يشهدها  التي 
وقت  أي  م��ن  اك��ث��ر  ت��ط��رح   ، ترافقها 
مضى ، ملحاحية  بناء جبهة عاملية 
الواليات  بقيادة  اإلمبريالية  ملواجهة 
امل��ت��ح��دة االم���ري���ك���ي���ة. مم���ا يفرض 
عمالي  دمي���ق���راط���ي  ك��ن��ه��ج  ع��ل��ي��ن��ا 
املاركسية  القوى  تكثيف عالقاتنا مع 
سيرورة  على  اكثر  اجلهود  وتركيز   ، العالم  عبر  والتقدمية 
ب��ن��اء األمم��ي��ة امل��ارك��س��ي��ة ألن��ه��ا ش���رط الب���د م��ن��ه ملجابهة 

الرأسمالية اإلمبريالية.

على الصعيد القاري:
ملعظم  الشكلية  االستقالليات  منذ   ، افريقيا  ظلت  لقد 
االوربية  االمبريالية  للقوى  وأسواقا  بلدانها مجاال حيويا 
امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة ط��ب��ق��ت ف��ي��ه��ا سياسات  وال����والي����ات 
استغاللية رهيبة استنزفت ثرواتها وفقرت شعوبها ودمرت 
العديد منها باحلروب الطائفية واالثنية واإلرهاب الظالمي 
املاليني وهجرة عشرات ماليني  إبادة عشرات  الى  أدى  مما 
أخ��رى هروبا م��ن  احل��روب والفقر وامل��ج��اع��ات... وفرضت 
عليها أنظمة ديكتاتورية فاسدة وعميلة أغرقت شعوبها في 
اجلهل والتخلف والفقر واملجاعات والديون املقدرة بأكثر من 
النقد الدولي  2021 حسب صندوق  تريليون دوالر في سنة 
البلدان  وم��وارد  مداخيل  معظم  تستنزف  اصبحت  والتي 
للتنمية  إمكانية  اي��ة  وتعيق  تبعيتها  تكرس  و  االفريقية 

واخلروج من الفقر والتخلف. <<<
التتمة في ص 6 

عقدت  اللجنة املركزية حلزب الهنج الدميقرايط العاميل املنبثقة عن املؤمتر الوطين اخلامس يوم األحد 8 يناير 2023 الدورة الثالثة ، وتناول 
التقرير املقدم هلا مسات الوضعية الدولية والقارية واجلهوية  والوطنية . وهذه يه  المسات مكا جاءت يف التقرير:
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تتمة التقرير السياسي  املقدم للدورة الثالثة للجنة املركزية
>>>

الدول االفريقية،  بالعديد من  املتأزم دفع  الواقع  ان هذا   
حتت ضغط شعوبها وأزماتها واكراهاتها الداخلية باإلضافة 
عالقاتها  تنويع  ال��ى  وال��دول��ي��ة،  اإلقليمية  ال��ت��ح��والت  ال��ى 
والعسكرية  واألم��ن��ي��ة  وال��س��ي��اس��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��دول��ي��ة 
ال��ص��اع��دة كالصني وروسيا  ال��ب��ل��دان  وب��ال��درج��ة األول���ى م��ع 
العقدين  خالل  القارة  في  تصاعدا  نفوذهما  ي��زداد  اللتني 
املاضيني. فالصني أضحت الشريك التجاري األول ألفريقيا 
، كما   2021 النصف األول من  139 مليار دوالر في  بقيمة 
ازدادت االستثمارات )2،17 مليار دوالر في 2020( والقروض 
في  دوالر  م��ل��ي��ار   150 اف��ري��ق��ي��ا)ح��وال��ي  ل��ب��ل��دان  الصينية 
والتجهيزات  املنتجة  للقطاعات  أساسا  تتوجه  2020(التي 
والبنيات التحتية. كل هذا مت بالدرجة األولى على حساب 
الذي سيجعل  الواليات املتحدة الشيء  االحتاد األوربي ثم 
على  للهيمنة  الدولي  الصراع  الحتدام  ساحة  افريقيا  من 
مواردها الطبيعية واالقتصادية الهائلة واسواقها الواسعة ، 
مما سيرجح حدوث حتوالت جيوسياسية عميقة في القارة 
خالل السنوات املقبلة قد تكون إيجابية لتنميتها وتقدمها 
دول��ه��ا وشعوبها  ع��رف��ت  اذا  ال��س��ي��اس��ي  ق��راره��ا  واس��ت��ق��الل 
التقدمية كيف تستغلها لصاحلها. وقد بدأت فعال  وقواها 
شعوب  بانتفاضات  الواقع  في  تظهر  ذل��ك  مؤشرات  بعض 
الفرنسي وق��رارات دول لفك االرتباط بفرنسا  الوجود  ضد 
كمالي وبوركينافاسو و وهذا ما يطرح على القوى التقدمية 
التعاون  ، تطوير عالقات  ، ومنها حزبنا  بالقارة  واملاركسية 
وال��ن��ض��ال امل��ش��ت��رك ف��ي أف��ق ب��ن��اء جبهة ي��س��اري��ة تقدمية 
تقود شعوب القارة في النضال من اجل التحرر من التبعية 

وحتقيق الدميقراطية على طريق االشتراكية.

على صعيد املنطقة العربية واملغاربية
الكيان  يشنها  ال��ت��ي  والتقتيل  اإلب����ادة  ح���رب  ت��ص��اع��د   -
صفوف  في  وخاصة  الفلسطيني  الشعب  ضد  الصهيوني 
املقاومة املسلحة، واملرفوقة بحمالت التهجير واالعتقاالت 
املزيد من املستوطنات وتشديد  بناء  وتهويد األراضي عبر 
احلصارعلى قطاع غزة. يتم هذا بدعم وتواطؤ من طرف 
الكيان  مع  املطبعة  العربية  واألنظمة  االمبريالية  القوى 
مع  األم��ن��ي  وت��ع��اون��ه��ا  أوس��ل��و  سلطة  وت��واط��ؤ  الصهيوني 
الشعب  ي��واص��ل   املقابل   وف��ي  الصهيوني.  دول��ة االح��ت��الل 
املوحدة  ال��ب��اس��ل��ة  م��ق��اوم��ت��ه  ال��وط��ن��ي��ة  وق����واه  الفلسطيني 
األخيرة  الفترة  في  نوعيا  حتوال  عرفت  والتي  واملتواصلة 
باندالع املقاومة املسلحة في الضفة الغربية من طرف شباب 
غير منتم لتنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية، وتطوير 
وتنويع وتوسيع أشكال املقاومة الشعبية املدنية في أراضي 
الصهيوني  ال��ع��دو  ارب��ك��ت  غ��زة  وق��ط��اع  الغربية  والضفة   48
بفعاليتها وقدراتها التكتيكية في مواجهة السياسة القمعية 
عليها  والقضاء  وقفها  عاجزا عن  اصبح  الصهيونية حيث 
وااللتفاف حول تأثيراتها العميقة على الوجود الصهيوني 
نفسه الذي أصبح يعرف نزيفا بشريا متزايد بسبب تصاعد 
الهجرات املعاكسة وخاصة في صفوف  الشباب واألكادمييني 
أي "األدمغة". فحسب مكتب اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي 
فإن حوالي 26 الف صهيوني غادروا فلسطني كل عام خالل 
يفكرون  الصهاينة  %40 من  وان   ، املاضية  األرب��ع  السنوات 

في الهجرة. 
واملغاربية  العربية  للبلدان  الصهيوني  االختراق  -تواصل 
كافة  على  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  م��ع  أنظمتها  طبعت  ال��ت��ي 
الواجهات واملجاالت مما يهدد وحدة  ومصير هذه البلدان 
ونسيجها االجتماعي والثقافي و إلثني ، ويكرس خضوعها 
عن  العزلة  لفك  جاهدة  تسعى  التي  لإلمبريالية  وتبعيتها 
الكيان الصهيوني وجعله القوة املهيمنة في املنطقة في إطار 
املتحدة  الواليات  تسعى  ال��ذي  العسكري  السياسي  احللف 
قيادة  حتت  افريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  في  إلنشائه 
إسرائيل. لكن الشعوب تقاوم محاوالت االختراق الصهيوني 
بكافة األشكال معلنة في مختلف املناسبات عن تضامنها 
مع الشعب الفلسطيني كما حدث مؤخرا في فعاليات كأس 
العالم بقطر والذي أظهر مدى عمق وصالبة العالقات بني 
شعوب العالم العربي واملغاربي ومكانة القضية الفلسطينية 

من  وك��ل  املطبعني  دع��وات  يفند  مما  ووعيها  وجدانها  في 
يسعى الى عزل القضية الفلسطينية عن محيطها.

م��ن اجل  ال��س��ودان��ي  للشعب  ال��ث��وري��ة  املسيرة  -اس��ت��م��رار  
املدنية  الدميقراطية  الدولة  بناء  في  الثورة  مهام  استكمال 
احلزب  طرف  من  فعالة  ومبساهمة  املقاومة  جلان  بقيادة 
الشيوعي السوداني على مستوى التأطير والتوجيه السياسي 
و  اجلماهيرية  التنظيمات  تطوير  على  جهوده  يركز  الذي 
بناء املركزاملوحد للثورة كآلية ضرورية لالنتصار في معركة 
هذا  وفي  الشعب.  لصالح  السلطة  وانتزاع  النظام  إسقاط 

االطار مت إصدار "امليثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب".
وفي تونس عرفت االنتخابات التشريعية األخيرة مقاطعة 
شعبية عارمة بلغت أكثر من %90 مما يشكل ضربة قاصمة 
شرعية  ك��ل  ون���زع  االس��ت��ب��دادي  سعيد  قيس  حكم  لنظام 
عنه. وقد تعالت أصوات الشعب التونسي والقوى السياسية 

واملدنية بضرورة رحيله الفوري. 
-وإذا كانت السيرورات الثورية قد خمدت في بلدان أخرى 
مرة  الندالعها  املوضوعية  الشروط  ف��إن   ، ولبنان  كالعراق 
أخرى ال زالت قائمة من استبداد وفساد األنظمة احلاكمة 
وتفاقم األزمات االقتصادية واالجتماعية. ويبقى مطروحا 
وتقوية  لتطوير  اجلهود  من  املزيد  نبذل  أن  كحزب  علينا 
املنطقة  الثورية في  اليسارية  القوى  وتوسيع حتالفاتنا مع 
في افق تشكيل جبهة يسارية قادرة على الفعل والتأثير في 
الدميقراطي  الوطني  التحرر  القوى لصالح مشروع  موازين 
الفلسطينية  القضية  دع��م  ويشكل  املنطقة.  ف��ي  الشعبي 
ومقاومة التطبيع ومواجهة أنظمة االستبداد اهم مداخل 

النضال املشترك على طريق بناء هذه اجلبهة.

على الصعيد الوطني :
ارتباط  التبعية ببالدنا في  الرأسمالية  أزمة نظام  -تعمق 
على  الرأسمالي  اإلن��ت��اج  لنمط  املستمرة  العامة  ب��األزم��ة 
ال��ع��امل��ي وب��ظ��اه��رة اجل��ف��اف وت��داع��ي��ات كورونا   ال��ص��ع��ي��د 
من  يعاني  الذي  املغربي  االقتصاد  ذلكعلى  كل  وانعكاسات 
ارتفاع نسبة التضخم )أكثر من %7 خالل األشهر األخيرة 
 ) )30.5 مليار درهم  امليزانية  ، وعجز في   )2022 من سنة 
املغرب( ال  ، ونسبة منو جد منخفضة )%0.8 حسب بنك 
الشغل  فرص  تنتج  و  االقتصادية  احلياة  تنشط  ان  ميكن 
اكثر  الركود واالزم��ة االقتصادية   ، ، ال محالة  مما سيعمق 
في ظل تزايد املديونية )102.6 مليار دوالر حسب صندوق 
الداخلي  الناجت  من   80% حوالي  ميثل  مبا  ال��دول��ي  النقد 
وضعف   ، دوالر(  م��ل��ي��ار   126 ح��وال��ي  ال��ب��ال��غ   اإلج��م��ال��ي 
األجور  األس��ع��اروض��ع��ف  وارت��ف��اع  واالس��ت��ه��الك  االستثمار 
سعر  برفع  النقدية  املعاجلة  تنفع  ولن  اجلفاف.  ظاهرة  و 
ها  ستزيد  بل  االزم��ة  من  التخفيف  في   %  2 ال��ى  الفائدة 
االحتكاري  ال��ري��ع��ي  ال��رأس��م��ال  هيمنة  بسبب  استفحاال 
الذي   السياسي واالقتصادي  القرار  املتحكم في  املضارباتي 
ال يهمه سوى حتقيق أكبر األرباح باستغالل ظروف االزمة 
حققتها  التي  اخليالية  األرب���اح  ت��ؤك��ده  م��ا  وه��و  لصاحله. 
الشركات واملؤسسات الرأسمالية االحتكارية كشركات توزيع 
احملروقات وفي مقدمتها شركة افريقيا) 344 مليون درهم 
خالل النصف األول من السنة اجلارية( والصناعات الغذائية 
كلوسيور)  انتقلت أرباحها من 44 مليون درهم في النصف 
النصف  درهم خالل  223 مليون  الى   2021 األول من سنة 
األول من 2022 (، واألبناك  كبنك "التجاري وفا بنك") 630 
مليون دوالر أرباح صافية حسب مجلة "فوربس"(، والشركات 
املغرب  كاتصاالت  واالتصاالت  "مرجان"  كأسواق  التجارية  
)415 مليون دوالر خالل 9 اشهر األولى من السنة اجلارية( 
للفوسفاط)  الشريف  كاملكتب  عمومية  الشبه  واملؤسسات   ،

حوالي 35 مليار درهم متوقعة في متم سنة 2022(.
العاملة  للطبقة  االجتماعية  األوض���اع  ت��ده��ور  -تفاقم  
على  ال��رأس��م��ال��ي  ال��ه��ج��وم  نتيجة  ال��ش��ع��ب��ي��ة  واجل��م��اه��ي��ر 
وما   ، الكرمي  العيش  في  األساسية  وحقوقها  مكتسباتها 
يرافق ذلك من موجات الغالء املتتالية وخصوصا في أسعار 
الذين  الفقراء  دائ��رة  واتساع   ، واحمل��روق��ات  الغذائية  امل��واد 
أصبح عددهم  يقدر بحوالي 27 مليون شخص بعد انضمام  
البطالة  ،وكذا نسبة   2022 إليهم في سنة  3 ماليني  حوالي 

للتخطيط  السامية  املندوبية  %حسب   11.5 ب  تقدر  التي 
وذلك بسبب ضعف فرص الشغل والطرد اجلماعي والفردي 
للعمال من العمل وضعف وتآكل الدخل الفردي وانخفاض 
األجور وتدهور اخلدمات العمومية. وهذا ما يفسر تراجع 
املغرب في ترتيب التنمية البشرية الى املرتبة 123 عامليا من 

مجموع 191دولة.
وكل املؤشرات، ومنها الواردة في قانون مالية 2023 ،  تؤكد 
التدهور  من  املزيد  نحو  ستتجه  االجتماعية  األوض��اع  أن 
بسبب استمرار نفس السياسات الليبرالية املتوحشة القائمة 
الرأسماليني  ودع���م  واخل��وص��ص��ة  االق��ت��ص��اد  حت��ري��ر  على 
الطبقة  كاهل  وإثقال  الضريبية  واإلع��ف��اءات  باالمتيازات 
وتخريب  العمومية  الوظيفة  وتفكيك  بالضرائب  الوسطى 
الدولة من  بالتعاقد وحتلل  العمل  وتعميم  التقاعد  أنظمة 
على  السطو  سياسة  ومواصلة  االجتماعية  مسؤولياتها 
األراضي اجلماعية والساللية لتفويتها للشركات الرأسمالية 
وإطالق يد الشركات االحتكارية في رفع األسعار. في وقت 
في  احلكومة  تعنت  بسبب  االجتماعي  احل��وار  فيه  يتعثر 
تلبية احلد األدنى من املطالب النقابية وتنفيذ االتفاقيات 
جاد  ح���وار  ف��رض  ع��ن  النقابية  ال��ق��ي��ادات  وع��ج��ز  السابقة 
التوافق  سياسة  ونهج  تقاعسها  و  ضعفها  بحكم  ومسؤول 
النضال  و  الضغط  سياسة  ع��وض  واالس��ت��ج��داء  الطبقي 

النقابي العمالي امليداني. 
الطبقة  ت��واص��ل  الرأسمالي  الهجوم  ه��ذا  مواجهة  -وف��ي 
في  واحتجاجاتها  نضاالتها  الشعبية  واجلماهير  العاملة 
مختلف املناطق ، وخاصة في املناطق املهمشة ، ضد الطرد 
اخلدمات  أج��ل  وم��ن  النقابي  العمل  ومحاربة  العمل  م��ن 
التعليم وماء الشرب  األساسية كالشغل والسكن والصحة و 
والسقي و ضد نزع األراضي والتهميش ونقص التجهيزات 
نظمت  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  أن  األساسية...كما 
مسيرة وطنية ناجحة في الرباط يوم 4 دجنبر 2022  تبني 
أنها تتوفر على إمكانيات النجاح في قيادة النضاالت الشعبية 
إن هي عرفت كيف توظف تلك اإلمكانيات بالشكل املطلوب 
املشترك  النضال  وع��الق��ات  ال��ت��ع��اون  تقوية   عبر  وأس��اس��ا 
في  وانخراطها  ودعمها   ، صفوفها  وتوسيع  مكوناتها  بني 
وتقعيدها  هياكلها  تفعيل  و  والعمالية  الشعبية  النضاالت 

على املستويات احمللية وخاصة في االحياء الشعبية.  
قبضته  تشديد  في  املخزني  النظام  يستمر  املقابل  -وفي 
النضاالت  تلك  ملواجهة  وحيد  كأسلوب  القمعية  األمنية 
واملضايقات  واالع���ت���ق���االت  ال��ق��م��ع  ع��ب��ر  واالح��ت��ج��اج��ات 
واحملاكمات اجلائرة ومحاصرة القوى املناضلة، وفي تقوية 
املخصصة  امليزانيات  من  بالرفع  البوليسية  الدولة  دعائم 

لألجهزة القمعية في قانون مالية 2023.
مع  التطبيعية  سياسته  وتيرة  تسريع  في  يستمر  -كما 
الكيان الصهيوني في جميع املجاالت ضدا على إرادة الشعب 
املغربي الذي عبر عن رفضه املطلق ومقاومته لهذه السياسة 
الشارع  في  االحتجاجات  ومنها  األشكال  بكافة  اخليانية 
بتأطير من اجلبهة املغربية لدعم فلسطني و ضد التطبيع 
وأثناء  العالم في قطر  أع��الم فلسطني خالل كأس  ورف��ع   ،

االحتفاالت  في الشوارع بفوز املنتخب املغربي.   
واالقتصادية  السياسية  األوض���اع  أن  سبق  مم��ا  نستنتج 
واالجتماعية ستزداد تأزما ، وان النظام عاجز عن معاجلتها 
اية  في  لالنفجار  مرشحة  يجعلها  مما  منها  التخفيف  او 
حلظة،الشيء الذي يفرض علينا ، كنهج دميقراطي عمالي، 
ان نتحمل مسؤوليتنا الكاملة في هذه املرحلة الصعبة من 
تاريخ شعبنا، وذلك عبر التقدم، بكل جد وتفان ، في بلترة 
احلزب وتقويته  وتصليبه من خالل التجذر وسط الطبقة 
بنضاالتها  وااللتحام  الكادحة  الشعبية  واجلماهير  العاملة 
 ، املستقلة  تنظيماتها  بناء  على  ومساعدتها  وحراكاتها  
لاللتحاق  املاركسيني/ات   مع  والنقاش  االنفتاح  ومواصلة 
باملشروع، والتقدم في سيرورة بناء اجلبهات وتطوير وتقوية 
يجب  ال��ت��ي  االجتماعية  اجلبهة  وخ��اص��ة  منها  امل��وج��ودة 
تفعيلها وتوسيعها وتوطينها في االحياء الشعبية واملناطق 

املهمشة وفق رؤية وبرنامج عمل واضحني. >
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 الشغيلة التعليمية بني تدهور شروط املهنة والمباالة احلكومة
في زمن الرؤية االستراتيجية 2015 2030- والقانون اإلطار 51-17، مبثابة تنزيل 
الرؤية االستراتيجية، تعيش الشغيلة التعليمية أوضاعا أقل ما ميكن وصفها بها 
أنها أوضاع مزرية تعكسها شروط العمل املادية واملعنوية. فعلى املستوى املعنوي 
املهول  اخلصاص  تدبير  فيها  يتم  عشوائية   وتدبيرية  تنظيمية  شروطا  تعاني 
في األطر على حساب هذه الشغيلة من خالل حل هذا املشكل باستعماالت زمن 
تنتفي فيها الشروط التربوية ألداء تعليمي يحقق جناعة تعلمية ، وفي شروط 
التي  والفائض  تدبير اخلصاص  بفعل عمليات  االجتماعي  االستقرار  فيها  يقل 
الدراسي ليجد أساتذة أنفسهم  تتأخر أحيانا إلى غاية شهرين من بداية املوسم 
يشدون الرحال نحو مؤسسات قد تبعد بكيلومترات عدة عن مؤسساتهم األصلية 
تعرف   تربوية  ببنيات   ،و  االجتماعي  استقرارهم  انعكاسات سلبية على  وحتدث 
فيها ألقسام  اكتظاظا تنعدم فيه شروط تعليم يحقق تنمية الكفايات األساسية 
في  املهول  اخلصاص  عن  ناهيك   ، العمومية  املدرسة  تالميذ  املغاربة  أبناء  لدى 

أبسط وسائل العمل املدرسي خاصة في ضواحي املدن و في البوادي. ونفس السمة 
تنطبق على القوانني املؤطرة للعاملني في القطاع التعليمي والتي تتميز بانعدام 
الوحدة التنظيمية  وانعدام املساواة بني مختلف فئات الشغيلة خاصة بعد فرض 
نظام التعاقد الذي أثر على الوضع النفسي واملادي حيث إحساس هذه الفئة بالغنب 
و بالظلم الذي مارسه املخزن عليها بإقرار هذا النظام ، وخلق ظروف الالستقرار 
املشروعة  للمطالب  االستجابة  عدم  نتيجة  املخزن  يتحمله  وال��ذي  املنظومة  في 
الذي يتمحور  العدد،  الفئة . هذا غيض من فيض مما سنطرحه في ملف  لهذه 
حول الشغيلة التعليمية بني واقع احلال املهني ورد الفعل النقابي، وذلك من خالل 
ثالث محاور، يشخص أولها ظروف عمل الشغيلة التعليمية، ويتطرق ثانيها لواقع 
احلركة النقابية للقطاع، ألما احملور الثالث فيستشرف آ فاق الواقع املهني في ضوء 

مشروع النظام األساسي موضوع احلوار الراهن بني احلكومة املخزنية والنقابات.

التربية  وزارة  ملوظفي  أس��اس��ي  ن��ظ��ام  آخ��ر  على  م��ر  لقد 
خلف   2003 سنة  وب��ص��دوره  سنة.   20 يناهز  م��ا  الوطنية 
النظامني  )أي  النظامني  ضحايا  بينهم  من  ضحايا  عدة 
صفوف  ف��ي  خصوصا  و2003(   1985 لسنتي  األساسيني 
أن  االب��ت��دائ��ي. حيث،  التعليم  ف��ي    وال��ع��ام��الت  العاملني 
الثغرات  أوال  يتجاوز  لم   2003 لسنة  األساسي  النظام  هذا 
التي  وك��ذا   1985 لسنة  األساسي  النظام  يعاجلها  لم  التي 
أفرزها الواقع العملي واملهني للشغيلة التعليمية والتطورات 
متطلبات  ال��ى  باإلضافة  التعليمية  الساحة  ومستجدات 
الى   1985 سنة  مند  التعليم  ورج��ال  لنساء  املطلبي  امللف 

.2003

 ،2003 ل��س��ن��ة  ال��ن��ظ��ام األس���اس���ي  ب��ع��د ص�����دور 
باإلضافة الى ما ذكر سابقا، أفرز الواقع املوضوعي 
ثغرات جديدة وضحايا جدد لم تستطع التعديالت 
ملا  واالستجابة  معاجلتها  ذل��ك  بعد  ج��اءت  التي 
تطالب به الشغيلة التعليمية من مطالب وإنصاف 
التي طرحت والزالت:  امللفات  الضحايا. ومن أهم 
مع  يتناسب  مبا  والتعويضات  األج��ور  في  الزيادة 
"الزنزانة  الترقي،  ش��روط  األس��ع��ار، حتسني  غ��الء 
التعليم حبيسي  ورج��ال  كبير من نساء  )ع��دد   "9
الهزيل لسنوات ع��دة(، ضحايا  9 دوي األجر  سلم 
ضحايا  خلفت  معاجلة  ع��رف  )وال���ذي  النظامني 
جدد(، الترقية بالشهادة )والتي مت االجهاز عليها 

كمكسب سابق(، العرضيني والعرضيات )املطالبة باحتساب 
الترقي  في  و  العامة  األقدمية  في  السابقة  العمل  سنوات 
التقنيني  املساعدين  ملف  والتقاعد(،  والرتبة  الدرجة  في 
أوضاعهم  بتحسني  املطالبة  ال��ى  )ب��اإلض��اف��ة  واالداري����ني 
التربية  ل����وزارة  األس��اس��ي  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  ب��اإلدم��اج  يطالبون 
)هذا  املمتازة  ال��درج��ة  من  املقصيني  األس��ات��ذة  الوطنية(، 
140ألف أستاذ ابتدائي و68ألف  امللف الذي يضم مايناهز 
أستاذ إعدادي و5000ملحق تربوي وملحق إدارة واقتصاد 
2003،وحصر  لسنة  األساسي  النظام  ينصفهم  لم  ،والذين 
مسارهم املهني في السلم 11(، األساتذة واألستاذات وأطر 
عليهم  ف��رض  ال��ذي��ن  وامل��ال��ي  واإلداري  اإلجتماعي  ال��دع��م 
التعاقد )كمطلب أساسي لهم االدماج في اسالك الوظيفة 
وقضوا  بالسلم9  ت��وظ��ف��وا  ال��ذي��ن  األس���ات���ذة  ال��ع��م��وم��ي��ة(، 
حلدود اليوم أكثر من عقدين في العمل والزالوا في السلم 
ب���وزارة التربية  ال��دك��ات��رة العاملني  امل��ب��رزون،  10، األس��ات��ذة 
الوطنية ، التوجيه والتخطيط التربوي، االساتذة املكلفني 
امللحقني  التربوية،  االدارة  أط��ر   ، األصلي  إط��اره��م  خ��ارج 
التربويني وملحقي اإلدارة واالقتصاد، التعليم األولي، أطر 
في  املتضمنة  واملطالب  امللفات  من  التفتيش.....وغيرها 

امللف املطلبي للنقابات التعليمية والتنسيقيات.

للشغيلة  املعيشي  امل��س��ت��وى  وت��دن��ي  ال��ض��رر  ح��ج��م  أم���ام 

النقابات  ق��ادت��ه��ا  ن��ض��ال��ي��ة  دي��ن��ام��ي��ة  ان��ب��ث��ق��ت  التعليمية 
من  النضالية  امل��ع��ارك  من  العديد  وسطرت  والتنسيقيات 
اعتصامات،  م��س��ي��رات،  اح��ت��ج��اج��ي��ة،  وق��ف��ات  إض���راب���ات، 
مقاطعة مجموعة من األنشطة واملهام ... املطالبة بتلبية 
امل��ط��ال��ب وإح����داث ن��ظ��ام أس��اس��ي منصف وع���ادل ومحفز 
يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم ويتجاوز الثغرات 

التي أفرزها الواقع العملي واملهني للمنظومة ككل.

الدينامية  ه��ذه  واجهت  الوصية  ووزارت��ه��ا  احلكومة  لكن 
النضالية املتنامية كعادتها باحلوارات املغشوشة ) انخرطت 
النقابات التعليمية في احلوار القطاعي منذ مجيء الوزير 
بنموسى ، بداية 2022، وحلد األن مت عقد 23 لقاء بدون 

عدد  أن  )مدعية  املرتفعة  املالية  وبالكلفة  تذكر(  نتيجة 
لربح  االن��ت��ظ��اري��ة  وب���زرع  م��رت��ف��ع(  التعليم  ورج���ال  ن��س��اء 
في  حلها  ستجد  امللفات  ه��ذه  جميع  أن  )مدعية  ال��وق��ت 
النظام األساسي اجلديد( وبتوقيع اتفاقات غير ملزمة لها 
)اتفاق 18يناير 2022 الذي تضمن وعود بحل 07 ملفات( 
وترهيبهم  واملضربات  املضربني  أج��ور  من  وباالقتطاعات 
وقمع االحتجاجات ومحاكمة املناضلني واملناضالت والزج 

بهم في السجون.

وفي ظل  حاليا  املخزنية  الدولة  تسعى  ذلك  من  أكثر  بل 
اختالل موازين القوى لصاحلها على االجهاز على ما تبقى 
"احلافزية"  يسمى  مبا  بربطها  ترقية  من  مكتسبات  من 
في  كالزيادة  جديدة  رجعية  إج��راءات  بفرض  تقاعد  ومن 
االقتطاعات ورفع سن التقاعد وحصر الراتب في أقل من 
% 70 من األج��ر ال��ذي سيتقاضاه املوظف في معدل آخر 
العمل  في  الهشاشة  وتكريس  أكثر  أو  العمل  من  سنوات   8
بالتوظيف  يسمى  ما  غطاء  حتت  بالعقدة  العمل  بفرض 

اجلهوي .... 

ل��ذل��ك ف��ي ظ��ل ه���ذه األوض�����اع وأم����ام اخ��ت��الل موازين 
الكثير  الشئ  تنتظر  ال  أن  التعليمية  الشغيلة  على  القوى، 
النظام األساسي والذي  من جوالت احلوار حول مضامني 
استغرق سبعة أشهر وانتهى إلى تسجيل العديد من النقط 

النقابات  اجتماع  آخ��ر  وك��ان  احل��وار  بني طرفي  اخلالفية 
التعليمية األكثر متثيلية مع وزير التربية الوطنية يوم 02 

دجنبر 2022 والذي انفض بدون التوصل الى أي اتفاق. 

فاحلكومة والوزارة الوصية على القطاع ،وخلفهم النظام 
املتعلقة  الشعارات  من  للعديد  تسويقهما  رغ��م  املخزني، 
، ظلتا  وأج��رت��ه  امل���درس  عمل  ش���روط  وحت��س��ني  بالتعليم 
وفيتان لالختيارات الليبيرالية التقشفية التي تنتصر خليار 
عبر  الهشاشة  دائرة  وتوسيع  املفوض  والتدبير  اخلوصصة 
بالعقدة.فالنظام األساسي هو وثيقة جد  التوظيف  إرساء 
مهمة يجب أن حتترم إرادة نساء ورجال التعليم ومطالبهم 
تفكيك  إلى  الساعية  وتعليماته  الدولي  البنك  إرادة  وليس 
أجودها،  عن  والتراجع  احلالي  النظام  مكتسبات 
بعد  ذات  هشة  تعاقدية  بوضعيات  وتعويضها 

مقاوالتي.

على الشغيلة التعليمية بكل فئاتها أن تعي جيدا 
ب��أن ال��ص��راع ح��ول ف��رض ن��ظ��ام أس��اس��ي منصف 
وعادل ومحفز هو نضال ضد التوجهات الالشعبية 
للتكتل الطبقي السائد. فتوجهات النظام املغربي 
هو  الدولية  املالية  الصناديق  اخلاضعة إلم��الءات 
ضرب والتخلي عن كل اخلدمات االجتماعية من 
تعليم وسكن وصحة... واالجهاز على املكتسبات. 
املتعاقبة،  املخزنية  وحكوماته  للنظام  فالنسبة 
القطاع  أوض�����اع  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وحت��س��ني  ال��ن��ه��وض 
مبختلف  تعليمية  شغيلة  تالميذ/ت،  )من  له  واملنتسبني 
فئاتهم( سيساهم في رفع الوعي جلزء مهم من أبناء وبنات 
اجلماهير الشعبية وهذا سيساعدها حتما في فهم طبيعة 
التي  التناقضات  املغربي، وفهم  الدائر في املجتمع  الصراع 
اقتصادية  أبعاد  ذو  بأنه صراع طبقي  فيه،  وتعمل  حتركه 
الطبقي  التكتل  خالله  م��ن  يعمل  واجتماعية  وسياسية 
على  حفاظا  هي  كما  األوض��اع  على  اإلبقاء  على  السائد 

مصاحله ومصالح من يحميه خارجيا.

لذلك على النقابات التعليمية أن ال جتعل من احلوار اآللية 
أن تتحمل مسؤولياتها  املطالب بل عليها  لفرض  الوحيدة 
التاريخية في تأطير وتنظيم نساء ورجال التعليم وتغليب 
العمل الوحدوي وتشبيك النضال عبر خلق جبهات للنضال 
بالتنسيق مع التنسيقيات، والتي بدورها يجب أن تخرج من 
في  الدخول  على  جميعا  والعمل  الضيق،  الفئوي  نضالها 
القوى  موازين  تغيير  الى  يرمي  تصعيدي  نضالي  برنامج 
أوال ثم ثانيا الى فرض تفاوض جدي وحقيقي يرمي الى 
توقيف الهجوم املخزني وحل كل امللفات العالقة واسترجاع 
لنساء  والفئوية  العامة  الى املطالب  املكتسبات واالستجابة 

ورجال التعليم ووضع نظام أساسي عادل ومنصف. >

آفاق الواقع املهني للشغيلة التعليمية، في ضوء مشروع النظام األساسي 
احليم�وتي حس�ن
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 صيغ جديدة لتشكيل قوة تواجه املشاريع التراجعية 
ومواصلة النضال ألجل مدرسة عمومية تخدم مصلحة أبناء الشعب والوطن

مر النظام التعليمي في املغرب، وال زال، مبراحل النهوض 
املتتالية  والسقوط، ولم يخرج بعد من دوامة اإلصالحات 
التاريخي  خطه  ،وع��ب��ر  كلها  انتهت  وال��ت��ي  واك��ب��ت��ه،  ال��ت��ي 
،بتخييب أفق االنتظارات املتوخى منها، وفشل كل البرامج 
الفشل  صفة  وأصبحت  والتطوي�ر،  لإلصالح  صممت  التي 
مالزمة له. وبالتلى فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح 
النظام  ت��ط��ور  تعيق  ال��ت��ي  احلقيقية  األس��ب��اب  م��اه��ي  ه��و 

التعليمي للمغرب؟ وكيف وصلنا إلى هذه احلالة؟

ل��إلح��اط��ة ب��ه��ذه األزم����ة ال ب��د م��ن اس��ت��ي��ع��اب الشروط 
في  أساسا  ،وتتمثل  التعليم  منها  مر ومير  التي  والظروف 
رجعة،  غير  ،ومن  الدولة  سلكتها  التي  الكبرى  االختيارات 
بدء باالنزياحات عن الشعارات التي أطرته في عهد حكومة 
التعميم والتوحيد والتعريب واملغربة(  إبراهيم )  الله  عبد 
هذا من جهة أولى ،ومن جهة ثانية ارتباط سياسة الدولة 
تستطع  لم  حيث  الرأسمالي  للمتروبول  املطلقة  بالتبعية 
الفكاك من كماشة اإلمبريالية ،إذ سارت سياسة الدولة إزاء 
هذا القطاع من الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي 
التعاون  األخرى)منظمة  االمبريالية  امل��ؤس��س��ات  وب��اق��ي 
العام.  االنفاق  بالتقشف وخفض  توصي  التي  والتنمية..( 

املتحكمة  البنيوية  األسباب  من  ه��ذه  وتعتبر 
اتخاد  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  التعليم  منظومة  ف��ي 
القرارات السياسية املستقلة من أجل اإلصالح 
واخلروج من األزمة. وفي صلب هذه التحوالت 
العموم  وج���ه  ع��ل��ى  النقابية  احل��رك��ة  ع��اش��ت 
عميقة  ،حت���والت  ح��ص��را  منها  والتعليمية   ،
السياسية  واألوض���اع  األح���داث  ت��س��ارع  ،بفعل 
واالقتصادية واالجتماعية ،لم تستطع خاللها 
احلركة النقابية الصمود طويال في وجه هذه 
في  ساهمت  كونها  من  الرغم  على  التحوالت 
محدودة  لسنوات  الصراع  عمر  وإطالة  تأخير 
ليبيرالية  نيو  برامج  وأج���رأة  تنزيل  وج��ه  في 
كامل  بشكل  األق��ل  على  أو  التعليم  قطاع  في 
ودفعة واحدة .ولهذا كان ضروريا حتييد هذه 

العقبات والعراقيل النقابية التي تعرقل برامج هذه األخيرة 
واستخدمت من أجل هذا الغرض منهجيتان:

النقابية  احلركة  ومحاصرة  التضييق  الدولة  ممارسة   -
واستمرار  والتضييق،  واملتابعات  واملنع  القمع  طريق  عن 
الدولية  البنود  املصادقة على بعض  امتناعها عن   الدولة  
وممارسة  اإلض��راب  في  احلق  بخصوص  بالشغل  املتعلقة 
مع  التجاوب  نهج سياسة عدم  إلى  ،إضافة  النقابي  العمل 
املطالب النقابية وإغالق احلوارات وجتميد األجور لسنوات 
طويلة، وعدم جتديد النظم األساسية اخلاصة باملدرسني 
واملوظفني التي حتد من نظام وسير الترقي ،وعدم مالءمة 
رجال  ،وإث��ق��ال  األخ��رى  الوظائف  لباقي  والساللم  األج��ور 

ونساء التعليم بالعديد من املهام وإهمال بيئة االشتغال.

- أجرأة البرامج النيو ليبيرالية لتدمير الهياكل اجلماعية 
السوق  منطق  طريق  ف��ي  وال��وق��وف  العرقلة  على  ال��ق��ادرة 
متكررة  إصالحية  س��ي��رورات  ،عبر  ب��وردي��و"  "بيير  ،بتعبير 
إل��ى تخريب ك��ل شيء  وم��ت��درج��ة انتهت ف��ي آخ��ر امل��ط��اف 

وتفتيت القوة والكل إلى أجزاء.

ظلت  األول��ى  مراحلها  في  النقابية  احلركة  نشأة  فمنذ 
م��رت��ب��ط��ة ب��اخل��ط ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ح��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ،ك��ي��ف ال 
آل��ي��ة ملمارسة  أي��ض��ا  وب��ك��ون��ه��ا  ه���ذه احل��رك��ة  وه���ي سليلة 
السياسي  التاريخ  شهد  حيث  والطبقي،  السياسي  الصراع 
فيها  لعبت  اجتماعية  وه���زات  ان��ت��ف��اض��ات  واالج��ت��م��اع��ي 
احلركة النقابية التعليمية دورا طالئعيا كانتفاضة 23مارس 
التالميذية سنة 1965 ضد قرار وزير التعليم حول حتديد 
التعليمية  18 سنة، واالضرابات  البكالوريا في  سن اجتياز 
لسنوات  1977و 1978و 1981 والهزات االجتماعية بالشمال 
1984 وفاس 1990، هذه احملطات النضالية التاريخية كانت 

احلركة النقابية التعليمية في صلب الصراع ،لكونها طليعة 
التقدمية  السياسية  التيارات  مختلف  تضم  التي  املجتمع 

والدميقراطية.

مرجعية  يشكل  ك��ان  ال��ذي  الشرقي  املعسكر  انهيار  وم��ع 
النقابيني،  وللمناضلني  النقابية  للحركة  إل��ه��ام  وم��ص��در 
واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا  ليبيرالية  النيو  هيمنت 
هذه  ح��دوث  وقت  في  النقابية  احلركة  أن  ،ويبدو  وثقافيا 
التغيرات الكبيرة لم تأخذ هذا بعني االعتبار، فانتهى بها 
امل��ط��اف إل��ى ف��ق��دان قوتها امل��ؤث��رة ف��ي م��ي��زان ال��ص��راع مع 
الدولة املخزنية في تطبيقها احلرفي لتوصيات املؤسسات 
اليسار  الكبير  الضعف  هذا  في  أيضا  وساهم  اإلمبريالية. 
التقليدي ومعه جزء من اليسار السبعيني )اجلدري( الذي 
تأثر بالدعاية لالنفراج الكبير وحتول من وقع املعارضة إلى 
موقع املشاركة ،ونفس الشيء انطبق على احلركة النقابية 
التي تبنت نفس الشعارات وعلى رأسها )ك د ش( التي كانت 
تتمم وتكمل اخلط السياسي لليسار وحتولت قناعة احلركة 
النقابية إلى التشارك واإلصالح ،وازدادت الرغبة لديها في 
التحديث  أج��ل  م��ن  ال��دول��ة  مؤسسات  ف��ي  طرفا  تكون  أن 
مير  أن  ميكن  ال  ال��دول��ة  وإص���الح  التحديث  ب��أن  واقتنعت 

إال من خالل اخلصخصة التي فوتت مبوجبها القطاعات 
واخلدماتية  واملنجمية  اإلنتاجية  االستراتيجية  الكبرى 
لالستثمارات األجنبية واخلاصة، وبالتالي سهل هذا التنازل 
والتخلي عن الدفاع عن القطاع العمومي، من جانب قوى 
بشكل  الدولة  رأسمال  على  ليبيرالية  النيو  ،هجوم  اليسار 
عام. وقبيل هذه االنعطافة مع بداية التسعينيات مت إعادة 
نقابي  قابله حتالف  الذي  الوطنية سياسيا  الكتلة  التحام 
العام  االحت���اد  و  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  ب��ني 
للشغالني )لم يستمر طويال ( مما أثار حفيظة املخزن الذي 
حرك مغزل التشتيت والقمع والتضييق على العمل النقابي 
الذي  ال��وق��ت  ف��ي  النقابي  وت��اله  السياسي  املشهد  وتفكك 
كانت فيه آلة النيو ليبيرالية تصرف برامجها بكل الوسائل 
الضاغطة لالستالء على اخلدمات من أجل تسليعها ومنها 
وهكذا  لالستثمار،  س��وق  أكبر  يعتبر  ال��ذي  التعليم  قطاع 
بناء  ومت  النقابات  ضد  متواصلة  إعالمية  حمالت  ب��دأت 
رأي وطني عن املدرسة بشكل تدريجي تنقل وسائل اإلعالم 
الرسائل السياسية والتقارير الدولية تهم مؤشرات التنمية 
ومؤشرات تطور التعليم في املغرب وبدأت تتناسل التقارير 
التعليم  ج��ودة  وتنمية  التطوير  بنية  التدخلية  البرامج  و 
ك��ان االعالم  وامل��درس��ني وم���وازاة لهذا  وم��ؤه��الت املوظفني 
فعالة  غير  بكونها  املدرسة  على  وحتريضه  سمومه  ينفت 
الصورة  من  املدرسة  ح��ول  اخلطاب  تغير  وهكذا  ومنتجة 
األحداث  ه��ذه  قلب  وف��ي  السلبية  ال��ص��ورة  إل��ى  اإليجابية 
والتحوالت عاشت الشغيلة التعليمية حصارا ماديا ومعنويا 
إذ رفعت الدولة يدها عن التعليم بعد فشلها في اإلصالح 
وبعدما برعت في صناعة أزمة داخله ،فوجد رجال التعليم 
القطاع  ،وع��رف  واألس��رة  الدولة  الكل  أنفسهم في مواجهة 
واملدرسني  املدرسة  برمزية  توترات بغيضة ومفتعلة مست 

.وأم�����ام ع���زل احل��رك��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة ف��ي ال���دف���اع ع��ن مصالح 
والوهن  الضعف  عن  الناجم  وكرامتها  التعليمية  الشغيلة 
بسبب انشطاراتها وتعدديتها وهيمنة البيروقراطية عليها 
واستمالتها من طرف اإلدارة املعنية ،مالت أغلبية املدرسني 
اجتماعات  في  واملشاركة  املناقشة  عن  لالبتعاد  واملوظفني 
هو  النقابي  العمل  من  النفور  ،وأصبح  النقابات  وأنشطة 
رأي  ،وتشكل  وال����والءات  االنتهازية  تفشي  ف���ازداد  السائد 
النقابات،  لهم مواقف سلبية من  أو نسبة كبيرة ممن  عام 
إلى  العضوية  وانخفضت  االن��خ��راط��ات  حجم  فتقلص 
احلدود الدنيا ،وفقدت املقرات النقابية حيويتها، وظهرت 
عنها  كبديل  والتنسيقيات  املستقلة  النقابات  الوجود  إلى 
من  كبير  عدد  ولف حولها  الدفاع عن مصاحلها  أجل  من 
انشطارات  النقابي  املشهد  وع���رف  التعليمية.  الشغيلة 
أضعف القوة النقابية وشل قدرتها على املقاومة والصمود، 
ناعمة  حرب  إلى  اجلديدة  األشكال  هذه  الدولة  واستغلت 
مع النقابات كانت تتوخى منها تغيير املشهد النقابي الذي 
صارع كثيرا ضدها وهكذا مت احتواء العمل النقابي داخل 
النظم النيو ليبيرالية، واستبدلت املفاهيم مبفاهيم أخرى 
محله  ليحل  الطبقي  ال��ص��راع  مفهوم  فاختفى  ج��دي��دة، 
والقطاع  والتأميم  والتشارك  التشاركي،  العمل 
أصبح اخلالف  وهكذا  العامة،  باخلدمة  العام 
-تعبئة  ن��زاع  شعار  في  تختزل  حلظة  مجرد 

-اقتراح-تفاوض.

التعليم  على  ليبيرالية  النيو  استيالء  وم��ع 
بالكامل بواسطة برامج أصبحت تؤطر سياسة 
مدارس  إلى  العمومية  املدارس  ،حتولت  الدولة 
نيو ليبيرالية حيث جنحت سياستها في فرض 
وشاملة،  ملزمة  مستدامة  وب��رام��ج  أنظمة 
واحلاجة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ح����ول  ال��ن��ق��اش  وأص���ب���ح 
املتطلبات  م��ع  لتتوافق  أنظمته  حتويل  إل��ى 
اجلديدة  ) اقتصاد املعرف وحتول املعرفة إلى 
مهارات واملنافسة بني املوظفني وتطوير الرأس 
املال البشري وجعل املدرسة تعمل على النمط 
التجاري ( ،وكان هذا هو الهدف.وفق املعايير املستوردة من 
عالم األعمال أعادت النيو ليبيرالية تشكيل عالقات العمل في 
إطار املرونة والتعاقد وأشكال جديدة في التسيير والتدبير، 
منها  السابقة  املكتسبات  على  هجوم  التحول  ه��ذا  وراف��ق 
جتميد األجور وإصالح أنظمة التقاعد واملعاشات ومتديد 
باملردودية  ورب��ط��ه  الترقي  م��ن  واحل��رم��ان  العمل  س��ن��وات 
وظيفة  ملمارسة  اجلديد  اإلط��ار  هو  هذا  وأصبح  والتميز. 
التعليم. ونتيجة لهذه التغيرات ازدادت النضاالت اجلماعية 
أمام  السابقة،  املكتسبات  عن  للدفاع  التنسيقيات  حتركها 
التنسيقيات  بدعم  اكتفت  التي  النقابية  احلركة  تراجع 
ومؤازرة التنسيقيات، وهذه األشكال االحتجاجية اجلديدة 
تعبر في الواقع عن تآكل اجلسم النقابي وعلى درجة حتول 
األزمة  جتليات  هي  ،وه��ذه  والشغلية  االجتماعية  العالقة 
التي تعيشها النقابات في حقل الصراع االجتماعي ،وتعبر 
الذي نخرته  النقابي مستقبال  التحدي  بعد  أيضا عن ما 
الواقع  في  ما  بتقبل  وأصبح محكوما عليه  البيروقراطية 
كما أرادته النيو ليبيرالية، حزب جديد ونقابة جديدة وهذا 
هو التصميم اجلديد الذي يطابق مواصفات النيو ليبيرالية 
. وعلى املستوى السياسة الداخلية تعبر عنه الدولة بالسلم 
واملشاركة  املشاورات  مبدأ  واعتماد  والتوافقي  االجتماعي 

في اتخاد القرارات. 

خلق  على  العمل  والنقابيني  املناضلني  على  يجب  ل��ذا 
صيغ جديدة لتشكيل القوة في مواجهة املشاريع التراجعية 
أجل  من  النضال  ومواصلة  واحلقوق  الكرامة  عن  والدفاع 

مدرسة عمومية تخدم مصلحة أبناء الشعب والوطن.>

كرمي حلسن
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الملف

  ي��ج��د ال��ع��دي��د م���ن امل����درس����ون ،خ���اص���ة في 
االب���ت���دائ���ي  وف���ي ال��ع��ال��م ال���ق���روي واألوس�����اط 
ش��ب��ه ح��ض��ري��ة ،أح��ي��ان��ا ك��ث��ي��رة م��ن��ذ أول سنة 
مكلفون  وه��م  التكوين   م��راك��ز  م��ن  لتخرجهم 
ها  تعتمد  ،التي   املشتركة  باألقسام  مبا يسمى 
ال��وزارة   كحل لنقص املوارد البشرية إضافة إلى 
هذه  تتسم  .و  املدرسية  اخلريطة  تقطيع  سوء 
، فهي متعددة  املتعلمني  بفروقات بني  األقسام 
ومقررات  امل���واد  وبالتالي  واألع��م��ار  املستويات 
املواد واحلصص الزمنية لكل مادة بالنسبة لكل 
مستوى، مما يجعل تدبيرها بالشكل الذي يؤدي 
ت��رب��وي ب��ني تالميذ ه��ذه األقسام  إن��ص��اف  إل��ى 
وت��الم��ي��ذ األق��س��ام ذات امل��س��ت��وى ال��واح��د  أمرا 
مستحيال . وارتباطا مبوضوعنا املتعلق بظروف 
املشتركة  األق��س��ام  ف��إن ه��ذه   ، اشتغال األس��ت��اذ 

إلى تخلي مدرسني  متثل ثقال كثيرا ما أفضى 
وتقدمي استقالتهم ، ومنها صعوبة تدبير متوازن 
حلصص كل مستوى من املستويات املوجودة في 
أطفاال  يضم  قسم   تدبير  وصعوبات   ، الفصل 
متفاوتي األعمار أحيانا بست سنوات ،وصعوبات 
أخ��رى ال من  إلى  منهجية  مقاربة  التحول من 
مادة إلى مادة والمن مستوى إلى مستوى ،وتعدد 
األدوات الديداكتيكية التي على املدرس توفيرها 
في كل حصة من احلصص ، إضافة إلى املجهود 
ال���دروس إذ على  ال��ذي يتطلبه  إع���داد  اجل��ب��ار 
والتمكن من  ع��دة ج����دادات  امل����درس   حتضير 
جدادة.  ك��ل   في  لها  املخطط  االستراتيجيات 
والصحي  النفسي  التأثير  إلب��راز  هنا  داع��ي  وال 
لكل هذا  على املدرس ، ألن شرح الواضحات من 

املفضحات.

األقسام املشتركة   
   فروقات متعددة داخل الفصل الواحد تثقل كاهل املدرس 

من الظواهر التي جتعل مهنة التدريس إحدى 
املهام الشاقة في املغرب هي ظاهرة االكتظاظ 
التي تعاني منها املدرسة املغربية . فباعتراف 
التربية  وزي��ر  رأس��ه��ا  وعلى  امل��س��ؤول��ة  للجهة 
الوطنية ، وفي تصريح له يناير 2022 بلغت 
 % اإلع��دادي  الثانوي  في  االكتظاظ  نسبة 
11  والثانوي التأهيلي %12 وهذا مبعايير 
حالة  هو  االكتظاظ  أن  ق��ررت  التي  ال���وزارة 
قسم يتجاوز 45 تلميذا وتلميذة، وفي هذا 
االعتبار إلغاء للبعد التعليمي التعلمي الذي 
مالئمته  مب��دى  ال��ع��دد  معيار  فيه  يرتبط 
وطاملا   ، املعتمدة  البيداغوجية  للمقاربة 
البيداغوجية  املقاربات  إلى  تدعو  الوزارة  أن 
النشيطة يغدو التواصل التعليمي التعلمي 
أو  أمرا شبه مستحيال  القسم  بني جماعة 
قاصرا عن حتقيق الغايات من العملية في 
وضعية قسم يتجاوز عدد تالميذه  األربعة 
وعشرين تلميذاوتلميدة، وتعوضه في الواقع 
مظاهر سلبية من فوضى وعنف وصعوبات 
في  كبير  ونقص  القسم   مجموعات  ضبط 
الكفايات.  أو  ال���ق���درات  أو  ال��غ��اي��ات  حتقيق 

للجامعة  ال���ع���ام  ل��ل��ك��ات��ب  ت��ص��ري��ح  وح��س��ب 
في  الدميقراطي  -التوجه  للتعليم  الوطنية 
شتنبر املاضي ملوقع "أصوات مغربية" تعود" 
أسباب االكتظاظ إلى ضعف إمكانيات البنيات 
والتجهيزات  التعليمية  للمؤسسات  التحتية 
واملوارد البشرية ." وهذا مايشكل ضغطا على 
الذين يبدلون جهدا بدنيا ونفسيا  املدرسني 
األهداف  من   مستوى  إلى  للوصول  وعقليا 
النفسية  ع��ل��ى ص��ح��ت��ه��م  ،ي���ؤث���ر  امل����رج����وة  
عمومية  مؤسسة  صرحت  فقد  والعضوية.  
والتكوين  للتربية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ألع��م��ال 
،ح��س��ب ب��ح��ث أجن���زت���ه ب��ش��راك��ة م���ع فريق 
مختّص من املهنيني بكلية الطب والصيدلة 
يهّم  الوطني،  املستوى  على  الرباط،  مبدينة 
احلالة الصحية النفسية واجلسدية لألساتذة 
امل��ائ��ة م��ن األس��ات��ذة في  ف��ي   10% أن نسبة 
في   24 وان   ، السكري  ب��داء  املغرب مصابون 

املائة مصابون بالضغط الدموي.

االكتظاظ:  
وضع ضاغط على الشغيلة التعليمية

محمد شاعر

مشكل اخلصاص والفائض:  الال استقرارالنفسي واالجتماعي  للمدرسني
موسم  ك��ل  ب��داي��ة  امل��درس��ني  معاناة  تتجدد 
والفائض  اخل���ص���اص  م��ش��ك��ل  م���ع  دراس�����ي 
موسم  ك��ل  تعليمية  مؤسسات  تعرفها  التي 
دراسي نظرا لتدبير متأخر للبنيات التربوية 
في  أنفسهم  األس��ات��ذة  فيجد   للمؤسسات 
ف��ي م��ؤس��س��ات��ه��م األصلية  ف��ائ��ض  وض��ع��ي��ة 
، وي��رت��ب��ط ه���ذا األم����ر ح��س��ب ع��ب��د ال����رزاق 
للجامعة  ال��س��اب��ق  ال��ع��ام  ال��ك��ات��ب  اإلدري���س���ي 
في  الدميقراطي   -التوجه  للتعليم  الوطنية 
إل��ى أن  ال��ت��رب��وي��ة"  تصريح مل��وق��ع "اجل��ري��دة 
على  تركز  ال  باملغرب  التعليمية  "السياسة 
الكبيرة  أهميته  رغ���م  امل��درس��ي  التخطيط 
أمر  املدرسية  باخلريطة  العناية  أن  معتبرا 
أساسي من أجل إنهاء هذا املشكل الذي يخلق 

ارتباكا عند بداية كل موسم دراسي ، ويعاني 
استقرار  حصول  ع��دم  بسبب  منه  التالميذ 
املشكل متتد  ولكن   . املدرسني"  على مستوى 
آثاره إلى املدرسني أنفسهم ، ومنها االنتظارية 
من  ال  مناسب  غير  تعيني  م��ن  وال��ه��واج��س 
السلك  أو  السكن  عن  البعد  او  القرب  حيث 
مع  يتطابق  وال  فيه  ال��ذي سيعني  ال��دراس��ي 
التعيني  تاريخ  حيث  من  وال   ، تكوينه  سلك 
الذي قد يتأخر أو يأتي مفاجئا ويتطلب من 
املؤسسات  تغيير  أو  السكن  تغيير  به  املعني 
أب���ن���اؤه مل���الءم���ة وضعيته  ال��ت��ي ي����درس ب��ه��ا 
أبنائه  ودراس��ة  السكن  االجتماعية من حيث 
األمر وضعية  تعيينه اجلديد. وخالصة  مع 
الستقرار مهني تخلق ال استقرارا اجتماعيا.

الشغيلة التعليمية : ظروف مهنية محبطة
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رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

نٌصّ  أّن��ه  أع��اله سيخاُل  امل��ق��اِل  ع��ن��واَن  م��ن يطالع 
على  واحلسرة  للماضي  باحلنني  مفعٌم  نوستاجلّي، 
ال���واق���ع، ل��ك��ّن��ه ل��ي��س ك��ذل��ك ب��ل رمّب���ا ه��و ع��ك��ُس ذلك؛ 
ف��امل��ق��اُل ي��ج��ادُل ب��أّن��ه مي��ك��ُن ال��ع��ث��ور ف��ي ك��ّل املظاهر 
والسمات، سواًء السلبّية أو اإليجابّية في اجلبهة اليوم 
على البصمة الوراثّية جلبهة 1967. هو كذلك محاولٌة 
البحث  عبَر  اليوم  الشعبّية  لفهم معنى وجود اجلبهة 
اجلبهُة  ع��اًم��ا.ت��أّس��س��ت   55 قبل  وج��وده��ا  معنى  ف��ي 
الشعبّيُة إطاًرا يعتنُق فكرين سياسّيني بينهما تناقٌض 
يقوُم على  ف��األّوُل  واملاركسي.  القومُيّ  وهما  جوهرّي، 
والتحّزب  لالئتالف  أساًسا  القومّي  الثقافّي  االنتماء 
النظر عن االنتماء الطبقي، ينظُر لألّمة غايًة  بغض 
ال مجّرد حقيقٍة موضوعّيٍة موجودة، ويسعى لتفّوقها 
ال��ث��ان��ي فيقيم  أّم���ا  وت��س��ّي��ده��ا ع��ل��ى األمّم األخ����رى. 
حتّزبه على االنتماء الطبقي بغض النظر عن الُهوّية 
تستخدُم  الرأسمالّية  أّن  امل��ارك��س��ّي��ة  وت���رى  ال��ق��وم��ّي��ة، 
التوّسع  في  مصاحلها  لتبرير  أداًة  القومّية  العصبّية 
تصبُح  حيث  ا،  قيمًيّ بعًدا  تعطيها  حني  اإلمبريالّي 
ذاتها. وتتمّكُن  رفعة األّمة وعّزتها قيمة سامية بحّد 
حروبها،  في  والفالحني  العمال  جتنيد  من  ذلك  عبر 
مع  يتحدوا  أن  املاركسّي  الفكر  بحسب  عليهم  بينما 
باقي العمال والفالحني في العالم في وجه امُلستِغّلني 
السياسي  السياق  ف��ي  ال��ق��وم��ّي��ُة  وت��ع��ُدّ  ال��رأس��م��اّل��ي��ني. 
أحزابه  وتصنف  أصياًل،  ا  ميينًيّ فكًرا  املعاصر  الغربي 
ب��ني مي��نٍي وس��ٍط ومي��نٍي ف��اش��ي  واختلف ال��وض��ُع في 
األولى  العربّيُة  القومّيُة  فاحلركاُت  العربّي،  السياق 
ألّنها  لليمني؛  منها  لليسار  التصنيف  في  أقرب  كانت 
دولٍة  إلقامِة  وتسعى  لالستعمار  ومناهضٌة  علمانّيٌة 
ينفي  ال  وذل��ك  العثماني،  اإلرث  أنقاض  على  حديثٍة 
وجود سماٍت ميينّيٍة واضحٍة لديها، وحّتى فاشّية في 
بعض احلاالت. إّن حداثّية احلركات القومّية العربّية 
األولى سمح بتطّور تّياراٍت أكثر يسارّيًة وقرًبا من الفكر 
وإقصاء  إنهاؤها  مَتّ  ما  لكن سرعان  داخلها،  املاركسي 
القومّية  ال��دك��ت��ات��ورّي��ات  نشوء  بعد  رم��وزه��ا  وتصفية 
النهاية  هنا  ون��ذك��ُر  وال��ع��راق،  س��وري��ا  حالتي  ف��ي  كما 
السامرائي.من  اخلالق  وعبد  جديد  لصالح  املؤسفة 
والقومّية  املاركسّية  بني  اجلمع  أّن  جند  العرض  هذا 
ليس  لكّنه  ممكن،  أم��ٌر  اخل��اّص��ة  العربّية  احل��ال��ة  ف��ي 
الشعبّية  واجلبهة  حاضرة.  تبقى  فالتناقضاُت  ا  مثالًيّ
ورمّبا  األنضج  العربي  النموذج  شّكلت  تأسيسها  عند 
منطلقاٍت  إل��ى  واستندت جتربتها  ذل��ك،  في  ال��ري��ادي 
األيديولوجّية  الناحية  فمن  وسياسّية،  أيديولوجّيٍة 
ووجودّيًة  أن هناك عالقًة عضوّيًة  ترى  كانت اجلبهة 
واإلمبريالّية  والفلسطينّية  العربّية  البرجوازيتني  بني 
الطبقي ضرورٌة  النضال  أن  استنتجت  وعليه  العاملّية، 
اجلبهُة  ذهبت  ملاذا  لكن  الغربّية.  الهيمنة  من  للتحّرر 
حااًل  باالشتراكّية  االكتفاء  وعدم  املاركسّية  تبني  إلى 
القوى القومّية العربّية األخرى؟    رمّبا األمُر مرتبٌط 
لها  املاركسّية  األف��ك��ار  كانت  حني  التأسيس،  بلحظة 
صدى عاملّي، خاّصًة املتعّلقة بحّق الشعوب في تقرير 
مصيرها والتحّرر من االستعمار والعدالة االجتماعّية، 
وان��ت��ش��رت ب��ش��ك��ٍل خ����اٍصّ ب��ني ش��ع��وب ال��ع��ال��م الثالث 
املتحّررة منه حديًثا، وساعد  أو  اخلاضعة لالستعمار 
السوفييتّية والصينّية،  الدعاية  على ذلك بشكٍل كبيٍر 
والفيتنامية،  الكوبية  للثورتني  امللهمة  التجربة  كذلك 
العالم  في  التحّرر  ق��وى  أدب��ي��اُت  تخلو  تكن  لم  حينها 
ماركسّية،  ومفاهيَم  شعاراٍت  من  املاركسّية  غير  حتى 
أدب��ي��ات حركة فتح  ب��وض��وٍح في  ذل��ك  وميكن أن جند 
املاضي.  من  القرن  املثال حتى سبعينات  على سبيل 
فالشعبّيُة على عكس  السياسّية،  املنطلقاُت  تأتي  هنا 
حركة فتح لم تكن تعّول على النظام الرسمي العربي، 
النظام  ن��ق��دٌيّ واض���ٌح منه مب��ا فيه  لها م��وق��ٌف  وك��ان 
ال��ن��اص��ري، واع��ت��ب��رت معظمه م��ن ث��ال��وث األع����داء؛ 

العربية،  والرجعية  والصهيونية  العاملية  اإلمبريالية 
كما أنها لم تضع نصب عينيها مسألة متثيل الشعب 
ولم  الشقيري،  زمن  في  معارضًة  فكانت  الفلسطيني، 
تزاحم عرفات وحركة فتح على قيادة منظمة التحرير 
تأخذ حّقها من  لم  األخيرة  املسألة  وه��ذه  بعد،  فيما 
للماركسّية  الشعبّية  تبني  ك��ان  ح��اٍل  ك��ّل  على  النقد. 
أبرزت  حيث  املعارض،  لنهجها  تأكيًدا  منه  جانٍب  في 
فيه منظمه  العربي مبا  الرسمي  النظام  عن  متايزها 
نوًعا  باملعنى األيديولوجي. ومن جانٍب آخر  التحرير 
التعبير،  جاز  إن  املستترة  السياسّية  البراغماتّية  من 
السياسي،  ب��اجل��م��ود  ت��ت��ه��م  ك��ان��ت  أن��ه��ا دائ���ًم���ا  رغ���م 
بأن  قناعتها  وفي ظل  بقيادة جورج حبش  فالشعبية 
وجود إسرائيل يستند إلى دعم الغرب الرأسمالي، فإن 
احلليف املمكن لنضال الشعب الفلسطيني هو الشرق 
الشيوعي، فمالت في البداية نحو الصني وروجت ألفكار 
ماو تسي تونغ حتى توطدت عالقتها بالسوفيت نهاية 
السبعينات. واملفارقة التي تدعم التحليل أعاله أنه لم 
يعرف عن مؤسسي اجلبهة أنهم ماركسيني حني كانوا 
حبش،  ج��ورج  فيهم  مبن  العرب  القوميني  حركة  في 
الذي أقر بأنه تعمق بقراءة املاركسية وال لينني ية في 
محبسه السوري وليس قبل، رغم ذلك كان القرار بتبني 
بعض  معارضة  رغ��م  اجلبهة،  تأسيس  بعد  املاركسية 
ك��ان��ت اجلبهُة  رأس��ه��م ودي���ع ح���داد.  املؤسسني وع��ل��ى 
ومواقفها  عالقاتها  ف��ي  وق��وم��ّي��ًة  ماركسّيًة  الشعبّيُة 
السياسية، وأدبياتها النظرية، وشعاراتها، لكنها لم تكن 
متامًا كذلك في املمارسة النضالية خاصة في اجلانب 
الرُدّ  الشعبي واجلماهيري. ميكُن  االجتماعي والعمل 
على االستنتاج السابق بأن الظرف املوضوعي احملكوم 
ذلك،  فرض  االحتالل  مع  التناحري  الصراع  مبعادلة 
وهذا قد يكون صحيًحا، لكن الظرف املوضوعي حجة 
أن  يفترض  السياسي  احل��زب  فتأسيس  وجهني؛  ذات 
م��وض��وع��ي معني،  ل��ظ��رف  استجابة  ب��األس��اس  ي��ك��ون 
فما معنى أن يكون تبنيك للماركسية هو االستجابة 
التي رأيتها صحيحة للظرف املوضوعي الذي يعيشه 
الشعب الفلسطيني، لكنك في الوقت ذاته ال تستطيع 
وال  نفسه!  الظرف  ش��روط  بسبب  ماركسيًا  تكون  أن 
أعتقد أن مقولة االسترشاد باملاركسية كأداة للتحليل 
االحتاد  انهيار  بعد  اجلبهة  أدب��ي��ات  في  ظهرت  التي 
السوفييتي حتل هذه املسألة، فاستخدام أداة للتحليل 
املجادلة  إن  أيديولوجيا.  اعتناقها  بالضرورة  يعني  ال 
السابقة تبنّي أن حالة عدم الوضوح األيديولوجي التي 
عن  ومنفصلة  طارئة  ليست  اليوم  الشعبية  تعيشها 
سياقها التاريخي بل هي نتيجة ذلك السياق.  إّن فهم 
كيف تبّنت اجلبهة الشعبّية املاركسّية وقبلها للقومّية 
وكيف انعكس ذلك على املمارسة في مراحل تاريخها 
املختلفة مهم لفهم السياق التالي وصواًل إلى اللحظة 
ا، وهدفه ال يخرج  الراهنة، وهذا املقال ليس عماًل بحثًيّ
للنقاش  فكرة  وهو طرح  مقاٍل سياسٍيّ  أي  عن هدف 
والتطوير، وإسهام في التفاعل الفكري السياسي الذي 
النهاية،  لكن في  ا وال يتوقف.  أن يبقى مستمًرّ يجب 
واخلمسني  اخلامسة  ال��ذك��رى  في  التأكيد  من  بد  ال 
لتأسيس الشعبية على أنه ورغم كل النقد الذي ميكن 
أن وجودها واحملافظة عليها ضرورة،  إال  لها  توجيهه 
فدورها التاريخي لم ينتِه بعد، رغم وعي واقعها احلالي 
"غير املثالي". إن جتربة االنتفاضات الشعبية العربية 
األخيرة ومآالتها غير السارة أثبتت من جديد أهمية 
وتنظيم  علياًل،  كان  وإن  وج��ود حامل سياسي منظم 
مل��ش��روع ثوري  ق��د يكون ح��ام��اًل  أزم��ات��ه  الشعبية رغ��م 
يساري مستقبلي حقيقي بالفكر واملمارسة، حني يأتي 
أوانه في مستقبل ليس لنا خيار سوى العمل على نثر 

بذوره علها تزهر بعد زمن نأمل أاّل يطول.   

الهدف  45 من مجلة  العدد  املقال في  *  نشر هذا 
اإللكترونية

55 عاًما على االنطالقة... 
حس��ن شاهي��نماذا تبقّى من جبهة 1967؟ سطوة اإلعالم على املقاتل: 

صناعة اإلثارة حول املقاومة
املقاتل  على  ال��س��ط��وة  ه��ذه  لنفسها  اإلع���الم  وس��ائ��ل  تصنع  ل��م 
التضخيم  من  كامل  سياق  ولكن  املقاومة،  وح��رك��ات  الفلسطيني 
لدور اإلعالم، يحدث تأثير سلبي على الوعي الفلسطيني والعربي 
احليز  وف��ي  تضحياتها،  وب��واق��ع  ودوره����ا،  وحقيقتها  ب��امل��ق��اوم��ة 
الفلسطيني بات هناك من ميارس الدعاية لفكرة وصنعة "الدعاية 
أو  ب��دراي��ة  أف��ض��ال شتى  لها  وينسب  شأنها  م��ن  يعلي  واإلع����الم"، 
يظن  مبطنة  ألوه���ام  بتغذية  أو  موضوعي  وبقياس  دراي���ة،  بغير 
يخوض  الذي  املقاتل  يفوق  قد  دور  لذاته  والصحفي  املثقف  فيها 
قدمت  التي  الوطنية  وفصائلنا  األرض،  على  احلقيقي  االشتباك 

أجيال من الشهداء على هذا الدرب.
إن هذا النقد لدور يتوهمه اإلعالم لذاته ويسعى لتعميمه، وبناء 
سطوة معنوية يحدد مبوجبها صورة الفدائي الفلسطيني واملقاومة 
املقاومة  لتناول  يسعى  وال  يتصل  ال  ل��ه،  يحلو  كما  الفلسطينية 
النقد مبا فيه املوضوعي  وفعلها، كما ان موضوع هذا املقال ليس 
منه لبعض من تكتيكات املقاومة او اوجه القصور في ادائها ومسيرة 
عملها في مواجهة االحتالل، ولكن باألساس تلك املساحة اخلاصة 
وجتارب  أدب��ي��ات  على  وغ��ري��ب  مستدخل  إع��الم��ي  س��ي��اق  بتأثير 

وخبرات أنتجها شعبنا في مواجهة االحتالل.
املقاومة  على جتارب  مختلفة  عبر محطات  تغذى  السياق  هذا 
اكثر مما شكل داعما لها، وصواًل لواقع بات فيه هناك فهم للعمل 

من  وقليل  ال��دع��اي��ة  م��ن  كثير  باعتباره  واجل��م��اه��ي��ري؛  السياسي 
بعد  الناجتة  التأثيرات  تلك  اإلط��الق  على  األس��وأ  ولكن  األفعال، 
األقصى  انتفاضة  مع  تزامنت  والتي  العربية  الفضائيات  حقبة 
الفلسطينية عام ٢٠٠٠، التي التقت فيها سطوة حكام اخلليج على 
عديد من القوى الفلسطينية والعربية مع دور فضائياتهم وأجهزتهم 
اإلعالمية املستحدثة، وهذا حتديًدا بات يعني أن قياس كثير من 
الفصائل لوزنها يتم ارتباًطا؛ مبوقعها في نشرة أخبار "اجلزيرة"، 
أو ترتيب ذكر جناحها العسكري على لسان مذيع يتلعثم في ذكر 
أسماء الفصائل واملناطق الفلسطينية، ورغم أن حجم الفعل املقاوم 
محاوالت  بكثير  جت��اوز  الرئيسية  املواجهة  محطات  في  وجديته 
االعالمية  املقاربات  السياق من  فإن هذا  "السيطرة على صورته"، 
لعمل املقاومة او لكفاح الشعب الفلسطيني ال زال مهيمنا على اداء 
املنظومات االعالمية صورة  تقارب هذه  اذ  العربي،  اجهزة االعالم 
كانت صاحبة حق في  لو  كما  الفلسطيني  والكفاح  املقاومة  وواقع 
التحديد والتظهير او التعتيم ضمنها، او حتى اخراجها مبا يالئم 
تصورات فريق تقني يقارب املقاومة كما لو كانت مادة درامية تعتمد 
على االثارة في شعبيتها وليس على ما تقدمه من دم وتضحيات 

حقيقية.  <<<
التتمة في ص 11
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<<<   ميكن القول: أن هذه املرحلة اختتمت مبا ال يقل 
في السوء أو الصفاقة من قبل هذه الفضائيات؛ حني بدأت 
تتخلى عن ادعاءات املوضوعية وتقدم ذاتها كمنابر تدافع 
جتابه  طبًعا؛  طريقتها  على  الفلسطينيني  حقوق  ع��ن 
 " الشهيرة على "ضيفها  غارات اإلف ١٦ بصراخ مذيعتها 
الناطق العسكري الصهيوني، أو بجملة اعتراضية يذكرها 
االستيالء  بعصر  وصفه  ميكن  ملا  وص��واًل  النشرة،  مقدم 
حلساب  ومصادرتها  وأهلها  فلسطني  مقاومة  رواي��ة  على 
هذه احملطات ومشغليها ومموليها.  بعيدا عن اي مساس 
تستضيفهم  قد  الذين  قادتهم  او  واملقاومني  باملناضلني 
هذه البرامج، بات واضحا ان رهان اإلعالمي على الغموض 
سيقال،  ما  بخطورة  توحي  التي  التصويرية  واملوسيقى 
حفيف الورق واإلضاءة اخلافتة، كما لو كانت هي احلدث، 
أو ان أسرار املقاومة اصال مطروحة امام مقدم البرنامج، 
ببنيتها،  تتعلق  اس��رار  على  حقا  ستطلعه  قيادتها  ان  أو 
أو ان دوره سيتجاوز كونه ناقل لرسائل محددة قد يرغب 
فيما  بتمريرها،  العدو  مع  احلقيقي  القتال  يخوض  من 
واملناضل على قدرته على مترير رسالة عبر  املقاتل  رهان 
جهات اعالمية اقل ما يقال انها لم تكن حليفة او حريصة 
هذه  منه  تنطلق  ال��ذي  ال��رأي  وهنا  وأهلها،  املقاومة  على 
القراءة، ان فائدة مترير هذه الرسائل بطرق وسياقات مثل 
هذه تبقى اقل بكثير من األضرار املترتبة على ترك هذا 
السياق يهيمن على صورة املقاومة، فهذا القتال والصراع 
او  التلفزيوني  املعد  مب��ه��ارات  او  ب��االث��ارة  يوما  يتعلق  لم 
أثمان  بدم  ولكن  واصحابها،  الفضائيات  والءات  بانزياح 
ووقائع جتري على  وكذلك بحقائق  وتضحيات حقيقية، 
مثير  ملشهد  يتعطش  ألن���ه  شعبنا  ي��ق��ات��ل  ف��ل��م  األرض، 
ولكن ألنها فلسطني مركز الصراع بني متام احلق والعدل 
والعدوان  والعنجهية  واالعتداء  الباطل  ومتام  واالنسانية 

والظلم والغزو.

ال���ذي ي��أت��ي منه   ال��ب��رن��ام��ج وال��س��ي��اق   صحيح أن ه���ذا 
نقطة  ولكن  امل��ق��اوم��ة،  ع��ن  احل��دي��ث  يحتكر  ل��م  وأشباهه 
واالثارة،  واملفاجئات  االس��رار  حول  مفرداته  أن  اخلطورة 
كما  ذات��ه��ا؛   املقاومة عن  ج��زّءا مهيمًنا من حديث  باتت 
عدالتها  ال  إثارتها  في  تكمن  اجلوهرية  قيمتها  كانت  لو 

وتضحيات رجالها ونسائها.
   واقع احلال أن األسرار تتصل بالتخطيط والتحضير، 
بأسماء  أو  لن يكون هناك مجال إلعالنه،  وبالتأكيد هذا 
ومواقع وأدوار الرجال والنساء الذين يحملون عبئ املقاومة 
على ظهورهم، وهذا ليس من احلكمة في شيء التلميح أو 
أسرار  األرض؛ حول  يدور على  الصراع  ولكن  البحث عنه، 
ضربات  وال  فيها  م��دوي��ة  مفاجآت  ال  مختلف،  ن��وع  م��ن 

قاصمة بل استنزاف مستمر للعدو.
ك��ل دقيقة  ف��ي  ي��خ��وض��ه ش��ع��ب فلسطني   ه���ذا ص���راع 
املعتقلني  من  آالف  ال��ف��ارق  فيه  يصنع  ما  ودم��ه؛  بلحمه 
الذين يقررون الصمود وإخفاء ما استطاعوا من األسرار 
الذين  املقاتلني  رفاقهم  من  أخ��رى  وآالف  ص��دوره��م،  في 
أمن  يعد  لم  والثرثرة  االستعراض  ثمن  أن  يدركون جيًدا 
املقاومة فحسب، بل أرواح مئات من ذويهم وجيرانهم؛ إذا 
ما تسربت معلومة للعدو حول مواقعهم أو حتى هويتهم 

وحقيقة مهماتهم ضمن املقاومة.
ما السر الذي يبحث عنه او قد يحضره صحفي ملشاهديه 
من ازقة مخيم جباليا او بالطة او جنني او شوارع البلدة 
القدمية في نابلس او اخلليل؟ وفي غارته على مجموعات 
املقاومة في الضفة احملتلة؟ كم طلقة في مخزن البندقية؟ 
حقيقة عددهم أو تسليحهم أو عوامل تشكلهم؟ في الواقع 
بتقدمي  للفدائي  تسمح  التي  املسمومة  الصفقة  هذه  إن 
حتديد  شرعية  وفضائيته  املذيع  ومتنح  وروايته  سرديته 
الثاني  الطرف  ستخدم  بالتأكيد  وكيف،  ومتى  يسرد  من 
األق��ل حسب جت��ارب شعبنا مع حاالت  األول على  وليس 

يتعلق  الرئيسي  النقد  او  التحذير  وهنا  مماثلة،  سابقة 
مبنح مشروعية ملثل هذه "املمارسات االعالمية"، وهو أمر 
عابر لفصائل العمل الوطني واملقاومة، وال يتعلق بحلقة 
او برنامج معني او فضائية بعينها، ولكن بسياق ومنط من 

املمارسات يجب الوقوف عنده بالنقد والتمحيص.
وعديدها  تسليحها  وال��ف��ص��ي��ل؛  وامل��ج��م��وع��ة  امل��ق��ات��ل 
الفلسطيني؛  الشعب  ميلكها  م��وارد  هي  تشكلها،  وعوامل 
دمه،  م��ن  وج��وده��ا  وي��دف��ع ضريبة  ق��درات��ه  فيها  ي��وظ��ف 
املوارد؛  هذه  في  التصرف  بشأن  شعبنا؛  أرس��اه  ما  وهناك 
ال  هذا  بها،  االلتزام  حاضنته  كما  وقائده  باملقاتل  حري 
والتضحية  البطولة  ملقدار  قياس  أو  بتقييم  ال  له  عالقة 
والفداء الذي يقدمه مقاتل لشعبه، ولكن له عالقة؛ بقيم 
نحن أحوج ما نكون الستحضارها دائًما، كجزء من وصفة 

النصر: االنضباط، والتسييس في كل فعل وعند كل قرار.
الفلسطيني،  الوطني  النضال  لديهم صورة  تشكلت  من 
الثورة  فصائل  مؤسسي  م��ن  ال��ش��ه��داء  ال��ق��ادة  بتعبيرات 
باستعداد  و  القضية،  ه��ذه  ب��ع��دال��ة  ارت��ب��ط��وا  وامل��ق��اوم��ة، 
النضال حتى  فدائييها للتضحية جيل بعد جيل، بعدالة 
املقاومة  ولو كانت  اللحظات سواد وحلكة ويأس،  في اشد 
طلقة أخيرة في بندقية فدائي او فدائية وحيدة، لقاتلوا 
السياق جاء مناضلي شعبنا  ودفاعا عنها، من هذا  معها 
الذين يتقدمون الصفوف من مواقع اجلنود او القادة في 
ابدا  ينقصهم  ال  وبالتأكيد  ال��ع��دو،  مع  املواجهة  ساحات 
املقاومة وفصائلها  أن  املعادلة، معادلة مفادها  إدراك هذه 
التعهدات  من  واح��د  ح��رف  لتقدمي  حتتاج  ال  ومقاتليها 
املؤمن  وال��ع��رب��ي  الفلسطيني  ليكون  االس���رار  او  وال��وع��ود 

بعدالة قضيته معها ولو على حجر ذبح.>

عن بوابة الهدف اإلخبارية

تتمة: سطوة اإلعالم على املقاتل: صناعة اإلثارة حول املقاومة

       صيرورة غرق املغرب في أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية 

املغرب يغرق في أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية رغم 
مظاهر االستقرار املزيفة التي تفرضها السلطوية واملقاربة 
اقتصاد  املغربي  فاالقتصاد  الوضع،  في  للتحكم  األمنية 
يسير نحو اإلفالس الشامل وخضوعه بدون حدود ملصالح 

الرأسمالية االمبريالية. 

النمو االقتصادي في البالد في أواخر عام 2022 وأوائل 
الناجت  لم يتجاوز منو  إذ  كبيرا،  تباطؤا  2023  يشهد  عام 
تدهور  بسبب   2022 سنة   1.1٪ نسبة  اإلج��م��ال��ي  احمل��ل��ي 
اإلن��ت��اج ال��زراع��ي واس��ت��م��رار ارت��ف��اع التضخم مم��ا يضرب 
ينضاف  املتوسطة.  و  الشعبية  للطبقات  الشرائية  القدرة 
واملالية  االق��ت��ص��ادي��ة  السياسة  نفس  اس��ت��م��رار  إل��ى  ذل��ك 

للنظام السياسي وحلكومته التي تغطي عجز املالية 
املالية  املؤسسات  االستدانة من  إلى  باللجوء  العامة 
بخطابها  احلكومة  ُت�َزّيِ��ُف  ذلك  ومع  االمبريالية. 
الواقع  أزم���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة" حقيقة  "ال���دول���ة  ح���ول 

االجتماعي واالقتصادي في املغرب.  

هذا الواقع يفضحه العجز املالي مليزانية الدولة الذي 
164 مليار درهم كما وضح االقتصادي  إلى  سيصل 
إجمالي  الدولي فقد قدر  البنك  أما  أقصبي.  جنيب 
الدين اخلارجي املستحق على املغرب يبلغ 65.414 
مليار دوالر سنة 2021 كما جاء في تقريره األخير 
الديون  وإحصائيات   ،2022 الدولية  الديون  "تقرير 
وودز"  "ب��روت��ون  مؤسسة  وتشير  احمل��دث��ة".  ال��دول��ي��ة 

ائتمان  استخدام  تشمل  دوالر  مليار   65.414 هذه  أن  إلى 
دوالر مقابل  مليار   4.085 املقدر ب  الدولي  النقد  صندوق 

3.906 مليار دوالر في عام 2020.

يؤكد  أقصبي  جنيب  االق��ت��ص��ادي  اخلبير  جهته،  م��ن 
عام  في  درهم  مليارات   109 إلى  الدين ستصل  "أن خدمة 
2023"... لتستمر دوامة الديون التي تعرفها املالية العامة 
منذ  اإلمبريالية  املالية  املؤسسات  تعليمات  إلى  واالرتهان 

سنوات عديدة. 

األمطار  هطول  ومستوى  الفالحة  على  يعتمد  النمو 
دون الرقي بتطوير الصناعة الغذائية للمنتجات الفالحية. 
إعادة  سياسة  تغييب  مع  الطاقة  أسعار  ارتفاع  واستمرار 

تشغيل مصنع تكرير البترول "السامير".  مما ينذر بارتفاع 
قياسي ملعدل التضخم خالل سنة 2023 الذي غالبا سيمتد 

إلى سنة 2024. 

كل شيء يشير إلى أن النظام السياسي يوجد في وضع 
م��ال��ي واق��ت��ص��ادي ك��ارث��ي ل��ل��غ��اي��ة. وس��ي��ك��ون ل��ه��ذا الوضع 
تداعيات كارثية على احلياة االجتماعية للسكان املغاربة، 

الذين يعانون من فقر مدقع.

إن  الوضع املالي واالقتصادي يجعل املغرب في حالة أزمة 
السياسي  النظام  سياسية  استمرار  مع  ستؤدي  مستمرة 
االقتصادية العرجاء إلى حالة اإلفالس وجتعل آفاق النمو 
االقتصادي لسنة 2023 ضعيفة وفق ما جاء في امليزانية 
الذي  االقتصادي  الركود  وسيعمق  للمغرب  العامة 
صادرات  ضعف  أوكرانيا  ح��رب  وأزم��ة  أروب��ا  يجتاح 
الوضع  أزم���ة  استفحال  ليستمر  أروب���ا  إل��ى  امل��غ��رب 
االقتصادي واالجتماعي مع تقلص اإلنتاج الزراعي 

ونقص في املواد الطاقية.

في  امل��خ��زن  نظام  يصدرها  التي  ال��ص��ورة  وعكس 
ف���ي اجلرائد  ال��رس��م��ي وع��ل��ى ص��ح��اف��ت��ه  إع���الم���ه 
االجتماعي،  للتواصل  وس��ائ��ل��ه  وف��ي  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ف��إن وض��ع الشعب امل��غ��رب��ي س��ي��زداد س���وءا واألزم���ة 
االقتصادية أصبحت هي القاعدة وحلظات اخلروج 

منها استثناء بدون آفاق جتاوزها. >

غني القباج
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صندوق النقد الدولي ، كابوس يجثم على شعوب العالم 

تكمن  وأه��داف��ه  مهامه  أن  ال��دول��ي  النقد  صندوق  يزعم 
أساسا في مساعدة الدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة 
املالذ  باعتباره  له  دول  عدة  تلجأ  وبهذا   ، لشعوبها  ورخ��اء 
األخير للتزود بالسيولة، فترتفع مديونيتها وتتفاقم سنة 

بعد سنة وتتسع دائرة الفقر والبطالة.
يعمل صندوق النقد الدولي في حقيقة األمر على ابتزاز 
دول كثيرة ، فيجرد ويدمر احللم  في مستقبل أفضل لعدة 
وتعتبر  بكل خاص،  والشباب  عام  بشكل  البشر  أجيال من 
من  يعاني  من  أكثر  الثالث  العالم  ب��دول  يسمى  ما  شعوب 

ابتزازه وجبروته.

 مؤمتر بروتون وودز : بداية االبتزاز
أروبا،  على  تخيم  الثانية   العاملية  احل��رب  كانت  بينما 
استضافت الواليات املتحدة األمريكية وفدا يتكون من 44 
دولة حلضور مؤمتر بتاريخ 14 يوليوز 1944 مبدينة بروتون 
وودز ، وكان هدف هذا اللقاء هو " صياغة أسس نظام نقدي 
جديد ملا بعد احلرب العاملية الثانية" ، وإبان هذا املؤمتر مت 
االتفاق على خطة جديدة تقضي بضرورة استحداث نظام 
النقود  تاريخ  له أي مثيل في  لم يكن  نقدي عاملي جديد، 
أبدا، وجتدر اإلشارة أنه كان مقترح الوفد األمريكي والذي 
وافق عليه املؤمتر ويتمحور حول " الدوالر األمريكي" أوال 
وأخيرا ، و الذي سيكون األساس في حتديد باقي عمالت 
العالم، هذا باإلضافة لضرورة تأسيس منظمات دولية أخرى 
النقدي  النظام  عمل  مراقبة  في  مهمتها  تكمن  مختلفة، 
النظام من خالل منح  اجلديد والعمل على استقرار هذا 

القروض للبلدان التي تعاني ضعف ميزانيتها.
املتحدة األمريكية  ال��والي��ات  أن ه��دف  و جت��در اإلش���ارة 
و  متعددة،  أط��راف  على  القروض  أعباء  توزيع  في  يكمن 
املالية  بالتدفقات  التحكم  على  القدرة  لنفسها  تضمن  أن 
ال��دول��ي��ة، وأخ��ي��را مب��ا أن حجم االق��ت��ص��اد األم��ري��ك��ي كان 
ينمو سريعا في تلك الفترة فقد اتخذت  التدابير الالزمة 
لضمان التزود بحاجياتها األساسية من املواد اخلام وثانيا 
السلعي  االنتاج  لتصريف  العالم  عبر  جديدة  أس��واق  فتح 

الفائض.
املتحدة  ال��والي��ات  على  ك��ان  األه���داف  هاته  لتحقيق  و 
الدوالر  واع��ت��م��اد  االسترليني  اجلنيه  إزاح���ة  األمريكية 
املالي  املركز  وإقامة  العمالت  كل  وتثبيته مقابل  االمريكي 

األول ب "وول ستريت" بدل مركز لندن سابقا.
العالم  وإخضاع  ال��دول  باقي  سيادة  تقييد  بهدف  وذل��ك 
حقوق  ع���ن  أم���ا  األم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  لهيمنة 
الدميوقراطية  بعيدة عن  كانت  فهي  بالصندوق  التصويت 
يكن مقررا  فلم  لليوم،  والت��زال  أدن��ى  األغلبية كحد  ورأي 
أو  وال��واج��ب��ات  باحلقوق  متساوية  ال��دول  جميع  تكون  أن 
بعدد  نسبة مواطنيها مقارنة  بناء على  دوره��ا  أن متارس 
سكان العالم بل بناء على مقدار املبلغ الذي تدفعه كل دولة 
الواليات املتحدة األمريكية على  لالكتثاب وهكذا حصلت 

الهيمنة املطلقة على القرارات اخلاصة بالصندوق.
هي  الصندوق  في  العضوية  على  قواعد احلصول  كانت 
تودع  وان  حساباتها  االنضمام  في  الراغبة  ال��دول  كشف  
من  يصير  وباملقابل  الذهب  من  وم��ق��دارا  امل��ال  من  مبلغا 
حالة  ف��ي  ودائعها  مب��ق��دار  املالية  بالسيولة  ال��ت��زود  حقها 
تعرضها ملشاكل في ميزانيتها، على أن تدفع فوائد معينة 
القروض  تسديد  بأولوية  تلتزم  وأن  املستلفة،  املبالغ  على 
اخلاصة بالصندل قبل أي دائن اخر، باعتباره دائن ممتاز.

و بدا الصندوق برأسمال مقداره 8،8 مليار دوالر جمعه 
من حصص الدول األعضاء والتي تكونت حصصها من 25  
باملئة من الذهب و75 باملئة من عملة البلد،و مبا أن إسهام 
حصة  أكبر  ك��ان  بالصندوق  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
بنظام  تتمتع  أن  استطاعت  فقد  دوالر  مليار   2،9 مبقدار 
تصويت املرجح ويجوز لها  استخدام حق النقض " الفيتو" 

في كل عمليات التصويت.

أما عن قيادة الصندوق، فقد مت اختيار مجلس محافظني 
يشرف عليه 12 مديرا تنفيذيا وصارت القيادة من نصيب 

الواليات املتحدة األمريكية.
و بحسب اتفاقية الصندوق فإن أهدافه تكمن في :

 - تشجيع التعاون الدولي في سياسة النقد.
 - تيسير التوسع والنمو للتجارة اخلارجية.

الصرف  أس��ع��ار  ف��ي  االس��ت��ق��رار  حتقيق  على  العمل   -  
واملساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة األطراف.

 - ت��دع��ي��م ال��ث��ق��ة ب��ني األع���ض���اء وإت���اح���ة ال��ف��رص��ة لها 
الستخدام موارده لتصحيح اختالالتها املالية دون اللجوء 

إلجراءات مضرة بالرخاء الوطني والدولي.
 - العمل على تصحيح االختالالت في موازين املدفوعات 
في  االختالالت  على تصحيح  للعمل  اللجوء  دون  الدولية 
مضرة  إلج��راءات  اللجوء  دون  الدولية  املدفوعات  موازين 

بالرخاء الوطني والدولي.
وجتعلك  السامع  أذان  في  ت��رن  الطنانة  العبارات  هاته 
ت��ق��ول ع��ل��ى أن���ه م��ؤس��س��ة ح��ي��ادي��ة ل��ه��ا م��ن��زل��ة تعلو على 
ورأسمالية،  سياسية  وحسابات  لعوامل  تخضع  وال  ال��دول 
املتحدة  ال��والي��ات  إنشاء  من  مؤسسة  أنها  هي  واحلقيقة 
األمريكية والطرف املهيمن عليها والتي رسمت خطوطها 
ال��ع��ري��ض��ة مب��ا ي��خ��دم م��ص��احل��ه��ا اخل��اص��ة ل��ف��رض ليس 
على  االقتصادية  هيمنتها  بل  ،فقط،  العسكرية  هيمنتها 
العالم ومن أجل ذر الرماد على الرأي العام وحتويل األنظار 
عن هذه األهداف والنوايا، قرر املؤسسون األوائل لصندوق 
النقد الدولي في سنة 1947 تقليدا بإسناد قيادة الصندوق 

لشخصية غير أمريكية.
البلجيكي  املواطن  على   1946 سنة  في  االختيار  وقع  و 
وزير  كان  وال��ذي  للصندوق  " كميل جوت" كأول مدير عام 
للمالية ببلجيكا. واستمر كمدير له حتى عام 1951 حيث 
أسعار  نظام  اعتماد  على  الفترة  تلك  خ��الل  جهوده  رك��ز 
لضمان  النظام  هذا  على  الرقابة  وإحكام  الثابتة  الصرف 
باألمان  للتمتع  العمالقة  وال��دول��ي��ة  األمريكية  للشركات 
ولكن  األولية  امل��واد  وش��راء  السلع  تصدير  في  واالستقرار 
التالية  ال��س��ن��وات  ف��ي  حصلت  ال��ت��ي  السياسية  ال��ت��ط��ورات 
للحرب العاملية الثانية قد كانت مصدر قلق كبير للصندوق 
مساحة  عليه  ضيقت  فقد  األمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 
فاعليته بفعل مقاومة  " االحتاد السوفياتي كقوة صاعدة 
القائد  بقيادة  االستغاللي  الرأسمالي  وللنظام  له  مقاومة 
الدول  دائرة  ،و من خالل توسع  الشيوعي جوزيف ستالني 
ال��رأس��م��ال��ي وت��وس��ع دائ���رة حلفاء  ل��ه��ذا القطب  ال��راف��ض��ة 
الرأسمالي  النظام  إلسقاط  والساعني  السوفياتي  االحت��اد 

أي الكتلة الشرقية.
تونغ  ماوتسي  وتسلم  الشعبية  الصينية  ال��ث��ورة  وعقب 
احلكم في 1949 وتطبيق االقتصاد املوجه مركزيا بإغالق 
حدود الصني في وجه املستثمرين األجانب، و اندالع احلرب 

في كوريا والتي تكبدت فيها أمريكا خسائر بشرية كبيرة.

يضفي  ال��ص��ن��دوق   : الهيكلي  التكيف  ب��رام��ج   
املنهجية على إجراءاته.

لعب  يركز جهوده في  أن  أنه يجب  الصندوق على  أدرك 
لتنفيذ  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  م��ن  مجموعة  حتفيز  ف��ي  أدوار 
الرأسمالي االستغاللي وهو  النظام  إصالحات تتماهى مع 

ما حدث خالل سنتي 1978 و1979.
الداخلية  اللوائح  استكمال  جرى   1978 أبريل  في  أوال 
السائدة في الصندوق من خالل تضمني فقرات تتعلق ب " 
املساندة املالية" وهي الوظيفة األساسية اجلديدة للصندوق 
وتكمن في منح البلدان النامية قروض و"املساعدة الفنية" 
وال���ت���ي ت��ع��ن��ي ال��ف��ص��ل ب���ني ص��الح��ي��ات وق������رارات اجلهاز 
احلكومي والقرارات املتعلقة ببنيان املصرف املركزي للدولة 
االقتصاد  بوزارات  الرفيعة  املناصب  يتقلد  وبذالك  املعنية 

واملصارف املركزية أشخاص ذو صلة وثيقة بالصندوق.

أجاز  الصندوق  أن  وتعني  "بالرقابة"  املتعلقة  الفقرة  أما 
لنفسه احلق بالتدخل في سيادة الدولة املدينة له.

1979، عرض الصندوق على العالم "برامج  أما في سنة 
التكيف الهيكلي" باعتباره أداة ستكون سارية املفعول بصفة 
عامة، ومؤشرا على االجتاه الذي سينهجه مستقبال وبأنها 
املتصاعدة  األهمية  تراعي  املشروطية"   " مبدأ  خالل  من 
ل��ل��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل 4 م��ص��ط��ل��ح��ات " 
وتتلخص  خصخصة"   – استقرار   – حترير   – الليبرالية 

الشروط املفروضة على الدولة املدينة له كالتالي:
الدولة من خالل  التوازن في ميزانية  الوصول حلالة   -  
انتهاج التقشف املالي وإلغاء اإلنفاق احلكومي ملناح معينة.

 - خفض قيمة العملة الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية 
في األسواق العاملية.

العمالت  وت��داول  السلعية  ال��واردات  القيود على  إلغاء   -  
األجنبية

السلع  ب��إن��ت��اج  ال��وط��ن��ي  االق��ت��ص��اد  ت��ع��زي��ز تخصص   -  
والبضائع القابلة للتصدير.

 - إلغاء القيود املفروضة على االستثمارات األجنبية
 - خوصصة املشاريع احلكومية وأمالك الدولة.

 - تشريع لوائح قانونية تضمن حقوق املشاريع اخلاصة.
 وهكذا فإن كافة هاته اإلجراءات كانت لها نتائج وخيمة 
على الطبقة العاملة والفقراء، فاألجور جمدت أو خفضت 

وجرى تسريح الكثير من العمال/ات.
على  اإلنفاق  تقليص  نتائج  تركزت  أخرى  ناحية  و من 
قطاع التعليم والصحة في جميع هاته الدول النامية وإلغاء 
الغذائية األساسية وخفض  الدعم املالي املخصص للمواد 
قيمة العملة الوطنية وبالتالي تدهور القدرة الشرائية لدى 

غالبية الطبقات الشعبية.
كما أن تقليص حجم االئتمان الداخلي بفعل الزيادات 
املشاريع  على  سلبا  انعكست  ق��د  ال��ف��ائ��دة  م��ع��دالت  على 
وأجبر  امليسرة  القروض  ذات  الصغيرة  واحلرفية  الزراعية 
لديها  العمال  وتسريح  اإلف��الس  إعالن  العديد منهم على 

مما أدى لتفاقم البطالة بشكل مخيف.
و جتدر اإلشارة على أن سبب إلغاء القيود املفروضة على 
تدفق  هو  األجنبية  بالعمالت  والتعامل  املستوردة  السلع 
رأس املال األجنبي والسلع األجنبية على البلد املعني بال 
قيد أو شرط وإغراق السوق احمللي بسلع زهيدة الثمن مما 
أن  فبعد  احمللية  لالقتصادات  واسعة  إف��الس  ملوجات  أدى 
كانت الدول اإلفريقية تصدر املواد الغذائية أصبحت اليوم 

تستورد جزءا مهما منها مما أفقدها السيادة الغذائية.
تخفيض  ج��رى  فقد  الرأسمالية  السياسات  تلك  بكل 
واستفحال  الفقيرة  الشعبية  للطبقات  املعيشي  املستوى 
بوجه  واإلفريقية  النامية  بالدول  واألمية  واملجاعة  الفقر 

خاص.
الصندوق  فإن  وبهذا  االجتماعي  التفاوت  هوة  واتسعت 
االستثمار  ف��رص��ة  وأم���ن  ب��اه��ر  بنجاح  أه��داف��ه  ق��د حقق 
احلكومي  اإلن��ف��اق  خفض  ألن  الربح  معدل  في  وال��زي��ادة 
املالية لتسديد  القدرة  البلد املعني، ستتوفر لديه  يعني أن 
الوطنية  العملة  ما بذمته من ديون ومسألة خفض قيمة 
بشكل  أرباحهم  بزيادة  األجانب  للمقرضني  سمحت  فقد 

كبير وكذلك مسألة الزيادة باملعدالت الفوائد.
هذا الوضع الذي سيتسبب في انصياع وطاعة وتكريس 
للجهات  باالقتراض  الراغبة  وحكوماتها  للدول  التبعية 

املقرضة.
وبالتالي فإن إجراءات الصندوق تشترك في اخلصائص 
فادحة،  أضرار  الشعبية  اجلماهير  ،حتميل  التالية  الثالثة 
وتكريس   ، الدوليني  للمستثمرين  منافع  على  وانطوائها 

التبعية لألسواق املال العاملية.>

عزيزة الرامي
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الشباب والعمل النقابي-قطاع التعليم منودجا-

ع��ن��دم��ا ي��ت��م ال���ت���داول ف��ي ع��الق��ة ال��ش��ب��اب بالعمل 
النقابات  بني  التمييز  إلى  االذه��ان  بنا  تسير  النقابي 
املهنية والتي يتواجد بها نسبة اكتر من حيت التمثيل 
بشكل  العمومية  والوظيفة  التعليم  )قطاع  الشبيبي 
اخلاص(  العمالية)قطاع  النقابات  مع  مقارنة  ع��ام( 
بالنقابات،  الشباب  نسبة  تدني  مايؤشر عموما  على 
عن  عاطلون  الشباب  م��ن  كبيرة  أع���دادا  وأن  خاصة 
ل��ه��م، مم��ا يعني  ال��ع��م��ل وال ت��وج��د أي ف���رص ع��م��ل 
عن  ب��ع��ي��دًا  النقابي  بالعمل  ان��خ��راط��ًا  لهم  جن��د  ل��ن 
ل��ذل��ك الب��د م��ن حث  االس��ت��ق��رار الوظيفي وال��ع��م��ل، 
الشباب والشابات خصوصًا للسعي إليجاد فرص عمل 
والبحث عن مساحة لهم على قاعدة أن احلق ينتزع 
بالنضال واليعطى عن طيب خاطر من الباطرونا وأن 
ينخرطوا بالعمل النقابي بشكل أكثر فعالية ودينامية 

كبيرة مع حتمل املسؤوليات في هدا الصدد.

في  للنقابات  ج��ًدا  مهم  النقابي  الشباب  دور  يعتبر 
عامة  بصفة  فالنقابات  للمستقبل،  التنظيم  حركة 
انها   القول  ميكن  النشأة  ودواع��ي  لتاريخها  وبالنظر 
منظمات ذات قوة وفعالية، وتلعب دوًرا مهًما في زحزحت 
الرقعة  وحتى  والزمان  املرحلة  حسب  القوى  موازين 
التقليدي  ال��دور  فإن  ذلك  من  وبالرغم   ، اجلغرافية  
الذي تبذله النقابات في حتفيز الشباب على االنضمام 
لها يعمل على تقليص الوصول إلى فئة الشباب، كما 
أن االشكاالت والتراجعات املتوالية للنضاالت النقابية 

عن  السلبية  وال��ت��راك��م��ات  اهميتها  رغ��م 
تسمح  تصورات  تكوين  في  دور  النقابات 
االلتحاق  دون  حت��ي��ل  ان��ه��ا  ب��ال��ق��ول  ل��ن��ا 
الشباب  معظم  بالنقابات.فيرى  الشباب 
أن االنضمام للنقابات مرتبط بكبار السن 
فقط والمجال لهم داخل مربع النقابات.

التغيرات  أث����ار   أن   ك��ذل��ك  وامل��الح��ظ 
املرتبطة  املستمرة  واالزم��ات  االقتصادية 
أساسا بالنظام الرأسمالي على فئة العمال 
الشباب،  تؤدي حتما بارتفاع في مستوى 
وانعدام  ال��ش��ب��اب  ل���دى  ع���دم االس��ت��ق��رار 
األمان االجتماعي، ومبا أن وضعهم غير 
منهم  فيتوقع  الشغل،  س��وق  في  مستقر 

وكما  باملقابل  العمالية،  النقابات  إلى  االنضمام 
سبق دكره  فال يزال العديد منهم غير مرتبطني 
بالعمل النقابي، فالنقابات تعاني من نقص واضح 
ن��رى إميان  ال��ش��ب��اب، وم��ن جهة اخ���ري  ف��ي فئة 
النقابي  والعمل  للنقابات  الفاعل  بالدور  الشباب 
واعتبارها عاماًل للتحصني مكتسبات والدفاع عن 
باقي احلقوق لرفع مستوى املعيشة في حياتهم 
ادائها  تطوير  النقابات  على  فيتوجب  العملية، 
من  للشباب   اك��ب��ر  م��س��اح��ات  واع��ط��اء  النضالي 
أجل الدفاع عن مصاحلهم، وخلق اجواء جييدة 
إشراكهم  مع  النقابات  إلى  باالنضمام  ألقناعهم 
القوة  هم  الشباب  ان  اعتبار  النقابي،  العمل  في 
استمرارية  على  واحل��ف��اظ  مستقبال  النقابية 
في  الشباب  دور  ان  سنستنج  كما  النقابي  العمل 
العمل النقابي واحلركة النقابية عامة من خالل 
في  الهامة  للمواقع  وتسلمهم  األنشطة،  منحهم 
كل  ومنحهم  واحلكومة،  الباطرونا  ضد  الصراع 
يستطيعون  ح��ت��ى  ال��ت��ج��رب��ة  لصقل  االم��ك��ان��ات 

معاجلة وحل قضاياهم واهتماماتهم والتعبير عنها.

ادا اعطينا حييز فيما سبق لدور الشباب في العمل 
النقابي فيجب علينا حتما التطرق لبعض التحديات 
الكبرى التي تواجهها هده الفىة احليوية في الواجهة 
العام  القطاع  اكتر فتعد خوصصة  النقابية،وللتدقيق 
األمور  بني  من  املاضي  القرن  متانينات  مند  باملغرب 
املهددة لوجود القطاع العام ونقاباته بسبب السياسات 
العاملة،وهنا  القوى  إلى استنفاد  املعتمدة، مما يؤدي 
النقابات،وان  ضمن  املضني  العمل  إلى  يحتاج  األم��ر 
حتدتنا كدلك عن الفجوة العمرية -بني جيل الشباب 
أمام  التحديات  السابقة-تعتبر واحدة من  و االجيال 
للشباب  النظر  ليتم  النقابي  العمل  في  الشباب  دور 
النقابية  واملمارسة  اخلبرة  إلى  يفتقر  جيل  أنه  على 
القرار  صناعة  مراكز  الى  الوصول  من  يحرمهم  مما 
املهيمن  ت��ل��ك  خ��اص��ة  النقابية  التنظيمات   داخ���ل 
جلان  ت��واج��د   رغ��م  البيروقراطية  التوجهات  عليها 
واحتادات شبابية تقريبا بكل املركزيات النقابية، ولكن 
معظم هذه اللجان ليس لها أي  تأثير ماعدا حاالت 
التابعة  القطاعات  بعض  في  وامل��ت��واج��دة  ج��دا  ن��ادرة 
وبرامج  سياسات  تكون  ما  فعادة  العمومية  للوظيفة 
ان  كما  املصداقية  وف��ق��دان  متماسكة  غير  النقابات 
عدم التزام  الشباب بالعمل النقابي وانعدام االهتمام 
به اصال بسبب استهالك الوقت في العمل واالستالب 
االجتاهات  ال��ى  اضافة  الشباب،  صفوف  في  السائد 

النقابية  األنشطة  لتجنب  الشباب  فئة  بني  املتنامية 
والعمل النقابي زد على هدا  القوانني املكبلة للنضال 
الشغل( واالخرىالتي  التي حتد منه )مدونة  النقابي 

متنعه)القانون اجلنائي 288(.
الشباب في العمل النقابي بقطاع التعليم. 

الشائعة  ال��ق��ط��اع��ات  اك��ت��ر  التعليم  م��ج��ال  يعتبر 
والفئة  خلصوصيته  نظرا  النقابي  العمل  قلب  ف��ي 
بواقع  م��ت��أت��رة  ت��رب��وي��ة  وأط���ر  أس��ات��دة  املستهدفةمن 
النقابي  واالنخراط  النضال  بضرورة  والوعي  التعليم 
ولكن كل وهدفه من هدا فهنالك من ينظر للنقابة هو 
التحرك على ملفات نقابية مبضمون نضالي حقيقي 
ملفات مبنطلق  على  ال��ت��ح��رك  ه��و  االخ���ر  وال��ب��ع��ض 
احلقيقيني(  املناضلني  م��ن  م��رف��وض  ان��ت��ه��ازي)ه��دا 
بوعي  النقابي  ت��واج��ده  على  يعتمد  ط��رف  وه��ن��اك 
سياسي كحقل من حقول الصراع الطبقي موجه ضد 
النظام  مواجهة  خ��الل  من  احلالية   السائدة  البنية 
وفضح البيروقراطية و الباطرونا والشباب هنا متواجد 
في كل هده التوجهات رغم ان عادة الشباب في قطاع 
التعليم يأتي من جتارب سياسية مختلفة ومصدرها 
او حركة  مهم  بشكل  الطالبية  احلركة  هي  باالساس 
املعطلني بشكل اقل طبعا،حسب هدا التحليل يتضح 
ان الشباب ينصهر من داخل النقابة بدون متييز املوقع 
التواجد  جند  املقابل  في  الشباب  خصوصية  بحكم 
الشبابي بنقابات التعليم تقتصر على احدات هياكل 
دون  االم  النقابة  هياكل  وتستنسخ  وفقط 
ع��ل��ى اخلصوصية  ب��االع��ت��م��اد  االج��ت��ه��اد 
الشبيبية )جلن ادارية مكاتب وطنية،فروع 
معادية  تكون  ام��ا  يجعلها  ما  محلية...( 
ل��ل��ن��ق��اب��ة وت���ص���رف ف��ي��ه��ا ازم��ات��ه��ا حسب 
الشروط او تكون ديلية بعيدة عن االبداع 
هنا  ان  الي��ع��ن��ي  ه���دا  التعليمي  ال��ن��ق��اب��ي 
شبيبي  نقابي  تنظيم  تهاجم  نظر  وجهة 
النضال  االنتباه في مضمون  ولكن ألث��ارة 
النقابي بقطاع التعليم عند الشباب الدي 
كان املراد منه تطوير االداء العام واحلفاظ 
والسير قدما في تسييد  على االستمراية 
اخلاص  والكفاحي  الدميقراطي  الطابع 

بنساء ورجال التعليم.

نضاالت  ان  متتبع  لكل  ت��ؤك��د  ب��امل��غ��رب  فالتجارب 
املفروض  االس��ات��دة  والتنسيقية  املتدربني  االس��ات��دة 
عليهم التعاقد ولدت وتشكلت من رحم معاناة الشباب 
وتنامي وعيهم بضرورة التنظيم لتحقيق اهدافهم لكن 
بعض  ففي  النقابية  الشبيبية  التنظيمات  عن  بعيدة 
األحيان تعطى مسافات ما بني الطرفني دون اعطاء 

مبررات لدلك اللهم ادا استتنينا الفارق امليداني. 

املهتمة  الشبيبية  النقابية  التنظيمات  فعلى  ول��ذا 
للنهوض  اش��ك��االت  ع��دة  ت��ط��رح  ان  التعليم  مب��ج��ال 
الشباب  بتشجيع  ع��الق��ة  أولهما  النضالي  مبسارها 
النضال  وعرضيني....باهمية  تربوية  واط��ر  اس��ات��دة 
التجارب  اس��ت��ي��ع��اب  ل��ه،ت��ان��ي��ا  االع��ت��ب��ار  ورد  ال��ن��ق��اب��ي 
املبادىء  وف��ق  االط��ر  تكوين  والكفاحية،مت  النضالية 
واالصيل،االهتمام  اجل���اد  النقابي  للعمل  السامية 

بقضايا الشبيبة املدرسية من طلبة ومعطلني.>

يوسف احا

التجارب بالمغرب 
تؤكد لكل متتبع ان نضاالت 

االساتدة المتدربين والتنسيقية 
االساتدة المفروض عليهم التعاقد ولدت 
وتشكلت من رحم معاناة الشباب وتنامي 

وعيهم بضرورة التنظيم لتحقيق اهدافهم 
لكن بعيدة عن التنظيمات الشبيبية النقابية 

ففي بعض األحيان تعطى مسافات ما بين 
الطرفين دون اعطاء مبررات لدلك اللهم 

ادا استتنينا الفارق الميداني. 
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فيلم "فرحة " 
صورة حقيقية عن اإلجرام املتأصل في األيديولوجية الصهيونية 

العربي  الفيلم  مهرجان  خ��الل  ع��رض 
امل���ن���ظ���م أواس�������ط ش���ه���ر أك���ت���وب���ر  في 
 " "فرحة  األردن��ي  الفيلم  الدارالبيضاء 
،  وك��ان قد  ملخرجته داري���ن .ج. س��الم 
عرض   ألول مرة في مهرجان تورونتو 
السينمائي في 14 سبتمبر 2021، وبدأ 
ديسمبر   1 على نتفليكس في  ب��ث��ه 
2022 وفاز في عدة مهرجانات بجوائز 
تدل على ما متيز به هذا اإلبداع الفني 
من متكن ملخرجته وملمثيله من أدوات 
عملهم . وبعيدا عن اجلانب الفني فقد 
الصهيوني  الكيان  حفيظة  عرضه  أثار 
الفيلم يستعيد من خالل قصة  لكون  
واقعية حقيقة الكيان الصهيوني ككيان 
بتقتيل  ك��ي��ان��ه  دع���ائ���م  أرس����ى  م��ج��رم 
ممنهج للشعب الفلسطيني الستئصاله 
نهائيا من أرضه ، ولم يستثني في ذلك 
وأستحضر  ال���رض���ع،  األط���ف���ال  ح��ت��ى 
خالل  الصهيوني  الكيان  مجرمة  هنا 
اخلمسينيات و الستينيات والسبعينات 
التي  "غولدا مايير"   املاضي  القرن  من 
ك��ان��ت ت��ق��ول : "ك���ل ص��ب��اح أمت��ن��ى أن 
أصحو وال أجد طفال فلسطينيا واحدا 
على قيد احلياة"، ولعل هذه القولة كان 
يجري حتقيق مضمونها ليس بالتمني 
للجماعات  بالفعل اإلجرامي  بل  فقط 
"الهاغانا  ومنها  اإلرهابية  الصهيونية 
"غولدا  املجرمة  لها  تنتمي  كانت  "التي 
الفيلم  مضمون  إلى  وبالعودة  مائيير" 
إلى  أحداثها  تعود  قصة  من  املقتبس 
اربعينيات القرن املاضي ، تنطلق برغبة 
طفلة إسمها في الفيلم " فرحة " الدخول 
إل��ى امل��درس��ة ف��ي امل��دي��ن��ة مم��ا يتطلب 
موافقة والدها ، الذي ما إن وافق حتى 

الصهيونية  العصابات  هجومات  بدأت 
على القرى والبلدات الفلسطينية سنة 
للشعب  عرقي  بتطهير  للقيام   1948
الفلسطيني، ورفضت البنت ترك أبيها 
إلى املدينة في هذه الظروف  والذهاب 
،ف��ق��رر إخ��ف��اءه��ا ف��ي م��خ��زن للحبوب 
ي��وج��د مب��ن��زل��ه وأح��ك��م إغ��الق��ه ، ولم 
يكن يربط الطفلة باخلارج سوى ثقب 
صغير في الباب الذي حاولت حتطيمه 
الذي  والدها  مصير  ومعرفة  للخروج 
الصهيونية  العصابات  ملقاومة  ذه��ب 
خضم  ف��ي  ذل���ك.  م��ن  تتمكن  أن  دون 
هذه األحداث تدخل أسرة فلسطينية 
وزوج��ت��ه احل��ام��ل في  وابنتيه  أب  م��ن 
ف��ت��رة م��خ��اض إل��ى ب��اح��ة ال���دار هروبا 
لتلد  الصهيونية،  العصابات  أفراد  من 
طفلها الثالث وهي ممددة على األرض 
والطفلة   ، للتو محمد  وال��ده  ويسميه 
"ف����رح����ة" ت���رق���ب احل������دث م����ن خرم 

العائلة  وج��ود  استغالل  وأرادت   ، الباب 
باملناداة  احلبوب  مخزن  من  لالنعتاق 
العصابات  لكن هجوم  العائلة،  أب  على 
، وظ��ل��ت ترقب  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة أجل��م��ه��ا 
املساملة  الفلسطينية  األس����رة  مصير 
التي تعرضت جميعها  للقتل بدم بارد 
من طرف مجرمي الصهيونية . ونظرا 
التي  اإلجرامية  لألسس  الفيلم  لفضح 
قام عليه الكيان الصهيوني ،فما  إن بدا 
عرضه في منصة نتفلكس ودور العرض 
الصهيونية  األص�������وات  ب�����دأت  ح��ت��ى 
بالهجوم  الصهيوني  الكيان  وحكومة 
على الفيلم واالدعاء أنه يصور أكاذيب 
الصهيوني  امل��ج��رم  ق��ال  كما   ، وي��ه��دف 
كاذبة   رواي���ة  "خلق  ليبرمان  "أف��ي��غ��دور 

اإلسرائيليني  اجلنود  ضد  والتحريض 
في  النظر  الكيان  قررت حكومة  .كما   "
سحب متويل الدولة من مسرح السرايا 
في بلدة يافا التي تسكنها أغلبية عربية 
العرض  دار  م��دي��ر  عليه  رد  م��ا  وه���و   ،
، كما عمدت  باملضي في عرض الفيلم 
إدارة الكيان للتأثير على تقييم الفيلم 
للتأثير  األف�����الم  ت��ص��ن��ي��ف  م��وق��ع  ف���ي 
امل��واق��ف اإلي��ج��اب��ي��ة م��ن الفيلم  ع��ل��ى 
س���واء ف��ي ج��ان��ب��ه ال��ف��ن��ي أو م��ن حيث 
حقيقية  قصة  م��ن  املستلهمة  قصته 
في  املتأصلة  اإلجرامية  الصفة  متثل 
األيديولوجية التي تأسس عليها الكيان 

الصهيوني.

ثقافة  التغيير

نورالدين موعابيد

أمريكا  إل��ى  مرتدا  موضوعا  ق��رأت  أو  سمعت،  كلما 
استعادت ذاكرتي املوشومة قول محمود درويش، في 
رائعته: "مديح الظل العالي":%أمريكا هي الطاعون، 
النضالية،  ش��ع��ارات��ن��ا  وأح����د  أم��ري��ك��ا"،  وال��ط��اع��ون 
امل��رك��زي��ة: "أم��ري��ك��ا، أمريكا ع���دوة ال��ش��ع��وب"، ب��ل إن 
سام".  "العم  سياسة  يحايثان  أضحيا  معا،  القولني 
من هنا، و بهذا أسّوغ مقاربة املفهوِم الذي اجترحته 
/صقورها(،مفهوِم)الفوضى  ب)حمائمها  أمريكا 
اخلالقة(،ذي العالقة الوثيقة، غير منفصمة العرى، 
من  ال���دالل���ّي،  ف��ي حقله  ت��ت��ح��رك  أخ���رى  مبفاهيم 
النيران  الذكية،  األسلحة  الناعمة،  قبيل:)احلرب 
النقد  أن  إلى  بعجالة  أشير  ذلك  الصديقة..(.وقبل 
األدب���ّي ل��دى مذهب أمل��ان��ّي َع���َرف م��ا ُس��ّم��َي آنذاك: 
"هدم  املشهوِر:  املبدِإ  باعتبار  اجلميلة"،  "الفوضى 

الشيء نوع من امتالكه."

د.ال��س��ي��د األس���ود، قد  ك��ان بحث نفيس أجن��زه  وإذا 
التشكيك  و/أو  للشك  مجال  أّي  ي��دع  ال  مبا  وض��ح 
أن مفهوم)الفوضى اخلالقة( هو وليد: "االستشراق 
اجلديد"، فإن هذه احملاولة لن تعدَو كونها مالمسة 
تلك الفوضى في "اجلغرافيا املتخيلة" حول الشرق 
األوسط؛ إذ ال أحداث خارج اجلغرافيا. ينقل الباحث 
البناء  Michel Ledeen قوله: "إن الهدم  السابق عن 
داخل مجتمعنا و خارجه هو أسلوبنا، فنحن نقوض 
والعلم  األع��م��ال  مجال  في  ي��وم  كل  القدمي  النظام 
والسياسة  والسينما  العمارة  و هندسة  والفن  واألدب 
التحطيم  دائما هذا  إن أعداءنا يكرهون  والقانون.. 
ألنها  واإلب����داع  السريع  الطاقة  وحت��ول  والتفكيك 
تهدد تقاليدهم و جتلب لهم العار لعدم قدرتهم على 
بنا..")مجلة ثقافات.العدد:21.السنة:2008. اللحاق 

االستشراق اجلديد. د.السيد األسود.ص:215.(

 Ledeen تستعر نار جنون عظمة األمريكيني ، فيصيح
نفسه بوقاحة وضحالة: "إنه يجب أن يهاجمونا كي 
يعيشوا، مثلما يجب أن نحطمهم كي نحقق رسالتنا 
نفسه.ص:215،نفسها.(..فليس  التاريخية.")األسود 
غريبا البتة أن تنحَو أمريكا نحو خلق )عدو (تعده 
بعد  عليه  ِلتجهَز  مصاحلها،  يخدم  خاصا  إع���دادا 
ِإن  اإلره����اب، حتى  ذل��ك بحربها على  م��ب��ررة  ح��ني، 
جنحت في الهدم سارعت إلى االستئثار بكعكعة إعادة 
الغريبة  العجيبة،  املفارقات  ومن  املزعومة!!!  البناء 
بصوغ  يعترف  َم��ن  أنفسهم  األمريكيني  أن  آن  ف��ي 
سؤال رئيٍس: "ملاذا يكرهوننا ؟"،فحسبك ،أيها القارئ 
الكرمي، قول Susan Buck Morss:"ِإن اإلصرار على 
محاولة سحرية  هو  لإلجابة  قابل  غير  س��ؤال  طرح 
لتجنب الهجوم العدوانّي على البراءة األمريكية التي 
لها وجود على اإلطالق.")األسود،نفسه.ص لم يكن 
أدنى  املتأمل ال يجد  :212.(.وال جرم أن املالحظ،  
املستبدة)العوامل  األنظمة  تورط  تأكيد  صعوبة في 
بحلفائه)العوامل  سام  )العم(  سياسة  َو  الداخلية( 
إلى  و طموحاتها  الشعوب  تطلعات  اخلارجية( ضد 
الكرامة واحلرية...وإال فإن مقاربته ستكون مشوهة، 
معوقة، ال تسمن وال تغني من جوع، فالقنفذ قنفذ، 
ال ميكن أن يكون أملَس، واملصالح األمريكية هي، هي 
،أم  أَك��ان احل��زب احلاكم جمهوريا  ال تختلف س��واء 
دميقراطيا. إن "ما تبقى لنا" هو مواصلة تعبئة آليات 
أخ��رى: "ألمريكا  دروي��ش مرة  لنحقق قول  املواجهة 

سنحفر ظلنا، و نشخ مزيكا على متثال أمريكا."

شتنبر 2022

حقيقة الفوضى "اخلالقة"

نساء دخلن التاريخ من بوابة النضال وتركن لالنسانية دروسا في احلياة
"دعوني  كتاب  الثمانينات  ب��داي��ة  ق��ران��اه��ا  التي  الكتب  م��ن 
أتكلم " كتاب يستحق القراءة فهو عبارة عن شهادة امرأة من 
املناجم البوليفية وهي السيدة دوميتيال دوشنغارا يتألف من 

256 صفحة في مجلدين 
تقول السيدة دوميتيال دوشنغارا

ال أريد أن يفسر أحد، وفي أي وقت، القصة التي سأرويها على 
ترتبط  بأن حياتي  أعتقد  أنها شيء شخصي فقط. ألنني 
للمئات في  بشعبي. ما حصل لي ميكن أن يكون قد حصل 
وطني. أريد أن أوضح هذا ألنني أعرف أنه سبق ألشخاص 
لهم  تتسن  لم  أو  ماتوا  لكنهم  للشعب،  مني  أكثر  قدموا  أن 

الفرصة لكي يعرفوا.
أروي قصة شخصية.أريد  أن  أريد فقط  ال  إنني  أقول  لهذا 
أن أحتدث عن شعبي. أريد أن أكون شاهدة على كل التجربة 
التي اكتسبناها خالل سنوات عديدة من النضال في بوليفيا، 
تكون جتربتنا  أن  أمل  على  رمل صغيرة،  بحبة  أساهم  وأن 

ذات فائدة للجيل اجلديد، للشعب اجلديد.
العام  من  م��ارس   12 يوم  شانغارا  باريوس  دوميتيال  توفيت 
مع  طويلة  معركة  خاضت  سنة.   74 ناهز  عمر  ع��ن   2012
للنضال ضد  امل��رأة كل عمرها  أه��دت هذه  السرطان.  مرض 
االستبداد و الطغيان ومن أجل أن يقبض الفقراء بالسلطة 
احلقيقية بأيديهم حتى تتحقق أمانيهم في العيش الكرمي 

و العدالة االجتماعية.
عاشت دوميتيال و ترعرعت بوسط املنجميني، وانتبهت باكرا 

إلى أن الذين يعملون ببوليفيا ال يكسبون سوى النزر القليل 
أن  فكان  ش��يء.  كل  ي��أخ��ذون  يعملون  الذين ال  أن  في حني 
إلى جانب  املنجميني  العمل  أرباب  باشرت نضاال حادا ضد 
جلنة  عبر  املنجميني(  البيوت)رفيقات  رب��ات  من  زميالتها 

ربات البيوت منذ العام 1963.
شاركت سنة 1975 في منبر السنة العاملية للنساء الذي نظمته 
األمم املتحدة باملكسيك حيث تركت تدخالتها أثرا عميقا في 
النساء املشاركات. في سنة 1978 نظمت إضرابا عن الطعام 
إلى جانب أربع من رفيقاتها للمطالبة بإطالق سراح رفاقهن 
املنجميني املعتقلني إثر إض��راب. لم تثق دوميتيال أبدا في 
شهدتها  التي  االنقالبات  منظمي  قبل  من  املقدمة  الوعود 

بوليفيا وفي تلك املقدمة من طرف احلكومات املدنية.
أنه خالل  "أتذكر  غاليانو:  إدواردو  املعروف  الكاتب  كتب  لقد 
جتمع عمالي، منذ زمن، ثالثني سنة، نهضت سيدة، وسط 
ال��رج��ال و ت��س��اءل��ت ع��ن ع��دون��ا ال��رئ��ي��س. ارت��ف��ع��ت أصوات 
لكن   ... البيروقراطية  األوليغارشية،  اإلمبريالية،  مجيبة: 
هي دوميتيال شانغارا أكدت: ال، يا رفاقي. عدونا الرئيس هو 
اخلوف، و نحمله بداخلنا. " يقول غاليانو " كانت لي الفرصة 

لسماعها ولم أنسها مطلقا".
البيوت  رب���ات  جلنة  ف��ي  ورفيقاتها  دوميتيال  ج��س��دت  لقد 
نضال  وم��ح��ددا:  واضحا  هدفا  املنجميني  لنضال  الداعمة 
النساء بأنفسهن ال غنى عنه للتحرر من املجتمع الذكوري، 
وبأن حترر النساء مرتبط بالتحرر االقتصادي واالجتماعي 

والسياسي لفقراء الشعب.

محم���د شاع�����ر

عبد الله بيرداحا



العدد:  15491
من 12 إلى 18 يناير 2023

حوار

1  - تشتكي الشغيلة التعليمية من واقع مهني يتسم 
بالحيف وبتفاوتات فئوية صارخة، ما أثر ذلك على الوضع 
والنقابية  السياسية  االجابة  التعليم وسبل  الراهن لقطاع 

من أجل النهوض بالقطاع وشغيلته؟
لقد جنح النظام املخزني، في تخريب قطاع التعليم، حيث 
أفرغه من محتواه العلمي واملعرفي عبر مخططات طبقية 
تصفوية، تندرج، عموما، في نهج سياسته املعادية حلقوق 
ومكتسبات الشعب املغربي، ذلك أن النظام الذي أدرك، بعمق، 
التعليم هو أحد املجاالت األساسية  ومنذ عقود، أن قطاع 
للصراع الطبقي على الواجهتني الثقافية واإليديولوجية،ولم 
ينقطع أبدا، عن التخطيط لتخريب التعليم كمدخل أساس 
السياسي  مصيره  في  والتحكم  وتفقيره  الشعب  لتجهيل 
التخريب  حجم  مظاهر  واالجتماعي.ومن  واالق��ت��ص��ادي 
الذي أحلقه النظام املخزني بالتعليم، فإن "أغلب التالميذ 
الدراسي،وأن  املقرر  ملواكبة  الضرورية  املكتسبات  ميلكون  ال 
إكمال  ال��دراس��ي عند  امل��ق��رر  م��ن  منهم ال يتمكنون   %  70
التعليم  في   %  90 إلى  النسبة  وترتفع  االبتدائي،  التعليم 
يغادرون  وتلميذة  تلميذا  ألف   331 وأن  اإلع��دادي،  الثانوي 
اكتساب  تضمن  ال  املغربية  امل��درس��ة  وأن  سنويا،  امل��درس��ة 
وهذا  امل��واط��ن��ني"،  بثقة  حتظى  وال  األس��اس��ي��ة،  التعلمات 
 15 الثالثاء  ي��وم  البرملان  في  بنموسى  شكيب  به  ص��رح  ما 
التي تتخبط فيها املدرسة  نونبر 2022، مؤكدا أن  األزم��ة 
العمومية املغربية تفاقمت أكثر خالل فترة جائحة كورونا، 
وفي ظل هذه الوضعية، أصبح  املغرب يحتل، على التوالي، 
املرتبة 85 عامليامن بني 132 دولة في التعليم، حسب مؤشر 
“املعرفة العاملي” لعام2022،الصادر عن برنامج األمم املتحدة 
التقني  “التعليم  مؤشر  في  عامليا   78 واملرتبة  اإلمن��ائ��ي،  
اجلامعي”،  قبل  التعليم   ” مؤشر  في   86 واملركز  واملهني”، 
والرتبة 105 في “التعليم العالي”، وال�مركز 84 في “البحث 
والتطوير واالبتكار”، والرتبة 70 في “تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت”، واملرتبة 85 في مؤشر “البيئة التمكينية”.

التعليم اجلامعي، فيكفي معرفة  أما على مستوى واقع 
أن من بني 1000 جامعة مصنفة عامليا، ال توجد ولو جامعة 
مغربية واحدة داخل هذا التصنيف)حسب تصنيف معهد 
وأن  تونغ(،  جياو  شانغهاي  التابع جلامعة  العالي  التعليم 
تخصص  التي  امليزانية  هزالة  هو  ضعفها  نقط  أكبر  من 
للبحث العلمي، فقانون املالية لسنة 2023، لم يخصص لوزارة 
التعليم إال 15 مليارو215 مليون و35 ألف درهم، وضمن هذه 
امليزانية الضعيفة لم تخصص للبحث العلمي إال نسبة 5% 
منها، مبا ال يتجاوز مبلغ289مليون درهم، يتم توزيعه على 
أن مخططا  األرق���ام على  ه��ذه  وت��دل  التخصصات،  جميع 
خطيرا يستهدف القضاء على قطاع التعليم، بتقزميه ماديا 
ببرامج  إيديولوجيا  يتم شحنه  في حني  معرفيا،  وإفراغه 

متخلفة تنشر وتكرس اخلرافة والتدجني.

نساء  فئة  معاناة  فهم  يجب  املعطيات،  ه��ذه  سياق  ف��ي 
ورجال التعليم التي تشتغل في ظروف صعبة وقاسية للغاية، 
وتتعرض للتهميش، والتي غالبا ما يحملها النظام املخزني 
في  إشراكها  ع��وض  التعليمية  املنظومة  تدهور  مسؤولية 
النهوض بها من موقع جتربتها الغنية التي اكتسبتها مهنيا 
بتفويته  القطاع،  خصخصة  ظل  في  خاصة  داخلها،  من 
حلفنة من البرجوازيني اجلشعني الذين ال هم لهم غير جني 
األرباح منه عبر تسليعه، ومواصلة إنهاء التوظيف العمومي 
فيه باعتماد مخطط التشغيل بفرض العقدة في إطار نظام 

األكادمييات. 

أما عن سؤال سبل اإلجابة السياسية والنقابية من أجل 
بالقطاع  النهوض  مهمة  فإن  وشغيلته؟  بالقطاع  النهوض 
هي مطلب شعبي وضرورة مجتمعية مطروحة على الشعب 
وعلى  واحلية،  التقدمية  قواه  على  وخاصة  برمته  املغربي 
نساء ورجال التعليم أنفسهن/م وعلى النقابات الدميقراطية، 
إلى تأسيس  أكثر من أي وقت مضى،  ولعل احلاجة ماسة، 

جبهة وطنية عريضة للدفاع عن املدرسة العمومية ومواجهة 

جميع املخططات املخزنية التي تهدف إلى القضاء عليها، 
ب��ق��در م��ا هي  ب��ق��در م��ا ه��ي - مطلب شعبي  وه���ذه املهمة 
مسؤولية جميع القوى املناضلة التي لها مصلحة حقيقية 

في التغيير اجلدري.  

بحزبنا ولك خربة  السياسية  األطر  أحد  2   بصفتك 
كبرية يف املجال الحقوقي ماهي أهم اإلشكاالت واإلكراهات 
املخزني  الهجوم  العاملة يف ضوء  الطبقة  تعاني منها  التي 
على حقها يف الشغل ويف كافة الحقوق الشغلية بصفة عامة؟ 
به  الشغل، وما يتصل  التي يعرفها احلق في  االنتهاكات 
من حقوق شغلية، كثيرة ومتنوعة، زاد من تفاقمها استغالل 
كورونا،  جائحة  لتفشي  معها،  املتواطئ  والنظام  الباطرونا 
وللحرب في أوكرانيا، ملمارسة املزيد من اإلجهاز على مجمل 
وعلى  بها،  املرتبطة  األساسية  واحلريات  الشغلية  احلقوق 
رأس��ه��ا احل��ق ف��ي احل��ي��اة وال��س��الم��ة اجل��س��دي��ة )العامالت  
القتيالت ضحايا النقل في البيكوبات منوذجا( ، واحلق في 
استقرار العمل، واحلق في احلصول على أجر كامل ومنصف، 
والصحية،  االجتماعية  التغطية  على  التوفر  ف��ي  واحل��ق 
واحلق في احلماية من احلوادث واألمراض املهنية، واحلق 
في التنظيم النقابي واحلق في ممارسة احلريات النقابية 
املؤدى  العطل  في  واحل��ق  االجتماعي  الضمان  في  واحل��ق 
عنها وغير ذلك من احلقوق واحلريات؛ وإذا ما أضفنا إلى 
هذه االنتهاكات، التسريحات الفردية واجلماعية من الشغل 
وتشريد عشرات اآلالف من العامالت والعمال الذين يلقى 
ب  يرتفع  املعطلني/ات  ع��دد  جعل  مم��ا  العطالة،  إل��ى  بهم 
128.000 شخص مابني الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس 
إلى  من1.477.000   بذلك  2021،منتقال  سنة  من  الفصل 
1.605.000معطل أي بزيادة9%. وهو ما يعادل ارتفاع عدد 
ب  وانخفاض  بالوسط احلضري    228.000 ب    املعطلني 

100.000 بالوسط القروي،

 )مذكرة املندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل 
بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2021(.

من  العاملة  الطبقة  تعاني  االنتهاكات،  ه��ذه  ج��راء  وم��ن 
التهميش واإلقصاء واحلرمان من احلق في العيش الكرمي، 
أبشع  إلى  خاللها،  تتعرض،  للغاية،  قاسية  ظروفا  وتعيش 
أن��واع االستغالل االقتصادي من طرف باطرونا جشعة ال 
تتوانى في التنكيل بها بتواطؤ مكشوف ومفضوح من طرف 
النظام وأجهزته القمعية، خاصة وأن حربا ضروسا تخاض 
النقابي  االنتماء  م��ن  ملنعها  املستويات  كافة  على  ضدها 
النقابية مبا في ذلك حقها في خوض  وممارسة احلريات 
ذل��ك ضعف  إل��ى  ع��ن حقوقها، يضاف  للدفاع  اإلض��راب��ات 
عملية االنخراط في النقابات وعدم قدرة هذه األخيرة على 

الدفاع عن العمل النقابي واحلريات النقابية.

إن هذه األوضاع املزرية للطبقة العاملة املغربية، تفرض 
عليها، أن تقتنع بأن ال خيار لها غير تنظيم نفسها، نقابيا 
عبر تأسيس مكاتب نقابية دميقراطية في أماكن تواجدها، 
وتنظيم نفسها سياسيا في إطار حزب مستقل لها، يساهم 
في تأطيرها وتوجيه نضاالتها نحو التغيير الثوري املنشود.

ولعل إقدام حزب النهج الدميقراطي على اإلعالن عن بناء 
مؤمتره  خالل  الكادحني/ات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
اسم  حتت  املنصرم،  يوليوز  في  املنعقد  اخلامس  الوطني 
حزب النهج الدميقراطي العمالي، يشكل خطوة إلى األمام 
الثوريات  كافة  جهود  تتضافر  أن  يجب  االجت���اه،  ه��ذا  ف��ي 
والثوريني ببالدنا من أجل إجناح مهام هذا املشروع التاريخي 

الهام في مسار تطور الصراع الطبقي ببالدنا.

3   –قدمت الواليات املتحدة، مؤخرا 2023، على تنفيذ 
عقوبة اإلعدام يف حق إحدى املواطنات. ما موقفك من كون 
وغريه.  البلد  هذا  يف  املفعول  سارية  مازالت  العقوبة  هذه 
وكيف يجب علينا كقوى تقدمية ان نتعامل مع هذه العقوبة 

السالبة للحياة وماهي السبل الكفيلة بمناهضتها ؟   
اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  على  أمريكا  دول��ة  أقدمت  بالفعل 
في حق املواطنة األمريكية أمبر ماكلوكلني، يوم 03 يناير 
2023، وكأنها بذلك تقدم  لهذه املواطنة، هدية رأس السنة 
امليالدية اجلديدة في صورة عملية قتل بشعة عبر حقنها 
بحقنة مميتة، وشخصيا ال أستغرب كون النظام االمبريالي 
في أمريكا ما زال يحكم بعقوبة اإلعدام وينفذها بدم  بارد، 
الشعوب،  إذ ماذا ميكن أن ننتظر من نظام ينتهك حقوق 
ويشعل احلروب والتوترات في العديد من املناطق في العالم، 
ومصابني  قتلى  م��ن  الضحايا  م��الي��ني  عنها  ينتج  وال��ت��ي 
ومشردين، أليس أمريكا هي من ألقت بالقنابل النووية في 
اليابان وبقنابل النابالم وصواريخ الطوماهوك في الفيتنام 
وأفغانستان والعراق وسوريا وغيرها، وهي من تزرع ماليني 
مختلف  في  تقريبا  الفتاكة  باألسلحة  املدججني  اجلنود 

املناطق بالعالم؟ 

لهذه  ال��ت��ام  ال��رف��ض  ه��و  اإلع����دام  م��ن عقوبة  إن موقفي 
العقوبة، ألسباب كثيرة، منها أن هذه العقوبة ليست قاسية 
وحسب، بل إنها، في حد ذاتها، تشكل جرمية قائمة األركان، 
فهي ع��ب��ارة ع��ن قتل متعمد ع��ن سبق إص���رار، وه��ي متس 
بأقدس حق من حقوق اإلنسان وهو احلق في احلياة، وهي 
إدانتهم  تتم  الذين  املتهمني  مع  الوحشي  التعامل  جتسد 
بهذه العقوبة السالبة للحياة، وهي ليست عقوبة للردع طاملا 
أن امل��دان بها يتم إعدامه، فهل يردع املوتى؟ وهي تستبعد 
أو  لتفادي اجلرمية،  أخ��رى  للبحث عن حلول  إمكانية  أية 
إلعادة تربية املجرمني وإعادة إدماجهم في احلياة العامة، 
وهي تنطوي على مستوى عال من ممارسة امليز العنصري 
ض��د امل��دان��ني ب��ه��ا، إذ تفيد اإلح��ص��ائ��ي��ات ف��ي أم��ري��ك��ا أن 
األغلبية الساحقة من احملكومني باإلعدام هم فقراء وسود 
ومهمشون، فحسب تقرير ملنظمة العفو الدولية فإن "الذين 
ينحدرون من أصول اجتماعية أو اقتصادية أشد حرمانًا، 
أو ينتمون إلى أقليات عنصرية أو ِعرقية أو دينية، هم أكثر 
من ُتفرض عليهم عقوبة اإلعدام بشكل غير متناسب. ومن 
مظاهر هذا التمييز افتقار هؤالء إلى سبل احلصول على 
ضهم  ]تعُرّ رهم  تضُرّ أو  املثال،  سبيل  على  قانوني،  متثيل 
للضرر[ بصورة أكبر في تعاملهم مع نظام القضاء اجلنائي".

إن القوى التقدمية التي تناضل من أجل إسعاد البشرية 
وضمان حقها في مجتمع إنساني خال من مظاهر القتل 
والدمار، مطالبة بأن تنضم إلى جميع القوى املناهضة لعقوبة 
وحشية،  الإنسانية،  عقوبة  باعتبارها  العالم،  في  اإلع��دام 
تقوم على شرعنة اإلجرام في أبشع مظاهره. فالنضال ضد 
الوقت نضال من أجل احلق  عقوبة اإلع��دام هو في نفس 

املقدس في احلياة. وفي هذا فلتتنافس القوى التقدمية.

4   –  كلمة أخرية  

 شكرا جلريدة النهج الدميقراطي على االستضافة، وأمتنى 
لها مواصلة شق طريقها بنجاح كإعالم تقدمي بديل.>

ضيف  هذا العدد الذي خصص ملفه ألوضاع الشغيلة التعلميية هو الرفيق عبد السالم العسال  نستضيفه 
كنقايب وحقويق وسيايس، - عضو اللجنة املركزية حلزب الهنج الدميقرايط وعضو املكتب املركزي للجمعية املغربية 

حلقوق اإلنسان...- لنناقش معه قضايا الشأن التعليمي وقضايا حقوقية واحمتاعية.
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وهبي  السيد  لتصريحات  ك��ان  إن 
من أهمية فإننا نراها في ما تكشفه 
التي  ال��ف��ئ��ات  وطبيعة  مم��ي��زات  م��ن 
تكشف  إنها  الشخص.  ه��ذا  ميثلها 
استقطبها  ال��ت��ي  ال��ن��خ��ب  ح��ق��ي��ق��ة 
النظام املخزني ووظفها في مشروعه 
ن��ت��ع��رف جيدا  ول���ك���ي  امل��ج��ت��م��ع��ي. 
إلى  الرجوع  يجب  النخب  ه��ذه  على 
ال�����وراء ول��ع��دة ع��ق��ود خ��ل��ت . فبعد 
امل���غ���رب���ة حيث  م��رح��ل��ة  ان��ت��ه��ت  أن 
االقتصادية  امل��ش��اري��ع  اس��ت��ع��م��ل��ت 
اجتماعية  ف��ئ��ات  أج���ل حت��وي��ل  م��ن 
كانت مهمشة  إلى قاعدة اجتماعية 
لقاعدته  ت��رم��ي��م��ا  ال��ق��ائ��م،  ل��ل��ن��ظ��ام 
وانفجرت  ت��ص��دع��ت  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
تسقطه  أن  ك����ادت  ت��ن��اق��ض��ات  ف��ي��ه��ا 
السيما بعد احملاولتني االنقالبيتني 
و1972.  1971 س��ن��ت��ي  ال��ع��ل��ن��ي��ت��ني 

ب��ع��د ذل���ك ج���اءت اخل��ط��ة اجلديدة 
لتجديد النخب املخزنية عبر البوابة 
ال��س��ي��اس��ي��ة. اع��ت��م��د ال��ن��ظ��ام على 
املؤسسات  ف��ي  السياسية  امل��ش��ارك��ة 
واجلماعات  ب���رمل���ان  م���ن  ال��رس��م��ي��ة 
الترابية وصوال إلى التناوب التوافقي 
عبد  مع  الثاني  احلسن  بعد صفقة 

الرحمان اليوسفي.

ال��وق��ت اع��ت��م��د النظام  م��ن��ذ ذل���ك 
سياسية  ن��خ��ب  اس��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 
صفقات  معها  وعقد  املعارضة  م��ن 
ت��س��م��ح ب��ال��دم��ج االج��ت��م��اع��ي لهذه 
النخب واإلنعام عليها بفتات موائد 
من  وهبي  السيد  يعتبر  املخزن.  دار 
دار  ب��أع��ت��اب  امللتحقة  النخب  ه��ذه 
في  تبرهن  أن  عليها  وال��ت��ي  امل��خ��زن 
بانها  مناسبة  غير  ومن  مناسبة  كل 
دور  لتلعب  ومستعدة  طيعة  خادمة 
ولي  لتمجيد  وال��ت��ط��ب��ي��ل  ال��ت��ه��ل��ي��ل 
نعمتها وفي ذات الوقت تسفيه إرادة 
وإبراز  طموحاته  واح��ت��ق��ار  الشعب 
عليه  حتصلت  وم��ا  النعمة  مظاهر 
من إكراميات ومن مراتب اجتماعية.

هذه النخب تقبل ببيع ضميرها ملن 
يدفع، وتسعد بالدور املوكول إليها في 
استدراج من تبقى يقاوم وال يساوم. 
القوادة  دور  بلعب  تقبل  النخب  هذه 
يرغب  م��ن  ك��ل  وت��س��اع��د  السياسية، 
في أن يصبح متحوال سياسيا يبيع 

ضميره كما تبيع العاهرة حلمها.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

 نخب املخزن اجلديدة

احلكومة اجلديدة للكيان الصهيوني:   صفعة جديدة للمطبعني

خالل األسابيع أخيرة عرفت فلسطني التاريخية في جزئها املستوطن 
من قبل الكيان الصهيوني انتخابات تشريعية، هي اخلامسة من نوعها 
على  بالتأكيد  االنتخابات  ه��ذه  وانتهت  ونصف.  سنوات  ث��الث  خ��الل 
القومية  اليهودية  الدولة  فكرة  تدعيم  في  متماد  الصهيوني  الكيان  أن 
املتطرفة من النهر إلى البحر، ورفض تقرير مصير الشعب الفلسطيني، 
والعمل على استئصاله من أرضه. ذلك أن التشكيل البرملاني للكنيست 
الفلسطينية  املتشددة جتاه احلقوق  توسعا لألحزاب  الصهيوني عرف 
جذوره  وتعود  نتنياهو،  بنيامني   يتزعمه  ال��ذي  الليكود  رأسها  ،وعلى 
إلى زئيف جابوتنسكي أحد مؤسسي املنظمات اإلرهابية  ضد الشعب 
"القوة  ثم حزب  لفلسطني،  البريطاني  االنتداب  فترة  في  الفلسطيني 
اليهودية" القومي املتطرف بزعامة إيت�مار بن غفير، وحزب " الصهيونية 
اللذين  األخ��ي��ري��ن  سموتريتش"،هذين  "بتسلئيل  بزعامة  الدينية" 
يعتبران ،حتى من طرف الدول الغربية، مبثابة حركة إرهابية و يعارضان 
بشدة قيام الدولة الفلسطينية ويدعوان إلى ضم أراضي الضفة الغربية 
القضية  إلق��ب��ار  نتنياهو  توجه  على  .وال��دل��ي��ل  الصهيوني  الكيان  إل��ى 
حلزبيهما  تسمح  مناصب  في  األخيرين  لهذين  تعيينه  الفلسطينية 
عني  حيث   ، الفلسطينية  احلقوق  جتاه  املتطرفة  توجهاتهما  بتنفيذ 
مائير  عليه  املأسوف  غير  احلاخام  تلميذ  غفير  بن  إيتمار  أي  األول، 
القومي  لألمن  ،وزي��را  للعرب  معادية  أيديولوجيته  كانت  ال��ذي  كاهانا 
بسلطات واسعة مما يعني سياسة " أمنية" إرهابية جتاه الفلسطينيني، 
وعني الثاني ،"بتسلئيل سموتريتش"، وزيرا للمالية كما سيحصل حزبه 
الدفاع مع صالحيات  وزارة  أحدث في  ثاٍن  وزاري  أيضًا،  على منصب 
على اإلدارة املدنية في الضفة الغربية، والسيطرة على التخطيط فيها 
، مما مينحه سلطات واسعة على حياة الفلسطينيني ويفتح الباب أمام 
الشعب  ضد  العدائي  التوجه  وتأكد  اإلسرائيلية.  املستوطنات  توسيع 
الفلسطيني في املبادئ التي ارتكز عليه التكتل احلكومي الصهيوني  في 
برناجه، حيث أكد على التشدد فيما وصف ب�"احلق احلصري للشعب 
بسيطرة  والسماح  للتفاوض".  القابل  غير  إسرائيل  أرض  في  اليهودي 
اليمني الديني املتطرف على صناعة القرار األمني جتاه الفلسطينيني 
عامة، وحتويل عقيدة أحزاب اليمني الديني املتطرف إلى سياسات ضد 

الفلسطينيني. كما تنص اخلطوط العريضة لبرنامج حكومة نتنياهو، 
على توسيع املشروع االستيطاني في الضفة والقدس والنقب واجلليل، 
مبنح األفضلية لليهود في األرض واملسكن مع تهميش الفلسطينيني 
والتعامل معهم من خالل مكافحة ما أسمته  البرنامج احلكومي  من 
على  بالفعل  غفير  وب��ن  نتنياهو  اتفق  اإلط���ار  ه��ذا  وف��ي  "اإلره����اب". 
الغربية  الضفة  في  اليهودية  االستيطانية  البؤر  على  الشرعية  إضفاء 
وإنشاء مستوطنات جديدة، األمر الذي سيسرع االستيطان اإلسرائيلي 
ومنذ  الفعلي.  الضم  إلى  أقرب  يجعلها  مما  الغربية،  بالضفة  الزاحف 
بتقتيل  سياستها  تنفذ  ب��دأت  احلكومة  ه��ذه  لعمل  األول���ى  الساعات 
عدد من الفلسطينني ،وزيارة إيتمار بن غفير  لباحة املسجد األقصى 
مؤشر  وفي  الفلسطيني.  للشعب  الدينية  للمشاعر  سافر  انتهاك  ،في 
إلعالن العداء لفلسطينيي 48 الذين تبقوا في أراضيهم بعد احتاللها 
ويبلغ  النكبة  منذ  اإلسرائيلية  اجلنسية  عليهم  وُفرضت   1948 ع��ام 
التضييق  لتدابير  الصهيونية  احلكومة  تخطط  مليون،   1.7 تعدادهم 
السماح  و  املظاهرات،  تفريق  وقوانني  أنظمة  تغيير  ذلك  ،ومن  عليهم 
العنف واجلرمية  "الشاباك"، وحتت ذريعة مكافحة  العام  جلهاز األمن 
جنائية  قضايا  في  بالتدخل  األخضر،  اخلط  داخل  العربية  بالبلدات 
ومراقبة املواطنني العرب وشبكات التواصل االجتماعي واالقتطاع من 
ميزانيات اخلطة اخلماسية امُلخصصة للعرب وحتويل جزء كبير منها 
للشؤون القمعية ، ووضع مؤسسات املجتمع املدني واألحزاب السياسية 
لفلسطينيي 48 في دائرة االستهداف؛ عبر فرض ضرائب على متويل 
م��ص��ادر متويلها  بهدف جتفيف  وذل��ك  ال��ب��الد،  خ��ارج  م��ن  اجلمعيات 
وتقويض حضورها وتأثيرها ،إضافة إلى ذلك سيتم تشريع قانون ينص 
على إقصاء وفصل املعلمني األكادمييني في اجلامعات والكليات، على 
خلفية آرائهم أو مواقفهم املناهضة إلسرائيل ودعمهم ملا تسميه حكومة 
نتنياهو "اإلرهاب". إن التشكيل احلكومي الصهيوني اجلديد والبرنامج 
احلكومي، الذي أعلنه نهارا جهارا، يؤكد  أن الكيان الصهيوني ال يعترف 
التطبيع  ،وأن  الفلسطيني  للشعب  والتاريخية  امل��ش��روع��ة  باحلقوق 
للحقوق  الصهيوني  العداء  ينهي  لن  عربية  أنظمة  إليه  تهرول  ال��ذي 

الفلسطينية ،وباملفيد املختصر ، إنها صفعة جديدة للمطبعني.

السنة  مفتتح  في  سعيد  قيس  الرئيس  اتخذها  التي  اإلج���راءات  إن 
احلالية واملتمثلة في إعالن حالة الطوارئ خالل كامل شهر جانفي/ يناير 
هي مبثابة حركة استباقية ملنع جميع أشكال االحتجاج الذي قد تلجأ 
إليه اجلماهير الشعبية بشكل عفوي أو قد تدعو إليها بعض األحزاب 
السياسية أو املنظمات املهنية واالجتماعية، وهي تؤشر لعمق األزمة التي 

بلغتها األوضاع في تونس على جميع املستويات. 
التي  األجندة  نسق  على  املنقضية  السنة  كامل  عاشت  التي  فالبالد 
االستفتاء  الشعبية،  )االستشارة  مبفرده  سعيد  قيس  الرئيس  خّطها 
على الدستور اجلديد واالنتخابات التشريعية( والتي ادعى أنها سترسي 
بالبالد على بّر األمان، وجدت نفسها في وضع لم تعرف مثيال له طيلة 
العقود السابقة، إذ ُمنيت جميع هذه احملطات بفشل ذريع ومبقاطعة غير 

مسبوقة من املواطنني.  
وه��و م��ا ي��دف��ع إل��ى ت��وق��ع األس����وأ ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة ج����ّراء االزمة 
االقتصادية اخلانقة التي تضع البالد على حافة اإلفالس واالنهيار. وقد 
بلغت كل املؤشرات األساسية مستويات تبعث على الفزع. فعلى املستوى 
االقتصادي، بلغت نسب عجز امليزانية واملديونية وعجز امليزان التجاري 
وتراجع مخزون البنك املركزي من العملة الصعبة وانهيار قيمة الدينار 
مقابل العمالت األجنبية الكبرى مستويات غير مسبوقة. وهذه املؤشرات، 
ناجتة عن تعطل محركات اإلنتاج وغياب خلق الثروة وعجز االقتصاد 
الطلبات  لتمويل  أو  التنمية  ملشاريع  ال��الزم��ة  التمويالت  توفير  على 
الكثير من  ذلك في األشهر األخيرة فقدان  نتج عن  االجتماعية. وقد 
املواد االستهالكية األساسية )الدقيق والسكر والزيت النباتي واحلليب( 
واألدوية الخ... وبطبيعة احلال دفعت الطبقات والفئات الشعبية الفقيرة 
وانتشرت  الفقر  رقعة  فاتسعت  األوض���اع  ه��ذه  ثمن  ال��دخ��ل  وم��ح��دودة 
مظاهر البؤس على أوسع نطاق وتدهورت املقدرة الشرائية نتيجة ارتفاع 
األسعار ونسبة التضخم. وينتظر أن تزيد سياسة التقشف التي تبشر بها 
امليزانية اجلديدة في تعقيد أوضاع املعيشة باعتبار أن السنة اجلديدة 
ستشهد تنفيذ ما يسمى باإلصالحات املوجعة واإلجراءات االقتصادية 
2023 هي  إن سنة  الدولي.  النقد  املمالة من صندوق  واملالية واجلبائية 

سنة املجازفة الكبرى بالنسبة للحكومة في فرض ما لم جترأ عليه كل 
احلكومات الرجعية السابقة، ولكنها من اجلانب االخر سنة االنفجارات 
االجتماعية املنظمة والعفوية في وجه هذه السياسة االستفزازية. وهو 
احلالي  الشتاء  فصل  ان  يتوقعون  التونسي  للشأن  املتابعني  يجعل  ما 

سيكون ساخنا أكثر من سابقيه.
املشاريع  تواتر احلديث عن عديد  ال��ى  أي��ام  منذ  الباب  فتح  ما  وه��و 
واملبادرات لتسوية ما. إذ أنه ما أن مت اإلعالن مساء يوم 17 ديسمبر عن 
النتائج األولى لالنتخابات التشريعية حتى انطلق احلديث في األوساط 
السياسية واإلعالمية عن مرحلة ما بعد قيس سعيد ألن اجلميع، في 
الداخل كما في اخل��ارج، اعتبر أن هذا االنتخابات هي مبثابة اإلعالن 
عن نهاية مرحلة. فبادرت بعض قوى املعارضة الى مطالبة قيس سعيد 
بالتنحي معتبرة نتائج االنتخابات التي قاطعها أكثر من 90̜ من الناخبني 
العام  االحت��اد  وج��دد  واملشروعية.  للشرعية  لفقدان قيس سعيد  كإقرار 
التونسي للشغل من جهته دعوته الى احلوار الوطني للخروج بالبالد من 
االزمة. وفي كلمة نشطت سوق املبادرات وستنشط أكثر في األيام القليلة 
القادمة دعوات "توحيد اجلهود" من أجل "إنقاذ البالد" و"خالصها". وال 
يستبعد ان تسارع بعض األطراف السياسية واالجتماعية باالجنرار وراء 
املرجح  أهدافها ومضامينها. ومن  املبادرات دون حتى نقاش  مثل هذه 
أن تقع كل القوى السياسية البرجوازية الليبرالية والرجعية واالصالحية 
والبرجوازية الصغيرة في مصيدة هذه احللول خصوصا إذا كانت بزعامة 
النقابية وتلقى مساندة خارجية واكتست طابعا جديا وقشرة  املركزية 

"ثورية" كاذبة ومعادية للشعبوية. 
األوهام  ه��ذه  مثل  لبث  التصدي  الثورية  القوى  على  يطرح  ما  وه��و 
الرجعية  املشاريع  ه��ذه  مثل  ج��ّرب  ق��د  التونسي  الشعب  ب��أن  والتذكير 
)الباجي والترويكا وحتالف النداء والنهضة( ولم يجن منها غير اخليبات 
واملآسي. لذلك من حقه أن يطمح لبرنامج جديد يقطع مع املنظومة 
الوطني  التحرر  نحو  املستقل  طريقه  ليشق  مكوناتها  بكل  الرجعية 

واالنعتاق االجتماعي. 

تونس:
 نشاط سوق املبادرات، هل هو إلنقاذ الشعب أم إلنقاذ املنظومة؟

مرتضى العبيدي

محمد شاعر


