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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 498 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

عدة،  ألسباب  وذلك  بالضعف،  املغربية  النسائية  احلركة  تتسم 
نذكر منها:

- طبيعة أغلب التنظيمات النسائية النخبوية املرتبطة بقياداتها 
املنحدرة من البرجوازية الصغرى واملتوسطة.

هذه  ألن  ضعيفة  اليسارية  ل��أح��زاب  النسائية  التنظيمات   -
الكادحني  العاملة وعموم  الطبقة  التجدر وسط  األحزاب ضعيفة 
اللبرالي  الفهم  يتبنى  األح���زاب  ه��ذه  ج��زءا من  وألن  وال��ك��ادح��ات 

النخبوي للقضية النسائية.

- استقطاب النظام لعدد من قيادات احلركة النقابية في أجهزته 
مدونة  في  طفيف  لتحول  واجن��ازه  امل��رأة  قضايا  في  املتخصصة 

األسرة.

- سيادة الفكر اللبرالي وفكر ما بعد احلداثة الذين يعزالن نضال 
النساء عن الصراع الطبقي في املجتمع.

من  إما  الغالب،  في  املمولة،  احلكومية  غير  املنظمات  - طغيان 
طرف مؤسسات امبريالية أو مؤسسات تابعة للقوى االجتماعية-

الدميقراطية التي تكرس الفهم النخبوي اللبرالي لقضية املرأة.

تستجيب حلاجيات  ال��غ��ال��ب، مطالب  ف��ي  احل��رك��ة،  ه��ذه  -رف���ع 
أن يتساوى  تعني  التي  كاملناصفة  البرجوازيات  النساء  وطموحات 
الدولة وفي مختلف  املناصب في أجهزة  النساء والرجال في  عدد 
في  املساواة  أو  وغيرها  واخلاصة  والعمومية  التمثيلية  املؤسسات 
ناذرا،  إال  تستطعن،  ال  والكادحات  العامالت  أن  واحل��ال  اإلرث... 
ليس  منهن  الساحقة  األغلبية  أن  املناصب.كما  هذه  إلى  الوصول 

لهن ما يرثن. 

إنه يعني  إن ما سبق ال يعني أن هذه املطالب ليست مشروعة. 
للعامالت  بالنسبة  باألولوية  حتضى  التي  املطالب  متثل  ال  أنها 

والكادحات.

-كما أن نضال هذه احلركة يركز على الندوات وصياغة املذكرات 
املختصة.  الدولية  للهيئات  املرفوعة  والتقارير  للسلطات  املرفوعة 
الوقفات  امل��ي��دان)  ف��ي  النضال  مطلق،  شبه  بشكل  يغيب،  بينما 

واملسيرات واالعتصامات االحتجاجية...(.

-التركيز على محاربة الفكر الذكوري باعتباره املسئول األساسي 

على الوضع الدوني للمرأة. وهو في احلقيقة، تركيز على النتيجة 
وإغفال األسباب العميقة التي أنتجت هذا الواقع.

وفي هذا اإلطار، طرحت األطروحات التي تبناها املؤمتر الوطني 
اخلامس ما يلي:

البشرية  تاريخ  في  قائما  دائما  يكن  لم  الدوني  امل��رأة  وضع  "إن 
وهو ليس محددا بتكوين املرأة البيولوجي كما يدعي البعض. إنه 
العائلة  بروز  إلى  السنني  آالف  منذ  أدت  تاريخية  صيرورة  نتيجة 
البطريركية والدولة وامللكية اخلاصة واملجتمع الطبقي بشكل عام.

وق���د اس��ت��ف��ادت ال��رأس��م��ال��ي��ة م��ن ه���ذا ال��وض��ع ال���دون���ي للمرأة 
ال��رج��ل )أج���ور أق��ل وظ���روف عمل أس��وأ في  الستغاللها أكثر م��ن 
الغالب(. مما أنتج وضعا تتعرض فيه املرأة الستغالل مزدوج، واحد 

في البيت وآخر في العمل.

كما أن الرأسمالية تعتبر األعمال املنزلية وعملية إعادة إنتاج قوة 
العمل التي تتحمل النساء جزأها األكبر أعماال خاصة ال يجب أن 

يتحمل رأس املال أية مسؤولية فيها.

الرجل على كافة  النساء من أجل املساواة مع  لذلك فإن نضال 
وكأم يصب  كامرأة  للمرأة  املستويات مع ضمان احلقوق اخلاصة 
في النضال العام ضد الرأسمالية كنظام استغاللي، وحتتل النساء 
العامالت مقدمة هذا النضال لكونهن يعانني كنساء وكعامالت من 
استغالل واضطهاد هذا النظام، فال حترر فعلي للمرأة إال في إطار 

املجتمع االشتراكي".

ولعل أخطر ما في التركيز على محاربة الذكورية أنها قد تصل، 
الرجال.  هو ضد  للنساء  األساسي  النضال  أن  تعتبر  أن  إلى حد، 
وفي هذه احلالة، فإنها تصب في خطة الرأسمالية لتقسيم الطبقة 
العاملة وإضعاف نضالها ضد الرأسمالية وتقسيم الشعوب وإضعاف 

نضالها من أجل التحرر الوطني والدميقراطية واالشتراكية.

النخبوي  الفهم  مواجهة  يتطلب  قوية  نسائية  حركة  بناء  أن 
واللبرالي لقضية املرأة والتجدر وسط العامالت والكادحات في املدن 
والبوادي والعمل معهن على بلورة مطالبهن اخلاصة وانخراطهن 
والدميقراطية  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��رر  أج���ل  م���ن  ال���ع���ام  ال��ن��ض��ال  ف���ي 

واالشتراكية.

التهاب األسعار ومزاعم السلم 
االجتماعي باملغرب
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في الذكرى12 النطالقتها: 
 حركة  20 فبراير  ورهانات 

التغيير
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 > املدير املسؤول : جمال براجع   

كلمة العدد

من 2 إىل 8 مارس 2023

الثمن: 4 دراهم

الفساد والغالء وجهان لنظام 
طبقي استبدادي واحد

في نقد الفهم الليبرالي النخبوي للقضية النسائية

لطيفة بوجيدةضيفة العدد: حترر املرأة وحترر املجتمع من االستبداد واالستغالل 
الرأسمالي،معركة واحدة
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السياسة التعليمية باملغرب: 
التعليم العالي منوذجا



العدد:  2498
من 2 إلى 8 مارس 2023 الثانية

شبيبة النهج الدميقراطي العمالي   تدعو لتكثيف وتوحيد النضال ضد الهجوم املخزني وتعلن 
انخراطها في النضاالت الشبيبة والشعبية من أجل احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 

الدميقراطي  النهج  حزب  لشبيبة  الوطنية  اللجنة  عقدت 
العمالي اجتماعها الدوري يوم االحد 26 فبراير 2023 حتت 
واالنخراط  امل��خ��زن��ي،  ال��ه��ج��وم  ض��د  مستمر  ش��ع��ار"ن��ض��ال 
أبرز  على  وقوفها  وبعد  والشعبية"،  الشبيبية  النضاالت  في 
املستجدات واالوضاع الدولية والوطنية، قررت إعالن مايلي:

األراضي  على  الصهيوني  للكيان  ال��غ��ادر  الهجوم  تدين   -
احلصار  م��ن  املعاناة  رغ��م  وال��س��وري��ة،  احملتلة  الفلسطينية 

والزلزال. 
الزلزال  ج��راء  املنكوبني  لعائالت  التعازي  بأحر  تتقدم   -
الذي ضرب سوريا وتركيا وتعلن عن تضامنها مع الشعبني 
أصابت  التي  الكارثة  هذه  ضحايا  وجميع  السوري/التركي 

املنطقة. 
العقوبات األمريكية حتت اسم "قانون قيصر"  أن  - تؤكد 
وال��ك��ي��ل مي��ك��ي��ال��ني ف��ي م��ا ي��خ��ص "امل���س���اع���دات اإلنسانية 
الهيمنة  لتكريس  رجعي  إمبريالي  تقليد  هي  ال��زالزل"  بعد 
الشعوب  بني  والشوفونية  والعنصرية  األمريكية  اإلمبريالية 

وتطالب برفع احلصار األمريكي الالشرعي ضد الشعب 
السوري. 

للمحاولة  وال��ق��وي  ال��وح��دوي  التصدي  إل��ى  تدعو   -
الدنيئة لتنظيم قمة العار "النقب 2" في بالدنا، والسير 
التطبيع  أشكال  لكل  احلازمة  املواجهة  لتكثيف  قدما 
اإلمبريالية  ومناهضة  الغاصب  الصهيوني  الكيان  مع 

األمريكية والفرنسية. 
- جتدد رفضها للحرب اجلارية في أوكرانيا والتصعيد 
بارز ألي تسوية  الناتو كمعرقل  احلاصل بقيادة حلف 
له  ملا  سلمية، ومطالبتها بحل هذا احللف االمبريالي 

من أعمال إجرامية تخريبية ضد الشعوب.
- اعتزارها بنضاالت الشبيبة املغربية في كل جبهات 
التنسيقيات  التعليمية،  )الشبيبة  والصمود  النضال 

ال��وط��ن��ي��ة واجل��ه��وي��ة واحمل��ل��ي��ة، احل��رك��ة ال��ط��الب��ي��ة، حركة 
التام ضمن  انخارطها  وتؤكد  الكادح....(،  الشباب  املعطلني، 
كل مواقع النضال إلى جانب أبناء وبنات اجلماهير الشعبية. 
موقع  ف��ي  األخ��ي��رة  الطالبي  العنف  أح���داث  تستتنكر   -
ال��ق��ن��ي��ط��رة وجت����دد رف��ض��ه��ا ل��ك��ل أش��ك��ال ال��ع��ن��ف الطالبي 
يدور  وم��ن  السياسي  النظام  مصلحة  س��وى  يخدم  لن  ألن��ه 
والدميقراطية  التقدمية  ال��ف��ص��ائ��ل  ل��ك��ل  وت��ت��وج��ه  بفلكه 
على  الكفاحي  النقابي  للنضال  م��درس��ة  اجل��ام��ع��ة  جلعل 
وهي  املغرب  لطلبة  الوطني  لالحتاد  األربعة  املبادىء  أساس 

اجلماهيرية والدميقراطية والتقدمية واالستقاللية.
- تستنكر الهجوم املتواصل ضد حركة املعطلني، وتساند 
املعطلني  ال��ش��ه��ادات  حلملة  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  ن��ض��االت 
وتناشد  اطرها  تالحق  التي  االستهدافات  وتدين   باملغرب، 
لتكثيف  والسياسية  والنقابية  احلقوقية  اإلط����ارات  كافة 
حلملة  الوطنية  اجلمعية  نضاالت  مع  والتضامن  اجلهود 

الشهادات املعطلني باملغرب.

- تطالب ب��وق��ف ك��ل أش��ك��ال امل��ت��اب��ع��ات وامل��الح��ق��ات ضد 
مناصري  وك��ل  األح���رار  والصحافيني  واملدونيني  النشطاء 
هموم الشعب املغربي مجددة مطلب السراح الفوري عن كافة 

املعتقلني السياسيني باملغرب.
واألجور  العمل  ع��ن  للتوقيفات  القاطع  رفضها  تعلن   -
ع��ل��ى خلفية  ال��ف��ئ��ات،  ل��أس��ات��ذة مبختلف  واالق��ت��ط��اع��ات 
الفعلي  اإلن��خ��راط  من  للمزيد  وتدعو   النضالي،  نشاطهم 
دفاعا  وتوحيدها  التعليمية  الشغيلة  حتركات  في  وامليداني 

عن التعليم العمومي.
- تندد باألحكام اجلائرة الصادرة في حق األساتذة املفروض 
عليهم التعاقد واألطر التربوية وجتدد تضامنها مع نضاالت 
التنسيقية كما تطالب بوقف املتابعات واحملاكمات الصورية 
التعليمية  الشغيلة  لكل  العادلة  للمطالب  االستجابة  م��ع 

املناضلة.
- تؤكد على الرفض املطلق للزيادات الصاروخية املتوالية 
بالتراجع  وتطالب  والطاقية،  االستهالكية  امل��واد  أسعار  في 
الفئات  لعموم  تتوجه  السياق  هذا  وفي  عنها،  الفوري 
الشعبية املتضررة للتصدي الوحدوي ملواجهة هذا املد 

االنتقامي ضد الشعب املغربي.
في  20فبراير الزال��ت جتري  روح حركة  أن  تعتبر   -
شريان ووجدان الشعب املغربي برمته التواق لالنعتاف 
وال��ت��ح��رر م���ن ن���ي���ران ال��ف��س��اد واالس���ت���ب���داد، وتدعو 
باملناسبة كافة القوى الشبيبية التقدمية الدميقراطية 
املشترك  العمل  اواص���ر  لتعميق  واحل��ي��ة  وامل��ارك��س��ي��ة 
نحو  الشعبية  اجلماهير  بنضاالت  للرقي  ال��وح��دوي 

العدالة واحلرية والكرامة.
عن اللجنة الوطنية للشبيبة
الرباط في 26 فبراير 2023

فصيل طلبة   اليسار التقدمي يتضامن مع  احلركات االحتجاجية ومع ضحايا مبارة احملاماة
يتابع فصيل طلبة اليسار التقدمي التطورات التي تعرفها 
اجلامعة املغربية طيلة املوسم اجلامعي 2022/2023 والتي 
تأتي  في سياق عام عنوانه الرئيسي الهجوم الطبقي املسعور 
للكتلة الطبقية السائدة والنظام القائم على القوت اليومي 
للجماهير الشعبية والزحف على جزء مهم من مكتسباتها 
وتضييق اخلناق على ما تبقى من حريات منتزعة )ارتفاع 
ومترير  املنح…(  تقليص  الشغل،  في  احلق  األسعار، ضرب 
إلمالءات  تنفيذًا  وتفقيرية  الشعبية  اجتماعية  إج��راءات 

املؤسسات الدولية اإلمبريالية.

التي نفضت عنها اخلوف،  وتخوض اجلماهير الشعبية 
امللتفة  والقوى  املخزني  النظام  مبناورات  تنخدع  تعد  ولم 
حوله وشعاراته الدمياغوجية ودميقراطيه الزائفة، نضاالت 
متعددة وطويلة النفس من أجل مطالبها العادلة واملشروعة 
في الشغل والسكن والتعليم وضد اإلقصاء والتهميش على 

طول اخلريطة.

التبعي  النظام  فيستمر  التعليم  أما على مستوى قطاع 
إلى  ال��ه��ادف��ة  التخريبية  الطبقية  مخططاته  تنزيل  ف��ي 
الشعب  وأبناء  بنات  وحرمان  املغربية  اجلامعة  خوصصة 
هجومه  وتكثيف  التعليم  في  املقدس  حقهم  من  املغربي 
متعدد األوجه على احلركة الطالبية، باإلضافة الستمرار 
هرولة النظام املخزني نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني 
ال��غ��اص��ب وج���ر ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات امل��غ��رب��ي��ة لتوقيع 

اتفاقيات مع جامعات الكيان الصهيوني.

وفي مقابل هذا، شهدت املواقع اجلامعية معارك بطولية 
رغم أنها كانت مشتتة في أغلبها )الرباط، وجدة، فاس…(، 
الطالبية تتعمق  أط��راف احلركة  أزمة  املقابل الزال��ت  وفي 
مع توالي املواسم اجلامعية في ظل غياب املبادرات اجلادة 

والعمل الوحدوي، وسقوطها في العنف أكثر من مرة.

وأمام هذا الهجوم اخلطير الذي أدخل اجلامعة املغربية 
في حالة نزيف حاد سرعان ما ستتعمق جتلياته اخلطيرة 
على الشعب املغربي ككل، ندعو كافة الفصائل الدميقراطية 
الدميقراطي  التوجه  وتنظيم  وتصليب  لتقوية  والتقدمية 
الطبقية  املخططات  ض��د  للنضال  طالبية  جبهة  وب��ن��اء 
نضاالت  وتنظيم  لتوحيد  أس��اس��ي  ك��م��دخ��ل  التصفوية 
احلركة الطالبية وصد هجوم النظام الرجعي على التعليم 

العمومي.

وبناًء على ما سبق فإننا في فصيل طلبة اليسار التقدمي 
نعلن ما يلي:

والالدميقراطية  ال��الوط��ن��ي��ة،  ب��ال��س��ي��اس��ات  ت��ن��دي��دن��ا   -
والالشعبية التي ينتهجها النظام املخزني في قطاع التعليم 
وسائر القطاعات، وتأكيدنا على االستمرار في النضال من 

أجل تعليم شعبي دميقراطي علمي وموحد.

- تنديدنا بتطبيع النظام املخزني مع الكيان الصهيوني 
ال���ذي ي��ق��وم مب��ج��ازر ف��ي ح��ق شعبنا بفلسطني  ال��غ��اص��ب 
وآخ��ره��ا م��ا ح��دث األم��س بقرية ح���وارة ض��واح��ي نابلس 

الفلسطينية..

- تضامننا مع كافة احلركات اإلحتجاجية بربوع وطننا 
اجلريح ونضاالت الطبقة العاملة وعموم كادحات وكادحي 

الشعب املغربي باملدن والقرى واملداشر.

مهنة  م��زاول��ة  أهلية  امتحان  ضحايا  م��ع  تضامننا    -
املغربية  اجلمعية  مقر  في  الطعام  عن  املضربني  احملاماة 

حلقوق اإلنسان فرع متارة.

التونسية  ال��ط��الب��ي��ة  ن��ض��االت احل��رك��ة  م��ع  ت��ض��ام��ن��ا   -
واعتزازنا باملعركة الوحدوية الوطنية التي يخوضها االحتاد 

العام لطلبة تونس .

موقع  في  األخ��ي��رة  الطالبي  العنف  أح��داث  نستتنكر   -
القنيطرة و جندد رفضنا لكل أشكال العنف الطالبي ألنه ال 
يخدم سوى مصلحة النظام ومن يدور بفلكه ونتوجه لكل 
الفصائل التقدمية والدميقراطية جلعل اجلامعة مدرسة 
األربعة  امل��ب��ادىء  أس��اس  على  الكفاحي  النقابي  للنضال 

لالحتاد الوطني لطلبة املغرب.

التام  واستعدادنا  الكفاحي  الوحدوي  بالعمل  تشبثنا   -
الدميقراطية  أوط��م  فصائل  كافة  م��ع  املشترك  للنضال 
عن  دف��اع��ًا  املغربي  للشعب  احلية  القوى  وك��ل  والتقدمية 
في  الشعبية  اجلماهير  أبناء  حق  وعن  العمومي  التعليم 

تعليم شعبي دميقراطي علمي وموحد؛

املؤسسات  بكافة  الطالبية  اجلماهير  م��ع  تضامننا   -
من  ل��ه  تتعرض  فيما  العالي  التعليم  ومعاهد  اجلامعية 
في  ال��ك��ادح��ني  أب��ن��اء  ح��ق  تستهدف  طبقية  مخططات 
التعليم ومختلف أشكال القمع والتضييق واحلصار الذي 

تتعرض له.

أخيرًا، و إميانًا منا بالعمل الوحدوي ندعوا كافة الفصائل 
إلحياء  والطالبات  الطلبة  وكافة  التقدمية  الدميقراطية 
23 م��ارس املجيدة بشكل وح��دوي و جعلها مدخاًل  ذك��رى 
معركة طالبية  إط��الق  إمكانية  ومنظم حول  واٍع   لنقاش 
التطبيع  مناهضة  و  التعليم  مجانية  ع��ن  دف��اع��ًا  وطنية 

األكادميي..
عاش التوجه الطالبي الدميقراطي
عاش اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب

جماهيريا، دميقراطيا، تقدميا ومستقال
عن السكرتارية الوطنية للفصيل

 بتاريخ : 27 فبراير 2023
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

ع��دة جهات  امل��ش��روع حمل��اوالت  يتعرض ح��راك بوعنان 
الفشاله:

- اعتراض للنساء والضغط عليهن من أجل التخلي عن 
املقاومة،

- تهديد ارباب وسائل النقل التي تساعد احملتجني على 
االنتقال الى اماكن االحتجاج.

- تدخل مجالس املنطقة وفي مقدمتها مجلس اجلهة 
املجالس  إل��ى  ال��ب��رمل��ان  فمن  امل��ط��اف��ئ".  "رج���ال  دور  للعب 
بجانب  تقف  الكائنات  مختلف  جند  واحمللية  اجلهوية 
أجهزة الدولة في مواجهة املطالب العادلة التي تناضل من 

اجل حتقيقها  اجلماهير الشعبية.

ف��رع اجلمعية  ل��ن��داء  واستجابة  "ال��ت��ك��ال��ب"،  ه��ذا  أم���ام 
املغربية حلقوق اإلنسان ببني جتيت، تقرر تركيز االعتصام 
أمام قيادة بوعنان للضغط من أجل اإلفراج عن املناضلني 
ملطالب  االستجابة  أج��ل  وم��ن  واس��ام��ة،  احمد  املعتقلني 
سياسات  نتيجة  حقيقية  م��آس��ي  تعيش  ال��ت��ي  الساكنة 

التهميش والهشاشة.

لالشارة تستمر ساكنة بلدة بوعنان في املعركة النضالية 
تنديدا  اع��ت��ص��ام��ات..(  مسيرات  )وق��ف��ات  تخوضها  التي 
بالغالء والتهميش والعسكرة والقمع و االعتقال التعسفي 

الذي طال مناضلي البلدة )أسامة املولوع و أحمد العلمي( 
االستنزاف  االحتجاج على  في  الساكنة  بسبب مشاركتها 

الفادح جليوب الفقراء والكادحني، 

25 فبراير حتت  وقد مت جتسيد وقفة احتجاجية يوم 
الطبقية،  القمع  أجهزة  فرضته  الذي  واحلصار  التطويق 
و الذي لم يزد األحرار و احلرائر املشاركني/ت في الشكل 

النضالي إال عزمية و صمودا.

املغربية  اجلمعية  م��ن  ك��ل  مشاركة  الوقفة  وع��رف��ت      
حلقوق اإلنسان فرع بني 
جتيت واجلامعة الوطنية 
حتت  املنضوية  للتعليم 
املغربي  اإلحت������اد  ل�����واء 
جتيت  ب���ب���ن���ي  ل���ل���ش���غ���ل 
ومجموعة من املناضلني 
ببني جتيت و ذلك تلبية 
املغربية  اجلمعية  لدعوة 
بتجسيد قافلة تضامنية 

نحو بلدة بوعنان.

   حتية الصمود لساكنة 
مناضليها  و  ب���وع���ن���ان 
لكل  و   ، ن���س���اَءَ  و  رج����اال 

األحرار  املناضلني  ولعموم   ، الصامدة  التقدمية  اإلطارات 
، حتية اخلزي و العار لكل اخلونة و املتكالبني على معركة 

املعتقل خدمة للنظام.

احلرية للمعتقلني. االستجابة ملطالب الساكنة

حتاول  ال��ت��ي  ال��ك��ائ��ن��ات  مختلف  لنفضح  القمع  إدان���ة 
اجهاض احلركات اإلحتجاجية املشروعة.

عن على وحماد فقير وعبد الصادق بنعزوز بتصرف

بعد وقفتهم االحتجاجية،
 العمال/ات الزراعيون يقررن تنظيم مسيرة يوم 7 مارس

الزراعيني  وال���ع���ام���الت  ال���ع���م���ال  ن��ظ��م 
للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة  امل��ن��ت��م��ني 
ال��ف��الح��ي امل��ن��ض��وي��ة حت���ت ل����واء االحت���اد 
املغربي للشغل،  وقفة احتجاجية امام مقر 
عمالة بركان يوم الثالثاء 28 فبراير2023،. 
و رغم قرار املنع من طرف السلطات احمللية 
النقابية  ال��ق��واع��د  وص��م��ود  اص���رار  أن  إال 
ع��ل��ى جت��س��ي��ده��ا وج��ع��ل��ه��ا وق��ف��ة ناجحة 
كلمة  تليت  النضالية، حيث  املقاييس  بكل 
ال��ع��ض��و اجل��ام��ع��ي امل���ش���رف ج��ه��وي��ا على 
التنظيم النقابي، ليتم بعد ذلك اللجوء إلى 
مقر االحتاد املغربي للشغل ببركان. حيث 
العام  الكاتب  إش��راف  االجتماع حتت  عقد 

للفرع احمللي للجامعة الوطنية ببركان.

وق���د خ��ل��ص ال��ل��ق��اء إل���ى ض����رورة القيام 
مب��س��ي��رة اح��ت��ج��اج��ي��ة ان��ط��الق��ا م��ن مقر 
الثالثاء  يوم  وذلك  "امش"  االحتاد احمللي 
7 مارس 2023 على الساعة احلادية عشرة 
والتعبئة  ال��ي��ق��ظ��ة  م��ن  ص��ب��اح��ا.ف��م��زي��دا 
واصرار  لصمود  عالية  ،وحتية  النضاليني 
العمال والعامالت الذي هو السبيل الوحيد 
الجناح كل أشكال النضالية، وبالتالي انتزاع 

احلقوق املشروعة والعادلة.

الزالوا  الزراعيني  والعمال  العامالت  ان 
في  التمييز  واق���ع  اس��ت��م��رار  م��ن  ي��ع��ان��ون 
،كما  التنظيم  العدوان على احلق في  ظل 
بواصى ألفا  نقابة  ف��ي  اخ��وات��ن��ا  ح��ال  ه��و 
alpha poison،ثم طردهم مبجرد تشكيل 
مكتب النقابي ،وحتويل ملفهم إلى القضاء 

نفس  املساطير...وفي  في  اخلروقات  ،بعد 
باحلاج  الضيعات  ،العمال  بركان  املنطقة 
وشركة فريد ماد أصبحوا يعيشون مأساة 
ب��ال��رغ��م من  ق��ان��ون��ي��ة  وفضيحة  ان��س��ان��ي��ة 
اللقاء الذي انعقد مبقر عمالة بركان بني 
ممثلي السلطة ووفد النقابي عن اجلامعة 
وحتت  ببركان  الفالحي  القطاع  الوطنية 
إشراف اخينا نورالدين البقال الكاتب العام 
مرافق  وف��د  وك��ذا  ببركان  اجلامعي  للفرع 

قدمتها  التي  الوعود  له.ورغم 
الباطرونا  غياب  في  السلطة 
وشركة  باحلاج  الضيعات  عن 
فريد ماد ،حيث التمست املهلة 
املشكل،  تسوية  أجل  من  ايام 
التماطل  وملسنا  ات��ض��ح  لكن 
الوقت،وباملناسبة  في  املتمثل 
طالبنا  28فبراير  وق���ف���ة 
القانون  والتطبيق  ب��ال��وف��اء 
السلطة  م���ن  م������اورد  ح��س��ب 
السابق.كما  االج��ت��م��اع  ف���ي 
باملعاينة  ت��ك��ل��ف��ت  جل��ن��ة  ان 
امليدانية للمشكل عن انقطاع 
ال��ك��ه��رب��اء ،ب��ع��د م���ا ت��ب��ني ان 
صاحب الضيعة قد تخلى عن 
واجب األداء املتعلقة في دمة 
الذي  الشيئ  الضيعة  صاحب 
يوضح لنا تخليه ضمنها عن 
التحمالت  الدفتر  في  ورد  ما 
،ك�����م�����ا ت���ك���ل���ف���ت ال���س���ل���ط���ة 
الضيعة  ف��ي  املشكل  بتسوية 

باحلاج،بعد انقطاع الكهرباء عنهم. 

ق����رار م��ن��ع ال��وق��ف��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة امام 
مقر عمالة بركان الذي اتخذته  السلطات  
يشكل في حد ذاتها هاجسا أمنيا وتواطؤا 
طرف  من  التماطل  السياسة  مع  مكشوفا 
الباطرونا ضدا على حقوق عمال الزراعيني 
الكادحني  الفالحني  وعموم  خ��اص  بشكل 
العاملة  الطبقة  ص��ف��وف  ف��ي  املنخرطني 

امل��س��ؤول��ي��ة ألجهزة  ك��ام��ل  ع��ام��ة،وح��م��ل��ن��ا 
ال��س��ل��ط��ة ع��ل��ى ه���ذا اخل����رق، وم���ا يترتب 
جراء  تصعيدية  نضالية  تطورات  من  عنه 
حرمان العمال من أجرهم  الشهري  حقهم 
خمسة  ت��ف��وق  مل���دة  وامل��ش��روع��ة  البسيطة 
اشهر .وأن هذه االجراءات تعد مناورة لربح 

الوقت لصالح الباطرون ليس إال..   

عن محمد عالي بتصرف

بركان 

بوعنان

حول حراك بوعنان ااملشروع.
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السياسة التعليمية باملغرب - التعليم العالي منوذجا

 السياسة التعليمية – إطار نظري 
يعتبر التعليم احد أهم ركائز التنمية، ومن وسائل نقل 
الوطنية،  قيمها  ونشر  الشعوب  وتثقيف  املعرفة،  وإنتاج 
اخلبرات  بنقله  وذل��ك  للمجتمع  النابض  القلب  وتعتبر 
وامل���ع���ارف م��ن ج��ي��ل جل��ي��ل، وأي��ض��ا ه��و يعكس لطبيعة 
املعتمدة  االديولوجية  والتوجهات  االجتماعية  العالقات 
داخل املجتمع، ووالسياسة التعليمية تلعب دورا متناقضا:
فاملدرسة  وت��ب��ري��ره""؛  القائم  ال��وض��ع  على  احل��ف��اظ   -
على  وتعمل  اجلماعي  الثقافي  امل��ي��راث  على  "حت��اف��ظ 
نقله إلى األجيال القادمة بعد أن تطهره من عوامل الشر 

واالنحراف ثم حتسن هذا امليرات وتدفع به إلى األمام.
- املساهمة في تغيير املجتمع: ألن "املدرسة كمؤسسة 
ونظام ثقافي ووتربوي تخيم وتتغير وقد كان من نتائج 
وإدارة  لتوجيه  الدولة  سلطة  تدخل  اجلديد  الوضع  هذا 
من  الب��د  ك��ان  ف��إذا  التغيير«  مسار  في  والتحكم  املدرسة 
التغيير فيلزم أن يخدم مصلحة الدولة ويقوي سلطتها 
مميزات  اح��دى  وه��ي  للمعرفة  واحتكارها  بل  ومركزها 

السلطة السياسية في املجتمعات التابعة".
بالفعل  وجدليا  عضويا  ارتباطا  التعليم  يرتبط  كما 
فالنظام  والسياسي  والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي 
بتناقضاته  االج��ت��م��اع��ي  ال���واق���ع  م��ن  ج���زء  التعليمي 
ملختلفة وصراعاته اإليديولوجية والسياسية. مما يفضي 
في/ الصراع  يتخذ  لهذا  القوى؛  من طرف  توظيفه  إلى 
يعكس  واضحا  سياسيا  طابعا  التعليمية  السياسة  على 
أو  املتنافسة  أو  املتحالفة  ال��ق��وى  وت��وج��ه��ات  اخ��ت��ي��ارات 
السياسات  باقي  على  يؤثر  ال��ذي  الشي  وه��و  املتصارعة 

باختالف أنواعها.
ملاذا   - ق��د يفسر ۔ ج��زئ��ي��ا  ال��س��ي��اس��ي  ال��ث��ق��ل  ه���ذا  إن 
توثر«  وموضع  مستعجال  ملفا  املغرب  في  التعليم  ك��ان 
وم��ح��ط��ة ل��ب��روز اخل��الف��ات اإلي��دي��ول��وج��ي��ة. ح��ي��ث شكل 
على  محرضا  وقطبا  السياسي؛  للتوتر  مزمنا  مصدرا 
القيم  لتلقني  خصبا  وم��ج��اال  االج��ت��م��اع��ي"  االح��ت��ق��ان 

الثقافية اخلاصة بالنخبة السائدة.
 األسس املرجعية لسياسات التعليم باملغرب

األجهزة  ب��امل��غ��رب  التعليمية  ال��س��ي��اس��ة  ف��ي  ي��ت��دخ��ل 
املنظمة  اإلم��ب��ري��ال��ي��ة،  )ال����دول  لإلمبريالية  األس��اس��ي��ة 
الدولي،  النقد  صندوق  ال��دول��ي،  البنك  للتجارة،  العاملية 
على  للتأثير  ال��دول��ي��ة،إل��خ(  للتنمية  األمريكية  ال��وك��ال��ة 
السياسة التعليمية باملغرب خدمة ملصاحلها و أهدافها، و 
ال ميكن فهم البرامج و املخططات التعليمية احمللية دون 
التي  االمبريالية  املؤسسات  هذه  بعض  تصورات  معرفة 
باملغرب من  القائم  التبعي  النظام  متلي توجيهاتها على 
أجل تنفيذها، حتت طائلة ضغوط مادية، و التي تربط 
حسب  امل��م��الت،  البرامج  تنفيذ  بنسبة  ال��ق��روض  ص��رف 

جدولة زمنية محددة.
التعليمية  ال��س��ي��اس��ة  ف���ي  اإلم��ب��ري��ال��ي  ال��ت��دخ��ل  إن 
املبني  اجلديد  العاملي  النظام  مبنطق  محكوم  املغربية 
التخلي  دول��ة  تكرس  التي  النيوليبرالية"  "املرجعية  على 
بيد  ورهنها  االجتماعية  القطاعات  عموم  وخوصصة 
تتركز  والتي  وتقريرا،  وتسييرا  وتدبيرا  ملكية  الرأسمال 

نظرتها للتعليم في العناصر األربع التالية:
- اعتبار التعليم سلعة وبالتالي فهو سلعة تباع وتشترى 

وخاضع لقوانني العرض والطلب والربح واخلسارة 
- اع��ت��ب��ار امل��ت��م��درس)ال��ط��ال��ب( زب���ون ومب��ع��ن��ى حرية 

اختياره جودة العرض التعليمي حسب امكانياته
يؤدي  مم��ا  م��ق��اوالت  التعليمية  امل��ؤس��س��ات  اع��ت��ب��ار   -
العمومي  التعليم  مؤسسات  تدبير  تفويت  إل��ى  أحيانا 

للقطاع اخلصوصي.
- اعتبار املدرس أجير.

العالي  التعليم  يتأطر  احمللي  املرجعي  املستوى  وعلى 
من خالل عدة قوانني و مراسيم ميكن إجمال أهمها في 

ما يلي:

- الدستور املمنوح في فصوله 31،32،33،168.
- امليثاق الوطني للتربية و التكوين.

التعليم  بتنظيم  املتعلق   00.01 رق��م  اإلط��ار  قانون   -
العالي.

- مرسوم رقم 2.14.665 اخلاص بتطبيق املادتني 53و 
التعليم  بتنظيم  املتعلق   00.01 اإلط���ار  ق��ان��ون  م��ن   54
الشهادات اخلصوصية  املتعلق مبعادلة  املرسوم   ( العالي. 

بالشهادات العمومية(
للتربية  األعلى  باملجلس  املتعلق   12.105 القانون   -

والتكوين و البحث العلمي.
- الرؤية اإلستراتيجية 2015-2030.

- قانون اإلطار 51.17 املنظم املتعلق مبنظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي

سياسات التعليم العالي باملغربي:
إليه  خلصت  عما  التخلي  سيتم   1995 سنة  وف��ي     
إلى مجانية  التي دعت  التعليم  الوطنية إلصالح  اللجنة 
التعليم، وإنشاء جلنة خاصة شكلها امللك جاءت مطابقة 
ملضمون الرسالة التي أرسلها البنك الدولي حول التعليم 
الوطني  ب"امليثاق  يسمى  ما  سيصدر  إثرها  على  والتي 

للتربية والتكوين".
 ويعد امليثاق الوطني للتربية والتكوين اإلطار املرجعي 
الذي يجسد التوجهات الكبرى للدولة في مجال التعليم. 
وهو في حد ذاته دليل على خضوع النظام املغربي وارتهانه 
إلمالءات الهيئات املالية الدولية. وقد أدى تطبيق امليثاق 

ومشتقاته )البرنامج االستعجالي( إلى كارثة حقيقية. 
للنظام،  التعليمية  للسياسة  امل���دوي  الفشل  وأم���ام    
ت��ق��دمي مشاريع  إل��ى  األخ��ي��ر، سيضطر  ه��ذا  ب��اع��ت��راف 
والتكوين  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وض��ع��ت  إذ  ج��دي��دة؛ 
مشروعها حتت عنوان "مدرسة جديدة من أجل مواطن 

الغد" في 09 شتنبر 2014. 
والبحث  والتكوين  للتربية  األع��ل��ى  املجلس  رؤي��ة  ث��م 
العلمي )وهي رؤية القصر( التي حملت عنوان "من أجل 
استراتيجية  رؤي��ة  واالرت��ق��اء  واجل��ودة  اإلنصاف  مدرسة 
اإلطار  "ق��ان��ون  املنزل  وقانونها   "2016-2030 لإلصالح 
والبحث  وال��ت��ك��وي��ن  ال��ت��رب��ي��ة  مبنظومة  املتعلق   51.17
املقاولة  مفاهيم  نقل  في  وظيفته  الذي حددت  العلمي" 
) السوق، املردودية، احلكامة، الشراكة، القابلية للشغل...( 
إلى اكتساح  التعليم الشيء الذي يؤدي حتما  إلى مجال 
إلى  التطرق  في  هنا  وسنكتفي  القطاع  لهذا  الرأسمال 
تعتبر  التي  اإلط��ار  قانون  4 مقتضيات خطيرة يحملها 

خطيرة وضرب ملا تبقى من املجانية وهي:
الذي  الشيء  املهني:  التكوين  التالميذ نحو  -1 توجيه 
التي  املهارات  يتلقون  الفقيرة  الطبقات  تالميذ  سيجعل 

تكفيهم فقط ألن يتحولوا إلى آالت في يد البورجوازية 
طريق  ع��ن  التعليمية  الشغيلة  مكتسبات  ض��رب   2-
تعتمد  وال��ك��ف��اءات  ل��ل��وظ��ائ��ف  مرجعية  دالئ���ل  إح����داث 
إلسناد املهمات ولتقييم األداء والترقي املهني على أساس 
به  كما هو معمول  واملردودية  األداء  وج��ودة  االستحقاق 

في املقاولة الرأسمالية،
طريق  ع��ن  املالية  مسؤولياتها  م��ن  ال��دول��ة  متلص   3-

حتميل عبء متويل التعليم إلى جهات متعددة 
-4 دعم التعليم اخلاص حيث أبقاه قانون اإلطار 51.17 

شريك للتعليم العمومي.
 تداعيات هذه السياسيات:

اإلصالحات  هذه  انه  فيالحظ  املناهج  فيما يخص   -
تتميز بخصائص مشتركة وهي:

فاملدرسة  التربوية،  املناهج  السلطوية على  تغلب  أوال: 
عبر  والسيطرة  القوة  عالقات  انتاج  إع��ادة  لعملة  توظف 

تكريس قيم الطاعة واخلضوع.
ثانيا: تغليب النقل على التفكير وهو ما يتم تكريسه 
شعب  في  خاصة  واالمتحان  التقومي  أنظمة  خالل  من 

يتم  حيث  واالجتماعية،  والقانونية  اإلنسانية  العلوم 
تقومي  في  واالستظهار  احلفظ  على  املكثف  االعتماد 

املعارف.
ثالثا: تغييب احلوار سواء كممارسة تربوية او كهياكل 
ومؤسسات فاملؤسسة للتلقني وليست للحوار والنقاش بني 

أطراف العملية التعليمية.
فيما يخص الولوج ملؤسسات التعليم العالي وما يرتبط 

بها من مبدأي املجانية والعمومية:
منه  احل��د  ف��ي  وثابتة  واض��ح��ة  كانت  ال��دول��ة  فسياسة 
وتقليص الولوج إليه ما أمكن فاملذكرة الصادرة عن الديوان 
امللكي التي سبق احلديث عنها وصفت التعليم العالي بأنه 
"التعليم العالي هو جوهر الفكر وال نرى موجبا لنشره في 
الوقت الراهن" وكان املقصود من هذه اإلشارة هو االكتفاء 
أي  وال��ث��ان��وي(؛  )االب��ت��دان��ي  الدنيا  التعليم  مبستويات 
في  صغيرة  مهام  تتولى  صغيرة  أطر  تكوين  النهاية  في 
اإلدارة واالقتصاد متعلمة لكنها غير مفكرة وبالتالي لن 
الفكرية  للتيارات  تتعرض  ولن  ل"حلكم"  متاعب  تخلق 
واالديولوجية التي كانت تعج بها اجلامعة املغربية. كما 
أنها لن تزاحم أبناء الطبقة املسيطرة في املناصب العليا 

واحلساسة للدولة
وان كانت نضاالت الشبيبة التعليمية والقوى التقدمية 
أوقفت نسبيا هذا الطرح الشيء الذي جعل الدولة مترره 
وان حافظت  انها  أوق��ات الحقة بطرق ملتفة حيث  في 
على مجانية التعليم في صيغته التقليدية فإنها التفت 
عليه عن طريق اعتماد مجموعة من التدابير واإلجراءات 
العالي  التعليم  التي تصب كلها في خانة احلد من ولوج 

وأهمها :
بعض  ل��ول��وج  احيانا  تعجيزية  ت��ك��ون  ش���روط  وض��ع   -
امل��ؤس��س��ات "ذات االس��ت��ق��ط��اب احل�����دود" م��ث��ل م���دارس 

املهندسني وكليات الطب والصيدلة ؛
ومنعها عن  املنح  لتقليص  اعتماد سياسة ممنهجة   -

شرائع واسعة من الطلبة بدعاوي مختلفة.
- العمل بنظام تقادم البكالوريا.

في  الراغبني  واالج��راء  املوظفني  - فرض قيوض علة 
متابعة دراستهم العليا.

- تقييد الولوج للسلك الثالث.
وبالتالي فحذاري أن يتم نقاش تكافؤ الفرص فقط بان 
اجلميع يلج مؤسسات التعليم العالي، فتكافؤ ال يقتصر 
االلتحاق،  هذا  يتم  اين  إلى  بل  فحسب،  االلتحاق  على 
بثنائية  تتميز  ال��ع��ومم��ي  ال��ع��ال��ي  التعليم  فمنظمومة 
فريدة، وهي املتمثلة في إقرار تعليم عالي نخبوي متميز 
)احملدود( وآخر شعبوي )مفتوح(، ومؤسسات االستقطاب 
العليا  وامل���دارس  األط��ر  تكوين  مؤسسات  تضم  احمل��دود 
ذات  وامل��ؤس��س��ات  طلبتها،  تنتقي  ال��ت��ي  العليا  وامل��ع��اه��د 
واملهنية  األساسية  املسالك  تضم  املفتوح  االستقطاب 
للتكوين في الكليات وتتميز اجازاتها بكونها مفتوحة في 

أي حاصل على شهادة الباكالوريا. 
التعليم  توحيد  مبدا  بضرب  إق��رار  هي  الثنائية  ه��ذه 
العالي وضرب مبدا تكافؤ الفرص فهي قائمة على التحيز 
االجتماعي وعلى عملية انتقاء اجتماعي وهذا التحيز 

الذي يتجلى من خالل:
التي  هي  الفقيرة  واالس��ر  النائية  املناطق  تالميذ  أن 
وتالميذ  املفتوح  االستقطاب  ملؤسسات  بالغالب  تلتحق 
بالغالب  تلتحق  ال��ت��ي  ه��ي  وامل��ت��وس��ط��ة  ال��غ��ن��ي��ة  االس����ر 

مبؤسسات التعليم املفتوح، 
إلى  املنتمون  الطلبة  تلقوه  ال��ذي  التعليم  ج��ودة  الن 
طبقات اجتماعية دنيا في املرحلتني االبتدائية والثانوية 
حتدد سلفا مسارهم في التعليم العالي فاللغة التي دروسوا 
بها في هي اللغة العربية في حني او أكثرية فروع التعليم 
العالي االنتقائية تتخذ الفرنسية لغة للتعليم، في حني 
ان الطلبة املنتمون إلى الطبقات املتوسطة او الغنية هم 
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الفساد والغالء وجهان لنظام طبقي استبدادي واحد
فبراير   20 ح��رك��ة  الن��ط��الق   12 ال��ذك��رى  نخلد  ون��ح��ن 
املجيدة التي رفعت شعارات قوية ضد الفساد واالستبداد، 
وخ���رج���ت، ب��ش��ك��ل م��ن��ظ��م، ف���ي امل���ئ���ات م���ن امل��ن��اط��ق في 
والشباب،  الشابات  بقيادة  حاشدة  احتجاجية  تظاهرات 
لتصرخ بصوت واحد منظم ضد تغول الفساد واالستبداد 
في بالدنا مطالبة باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 
واملساواة الفعلية، وقدمت تضحيات جسيمة من خالل ما 
مازالت  واعتقاالت  وتضييق وحصار  له من قمع  تعرضت 

مستمرة في صفوق شبابها؛

حول  امل��ق��ال  بهذا  ال��غ��راء  جريدتنا  تخصيص  ارت��أي��ت 
املخزني  النظام  بنية  في  أساسي  كمكون  الفساد  ترابط 
الشرائية  القوة  العمق  في  يضرب  ال��ذي  الفاحش  والغالء 
للجماهير الشعبية الكادحة؛ حيث يواصل النظام املخزني 
الكادح، على كافة املستويات،  هجومهاملمنهج على شعبنا 
ل��س��ي��اس��ت��ه ال��ط��ب��ق��ي��ة امل���ع���ادي���ة حلقوقه  جت��س��ي��دا م��ن��ه 
تنفيذ  في  مستمرا  زال  ما  حيث  التاريخية،  ومكتسباته 
مخططاته التصفوية التي تستهدف اإلجهاز على ما تبقى 
العيش  في  احلق  مقدمتها  وفي  واحلريات،  احلقوق  من 
باحلق  التمتع  بدونه ال ميكن احلديث عن  ال��ذي  الكرمي 
في الكرامة اإلنسانية واحلق في األمان الشخصي واحلق 
واحلق  الشغل  في  واحل��ق  واملعنوي  امل��ادي  االستقرار  في 
في التطبيب واحلق في التعليم واحلق في السكن الالئق 
األساسية  احلقوق  من  وغيرها  سليمة  بيئة  في  واحل��ق 

الضرورية للتمتع باملواطنة الكاملة.

ضرب  النظام  يواصل  ال��ع��دوان��ي،  الهجوم  ه��ذا  ظل  في 
شعبنا  جماهير  من  الساحقة  لأغلبية  الشرائية  القدرة 

في  واملتصاعدة  واملتتالية  املرتفعة  الزيادات  عبر 
وفي  احلياة،  ملقومات  األساسية  امل��واد  مختلف 
خضر  من  األساسية  الغذائية  امل��واد  مقدمتها 
وفواكه وحلوم وقطاني ودقيق ومعلبات ومكسرات 
واملالبس  امل��درس��ي��ة  واألدوات  التنظيف  وم���واد 
واألدوية ومواد البناء واخلدمات االجتماعية من 

سكن الئق وماء وكهرباء وشغل وغيرها.

وي��ح��اول ال��ن��ظ��ام امل��خ��زن��ي، م��ن خ���الل بعض 
املسخر،  الرجعي  اإلع���الم  وم��ن��أب��واق  امل��س��ؤول��ني 
متوهما أنه سينجح في ذلك، تبرير تفاقم حجم 
الغالء الفاحش تارة مبا يسميه احلرب الروسية 
احملروقات  سعر  ارتفاع  بادعاء  وت��ارة  األوكرانية 
العاملية  ال��س��وق  ف��ي  امل��س��ت��وردة  السلع  ومختلف 
املناخية  وب��ال��ت��ق��ل��ب��ات  ب��اجل��ف��اف  أخ����رى  وم����رة 
ومب��وج��ات ال��ب��رد ال��ق��ارس، وذل���ك ف��ي محاوالت 
وتغليطها  شعبنا  جماهير  الس��ت��ب��الد  بئيسة 

مببررات سخيفة لم تعد تنطلي على أحد.

املعرفة أن  الكل يعلم ويعرف حق  املقابل أصبح  وفي 
األسباب احلقيقية لهذا الغالء الفاحش ال توجد خارج 
قائم  نظام  ه��و  حيث  م��ن  نفسه  املخزني  النظام  بنية 
والذي  ومظاهره،  أشكاله  بكل  الفساد،  على  ب��األس��اس 
هياكلها  ومختلف  الدولة  مؤسسات  جميع  في  عشعش 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها.

وألن حجم هذا املقال ال يتسع، لعرض وحتليل مختلف 
االقتصادية  امل��ج��االت  جميع  ف��ي  امل��ت��راب��ط��ة  ال��ع��الئ��ق 
وغيرها  والسياسية  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية 
ما بني الفساد كمكون أساسي في بنية النظام الطبقي 
والغالء كنتيجة حتمية له متالزمةمعه بحيث ال ميكن 
بإبراز  فإني سأكتفي  اآلخ��ر،  دون  تصور وجود أحدهما 
االقتصادي  واملجال  الفساد  بني  الترابط  أوج��ه  بعض 

على سبيل الذكر.

فعلى املستوى االقتصادي يعمل النظام على تسييد 
قائم  امل��ال��ي��ة،  ومؤسساتها  لإلمبريالية  تبعي  اقتصاد 
والبحرية  )املعدنية  أصنافها  بكل  الثروة  احتكار  على 
وفي  قانوني  إط��ار  أي  خ��ارج  والصناعية..(  والفالحية 
االقتصاد  هذا  نوع،ويتسم  أي  من  مشروعية  أية  غياب 

تتحكم  املؤسسات،  منطق  ال  العائالت  ملنطق  بخضوعه 
غير خاضع  والرشاوى،  واحملسوبية  الزبونية  فيه عالقات 
ألية رقابةوال ألليات املنافسة حتى في مفهومها الليبرالي، 
يقوم على التهرب الضريبي وعلى نهب الثروة دون حسب 
املناطق  إل��ى  وتهريبه  ال��ع��ام  امل���ال  نهب  وع��ل��ى  رق��ي��ب  وال 
ينخره  اقتصاد  أن��ه  امل��غ��رب، مبعنى  وخ��ارج  داخ��ل  اآلمنة 
املستويات، تتحكم فيه مجموع من  الفساد على كل هذه 
العائالت املنتمية طبقيا إلى التكتل الطبقي السائد، فعلى 
للباحث  مهمة  دراس���ة  وح��س��ب  احل��ص��ر،  ال  ال��ذك��ر  سبيل 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  في  األكادميي   املغربي 
املركزي  وال��دور  "الزبونية  التي عنونها ب  أوبينال،  محمد 
املغربية"  البورصة  في  املدرجة  الشركات  للبنوك...شبكة 
والتي استهدف، من خاللها، تسليط الضوء على ما سماه 
"رأسمالية احملسوبية"، حيث كشف، كنموذج، أن أربع عائالت 
غنية تسيطر على قطاع البنوك الذي يعد أكبر القطاعات 
الربحية في البورصة، وأن البنوك الثالثة الرئيسية املدرجة 
بالبورصة وهي التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك 
املغربي للتجارة اخلارجية تستحوذ على %65 من إجمالي 
أصول الشركات املدرجة في البورصة، ومن خالل  حتليله 
لشبكة العالقات العائلية املترابطة واملتحكمة في الشركات 
العائالت  أن كل واحدة من هذه  إلى  الكبرى خلص  املالية 
املسيطرة متتلك على األقل مؤسسة مالية واحدة )بنك 
في مجالس  األقل منصبا  على  تأمني..(وحتتل  أو شركة 
وقدم  البورصة،  في  املدرجة  الشركات  من  العديد  إدارات 
الباحث أمثلة ملموسة على سيطرة مجموعة من العائالت 
تشابك  وعلى  الكبرى  الشركات  بعض  على  البورجوازية 
أخرى  وش��رك��ات  العائلية  الشركات  كبريات  بني  العالقات 

واإلسمنت  الغذائية  الصناعات  في  قطاعات مختلفة  في 
العائالت  داخل نفس  أفراد من  يتواجد  ...حيث  والطاقة 
على رأس مناصب في مجالس إدارات تلك الشركات، وعلى 
فعائلة  القيمة،  ال��دراس��ة  نفس  حسب  التوضيح،  سبيل 
إدارات  مجالس  في  مقاعد  على  تسيطر  بنجلون  عثمان 
خمس شركات فضال عن شركتها الرئيسية التي هي البنك 
الوطنية  الشركة  وتسيطر  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة  املغربي 
لالستثمار املرتبطة ببنك التجاري وفا بنك على مقاعد 
في مجالس تسع شركات كبرى، وتستحوذ عائلة بنصالح 
املغربي  البنك  م��ن  ك��ل  إدارات  مجالس  ف��ي  مقاعد  على 
والسياحي  ال��ع��ق��اري  ال��ق��رض  وب��ن��ك  اخل��ارج��ي��ة  للتجارة 
وشركة أطلنطا، كما متارس نفوذا كبيرا على شركة واملاس 

للمياه املعدنية فضال عن شركتها الرئيسية سيدي علي.

املغربي  االق��ت��ص��اد  تنخر  ال��ت��ي  ال��ف��س��اد  م��ظ��اه��ر  وم���ن 
الغالء ما كشفت عنه  التصاعد في  املزيد من  إلى  وتؤدي 
فضيحة 17 مليار درهم في مجال احملروقات التي وقفت 
عليها املهمة االستطالعية البرملانية حول احملروقات التي 
ترأسها البرملاني عبد الله بوانو سنة 2018، والتي كشفت 
من  واح��د  لترو  ك��ل  ف��ي  للربح  كهامش  احمل��دد  السعر  أن 
احملروقات ال يجب أن يتعدى 60 سنتما، في حني سجلت 
كان  امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  ال��رب��ح  هامش  أن  البرملانية  اللجنة 
يتراوح ما بني درهم إلى درهمني، وبهذا وصل هامش الربح 
املمزوج بالفساد في شكل اختالس إلى 17 مليار درهم أي 
1700 مليار سنتم في ظرف ثالث سنوات هي 2016،2017 

و2018؛

العام ينتظر تفعيل  الرأي  الذي ما زال فيه  الوقت  وفي 
املبلغ  ه��ذا  سرقة  بخصوص  القانونية  املساءلة 
ق��ان��ون��ي، تطل علينا  إط���ار  إي  اخل��ي��ال��ي خ���ارج 
احملروقات،  مجال  في  ودائ��م��ا  جديدة  فضيحة 
للمحروقات  املستوردة  الشركات  بعض  أن  حيث 
التجأت، في اآلونة األخيرة، إلى استيراد الغازوال 
 170 ي��ت��ج��اوز  ال  منخفض  ج��د  بثمن  ال��روس��ي 
في  تبيعه  ومازالت  ب70%،  أقل  أي  للطن  دوالر 
الدولة  كانت  ال��ذي  الثمن  بنفس  الوطني  السوق 
الدولي،  امل��س��ت��وى  على  بغالئه  ارت��ف��اع��ه  تفسر 
ومن أخطر مظاهر الفساد في هذه القضية هو 
االستيراد  وثائق  تزوير  إلى  الشركات  جلوء هذه 
من  استيراده  تفيد  بوثائق  وتغييرها  ومصادره 
دول اخلليج، وهو ما يجعل هذه الشركات جتني 
واالختالس  التزوير  طريق  عن  خيالية  أرب��اح��ا 
وخيانة األمانة، لتضاف هذه األرباح إلى األرباح 
بطرق  األخ����رى  ه��ي  عليها  امل��ت��ح��ص��ل  ال��س��اب��ق 

احتيالية يسكنها الفساد.

أعاله  إليها  املشار  الدراسة  ومن  تقدم،  مما  نستنتج   
الدراسات  الدراسات ذات الصلة، ومن بينها  وغيرها من 
ال��ت��ي ت��ص��دره��ا امل��ن��دوب��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط، أن 
االقتصاد املغربي ينخره الفساد، ولذلك فهو ال يخضع 
ال للمناسفة وال للرقابة،بل يخضع فقط،  ملنطق الربح 
الطبقة  ولو كان ذلك يتم، من جهة، على حساب  حتى 
العاملة املنتجة للثروة التي يتم استغاللها بشكل مكثف 
ذلك  الشغلية مبا في  أبسط احلقوق  دون متكينها من 
العمل  بها  اجل���اري  ال��ق��وان��ني  عليها  تنص  ال��ت��ي  تلك 
على حساب  أخ��رى  جهة  وم��ن  ورجعيتها،  عالتها  على 
األسعار  بنار  تكتوي  التي  الكادحة  الشعبية  اجلماهير 
امللتهبة في مختلف املواد التي يتحكم التكتل الطبقي 
إنتاجها وتسويقها، وهكذا نخلص  السائد في عمليات 
في  ومتالزمان  ثابتان  عنصران  والغالء  الفساد  أن  إلى 
بنية النظام املخزني، فاألول ينتج الثاني والثاني يفسر 
وجود األول، وبالتالي ال ميكن محاربة أحدهما مبعزل 
عن محاربة اآلخر، كما ال ميكن محاربتهما معا مبعزل 
السياسي  للنظام  الطبقية  الطبيعة  ضد  النضال  عن 

نفسه الذي يقوم عليهما ويتغذى بهما.>

عبدالسالم العسال

إن االقتصاد 
المغربي ينخره الفساد، ولذلك 

فهو ال يخضع ال للمناسفة وال للرقابة،بل 
يخضع فقط،  لمنطق الربح حتى ولو كان 

ذلك يتم، من جهة، على حساب الطبقة العاملة 
المنتجة للثروة التي يتم استغاللها بشكل مكثف 

دون تمكينها من أبسط الحقوق الشغلية بما 
في ذلك تلك التي تنص عليها القوانين 

الجاري بها العمل على عالتها 
ورجعيتها،
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نازلة التهاب أسعار املواد الغذائية
ش���ه���د ال����ع����دي����د م�����ن امل��������دن وال����ق����رى 
الثانية  ال����ذك����رى  م���ع  امل��غ��رب��ي��ة،ت��زام��ن��ا 
ف����ب����راي����ر   20 ع�����ش�����رةالح�����ت�����ج�����اج�����ات 
األوضاع  ب��ت��ردي  م��ن��ددة  2011،تظاهرات 
احملروقات  أس��ع��ار  غ��الء  نتيجة  املعيشية 
مسبوقة  غير  لدرجة  األساسية  امل��واد  وكل 
إجراء  أي  غياب  وس��ط  امل��غ��رب،  تاريخ  في 
وطأة  م��ن  يخفف  أن  ش��أن��ه  م��ن  حكومي 
املعاناة التي تعيشها األسر املغربية. وعبرت 
الشعبي  ال��س��خ��ط  ه��ذه��االح��ت��ج��اج��ات��ع��ن 
قوة  زاد  وال��ذي  العام  حوالي  منذ  املتنامي 
وات��س��اع��ا خ���الل األش���ه���ر امل��اض��ي��ة بفعل 
خضر  من  الغذائية  امل��واد  أسعار  اشتعال 
وف��واك��ه وحل���وم ودواج���ن وأس��م��اك وبيض 

وزيوت وغيرها. 

ل���ق���د س���ب���ق ل���رئ���ي���س احل����ك����وم����ة ان 
السنة  ن��ون��ب��ر م���ن  ن��ه��اي��ة ش��ه��ر  أع���ل���ن 
خالجللسةاملساءلةالشهريةب امل��اض��ي��ة، 
احلكومة  س��ع��ي  م��ج��ل��س��امل��س��ت��ش��اري��ن، 
عم  د عيحقيقيو جتما لسلما حال إل
حسب  ألن��ه،  للمواطنني  القدرةالشرائية 
“كامننالالزم،بالنظرخلصوصيةالظ قوله 
رفية،جتاوزكالالحتجاجاتاملتكررةوالتشن
جاتاالجتماعيةالتيمنشأنهاعرقلةالسيرا
لسليمللمرافقاألساسيةوتعيقخدمةمص
األسعار  ارتفاع  إن موجة  احلاملواطنني”. 
لعامة  الشرائية  ال��ق��درة  ت��ه��دد  اجل��دي��دة 
املعيشي  الوضع  تدهور  وتضاعف  الشعب 
للفئات الهشة واملعوزة من املواطنني، مما 
يفضح مزاعم الدولة االجتماعية بإحالل 
السلم االجتماعي مبجرد شروع احلكومة 
واعتماد  االجتماعي  احل���وار  هيكلة  ف��ي 

السجل االجتماعي املوحد.

ه���ل ك���ان���ت احل��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة في 
مستوى خطورة األوضاع؟

ل��م ت��ب��ره��ن األفعال  ال���ى ح��د ال��س��اع��ة، 
بحزم  تدخلت  احلكومة  ان  على  الرسمية 
اكتفت  بل  الغذائية.  امل��واد  أسعار  لضبط 
بالتهدئة ودعوة املهنيني الى أخذ حاجيات 
تصدر  ول��م   االعتبار  بعني  احمللية  السوق 
ص������ادرات اخلضر،  م���ن  ب��احل��د  ق����رار  أي 
لتموين  م��ؤق��ت  تعليق  ع��ن  راج  م��ا  ع���دا 
ال��ذي تسبب  ب��ل��دان غ��رب أفريقيا  أس���واق 
راف��ض��ة م��ن ط���رف املهنيني  ف��ع��ل  ف��ي ردة 
مقربة  أوس���اط  ع��دة  اك��دت  كما  املعنيني. 
من احلكومة واملهنيني املصدرينباستحالة 
توقيف تصدير اخلضر والفواكه باملرةنظرا 

لاللتزامات املنصوصة في العقود املبرمة.

ومن الغريب في األمر واملستفز حقا أن 
رئيس 'اجلامعة املغربية حلقوق املستهلك' 
َيْصعب  “إنه  ح���دي���ث،  ت��ص��ري��ح  ف���ي  ق���ال 
توقيف تصدير اخلضر والفواكه إلى الدول 
"املنتج  أن  إلى  ذلك  وأرج��ع سبب  األوربية، 
األورب��ي مبوجب  زبونه  أم��ام  املغربي ملزم 
ع���ق���ود ي��ت��رت��ب ع���ن اإلخ�����الل ب��ه��ا فرض 

غرامات"، حيث يصدق عليه املثل املصري 
بعيدا  وذهب  حراميها".  حاميها   " القائل 
مثل آخرين لتبرير جلوء املصدرين لشراء 
وتصديره   احمللية  األس����واق  ف��ي  ت��وف��ر  م��ا 
في  الكبير  ال��ظ��رف��ي  اخل��ص��اص  لتغطية 
األسواق األوروبية حتى و إن كانت اخلضر 
املعنية ال تستوفي الشروط املتعارف عليها 

في أوقات الوفرة العادية.

اخلارج  جتاه  التزام  بالواضح:  تبعية 
وتقصير نحو الداخل

إن ما سبق يعني التجلي الصارخ لسياسة 
تدعمها  ال��ت��ي  التبعية  ال��ت��ص��دي��ر  أول��وي��ة 
الدولة مند عقود، وباألخص مند انطالق 
"مخطط املغرب األخ��ض��ر"  وم��ا ت��اله من 
"مخطط اجليل أخلضر"، و التي يستفيد 
منها قلة من املتنفذين و احملميني اجلدد 

على ضمان  وس��ط��اء(، ض��دا  و  )مصدرين 
األمن الغذائي لعامة الشعب.

وت��ب��رز م��واق��ف احل��ك��وم��ة األخ��ي��رة كما 
قد  املغرب  في  الغذائية  امل��واد  أسعار  أن  لو 
ان��ف��ل��ت��ت م��ن س��ي��ط��رت��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل، حيث 
ملراقبة  جلن  تشكيل  عن  باإلعالن  اكتفت 
الوسطاء،  بعض  تصرف  األسعاروضبط  
في انتظار ما قد يجود به حتسن األحوال 
اخلضر  ان��ض��اج  مرحلة  لتسريع  اجل��وي��ة 
جلعل  يكفي  مبا  الداخلي  السوق  لتزويد 
األسعار تنخفض بشكل طبيعي، حتى و إن 
كان شهر رمضان على البواب )و هو املعرف 
بشهر الصيام و الغالء(. قد يتحقق بعض 
االحتجاجاتالى  وتخفت  فعال  االن��ف��راج 
املستفحلة  املعيشية  الضائقة  حني،ولكن 
ظرفية،  ليست  امل��غ��رب  ف��ي  الهشة  للفئات 
أحوال  س��وء  أو  امل���واد  بعض  ن���درة  نتيجة 
بالتدهور  تتعلق  ب��ن��وي��ة  وامن���ا  ال��ط��ق��س، 
امل��ط��رد ل��ل��ق��درة ال��ش��رائ��ي��ة ل��ف��ئ��ات شعبية 

عريضة.

أهمية القوة الشرائية
لفهم طبيعة املرحلة، ال بد من التذكير 

الشرائية  ل��ل��ق��درة  امل����ت����داول  ب��ال��ت��ع��ري��ف 
واخلدمات  السلع  كمية  في  يتمثل  ال��ذي 
ال��ت��ي ي��ك��ون مب��ق��دور ف��رد م��ا أن يشتريها 
زمنية  م��دة  امُلتاح خالل  دخ��ل��ه  ب��واس��ط��ة 
املفهوم  هذا  ويعبر  )شهرأوسنة(،  محددة 
علىاالستهالك وإشباع  األف��راد  ق��درة  عن 
احتياجاتهم، ويعبرعن مستوى معيشتهم 
ألي  الشرائية  القوة  ورفاهيتهم.وترتبط 

فرد مبحددين أساسيني هما:

وتدخل  للفرد:  امُلتاح  الدخل  مستوى   –
األجور  م��ث��ل  املمكنة  امل����وارد  جميع  ف��ي��ه 
واالجتماعية  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  وال��ت��ع��وي��ض��ات 
إيجارات  أرب���اح،  )ف��وائ��د،  امللكية  وع��ائ��دات 
وغيرها(، ثم ُتخصم من إجمالي هذه املوارد 
واالقتطاعات  للدولة  املدفوعة  الضرائب 
اإلجبارية )التأمني على املرض واملساهمة 

في صناديق التقاعد(.

- امل���س���ت���وى ال����ع����ام ل���أس���ع���ار: وال�����ذي 
عند  لأثمان  االستداللي  "الرقم  يختزله 

االستهالك".

محصلة  ه��ي  الشرائية  ال��ق��وة  ت��ط��ور  إن 
األسعار،  وتطور  الدخل  تطور  بني  الفرق 
عالقة  توجد  إنه  القول  ميكن  عليه  وبناء 
من  الشرائية  ال��ق��وة  ب��ني  واض��ح��ة  عكسية 
جهة والتضخم من جهة أخرى، فتطورهما 

يسير في اجتاهني متباينني.

ضائقة معيشية جد صعبة
ان��دل��ع��ت م��وج��ة ال���غ���الء احل��ال��ي��ة على 
الشرائية  للقدرة  املسترسل  التدني  خلفية 
تظافر  ع��ل  بفعل  امل��غ��رب��ي  الشعب  لعامة 
اآلثار السلبية لأضرار املستدمية الناجمة 
الفردي  احمللي  الناجت  رك��ود  و  تراجع  عن 
ال���س���ن���وي ع��ل��ى م����دى ال��ع��ق��د امل����اض����ي، و 
جائحة  اوقعتها    التي  الطارئة  األض���رار 
الركود  تبعات  إليها  و تنضاف   ، كوفيد19- 
التضخمي احلالي. لقد أدت هذه التغيرات 
والعاملة،  املتوسطة  الطبقتني  إره��اق  الى 
ب��ش��ك��ل خ���اص ع��ل��ى العاملني  أث����رت  ك��م��ا 

وفق  )ال��ذي ميثل،  غيراملهيكل  القطاع  في 
الناجت  املائة من  30 في  التقديرات،  بعض 
احمللي اإلجمالي، ويشغل 70 في املائة من 

العمالة في البالد(

ه��ذا اجلانب  االس��ت��دالل في  املفيد  من 
ب��ن��ت��ائ��ج دراس������ة ح����ول "ت���ط���ور ال���ف���وارق 
كوفيد19-  آث���ار  س��ي��اق  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
نشرة  تضمنتها  ال��ت��ي  األس���ع���ار"  وارت���ف���اع 
السامية  امل��ن��دوب��ي��ة  ع��ن  م��ؤخ��را  ص����درت 
الدراسة  ه���ذه  اس��ت��ه��دف��ت   ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط. 
تقييم التأثير قصير املدى لوباء كوفيد19- 
والصدمة التضخمية احلالية على وضعية 
الفوارق االجتماعية. من أجل رصد تطور 
استندت  السياق،  ه��ذا  في  األس��ر  وضعية 
النفقات حسب البحث  الدراسة علىبنيات 
األسر  ونفقات  االستهالك  ح��ول  الوطني 
الشهري  البحث  ومعطيات   2013/2014
لأثمان عند االستهالك والبحث الوطني 
باإلضافة   ،2019 ال��دخ��ل  م��ص��ادر  ح���ول 
البحث  من  الثالثة  املرحلة  معطيات  إلى 
الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد19- 
واالقتصادي  االج��ت��م��اع��ي  ال��وض��ع  ع��ل��ى 
هنا  ون��ك��ت��ف��ي   .2021/2022 ل���أس���ر 
املضاعف جلائحة  التأثير  بعرض سمات 
كوفيد19- والتضخم الفئوي على مستوى 

معيشة األسر كما وردت في املذكرة.

التأثير  ي��ؤدي  أن  املنتظر  من  إجماال، 
التضخم  و  املضاعف جلائحة كوفيد19- 
بني  ال��ف��رد،  معيشة  ي��راج��ع مستوى  إل��ى 
سنتي 2019 و 2022، بالقيمة احلقيقية، 
الوطني  علىاملستوى  مئوية:7،2  بنسب 
و  6،6 بالوسط احلضري و8،9  بالوسط 
القروي.في ظل هذه الظروف، من املنتظر 
بنسب  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات  تنخفض  أن 
احلضري  بالوسط  باملئة   10 ب��ني  ت��ت��راوح 

و13 باملئة بالوسط القروي.

حسب الفئة االجتماعية، من املنتظر 
بنسبة  الفرد  معيشة  مستوى  يتراجع  أن 
8باملئة لدى األسر األقل يسرا .في ظل هذه 
انخفاض  يعرف  املنتظرأن   من  الظروف، 
أك��ب��ر يتراوح  ت��ب��اي��ن��ا  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات 
بني13،5  باملئة  لدى السراألقل يسرا،  و 7 

باملئة لدى األسر األكثر يسرا. 

أكثر  تتدهور  األوض���اع س��وف  ان  وي��ب��دو 
التضخم احلالي في زحفه.  إذا ما استمر 
معدل  أن  تعلن  املندوبية  نفس  هي  ها  إذ 
الرقم االستداللي لأثمان عند االستهالك 
باملقارنة  باملئة   8،9 ارتفاعابنسبة  سجل 
مع نفس الشهر من السنة السابقة، بينما 
حالة  ف��ي   16،8 نسبة  امل��ؤش��ر  نفس  سجل 
املواد الغذائية. مبا يعني تدهورا كبيرا في 

أحوال عيش الفئات الشعبية.

وال��س��ؤال امل��ط��روح ه��و: إل��ى متى ميكن 
على  الصبر  امل��غ��رب  ف��ي  املتضررة  للفئات 

الضائقة املعيشية املسترسلة.>

التهاب األسعار ومزاعم السلم االجتماعي باملغرب
محمد موساوي
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حترر املرأة وحترر املجتمع من االستبداد واالستغالل الرأسمالي،معركة واحدة
املرأة محورا رئسيا في الصراع االجتماعي   احملتدم    حتتل قضايا 
املراة  استغالل  وتأبيد  تأكيد  يحاول  ما  منها  متناقضة  مشاريع  بني 
والطلب. للعرض  قابلة  سلعة  وجعلها  تشييئها  وحتى  واضطهادها 

أسماء  من  وغيرها  االدم��اج...  أو  اجلندرةاو  باسم  تسخيرها  وأحيانا 
وشعارات بطاقة.ال تعدو ان تكون سوى وجها اخر لالستغالل السياسوي 
البورجوازي.بينما تكبر قضايا املراةشأنا وحتتل املكانة الالئقة بها في 

املجتمع من خالل املشروع املجتمعي االشتراكي الذي لم ير النور بعد.
امل��راة مبا هي قضايا مجتمع مشروط  ت��دارس قضايا  وم��ن مت وج��ب 

حترر بتحرر املرأة.
تفتح جريدتنا ملف املراة عموما والنساء املغربيات مناهضات العنف 
واجهة  إلى  امل��رأة  قضية  تعيد  الطبقيني.لعلها  واالضطادواالستغالل 

اهتمام املعنيات واملعنيني بالتغيير... 

إن وضع املرأة الدوني في النظام الرأسمالي اليوم لم يكن 
ليس مرتبطا  وه��و  البشرية على ح��ال��ه،  ت��اري��خ  ف��ي  دائ��م��ا 
بتكوينها البيولوجي كما تروج بعض االدعاءات البعيدة عن 
في  مراحل  تعاقب  نتيجة  إنه  بل  والواقع،  واملنطق  العلم 
تطور املجتمعات منذ أالف السنني وبروز العائلة األبيسية 
املجتمع  وظهور  اإلنتاج  لوسائل  اخلاصة  وامللكية  والدولة 

الطبقي.

 األصول التاريخية الضطهاد املرأة:
امل��رأة مغيبة من منطق  اعتبار قضية  طوال سنوات مت 
الصراع الطبقي عند الكثير من املفكرين والفالسفة بعصور 
االضطهاد الطبقي، إذ مت اعتبارها موضوعا جنسيا عاجزا 

عن التفكير املجرد.

املاركسية  ال��ك��ت��اب��ات  م��ن��ظ��ور  م��ن  وان��ط��الق��ا   
)البيان الشيوعي ملؤلفيه ماركس وإجنلز _ أصل 
العائلة والدولة وامللكية اخلاصة ملؤلفه إجنلز( مت 
بناء حتليل علمي على أساس اجلذور الطبقية 
مؤلف  ويعتبر  ال��ن��س��اء.  الضطهاد  والتاريخية 
اخلاصة"  وامللكية  والدولة  العائلة  "أص��ل  إجنلز 
إجابة  قدمت  التي  املهمة  األط��روح��ات  بني  من 
علمية حول اجلذور التاريخية الضطهاد املرأة، 
فهو يقدم تصورا علميا مبنيا على الفهم املادي 
للتاريخ الذي يرتكز على أثر منط اإلنتاج على 
اإلنسان مبا في ذلك شكل العالقات بني الرجال 

والنساء.

التي  ال��ب��دائ��ي��ة  امل��ش��اع��ة  حقبة  م��ن  ننطلق   
إطار  ف��ي  األميسية  األس���رة  على  قائمة  ك��ان��ت 
نظام اجتماعي حتكمه امللكية املشتركة لوسائل 

)النسب  النساء  لتفوق  امل��ادي  الذي شكل األس��اس  اإلنتاج 
لأم( ثم عقب ذلك ظهر النظام الطبقي املبني على أساس 
امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج الذي يعتبر هزمية تاريخية 

جلنس النساء.

والصناعية  السياسية  البرجوازية  الثورات  جناح  وعقب 
وإقامة النظام الرأسمالي الذي حمل شعار "حترير النساء 
عاملة  ليد  حتويلهن  بهدف  اإلقطاعي"  املاضي  قيود  من 
الرأسمالي قصد حتقيق  العمل  سوق  في  وسلعة  رخيصة 
بإيديولوجيتها  الرأسمالية  وجنحت  األرب����اح،  وم��راك��م��ة 
عبر  واستالبهن  النساء  استغالل  ف��ي  املضللة  الطبقية 
املؤسسات الدينية والتعليمية واإلعالمية لتصبح املرأة أداة 
تعتبرها  الرأسمالية  ألن  اإلنتاج،  وإع��ادة  واملتعة  لإلجناب 
أعماال مت توكيلها للنساء وال يجب أن يتحمل رأس املال 

أية مسؤولية فيها.

الطبقة  استغالل  تكثيف  في  املعوملة  الرأسمالية  لتنجح 
يتعرضن  اللواتي  العامالت  النساء  فئة  وخاصة  العاملة 
الستغالل مزدوج، من جهة كونهن عامالت بجانب رفاقهن 
قامت  وه��ك��ذا  ن��س��اء،  لكونهن  الثانية  جهة  وم��ن  العمال 
الرأسمالية بسن مجموعة من القوانني عن احلرية واملساواة 
بني الرجال والنساء كشعارات لالستهالك اإلعالمي لتجعل 

أن  الرجل عوض  يتمحور ضد  النساء  لدى  الصراع  محور 
يكون ضد العدو احلقيقي الذي هو الرأسمالية املتوحشة.

وعملت الرأسمالية على قدم وساق من خالل سياساتها 
وتفكيك  العمل  استقرار  ض��رب  على  الرجعية  وقوانينها 
واألجر  الشغل  التشريعات االجتماعية حتت شعار مرونة 
املدنية  أب��ع��اده��ا  ف��ي  األزم���ة  مظاهر  تعميق  ف��ي  زاد  مم��ا 
واالستبداد..(  )التبعية  والسياسية  والدونية..(  )التمييز 
التي  الوضعية  ه��ذه  وال��ت��خ��ل��ف..(،  )الفقر  واالجتماعية 
)رعاية  كبير  بشكل  تبعاتها  النساء  الرأسمالية  حملت 
األطفال واألعمال املنزلية رعاية املسنني وإعالة األسرة...( 
في غياب قوانني حتميهن )غياب احلماية االجتماعية – 
ضرب مجانية التعليم والصحة والتمييز في األجور.....(.

إن النظام الرأسمالي كنظام سياسي اقتصادي واجتماعي 
مهيمن ينتج الظروف املوضوعية ألزمته والتي تقود حتما 
يهدف  ع��ادل  حقيقي  كبديل  االشتراكي  النظام  بناء  إلى 

للقضاء على كل أشكال االضطهاد واالستغالل.

مهما  م��ادي��ا  عامال  لتشكل  ال��ي��وم  الظرفية  ه��ذه  وت��أت��ي 
النخراط النساء في مسار السيرورات الثورية للنضال من 
والدميقراطية  والتحرر  الفعلية  املساواة  في  حقهن  أجل 

احلقيقية على طريق االشتراكية.

 نبذة عن تاريخ احلركة النسائية باملغرب
دخول  م��ع  النسائية  للحركة  األول��ي��ة  اللبنات  تشكلت 
الوطنية  احلركة  قادة  بعض  وتشبع  االستعمال 
بقيم الدميقراطية الوافدة من الغرب، من خالل 
نشأة جمعية "إخوان الصفا" والتي دعت خلروج 

املرأة للعمل ولوج أسالك التعليم.

املقاومة  ص��ف��وف  ف��ي  الح��ق��ا  امل����رأة  لتنتظم 
العدو  وت��ق��اوم  السالح  وحتمل  التحرير  وجيش 
الدميقراطية  لأحزاب  انضمت  كما  املستعمر، 
عندما اندلع الصراع بني القطبني الدميقراطي 

والرجعي بعد االستقالل الشكلي.

اللينينية مت  امل��ارك��س��ي��ة  وم��ع ظ��ه��ور احل��رك��ة 
تبنيها  ل��ل��م��رأة ومت  االخ��ت��زال��ي  ال��ط��رح  جت���اوز 
بني  نشاطها  أوج  ع��رف��ت  وق���د  ن��وع��ي��ة  كقضية 

مرحلتي السبعينات والثمانينات.

احلركة  وم��ن��اض��الت  مناضلو  تعرض  بعدها 
الشهيدة  معتقالتها  أب���رز  ك��ان  واع��ت��ق��االت  أه���وج  لقمع 
الكفاح  خ��ط  ف��ي  مناضلة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املنبهي  س��ع��ي��دة 
حترر  سبيل  ف��ي  جسيمة  تضحيات  وق��دم��ت  ال��ت��ح��رري 
الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة والنساء 

خصوصا.

املناضالت  م��ج��ه��ودات  ت��رك��زت  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات،  ب��ح��ل��ول 
اليساريات حول النضال ضد غياب املساواة بني اجلنسني 
في التشريع املغربي، من خالل االشتغال داخل اإلطارات 

احلقوقية، النقابية، السياسية واجلمعوية.

ال��ن��س��ائ��ي��ة )ج��م��ع��ي��ات نسائية،  وت��ط��ور ع��م��ل احل��رك��ة 
الدميقراطية  ل���أح���زاب  ن��س��ائ��ي��ة  ق��ط��اع��ات  ح��ق��وق��ي��ة، 
مبرحلة  اجل����ذري(  ال��ي��س��ار  وق���وى  النقابية  وامل��رك��زي��ات 
ال��ت��س��ع��ي��ن��ات، ل��ي��ط��رح م��س��أل��ة ت��ع��دي��ل م���دون���ة األح����وال 
الشخصية، وقد تهيكل عملها ونضالها املوحد في حركة 
بااللتفاف  قام  كعادته  املخزني  النظام  أن  إال  تنسيقية، 
على املطالب وباحتواء النضاالت النسائية املهمة، وبفعل 
للتنازل مت إجهاض  تراجع بعض اإلط��ارات واستعدادها 
جزئية  بتعديالت  والقبول  واملطلبية،  النضالية  احلركة 
واملطلبية  النضالية  احل��رك��ة  تطلعات  ملستوى  ترقى  ال 
)تعديالت 1993(، ليقوم النظام املخزني مبناورته مجددا 

قضية املرأة قضية طبقية
عزيزة الرامي

تطور عمل الحركة 
النسائية )جمعيات نسائية، 

حقوقية، قطاعات نسائية لألحزاب 
الديمقراطية والمركزيات النقابية وقوى 

اليسار الجذري( بمرحلة التسعينات، ليطرح 
مسألة تعديل مدونة األحوال الشخصية، 

وقد تهيكل عملها ونضالها الموحد في حركة 
تنسيقية، إال أن النظام المخزني كعادته قام 
بااللتفاف على المطالب وباحتواء النضاالت 

النسائية المهمة، وبفعل تراجع بعض 
اإلطارات واستعدادها للتنازل تم إجهاض 

الحركة النضالية والمطلبية، 
والقبول بتعديالت جزئية،

التمتة ص 11
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الملف

التعاونيات النسائية: األهمية واملعيقات

 لطاملا عانت املرأة القروية في صمت. فإذا كانت النساء 
امل���س���اواة، والقهر  ي��ع��ان��ني م��ن احل��ي��ف وع���دم  بشكل ع���ام 
املجتمعي املزدوج: أوال بصفتهن من جنس النساء وثانيا 
القروية  امل��رأة  فمعاناة  املجتمع.  أف��راد هذا  بصفتهن من 
أكبر بكثير من ذلك، ألنها معاناة مضاعفة بسبب وضعها 
والذي يكون في غالب األحيان مضنيا،  الصعب.  املعيشي 
واإلقصاء  الفقر  فإلى جانب  النائية.  القرى  خصوصا في 
عليها:  املفروضة  العزلة  أيضا  لذلك  تنضاف  والتهميش 
أوال بصفتها امرأة حيث أن القيود الثقافية واالجتماعية 
دون  الضيق  مجالها  ف��ي  وامل��ك��وث  االن��ع��زال  على  ترغمها 
أفراد  من  ف��ردا  لكونها  وثانيا  العالم.  باقي  على  االنفتاح 
أو  التحتية  البنى  ضعف  بسبب  واملهمشة  املعزولة  القرية 

انعدامها في العديد من القرى املغربية.

    فجزء كبير من النساء القرويات يعانني من األمية. 
والبقية لم تتممن دراستهن إما لعدم توفر املدارس بالقرب 
عدم  حول  املتخلفة  األفكار  سيادة  بسبب  أو  قراهن،  من 
للتحضير  البيت  الفتاة وأهمية مكوثها في  جدوى دراسة 
املرأة  الزوجية. وهنا تظهر معضلة أخرى جتابه  حلياتها 
املبكر. فالفتيات عادة  الزواج  املغربية وهي  القرى  في جل 
الزوجية في  لبيت  والتوجه  الدراسة  إمتام  ما يحرمن من 
ق��ادرات على حتمل  زلن غير  ما  سن مبكر وهن قاصرات 

املسؤولية. وفي كثير من األحيان ال يسألن 
السواد  حتى على رأيهن في ذلك، ما يقود 
عيش  إل��ى  القرويات  الفتيات  من  األعظم 
حياة تعيسة. ويجبرهن على حتمل الشقاء 
منذ صغرهن فال مجال هناك إلثبات الذات 

واحللم باملستقبل.

    فرغم أن املرأة القروية تشارك الرجل 
تتحمل  وق��د  بل  اليومية.  األعمال  كل  في 
اجلزء األكبر في ذلك حيث أنها تساعده في 
الفالحة، وتتحمل عناء جلب املاء نظرا ألن 
عدة قرى مغربية غير مزودة باملاء الصالح 
القيام  وك��ذا  األبناء  بتربية  وتقوم  للشرب. 
حرية  مت��ل��ك  ال  أن��ه��ا  إال  امل��ن��زل��ي،  بالعمل 
األسرية  بحياتها  املتعلقة  ال��ق��رارات  أخ��ذ 
بحياتها  امل��رت��ب��ط��ة  ال����ق����رارات  وح��ت��ى  ب���ل 
أسمى  من  يجردها  ال��ذي  الشيء  اخلاصة. 
لها خصوصية ألن  تكون  أن  وهو  حقوقها: 

الرأي األول واألخير يظل من حق الرجل. والسبب في هذه 
القرى  غالبية  في  املرأة  منها  تعاني  التي  املفرطة  التبعية 
فهي  االقتصادية،  حياتها  في  حتكمها  عدم  هو  املغربية، 
األب  أو  ال��زوج  إلى اخلضوع وطاعة  جتد نفسها مضطرة 
كان هذا  ولطاملا  ماديا.  يعيلها  األخ ألنه هو من  أو حتى 
العامل املادي هو ما يجبر العديد من النساء على حتمل 
الشقاء واالستغالل في احلياة الزوجية، حتى ال يصبحن 

بدون معيل خصوصا في ظل وجود األبناء.

يحاولن جاهدات  القرويات  النساء  من  العديد  لكن      
اخلروج من هذا املأزق. ما يجعل منهن مناضالت شرسات 
للبحث  أنهن أصبحن يسعني  اليومية، حيث  في حياتهن 
عن استقاللهن االقتصادي من خالل إنشاء أو االنخراط 

في جمعيات تعاونية.

    وتتعدد اجلمعيات التعاونية بحسب مجال اشتغالها، 
التعاونيات هو  أو حرفية، وهدف هذه  فقد تكون فالحية 
نقل االستثمار الضعيف واملشتت إلى استثمار قوي وقادر 
ومضاعفة  ومواكبتها  املنافسة  وج��ه  ف��ي  ال��ص��م��ود  على 
االقتصادية  االجتماعية  اجلهود  بتوحيد  وذلك  االنتاج. 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  أداة  فهي  اإلط��ار.  هذا  داخ��ل 

على املستويني االجتماعي واالقتصادي، حيث أنها حتمل 
مشاريع هدفها احلد من الفقر والتهميش والبطالة، التي 
تطال املجتمع القروي بشكل عام، والنساء القرويات بشكل 
املغرب  ف��ي  النسائية  التعاونيات  ع��دد  بلغ  حيث  خ��اص. 
حسب إحصاء أجراه مكتب تنمية التعاون سنة 2010، 986 
تعاونية بنسبة 12.63 في املائة من مجموع عدد التعاونيات 
املغربية، وبلغ عدد النساء املنخرطات في اإلطار التعاوني 
املائة من  6 في  بنسبة  22429 منخرطة  السنة  في نفس 
في  يعملن  م��ن��ه��ن   8363 وط��ن��ي��ا.  امل��ن��خ��رط��ني  م��ج��م��وع 
التعاونيات اخلاصة بالفالحة، و17930 في قطاع الصناعة 

التقليدية، و4952 يشتغلن في قطاع أركان.

    فالتعاونيات النسوية تسعى إلدماج أكبر قدر ممكن 
وتكسير  عنهن  العزلة  وف��ك  الشغل،  س��وق  في  النساء  من 
العمل  في  املشاركة  من  متنعهن  التي  الثقافية  احلواجز 
في  أيضا  وتساهم  ال��رج��ل،  كما  منه  ال��رب��ح  وجني  املنتج 
حتسني وضعيتهن االجتماعية واالقتصادية، حيث أنهن 
يتحولن من عالة على أسرهن إلى منتجات وفاعالت في 
عملهن،  في  اإلب��داع  أفق  أمامهن  تفتح  كما  مجتمعهن. 
بقيمتهن  واإلح��س��اس  ذوات��ه��ن  إث��ب��ات  ف��رص��ة  ومتنحهن 
في  التفكير  إل��ى  دفعهن  ف��ي  يسهم  م��ا  وه��و  الشخصية، 
التحرر من التبعية املادية للرجل وبالتالي امتالك احلرية 

في أخذ القرارات اخلاصة بحياتهن دون الرجوع له. الشيء 
الذي يدفع بهن إلى التساوي نوعا ما مع الرجل.

    ف��االس��ت��ق��الل امل����ادي ل��ل��م��رأة ال��ق��روي��ة، ي��س��اه��م في 
املجتمع  يزرعها  ال��ت��ي  النمطية  األف��ك��ار  لتلك  تغييرها 
الذكوري في ذهنها عن نفسها وعن حريتها. هذا الوضع 
الذي يدفعها للتشبث بحقوقها وبالتالي للنضال من أجل 
يساهم  ما  وبناتها،  أبنائها  على  ذل��ك  وانعكاس  كسبها. 
دراستهن)م( وحتقيق  ولهن على إمتام  لهم  في تشجيعها 
حتقيق  على  ملساعدتهن)م(  جاهدة  وسعيها  ذوات��ه��ن)م(. 

ذلك بشتى الطرق.

    لكن العمل التعاوني يواجه عدة إكراهات تعرقل سيره 
وتقدمه، منها غياب التكوين في هذا املجال حيث أن أغلب 
اجلمعيات التعاونية تعاني من مشاكل داخلية بسبب جهل 
أعضائها ومسيريها لطرق التسيير وأسس العمل التعاوني 
داخل  البشرية  امل���وارد  تدبير  بطرق  إملامهم  ع��دم  وأيضا 

اإلطار وكذا تقنيات تسويق املنتجات.

    ومن التحديات التي تواجه هذا العمل، هناك األمية 
ال  التعاونيات  ف��ي  امل��ش��ارك��ات  أغلب  أن  حيث  األب��ج��دي��ة. 
تعرفن القراءة والكتابة، ما يؤثر سلبا على عملهن وعلى 
ق��درت��ه��ن ع��ل��ى ال��ت��دب��ي��ر وال��ت��واص��ل م��ع احمل��ي��ط. وهناك 
باألفكار  اإلمل��ام  وهي عدم  التعاونية  األمية 
التعاونية الصحيحة، وعدم الدراية مببادئ 
وأس�����س ال���ن���ظ���ام ال��ت��ع��اون��ي ال���ق���ائ���م على 
تبادل  وعلى  التعاونية  عضوات  بني  العدل 
املساعدة بينهن بهدف الرفع من مستواهن 
النوع  وه����ذا  واالج��ت��م��اع��ي.  االق���ت���ص���ادي 
األخ��ي��ر م��ن األم��ي��ة يكون أش��د وط��أة على 

املسار التطوري للتعاونية من سابقه.

    وهناك أيضا العراقيل القانونية التي 
التعاوني  العمل  ت��ق��دم  أم���ام  ح��اج��زا  تقف 
من  تعاني  التعاونية  اجلمعيات  أن  حيث 
عدم وضوح القوانني املؤطرة لها. و رغم أن 
التغييرات  بعض  ع��رف  التعاونيات  ق��ان��ون 
مازال يحتفظ  أنه  إال  األخيرة،  الفترة  في 
اخلاصة  باألحكام  املرتبطة  القيود  ببعض 
وكذا  االداري،  والتنظيم  الترابي  بالتقطيع 
املالية،  حلساباتها  التعاونيات  هذه  تقدمي 
وهناك  ل��ش��رك��ة،  التعاونية  حت��وي��ل  إمكانية  وب��خ��ص��وص 
شروط قانونية أخرى متنع التعاونيات من التشبيك، مثل 
عدم جتانس املهن واألنشطة داخل التعاونيات التي تطمح 
م��ن عملية  م��ن االس��ت��ف��ادة  م��ا مينعها  لتكوين احت���ادات، 
ليشمل  التعاوني  اإلط��ار  توسيع  عدم  وبالتالي  التشبيك، 
يكون  أن  فرصة  التي متنحه  العملية  هذه  قطاعات،  عدة 
مجموعة ضاغطة قادرة على الترافع والدفاع عن القطاع 
التعاوني، كما تسمح له أيضا بتطوير املقترحات التي قد 
تساهم في تنميته وتسهيل تبادل اخلدمات بني مكوناته .

التعاوني يعاني من  القطاع  التحديات جتعل      وه��ذه 
عدة مشاكل كالصعوبة في احلصول على القروض البنكية 
من  وغيرها  للمنخرطات  االجتماعية  التغطية  وغ��ي��اب 

املشاكل التي تعرقل مضي هذا العمل قدما إلى األمام. 

لتطور  كبيرا  معرقال  تعتبر  والتي  املعيقات،  أه��م  وم��ن 
التعاونية على  التعاوني، هي عدم قدرة اجلمعيات  العمل 
على  تهيمن  التي  الكبرى،  الرأسمالية  الشركات  منافسة 
ما  التعاونيات.  ه��ذه  فيها  تشتغل  التي  القطاعات  س��وق 

يجعلها غير قادرة على الصمود واالستمرار.>

وردة عوينات

من أهم 
المعيقات، والتي تعتبر 

معرقال كبيرا لتطور العمل 
التعاوني، هي عدم قدرة الجمعيات 

التعاونية على منافسة الشركات 
الرأسمالية الكبرى، التي تهيمن على 

سوق القطاعات التي تشتغل فيها هذه 
التعاونيات. ما يجعلها غير قادرة على 

الصمود واالستمرار.
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النساء العامالت ضحايا حوادث الشغل باملغرب و سبل التصدي و املقاومة

املؤسسات  إلم���الءات  املخزني  النظام  خضوع  ظ��ل  ف��ي 
والدوائر االمبريالية املالية الدولية، وفرض سياسة التقشف 
عنه  نتج  وم��ا  الشعبية،  الطبقات  على  الهجوم  ومواصلة 
الفقر  واستفحال  األج��ور  وجتميد  الهشاشة  تعميق  من 
وانتشار البطالة واالرتفاق املهول في أسعار املواد األساسية 
الشعبية  الطبقات  فورتها  تدفع  والطاقية..(  الغذائية   (
على  تعيش  التي  العاملة  الطبقة  مقدمتها  ف��ي  املفقرة 
إيقاع استغالل ممنهج وتراجعات مستمرة وضرب للحقوق 
واملكتسبات على قلتها على كل املستويات بشكل صارخ من 
 ، املخزني  بالنظام  املدعومة  الرأسمالية  الباطرونا  طرف 
هذه األوضاع الكارثية واملزرية تصل اليوم حلد املس باحلق 
باحلياة والصحة، التي تضمنهما املواثيق الدولية حلقوق 
والشغل  أب��رزه��ا   ولعل  الدولية،  الشغل  ومعايير  اإلن��س��ان 
واألمراض املهنية  والتي انكشفت أكثر في ظل أزمة كوفيد 
19، ونخص بالذكر حوادث السير املميتة في حق العامالت 
والعمال الذين يتم نقلهم/ن عبر وسائل نقل مهينة تفتقر 
السالمة  ش��روط  أدن��ى  فيها  تتوفر  وال  اإلنسانية  للكرامة 

السالمة  وغ��ي��اب ش����روط   ، وال��وق��اي��ة  وال��ص��ح��ة 
في  واملصانع  املعامل  داخ��ل  والوقائية  الصحية 
استهتار واضح بحياة وصحة العمال والعامالت.

حوادث  ضحايا  العامالت  النساء  أوض��اع   
الشغل :

يتجزأ من  العاملة ج��زء ال  امل��رأة  أن  و بحيث 
فإنها   ، واملستغلة  املسحوقة  العاملة  الطبقة 
وتتعرض  ومزرية  كارثية  أوضاعا  بدورها  تعيش 
استغاللها  يتم  عاملة  لكونها  م��زدوج  الستغالل 
وه��ض��م ح��ق��وق��ه��ا جل��ان��ب رف��ي��ق��ه��ا ال��ع��ام��ل من 
للتمييز  تتعرض  أخ��رى  جهة  م��ن  وام���رأة  جهة 
والقانوني  اجلنسي  واالض��ط��ه��اد  االس��ت��غ��الل  و 
الباطرونا  أن  إذ   ، الدونية  وتكريس  واملجتمعي 
ومتثل  رخيصة  عاملة  يد  تعتبرهن  الرأسمالية 
األرباح  ملراكمة  البشع  االستغالل  مقومات  كل 
على حساب حياتهن  ول��و   ، ث��روات طائلة  ورب��ح 

مع  واض��ح��ا  أصبح  ال��ذي  ال��ش��يء  وسالمتهن،  وصحتهن 
الشروط  ألدن��ى  ت��ام  وغياب  العمل   في  الهشاشة  تصاعد 
الضرورية للسالمة والصحة والوقاية والعمل الالئق وهدر 
مقتضيات  وتطبيق  اح��ت��رام  وع���دم  حلقوقهن  مستمر 
وكذالك  الشغل  ومعايير  اإلنسان  الدولية حلقوق  املواثيق 

مدونة الشغل على عالتها.

و لعل كما ذكرنا سابقا أبرز سمة لالنتهاكات اجلسيمة 
النساء  كانت   عموما  العاملة  الطبقة  حق  في  املستمرة 
العامالت في مقدمة ضحاياها هي حوادث الشغل وحوادث 
واملصانع  باملعامل  تقع  التي  واخل��ط��ي��رة   املميتة  السير 
العامالت  نقل  أثناء  الطرقات  وعبر  الفالحية  والضيعات 
تصل  قد  وعاهات  أمراضا  مسببة  والزراعيات  الصناعيات 

حلد فقدان احلياة ونذكر منها :

حاالت  في  منهن  أربعة  عاملة   30 يقارب  ما  تعرض   -
محركات  في  املستعمل  البروبان  بغاز  لالختناق  خطيرة  

االالت مبعمل النسيج بطنجة  بتاريخ 17 أكتوبر 2022م

التنقل  أثناء  سير  حلادثة  وعمال  عامالت   8 تعرض   -
للعمل مبنطقة الودايا بضواحي مراكش بتاريخ 30 غشت 

2023م.

عنها سرية  يقال  التي  املعامل  بأحد  عاملة   28 وف��اة   -
بطنجة غرقا بعد تسرب املياه لداخل املعمل وجتذر اإلشارة 
أن املعمل مت إقامته بقبو أحد فيالت الكائنة بحي سكني 
يناهز  ما  ويشغل  مربع  متر   200 مساحته  تبلغ  باملدينة 
الصحية  الشروط  لكل  يفتقر  أنه  ناهيك عن  عاملة   120
نهائيا  معمل  ليكون  بتاتا  صالح  وغير  والسالمة  والوقاية 

بتاريخ 8 فبراير 2021م.

- وفاة 9 عمال زراعيني وجرح 6 اخرين في حادثة سير 

مبنطقة ايت عميرة بشتوكة ايت باها بتاريخ مارس 2018م

لثالث  النارية   دراج��ة  وسائق  رزاعية  عاملة   11 وف��اة   -
أبريل  بتاريخ  باها  اي��ت  بشتوكة  املنطقة  بنفس  عجالت 

2011م.

فيه  تعرضت  ال��ذي  البيضاء  ب��ال��دار  روزام����ور  فاجعة   -
مخصص  مصنع  داخ��ل  نشب  حلريق  والعامالت  العمال 
لصنع األفرشة حيث لقي 56 منهم حتفهم حرقا وجرح 17 
منهم/ن وجتذر اإلشارة أن صاحب املعمل كان يغلق الباب 
النجاة  يستطعيون  ال  جعلهم/ن  مما  داخله  والعمال/ات 

بحياتهم/ن عند حصول الفاجعة.

امل���ذك���ورة أعاله  ب��امل��ل��م��وس م��ن خ���الل احل����وادث  يتبني 
) ه��ن��اك كثير م��ن احل���وادث ال يسع امل��ج��ال ل��ذك��ره��ا( أن 
جشع ال��ب��اط��رون��ا  امل��دع��م��ة واحمل��م��ي��ة م��ن ط��رف النظام 
املخزني متارس استغالال بشعا ومتوحشا في حق الطبقة 
والزراعيات  الصناعيات  العامالت  والنساء  عموما  العاملة 
لكل  ت��ام  انتهاك  في  البشع،  االستغالل  ه��ذا  املقدمة  في 

الدولية  الشغل  واملعايير  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املواثيق 
و عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل على عالتها أبرزها 
عدم احترام اإلجراءات الوقائية والصحية وغياب الشروط 
وتقاعس  املستعملة  النقل  وسائل  في  والتقنية  القانونية 
السلطات اإلدارية واألمنية والقضائية في وضع حد لهذه 
الكوارث. كما ال يتم التصريح بهن في ضمان االجتماعي 
وبالتالي يحرمن من حقهن في التقاعد ) من بني مليون 
وخدمات  املائة(  في   5 ب  سوى  التصريح  يتم  ال  عامل/ة 
التغطية الصحية وكل حقوقهن املتعلقة بالعطلة السنوية 
الرضاعة وحرمانهن من بطاقة  وعطلة األمومة وساعات 
بني  توجد عالقة شغلية  وبذلك ال  األداء  وبطاقة  الشغل 
الباطرونا والعامالت ناهيك عن مسألة التحرش واالبتزاز 
اجلنسي الذي تتعرض له العامالت الصناعيات والزراعيات 

بأماكن العمل ) عامالت الفراولة بإسبانيا(.

 20 الفصول  نضيف كذلك  عدم احترام وعدم تطبيق  
) الذي ينص على احلق في احلياة ( والفصل 22 ) الذي 
ينص على أنه ال يجوز املس بالسالمة اجلسدية أو املعنوية 
والفصل   أي جهة(  قبل  وم��ن  ظ��رف  أي  ف��ي  ألي شخص 
31 ) ال��ذي ينص على احلق في العالج والعناية الصحية 
واحلماية االجتماعية والتغطية الصحية( بالدستور 2011 

على عالته.

صحة  على  خطيرة  وم���واد  مستحضرات  استعمال  و 
من  بالعديد  احل��وام��ل(  فيهن  )مب��ن  وال��ع��ام��الت  العمال 
الفالحية  والضيعات  التقليدية  الصناعة  وورشات  املعامل 
أن  كما  قانونية.  أو  تقنية  فعلية  مراقبة  أي��ة  غياب  ف��ي 
تفعيل القانون على عالته يصطدم بتحايل املقاوالت التي 
تتكتم حول طبيعة املواد واملستحضرات املستعملة وغياب 
املقاوالت  ه��ذه  أغلب  ف��ي  املتخصصة  العلمية  ال��ك��ف��اءات 

ومبصالح مراقبة الشغل باملغرب.

إلى  الرسمية نفسها حيث تشير  األرق��ام  تؤكد  ما  وهو   
وقوع 50.000 حادث شغل سنويا، تخلف 2000 قتيال حسب 
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ال حتصي منهم 
عدد  يتراوح  بينما  حالة.   800 حوالي  س��وى  الشغل  وزارة 
القتلى سنويا بني 3000 و5000 حسب تقديرات متطابقة 
كلفة حوادث  للشغل  الدولي  املكتب  قدر  قد  غير رسمية.و 
الشغل باملغرب ب %4.25 من الناجت الداخلي اخلام بسبب 
وقوع 47.8 حادثة شغل مميتة لكل 100.000 عامل ومعدل 
مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2.5 مرة من معدل 

املخاطر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

و تؤكده وزارة التشغيل نفسها حيث أعلنت على أنه أكثر 
من 85 في املئة من املقاوالت واملعامل ال حتترم مقتضيات 
املقاوالت  املئة من  17 في  والوقاية وتتوفر فقط  السالمة 

على جلان السالمة والصحة.

في  منعدمة  فهي  الشغل  فيما يخص مصالح طب  أما 
 ، طبيب   1400 الشغل  أطباء  عدد  ويقدر  املقاوالت  أغلب 
ت��راق��ب اإلج���راءات  التي  ع��ن قلة األط��ر  ناهيك 
املتعلقة بالصحة والسالمة باملقاوالت، باإلضافة 
للخصاص الكبير في مفتشية الشغل والذي يعرف 
تراجعا  في عدد  األطر بحيث أن عدد مفتشي 
 470 2011م ملا يناهز  ومفتشات الشغل في سنة 
 ،317 التي وصل ملايناهز   2020 مقارنة مع سنة 
مراقبة  فيه  يفترض  ال��ذي  الضئيل  ال��ع��دد  ه��ذا 
أكثر من مليون و800 ألف مقاولة مبعنى أكثر من 
5600 مقاولة لكل مفتش وهو األم��ر ال��ذي يبني 
عبر مؤسساته  املخزني  النظام  تواطؤ  بامللموس 
مع الباطرونا مما ينعكس على العمال والعامالت 
احملدقة  األخطار  من  حمايتهم/ن  دون  ويحول 
في  لالنتهاك  وسالمتهم  حياتهم  وتعرض  بهم 

أماكن العمل والطرقات.

التقرير  ال��ت��أم��ني ف��ح��س��ب  ي��خ��ص  ف��ي��م��ا  أم���ا 
فإن  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
عدد العمال والعامالت الذين يشملهم التأمني ضد حوادث 
الشغل هو 2.6 مليون شخص بينما تبلغ الساكنة النشيطة 

بالقطاع اخلاص ما يناهز 10 ماليني شخص.

نضاالت النساء العامالت ضحايا التعسفات وحوادث 
الشغل :

ف���ي م��ق��اب��ل ه���ذا ال���واق���ع امل���ري���ر واالس���ت���غ���الل املكثف 
للعامالت التي وصلت حد املس باحلق في احلياة والسالمة 
نتيجة  املتعددة  واخلروقات  الطرقات  حرب  عبر  والصحة 
أبرزها  الشغلية  والقوانني  واحترام احلقوق  غياب تطبيق 
مراقبة الصحة والسالمة والوقاية واألجور الزهيدة وضمان 
احلركة  ش��ه��دت  االجتماعي  وال��ض��م��ان  الصحي  التأمني 
لهذا  ورف��ض  شعبية  مقاومة  تصاعد  العمالية  النضالية 
متميز  نسائي  بحضور  متيزت  البشع  االستغاللي  الواقع 

وعدة محطات في عدة مناطق نذكر منها :

- نضاالت العامالت سيكوميك مبكناس الذين يخضن 
اعتصام بطولي ألكثر من سنة 

-  نضاالت عمال وعامالت "صوفيا سود" املوقوفني عن 
العمل باجلنوب

- نضاالت العامالت الزراعيات بشتوكة ايت باها ، أكادير 
وبالغرب ) شركات روزافلور – سروبروفيل – سواس – شركة 
أزورا( اللواتي طالنب بتحسني شروط عملهن وتطبيق ما 
نصت عليه مدونة الشغل ) حماية االجتماعية – حتسني 
عقود  فرض  ورف��ض  التعسفي  الطرد  وضد   )..... األج��ور 
مؤقتة عن العمل )1200 عامل وعاملة في ضيعة روزافلور 
في حالة تشريد وضياع بينما 900 منهم في حالة توقيف 

التمتة ص 11
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رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

جمعتني به ندوة رقمية عقدها رفاقنا 
في املغرب ومقالة له على صفحات جريدة 
الزمن  اغ��ت��ي��ال  ح��ول  اللبنانية  األخ��ب��ار 
مجلة  ف��ي  مب��ق��ال��ة  عليها  علقت  امل��ق��ب��ل 
رأيك  ما  حينها  سألني  وامليادين  الهدف 
اجبته بجملة واحدة )إنك تستفز العقل( 
التشكيلي  ال��روائ��ي  العال  م��روان عبد  ان��ه 
أو  الغابسية  وق��ري��ة  عكا  إب��ن  والسياسي 
تسميتها  ل��ه  يحلو  كما  املجنونه  وادي 
في  الزينكو  األسلحة طفل  حفيد صانع 
الضرير  الشيخ  البارد وصديق  مخيم نهر 

املثقف الذي راكم املعرفة لديه.

نفتقدهما  بجناحني  منذ صغره  حلق 
والبندقية  ال��ث��ق��اف��ة  امل��ؤل��م  ح��اض��رن��ا  ف��ي 
وجال بهما متعلما بني فرانز فانون الذي 
ضمانة  الثقافية  اجلبهة  ان  مبكرا  أدرك 
كنفاني  وغسان  االستعمار  من  اخلالص 
الذي امتشق الفكر والبندقية معا ليدرك 
طريق  هما  والبندقية  ال��وع��ي  ان  مبكرا 

االنتصار

الذي  امل��ن��ف��ى(  )ال��وط��ن  امل��خ��ي��م  سكنه 
يرتبط )بالوطن األم( برابط عصي على 
عجز  مساحة  إنها  التغيب  أو  االنفكاك 
إنها  عليها  ق��وت��ه  ف���رض  ع��ن  االح���ت���الل 
السردية الفلسطينية التي حصنت نفسها 
والبندقية  والوعي  الذاكرة  بثالوث مقدس 
التي تعبد طريق العودة نحو الوطن االم.

كما شكل املخيم بكل تركيبته واالسقاط 
اجلغرافي على حاراته التي حملت اسماء 
وكانت  للذاكرة  عنوان  الفلسطينية  املدن 
وحتصينها  األكبر  همه  الثقافية  اجلبهة 
منظومة  ضمن  داخلها  الوعي  وهندسة 
الفلسطينية  ال��س��ردي��ة  شكلت  معمارية 
ع��م��اده��ا األس����اس ه��اج��س��ه ال��دائ��م فمن 
اللجوء  نظمت  ال��ت��ي  أي���وب  س��ف��ر  رواي����ة 
بطريقة شعرية تبعها زهرة الطني كثفت 
احلكاية مرورا بسلبية إيفان الفلسطيني 
هاربة  ح��اس��ة   ف��ي  كما  املخيم  واغ��ت��ي��ال 
رواية  في  والعشق  احللم  مكان  وحتديد 
في  العاطفية  باحلياة  والتضحية  جفرا 
رواية ٦٠ مليون زهرة لتتوج ببريق األمل 
في رواية الزعتر االخير وان فلسطني هي 

أكسجني احلياة كما في رواية اوكسجني.

فيها  التي جتلى  اوكسجني  رواي��ة  ولعل 
احداثها  ان  رغ��م  للمخيم  ال��روائ��ي  رؤي��ة. 
على أرض مدينة تونسية اال أنك تلمس 
الفلسطيني  وان  جن��وم  خمسة  مخيما 
تفاصيلها  بكل  امل��واق��ع  ب��ه  تبدلت  مهما 
لن يجد بديال عن أوكسجني أو فلسطني 

وكالهما واحد.

وتظهر مدى تطور فن العمارة الثقافية 
في أسلوب عبد العال وتتلمس نيكوالس 
طيات  في  ماركيز  وغارسيا  كزنتزاكيس 

الرواية

م���ا ي��ث��ي��ر االه���ت���م���ام ف���ي ال��ع��دي��د من 
روايات مروان عبد العال هو عدم شعورك 
فايفان  ال����رواي����ة  ل��ب��ط��ل  ب��االط��م��ئ��ن��ان 

شخصية سلبية

نفسه  او  اس��م��ه  تغيير  على  ق���ادر  غير 
القرف  من  حالة  إل��ى  ويدفعك  هويته  أو 
والغثيان وانت تراقب بطل الزعتر االخير 
االستفزاز  م���ن  ح��ال��ة  ف���ي  ي��ض��ع��ك  مم���ا 
أم��ام مثقف  نفسك  أنك جتد  أو  العقلي 
ناعمة  بطريقة  العقل  يستفز  استفزازي 

تتسلل في شرايينه.

ان���ه ي��رس��م ب��ط��ال ك���ي ت��ك��ره��ه ويرسم 
عدوا كما في ضد الشنفري أمضى سنني 
سردية  وه��ذه  ع��دوه  مراقبة  ف��ي  خدمته 

اعتقد انها غير مسبوقة.

روائيا  يكن  لم  العال  عبد  م��روان  وألن 
ف��ق��ط ب���ل ف��ن��ان ت��ش��ك��ي��ل��ي م��ن��ذ الصغر 
عمد  فقد  وال��ده  من  امللكة  ه��ذه  مكتسبا 
إل��ى رس��م غ��الف��ات ك��ل رواي��ات��ه ليتناسب 
شكل الرواية مع مضمونها وتعدى نشاطه 
التشكيلي حد رواياته ليشارك في العديد 

من املعارض احمللية الدوليه.

ولعل ما مييز عبد العال إدراكه العميق 
واملمارسة  ال��وع��ي  ب��ني  اجل��دل��ي��ة  للعالقة 
التي  املنهجية  التحليل  أدوات  وامتالكه 
صياغتها  واع��ادت  الواقع  مركبات  فككت 
بالنسبة  فاملخيم  ووع��ي��ًا  دق��ة  اكثر  برؤية 
وحدة  ب��ل  فقط  جغرافية  بقعة  ليس  ل��ه 
ت��رب��ط��ه��ا سردية  اق��ت��ص��ادي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 
ب��ه��ا ع��ل��ى خصوصية  ت��اري��خ��ي��ة حت��اف��ظ 
املؤقت  االرت��ب��اط  حيث  م��ن  البقعة  ه��ذه 
والتاريخي  الدائم  بجغرافيتها واالرتباط 
عظيم  شالل  بينهما  يربط  األم  بالوطن 
تاريخية  س��ردي��ة  شكلت  ال��ذك��ري��ات  م��ن 
أو  قتلها  ع��ن  ال��دم��ار  اس��ل��ح��ة  ك��ل  تعجز 

ابادتها.

من هنا يتضح عمق العالقة بني مروان 
الذي  كنفاني  غسان  والعظيم  العال  عبد 
واضحة  ورؤي��ة  علمية  ومبنهجية  اختط 
طريقه السياسي مدركا العالقه بني الوعي 
والذاكرة والبندقية متمردا على التابوهات 
ويصيغ  احل��زب��ي��ة  وال��ق��ب��ائ��ل  اجل���اه���زة 
قاعدة  على  السياسي  للعمل  ثورية  رؤي��ة 
ال��ن��ظ��ري وامل��م��ارس��ة العملية  ال��وع��ي  م��ن 
تستشرف الزمن املقبل وأن احلزب الثوري 
دعائمها  يرسي  ثورية  إلى نظرية  يستند 
الثوري املتجدد مكمال طريقه في  الوعي 
صفوف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
التي يشغل عضوية املكتب السياسي فيها 
مسجال بذلك قيمة ثورية يحاول البعض 
طمسها بأن العمل احلزبي يقتل اإلبداع 
وقبله  العال  وه��ذا ما دحضه عمليا عبد 

الشهيد غسان كنفاني.

 وعلى خطى غسان سار عبد العال في 
استكمال ما طمحت اليه الكنفانيه كرؤية 
ونهج عبر احلفاظ املستميت على سردية 
هذا الشعب وذاكرته التاريخية واستشراف 
املسبق  الوعي  عبر  الفلسطيني  املستقبل 
املقدس  بالثالوث  والتسلح  القادم  للزمن 

الوعي والذاكرة والبندقية.

مروان عبد العال
حارس السردية الفلسطينية

بعد حوارة.. التنظيُم الثورّي في زمن التنسيق األمنّي
وعاثت  فيها  فدّمرت  ح��وارة،  بلدة  واملنّظمة  املسلحة  املستوطنني  عصابات  اجتاحت 
خراًبا، وأصابت من أهلها وأمالكهم ما أصابت؛ لم يكن هذا الهجوم ابن حلظته، فمنذ 
سنواٍت يقوم املستوطنون برفع وتيرة التنظيم والتسليح والتدريب مجموعاٍت عسكرّية، 
تلك  امل��رات خالل  آالف  ومزارعهم  وبلداتهم  وقراهم  الفلسطينيني  هؤالء  هاجم  وقد 
السنوات، كما أن هذا الشكل من التنظيم املسّلح للمستوطنني لم يسر بعيًدا عّما سار 
عليه املستوطنون الغزاة األوائل، الذين أّسسوا املشروع الصهيوني على أرض فلسطني، 
فاملستوطن املسّلح وعصابات املستوطنني املسّلحة واملنظمة، هي مادة املشروع الصهيوني 
الفلسطينية،  األرض  على  لالستيالء  وأدات��ه  وتنظيره  فلسفته  وجوهر  بدايته،  منذ 

والفتك بأصحاب األرض الفلسطينيني.
لم يكن ترسيم هذه العصابات مبسمياٍت رسمّيٍة في شكل اجليش واحلكومة والبرملان، 
الغزو االستيطاني، وما نراه  التنظيم املتقّدمة ملشروع  إال تعبيًرا عن شكٍل من أشكال 
اليوم ما هو إال جزٌء من سياٍق شامٍل لهذا املشروع، قد ميكن تفسيره باعتباره صعوًدا 
لتأثير شرائح  جديدة من املستوطنني بخالف النخب القدمية التي قادت املشروع، أو 
تصفية  مشروع  فيها  ميضي  التي  الوتيرة  ببطء  الشرائح  هذه  قبول  عدم  عن  تعبيًرا 
الوجود الفلسطيني، أو عدم استيعابها لقدرة الفلسطينيني على املقاومة، ووجود حدود 
لقدرة آلة القتل الصهيونية الرسمية على إخضاعها وقتلهم والتنكيل بهم، وأيًضا أداة 
أخرى تستخدمها املنظومة الرسمية الصهيونية وأجهزتها للعدوان على الفلسطينيني، 

خصوًصا أّنها حتميها، وتتحّكم بوتيرتها حلٍدّ كبير.
محور  تكون  أن  ال ميكن  الصهيونّية  املنظومة  في  والتقاطعات  التباينات  مواضع  إن 
انشغالنا، خصوًصا أّننا يجب أن ندرك أن تناقضات هذا املشروع مهما بلغت لن تصل 
الشتباك الغزاة بعضهم بعًضا، بل تنافسهم في سفك دمنا وقتلنا، ففي مدننا وقرانا 
همنا  غالًبا،  والرئيسية  اجلزئية  الصهيونية  التناقضات  إدارة  تتّم  وأجسادنا  وأرضنا 
األساسي في مواجهة هذه الهجمة هو عوامل هشاشتنا التي تسمح باستباحتنا بهذه 
يتحركون على طرقات  يكونوا  لم  ذاتهم  املستوطنون  الغزاة، فهؤالء  قبل  الطريقة من 
الضفة احملتلة في ذروة املد الثوري النتفاضة األقصى إال مبرافقٍة عسكريٍة وقوافل من 
السيارات املصفحة، وما هذا التمدد في التحرك والعدوان إال تعبيٌر عما اعترى فعلنا من 

انكماش، وتنظيمنا لذاتنا وقوانا وفعلنا من تراجع. 
إّن بضعة رصاصاٍت من رشاش فدائّي فلسطينّي قد تستفّز هذه العصابات وتدفعها 
املستوطنيني  ب��ردع  كفيلة  البنادق  آالف  أو  مئات  من  الرصاصات  آالف  ولكن  للهجوم، 
احلشد  على  لقدرتهم  الفلسطينيني  استعادة  أن  ذات��ه  وبالقدر  كما  للتراجع،  ودفعهم 
العدو  م��ع  االش��ت��ب��اك  أن���واع  مختلف  ت��خ��وض  م��ؤل��ف��ٍة  آلالٍف  اجلماهيري  والتنظيم 

ا لهذا العدو. ومستوطنيه، وتوسع نطاق االستهداف له؛ ما يعني استنزاًفا حقيقًيّ
إّن تصورات الفلسطينيني عن واقعهم في ظل االحتالل الصهيوني لم تكن أبًدا مماثلًة 
هو  تاريخهم  لفتراٍت من  الفلسطينيني وممارستهم  كان حلم  فطاملا  احلالي،  لواقعهم 
الثورة، الفعل النضالي اجلامع الذي تتحّرك فيه جموعهم وقطاعاتهم بكّل منٍط وشكٍل 
من أشكال املقاومة التي تؤذي العدو وتستنزفه وصواًل لهزميته، هذا جنده في تقدير 
املتكّررة،  املجيدة  وانتفاضتهم  الكبرى  لثوراتهم  املتجّذر  الفلسطينيني وحنينهم  عموم 
عن  السياسية  لقواهم  عجٍز  من  واقعهم  في  يجدونه  مبا  يصطدم  أيًضا  ه��ذا  ولكن 
ا  التنظيم ولقيادتهم الرسمية عن التمّسك حتى باحلد األدنى مما تدعيه وتعلنه يومًيّ

ال بآمال وأحالم هذه اجلماهير.
يستطيع الفدائيون الفلسطينيون اليوم أن يسجلوا بالدم ردودهم على جرائم االحتالل، 
املجافية ملوضع  بالعوامل  القليلة احملاصرة  القلة  ولكن نقل فعلهم من موضع بطولة 
السلطة  سياسة  وهو  األول  أمرين؛  جت��اوز  يتطلب  اجل��ارف،  اجلماعي  الشعبي  الفعل 
الفلسطينية املتشبثة بالتنسيق األمني وبالرهان على التفاهمات والصفقات مع العدو، 
على  قدرتها  محدودية  حول  لتصوراتها  الفلسطينية  والفصائل  القوى  جتاوز  والثاني 
تنظيم الفلسطينيني وقيادتهم في سبيل ومسار فعٍل ثورٍيّ جامٍع وجارف، ال يستطيع 
العدو أو حمالت االعتقاالت املسعورة املستمرة، وقف املقاومة أو التنظيم ألجل املقاومة، 
كوادره  وق��درة  شعبنا  أبناء  أعمار  من  يستنزفه  ما  بكّل  األمني  التنسيق  يستطيع  وال 
وفصائله وقواه احلية وما يخلقه من شروٍخ وتبايناٍت وما يشكله من مخاطر على وحدة 
املقاومة، وال يستطيع أن يحطم أصغر فصيٍل فلسطينّي طاملا  أن يوقف  الشعب  هذا 
التاريخية في  والرؤية املبصرة لتجاربه  الفصيل يتمتمع مبا يكفي من اإلرادة  أن هذا 
مواجهة كل أشكال العدوان واملالحقة والتضييق ومحاوالت االجتثاث، شعبنا وفصائلنا 
وتنظيمنا احلي في كل شارع وقرية ومدينة وبلدة عصٌيّ على االستسالم ألوهام العدو، 
أو ألوهام من ينسق معه، هذا ما أثبته شعبنا في انتفاضة احلجارة وانتفاضة األقصى 
وما سبقها من هبات وثورات، و سيثبته في قادم األيام، فلن ينتظر أبناء شعبنا؛ مزيًدا 
ويحشدوا  أنفسهم،  ينظموا  بيوتهم حتى  ألبواب  املستوطنون  يحمله  الذي  املوت  من 

قواهم وطاقاتهم لردع هذا العدوان بأشكاله كافة.

غسان ابو جنم
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ف��ي ظ��ل م��ا يسمى بحكومة  امل��ع��ه��ودة  ف��ي إط��ار سياسته 
التناوب، وظهرت في هذا السياق "اخلطة الوطنية إلدماج 
املرأة في التنمية" والتي حظيت بترحيب بعض التنظيمات 
النسائية وأطراف دولية، ليصل النقاش حولها لباب مغلق 
وتتملص احلكومة املخزنية من مسؤوليتها.                        

اليساري  القطبني  بني  ح��ادة  مرحلة  في  ال��ص��راع  دخ��ل 
الداعم للمطالب النسائية من جهة والذي طرح أن القضية 
هذه  أن  معتبرا  شمولية  مبقاربة  تناولها  يجب  النسائية 
اخل��ط��ة ال ت��رق��ى مل��س��ت��وى حت��ري��ر امل����رأة م��ن االضطهاد 
الطبقي واجلنسي، وبني القطب الرجعي )القوى األصولية 
اخلطة  أن  اعتبرت  التي  الرسمية(  الدينية  وامل��ؤس��س��ات 
بينما  واالج��ت��م��اع��ي،  األخ��الق��ي  االن��ح��الل  على  تشجع 
اتخذت القوى البرجوازية موقف التذبذب، ليظهر النظام 
ليتم  لها،  والضامن  امل��رأة  حقوق  حامي  مبوقف  املخزني 
 ،2003 سنة  األس��رة  مدونة  وإص��دار  اخلطة  عن  التراجع 

وعملت القوى امللتفة حوله لتلميع صورته.

مع إصدار املدونة تراجعت احلركة النسائية عن النضال 
احلركة  وحت��ول��ت  ب��امل��س��اواة  املتعلقة  امل��ط��ال��ب  أج���ل  م��ن 
اجلزئية  اجل��وان��ب  ببعض  تهتم  إط����ارات  إل��ى  النسائية 
واالستماع(  القانوني  واإلرش���اد  )العنف  ب��امل��رأة  اخلاصة 

واالنخراط فيما يسمى بالتنمية البشرية.

 منظورنا للقضية النسائية

الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  حل���زب  اخل���ام���س  امل���ؤمت���ر  ش��ك��ل 
احلزب  بناء  بداية  عن  إعالنه  عقب  نوعية  نقلة  العمالي 
ويأتي  ال��ك��ادح��ني/ات،  وع��م��وم  العاملة  للطبقة  املستقل 
لتحقيق  النضال  أجل  من  النسائية  القضية  حول  علمنا 
حقوق  ضمان  مع  املستويات  كافة  على  الفعلية  امل��س��اواة 
العام  النضال  املرأة اخلاصة كامرأة وكأم والذي يصب في 
ضد الرأسمالية كنظام استغاللي، وحتتل النساء العامالت 
النضال كونهن يعانني كنساء وكعامالت من  مقدمة هذا 
استغالل واضطهاد مزدوجني، ولذلك فال حترر للمرأة إال 
األطروحة  هذه  تلخيص  وميكن  االشتراكي  املجتمع  في 

في املرتكزات األساسية التالية:

ال��ط��ب��ق��ي ف��ي ن��ظ��رت��ن��ا للقضية  ال���ص���راع  - اس��ت��ح��ض��ار 
بشكل  والعامالت  عموما  النساء  حترر  باعتبار  النسائية 
خ���اص م��ن أج���ل ان��ع��ت��اق��ه��ن م��ن االس��ت��غ��الل ومخلفات 
الذي  العام  النضال  الرجعية جزء ال يتجزأ من  العقليات 
يجب أن تخوضه الطبقة العاملة واملستغلون واملضطهدون 
رجاال ونساء ضمن احلزب املستقل للطبقة العاملة وعموم 
ال��ك��ادح��ني/ات )ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي ال��ع��م��ال��ي( م��ن أجل 

التحرر الوطني والبناء الدميقراطي ذي األفق االشتراكي.

املجتمع  تطور  في  متقدمة  باعتبارها  الرأسمالية  إن   -
وال��ع��ن��ف االقتصادي  ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االس��ت��غ��الل  ال��ط��ب��ق��ي 
واالض��ط��ه��اد اجلنسي ه��ي امل��س��ؤول��ة ع��ن االن��ح��دار الذي 

تعيشه املرأة.

- إن الرأسمالية بإقحامها النساء في سوق العمل املأجور 
يعتبر نقطة انطالق وشرطا لتحررها السياسي والقانوني 
واجلنسي إذ أن العمل يعطي للمرأة الثقة من أجل النضال 
الذي  االقتصادي  االستقالل  لها  ويوفر  الرأسمالية  ضد 
األسرة  داخل  ملقاومة االضطهاد  وأساسي  هو عامل مهم 

واملجتمع.

- التأكيد على حق النساء في نضالهن اخلاص باعتبارهن 
جنسا مضطهدا وضدا على املنطق التبسيطي الداعي إلى 
اندماج حركتهن باحلركة العامة للطبقة العاملة دون إبراز 

أية خصوصية ألوضاع النساء العامالت والكادحات.

العاملة  للطبقة  املستقل  احل��زب  بناء  في  املساهمة   -
وعموم الكادحني/ات.>

أو إكراه على االستقالة مقابل 1600 درهم بعد اشتغالهم 
أمام  20 سنة حيث مت خوض اعتصام  إلى   15 ألكثر من 

الضيعة بايت عميرة.(

بعد   : العرائش  الزراعيات مبدينة  العامالت  نضاالت   -
 ، 10 عامالت ببوسلهام  ال��ذي أودى بحياة  امل��روع  احل��ادث 
احتج 1400 عامل وعاملة أمام مقر الشركة املختصة في 
بالعمل وظلوا  بالعرائش ورفضوا االلتحاق  الفراولة  جني 
وحتسني  االج��ور  في  بالزيادة  مطالبني  باملقر  معتصمني 

أوضاعهم وظروف اشتغالهم.

- خاضت أيضا العديد من العامالت والعمال إضرابات 
عليهم من مساس  ما ميارس  بسبب  نقابية  واعتصامات 
وهدر حلقوقهم الشغلية وخاصة احلق في العمل النقابي 
الباطرونا   ط��رف  من  محظورا  عمليا  اليوم  أصبح  ال��ذي 
تشكيل  اث��ر  والعمال  العامالت  وط��رد  تسريح  يتم  حيث 
550 عامل/ة  او املطالبة بحقوقهم ) طرد  مكاتب نقابية 
اع��ت��ص��ام عمال  بطنجة _  ال��ك��ب��ي��ر  امل��غ��رب  ش��رك��ة  م��ن 
 182 طرد   _ وتطوان  والرباط  بطنجة  أمانور  وعامالت 
املستطيل مبراكش _ طرد حوالي  وعاملة بشركة  عامل 

300 عاملة من شركة صليتيكس بالبيضاء(

باملؤسسات  وال��ن��ظ��اف��ة  ال��ط��ب��خ  ع���ام���الت  ن���ض���االت   -
أوضاعهم  حتسني  أج��ل  م��ن  خنيفرة  من���وذج  التعليمية 

وحتسني أجورهم ) ال يتعدى األجر 800 درهم(.

- نضاالت عامالت شركة اسباماطيكس بطنجة.

ومتيزها  كفاحيتها  رغ���م  ال��ن��ض��االت  ه��ات��ه  ك��ل  ل��ك��ن  و 
بالتشتت  تتصف  ولكنها  بالنضال  واالستماتة  بالصمود 
الشيء  والسياسي  النقابي  التأطير  وغياب  التنظيم  وعدم 

الذي يجعلها ال حتقق  املكتسبات للعامالت والعمال.

 سبل املقاومة والتصدي :

حتتل النساء العامالت مكانة مهمة وقوة نضالية كبيرة 
نظرا الحتاللهن الصدارة بالنضاالت واملعارك االحتجاجية 
ض��د االس��ت��غ��الل وال��ق��ه��ر وم���ن أج���ل حت��س��ني أوضاعهن 
تبقى  أشرنا سابقا  كما  ولكنها  واالجتماعية  االقتصادية 
عفوية وغير مؤطرة نقابيا وسياسيا مما يجعلها ذات أفق 
واملشروعة  العادلة  املطالب  حتقيق  عن  وع��اج��زة  محدود 
لهن كعامالت وكنساء يعانني القهر والتمييز واالضطهاد، 
أشكال  ك��ل  على  وال��ق��ض��اء  مطالبهن  حتقيق  ميكن  وال 
والتفافهن  باحتادهن  إال  الطبقي   املتوحش  االستغالل 
العاملة  الطبقة  ح��زب  ملستقل،  حزبهن  في  وانخراطهن 
وعموم الكادحني والكادحات والذي سيعبر عن مصاحلهن 
املهام  عبر حتقيق  وذل��ك  الثوري   التغيير  نحو  ويقودهن 

التالية :

- التجذر وسط النساء العامالت والكادحات وحثهن على 
على  والعمل  واجلاد  الكفاحي  النقابي  بالعمل  االنخراط 

والعقليات  النقابية  البيروقراطيات  ومحاربة  دمقرطته 
الذكورية داخل النقابات للنضال جلانب رفيقها الرجل من 
مستغليها  طرف  من  املسلوبة  واملكتسبات  احلقوق  أجل 
جهة  من  وجنسيا  من جهة  طبقيا   ، ازدواج��ي��ا  استغالال 
أخ���رى ل���دى ي��ت��وج��ب ع��ل��ى امل����رأة ال��ع��ام��ل��ة ال��ن��ض��ال على 
رفيقها  بجانب  كعاملة  وثانيا  وأم   كامرأة  أوال  واجهتني 

العامل.

إحساس  مجرد  م��ن  النساء  وع��ي  رف��ع  ف��ي  املساهمة   -
بالظلم إلى الوعي السياسي بأسبابه السياسية الطبقية.

املستقل  حزبهن  ف��ي  ال��ق��وي  االن��خ��راط  على  - حثهن 
النهج  ح���زب   ( ال���ك���ادح���ني/ات  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة  للطبقة 
التصدي  اج��ل  من  القوى  وحشد  العمالي(  الدميقراطي 
لالنتهاكات واجلرائم املقترفة في حق العامالت وتعريضهن 

لعاهات وأمراض.

وشعبية  وتقدمية  دميقراطية  نسائية  جبهة  ب��ن��اء   -
عريضة للنضال من أجل التقدم النضال الشعبي النسائي 
من أجل حقوقهن وكرامتهن وفق مجتمع الكرامة واحلرية 

والدميوقراطية واملساواة احلقيقية.>

تتمة: النساء العامالت ضحايا حوادث الشغل باملغرب و سبل التصدي و املقاومة

تتمة:  قضية املرأة قضية طبقية

إمكانيات  بفضل  اللغة  عتبة  تخطي  من  يتمكنون  الذين 
عائالتهم املادية التي تتيح لهم تعلم اللغة الفرنسية.

وما يبرر ان هذه الثنائية هي ذات مضمون طبقي العديد 
من األمثلة الواقعية امللموسة:

تتوفر  ال  املفتوح  االستقطاب  مؤسسات  األول:  امل��ث��ال 
فيها الشروط الضرورية للعملية التعليمية بسبب االعداد 
نسبة  ف��ي  ح���اد  وان��خ��ف��اض  للطلبة  وال��ض��خ��م��ة  الكثيفة 
التجهيزات  مستوى  في  املهول  ال��ت��ردي  وبسبب  التأطير، 

اجلامعية والتربوية املتوفرة فيها.
املثال الثاني: هو أنه كلما ظهر تطوين مالءم إال وسحب 
اغلب  ان  علما  ب��ه،  للتكلف  مدرسة  وأنشئت  الكليات  من 
ف��ي مجاالت  االس��ت��ق��ط��اب احمل���دود مثال  ذات  امل��ؤس��س��ات 
املعلومات  وتكنولوجيا  املعلوميات  في  املهندسني  تكوين 

العلوم،  كليات  اساتذة  من  عالية  بنسبة  تشتغل  واالتصال 
وأن أساتذة املدارس الوطنية للتجارة والتسيير هم أساتذة 

كليات االقتصاد والقانون.
ومنه الهدف هو واضح جدا، خلق تعليم عالي بسرعتني 
متفاوتينت: إيقاع مؤسسة النخبة وايقاع مؤسسة اجلمهرة 
التعليم  ف��ي  واحل��ق  اجتماعية  ال��الع��دال��ة  تعميق  وممنه 

اجلامعي، وضرب تكافؤ الفرص وال دميقراطية التعليم.
خالصة:

   ومن خال هذا السرد التاريخي ملجمل املخططات التي 
تتمحور  انها  يتضح  التعليم  مجال  في  النظام  اعتمدها 

حول: 
والدول  املالية  ال��دوائ��ر  جت��اه  النظام  التزامات  تنفيذ   -

االمبريالية.

- خدمة مصالح التكتل الطبقي السائد.
ب���دل خدمة  امل��ق��اول��ة  ح���ول  امل��ت��م��ح��ور  التعليم  ج��ع��ل   -

اإلنسان
- نشر الفكر الرجعي الفاقد ألي حس نقذي. 

- تفكيك املدرسة العمومية وتسهيل خوصصتها وتفويت 
جزء من البنيات التحتية للقطاع اخلاص

- وضع حد ألطروحة "التعليم مجال للترقي االجتماعي" 
االجتماعية  ال��ت��ف��اوت��ات  نفس  إن��ت��اج  إلع���ادة  أداة  وجعله 

القائمة باملجتمع >

تتمة: السياسة التعليمية باملغرب - التعليم العالي منوذجا



العدد:  12498
من 2 إلى 8 مارس 2023 الشباب

1 - أهمية املوضوع:

20 فبراير ليس تعبيرا عن حنني ملاض  إن إحياء ذكرى 
من  غنية  جتربة  ل��دروس  استحضار  هو  بل  وانتهى،  ول��ى 
نضال شعبنا من أجل احلرية والكرامة والدميقراطية وضد 
االستبداد والفساد واحلكرة والتهميش واالستغالل، وذلك 
من أجل بعث األمل في التغيير لصالح الشعب واستشراف 
الذي  الطريق  ف��ي  قدما  املضي  على  واإلص���رار  املستقبل 

عمدته هذه احلركة بنضالها وإبداعاتها وتضحياتها.

 20 ح��رك��ة  تقييم جت��رب��ة  أن  واحل����ال 
التغيير  رهانات  صلب  في  يوجد  فبراير 

في بالدنا وفي منطقتنا.   

فهناك رأيان حول تقييم االنتفاضات 
العربي  ال��ع��ال��م  ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ش��ع��ب��ي��ة 
والتي   2010 سنة  نهاية  منذ  وامل��غ��ارب��ي 

سميت "الربيع العربي":

االنتفاضات  ه�����ذه  أن  ي�����رى  -رأي 
إيجابي  أث���ر  أي  ل��ه��ا  ي��ك��ن  ول���م  ان��ت��ه��ت 
ع��ل��ى أوض�����اع امل��ن��ط��ق��ة، ب���ل ه��ن��اك من 
على  كارثية  كانت  انعكاساتها  أن  يعتبر 
واليمن  وليبيا  سوريا  وشعوبها)  املنطقة 
القبول  ه���ي  وال��ن��ت��ي��ج��ة  ب���اخل���ص���وص(. 
ب��ال��وض��ع ال��ق��ائ��م وال��ب��ح��ث، ف���ي أحسن 
جزئية  مكتسبات  انتزاع  على  األح��وال، 

وهزيلة. وفي احلقيقة، فأن هذا الرأي يساهم، إما بشكل 
الوضع  وتثبيت  التيئيس  في  يحتسب،  أن  دون  أو  متعمد 

القائم.

حلظة)  متثل  الشعبية  االنتفاضات  ه��ذه  أن  ي��رى  -رأي 
املنطقة، سيرورات  تعيشها  ثورية  أو موجة( من سيرورات 
فترات  اجل��زر،  أو  السكون  من  وفترات  امل��د  موجات  تعرف 
وأخرى  التراجع،  حتى  بل  والبطيء،  "الهادئ"  التطور  من 
من القطائع والتغيرات السريعة. ذلك أن التاريخ ال يسير 
توقيتها  في  السيرورات  هذه  وتختلف  مستقيم.  في خط 
ومآالتها املؤقتة من بلد إلى آخر. هكذا مست املوجة األولى 
كال من تونس ومصر والبحرين وليبيا وسوريا واليمن ثم 
فعل  لكن  وال��ع��راق.  ولبنان  واجلزائر  السودان  إلى  انتقلت 
ودوافع  وش��روط  أسباب  دام��ت  ما  يستمر  السيرورات  هذه 
اندالعها مستمرة، بل تتفاقم ) االستبداد والفساد والريع 
احلياة  األدن��ى من  توفر احلد  تنمية حقيقية  أية  وغياب 

الكرمية لشعوب املنطقة(. 

أشده بني  زال على  الصراع ال  املنطقة حيث  واقع  ولعل 
يعيش  الذي  واجلديد  أنفاسه  لفظ  يريد  الذي ال  القدمي 
كل  ط��رف  اإلجهاض من  تتعرض حمل��اوالت  والدة عسيرة 
القوى، الداخلية واخلارجية،  املضادة للثورة خير دليل على 

ذلك.

هذه  إل��ي��ه  س��ت��ؤدي  ال���ذي  التغيير  وع��م��ق  وت��ي��رة  ليست 
لتطورها  حتمي  كمآل  سلفا  محددان  الثورية  السيرورات 
العفوي. إنهما يتوقفان على مآل الصراع الطبقي احملتدم 
من  املناضلة  ال��ق��وى  ظلت  ف��إذا  املنطقة.  مجتمعات  ف��ي 

أجل مصلحة الشعب مشتتة، فستظل عاجزة على تأطير 
وتوحيد هذه النضاالت وجعلها تصب في النضال من أجل 
حتقيق التحرر الوطني والبناء الدميقراطي أو، على األقل، 
يتنبأ  أن  أح��د ميكن  أن ال  كما  ال��ه��دف.  ه��ذا  التقدم نحو 
بالشرارة التي ستفجراملوجة املقبلة من السيرورة الثورية) 
البوعزيزي نفسه احتجاجا  الغالب فعل مشني كحرق  في 
على احلكرة الذي فجر انتفاضة الشعب التونسي أو طحن 
ولذلك، يجب  ال��ري��ف(.  اطلق ح��راك  ال��ذي  محسن فكري 
اإلنصات  ف��ي  تكون  أن  الشعب  لصالح  التغيير  ق��وى  على 

لنبض الشعب وأن تستخلص الدروس من املوجات املتتالية 
تعمل،  وأن  منطقتنا  دول  في مختلف  الثورية  للسيرورات 
بدون انتظار أو إرتخاء وبكل ما أوتيت من قوة، على تأهيل 
من  أمكن  ما  وتوفير  الضرورية  التحالفات  وبناء  نفسها 
في  الثورية  السيرورة  لنا  وتقدم  امل��وع��د.  في  لتكون  العدة 
قيادة  بفضل  خاصة  اآلن،  حلد  تتوقف  لم  التي  ال��س��ودان 
لها، رغم محاوالت االجهاض،  السوداني  الشيوعي  احلزب 

دروسا ثمينة وجب استيعابها.

2 - ال زالت السيرورة الثورية مستمرة في بالدنا؟

 حركة 20 فبراير، رغم تراجعها، فتحت مرحلة جديدة في 
تاريخ نضال الشعب املغربي من أجل التحرر والدميقراطية 
ألية  املخزنية  املؤسسات  وفقدان  اخل��وف  بتراجع  تتميز 
مصداقية شعبية وجلوء اجلماهير إلى الشارع للدفاع عن 
باألساس  نفسها  على  واعتمادها  ومطالبها  مكتسباتها 
النضال ونسبيا في  الشباب) نساءا ورجاال( في  وانخراط 

العمل السياسي. 

ه��ك��ذا ورغ���م ت��راج��ع ح��رك��ة 20 ف��ب��راي��ر، ف��إن شعبنا لم 
ومكتسباته  مصاحله  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  استمر  ب��ل  ينهزم، 
وشهدت بالدنا نضاالت متعددة: حراكات شعبية في عدد 
ووطاط  وورززات  وج����رادة  ال��ري��ف  املهمشة)  امل��ن��اط��ق  م��ن 
احلاج...(، نضاالت قوية لفئات شعبية مختلفة: نضاالت 
التعليم،  وشغيلة  العاملة  للطبقة  النفس  وطويلة  قوية 
وخاصة النضال الرائع والعارم والطويل النفس لتنسيقيات 

الفالحني  التعاقد، نضاالت  عليهم  الذين فرض  األساتذة 
أكال  وح��رك��ة  السالليات  اجلماعية)  األراض���ي  ع��ن  دف��اع��ا 
سكان  نضاالت  العطش،  وضد  الثالثة...(  األنهار  وحركة 

األحياء الشعبية من أجل السكن الالئق وضد اإلفراغات.

السيرورة  من  الثانية  املوجة  املجيد  الريف  حراك  ومثل 
الثورية في بالدنا. فهو إذن امتداد واستمرار وتطوير حلركة 
20 ف��ب��راي��ر امل��ج��ي��دة، ام��ت��داد واس��ت��م��رار وت��ط��وي��ر لروحها 
الثورية يستفيد من دروسها للدفع بها إلى األمام، استمرار 
للدميقراطية  الشعبي  للرفض  وامتداد 
املقاطعة  ع��ن��ه  ع��ب��رت  ال����ذي  امل��خ��زن��ي��ة 
العارمة النتخابات شتنبر 2015 وأكتوبر 

.2016

3 - مستلزمات النهوض:

الثورية  بالسيرورة  النهوض  يتطلب 
فهم  ف��ب��راي��ر   20 ح��رك��ة  أطلقتها  ال��ت��ي 
نضال  منها  مي��ر  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  طبيعة 
اعترت  ال��ت��ي  ال��ن��واق��ص  وجت���اوز  شعبنا 
الهجوم  وم��واج��ه��ة  ف��ب��راي��ر   20 ح��رك��ة 
ال���ف���ك���ري وال���س���ي���اس���ي ل����ق����وى ال����ث����ورة 
السياسية  املطالب  بني  والربط  املضادة 

واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.

3-1.فهم طبيعة املرحلة احلالية: 

إن املرحلة احلالية هي مرحلة النضال من أجل التحرر 
الوطني والبناء الدميقراطي، أي النضال من أجل التحرر 
وإقرار  السائدة  الطبقية  والكتلة  اإلمبريالية  هيمنة  من 
السلطة والسيادة بيد الشعب.  نظام دميقراطي تكون فيه 
إنها مرحلة تستدعي بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة 
وبناء جبهة الطبقات الشعبية التي تضم العمال والفالحني 
وجزء  الصغرى  والبرجوازية  والكادحات  الكادحني  وعموم 
من البرجوازية املتوسطة. كما أن حتقيق مهام هذه املرحلة 
يستوجب قيادة الطبقة العاملة لها بواسطة حزبها املستقل 
عن البرجوازية. إن تبوء الطبقة العاملة قيادة هذه اجلبهة 
الواعي  ال��ت��دخ��ل  يتطلب  ب��ل  ع��ف��وي،  ت��ط��ور  نتيجة  ليس 
للتحليل  كمنهج  باملاركسية-اللينينية،  املسلح  حلزبها 
تطور  مع  باستمرار  تغتني،  التي  الثوري،  للتغيير  ونظرية 
الطبقات  مقدمتها  وفي  الشعوب،  نضاالت  ودروس  العلوم 
العاملة. إن هذه القيادة هي نتيجة سيرورة تنصهر خاللها 
الطالئع العمالية والكادحة واملثقفني الثوريني املاركسيني- 

اللينينيني.

3-2 -نواقص حركة 20 فبراير:

الشعبية فاجأت اجلميع في غياب نقاش  -االنتفاضات 
حول إستراجتية التغيير والتحالفات والتكتيكات) الشعارات 
األساليب  والفعالة،  املناسبة  النضالية  األشكال  التكتيكية، 
التنظيمية املناسبة والفعالة...( والبديل لأنظمة القائمة.

العاملة  الطبقة  ملصالح  املمثلة  القوى  وتشرذم  -ضعف 
ومعدمون  صغار  فالحون  وال��ك��ادح��ات)  الكادحني  وعموم 

في ذكرى انطالقتها  " حركة 20 فبراير ورهانات التغيير"
نظم حزب النهج الدميقراطي العمالي يوم السبت 25فبراير باملقر املركزي 
بالرباط،ندوة مفتوحة مبناسبة حلول الذكرى الثاني عشرة النطالق حركة 
20فبراير املجيدة.هذه احلركة التي أعطت الكثير من التضحيات والشهداء 
في مواجهة النظام املخزني بشعار"الشعب يريد اسقاط الفساد واالستبداد".

فكانت هذه الندوة الهامة مناسبة للتقييم واستشراف املستقبل من خالل 
الرفيقن  التغيير"من تأطير  20 فبراير ورهانات  ندوة حملت عنوان" حركة 

عبدالله احلريف والرفيق أنس عوينات.
وقد تناول النقاش قضايا هامة على ضوء السيرورات الثورية اجلارية في 
العالم العربي وفي املنطقة املغاربية واملسارات املتموجة لهذه السيرورات ومن 
بني هذه النقاشات الهامة ننشر أوال مداخلة الرفيق احلريف التي جاء فيها 

ما يلي:
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األكثر تضررا  االجتماعية  الطبقات  وهي  امل��دن(.  وفقراء 
للنضال  استعدادا  األكثر  وموضوعيا  القائم  الوضع  من 
والتضحية. وهو ما يفسر ضعف انخراط الطبقة العاملة 

والفالحني في حركة 20 فبراير. 

بسبب  والضعف  التراجع  من  فترة  يعيش  كان  -اليسار 
وفقدان  تشرذمه  وبسبب  له  تعرض  ال��ذي  الشرس  القمع 
العديد من منظماته للبوصلة والتحاق جزء منه باملخزن) 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وح����زب التقدم  ل��ل��ق��وات  االحت�����اد االش���ت���راك���ي 
واالشتراكية(. وكانت مقاومته للهجوم الرجعي النيولبرالي 
بديل  تصور  إلى  ترقى  وال  دفاعية وجتزيئية  ذات طبيعة 
إستراتيجية  تبلور  أن  فأحرى  القائمة،  لأوضاع  ج��دري 

وتكتيكات لبلوغ هذا الهدف.

-ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ي��س��ار واإلس�����الم ال��س��ي��اس��ي املناهض 
للمخزن كان يطبعها العداء والصراع مما أدى إلى إضعاف 
احلركة النضالية للجماهير واستحالة بلورة بديل تتوافق 

عليه هذه القوى.

- احلركة النقابية تعيش أزمة عميقة: تشرذم وطغيان 
البيروقراطية 

امل���دن���ي، وخاصة  امل��ج��ت��م��ع  -ت��ن��ظ��ي��م��ات 
النخبوية،  ح��ك��وم��ي��ة  ال��غ��ي��ر  اجل��م��ع��ي��ات 
مخترقة أو مصنوعة من طرف املخزن ومن 
الغرب  ألغنياء  ربحية  ال  مؤسسات  ط��رف 
االم��ب��ري��ال��ي )ص�����وروص وك��ارن��ي��ج��ي وبيل 
غيتس...(. بينما ، تعاني أغلب التنظيمات 
التضييق  من  املخزن  عن  املستقلة  الذاتية 
والقمع ويسود داخل أغلبيتها االحتراز، إن 
للقوى  العداء  احل��االت،  بعض  في  يكن  لم 

السياسية املناضلة.

3-3 - جتاوز نواقص حركة 20 فبراير:

ل��ع��ل أه���م ال��ن��واق��ص ال��ت��ي اع��ت��رت حركة 
العاملة  20 فبراير هي غياب حزب الطبقة 
جبهة  وغياب  والكادحات  الكادحني  وعموم 
املهام  أهم  تتمثل  لذلك  الشعبية.  الطبقات 

في بناء هذا احلزب وهذه اجلبهة.

3-3-1-.بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة:

املستقل  للحزب  احلاسم  ال��دور  على  أع��اله  التأكيد  مت 
والبناء  الوطني  التحرر  مهام  إجن��از  في  العاملة  للطبقة 
الدميقراطي وانفتاحها على األفق االشتراكي واستحالة 
للغرب  لتبعيتها  ن��ظ��را  امل��ه��ام  ب��ه��ذه  ال��ب��رج��وازي��ة  ق��ي��ام 
العمالية  الطالئع  م��ن  املشكل  احل��زب  ه��ذا  االم��ب��ري��ال��ي. 
املاركسيني-اللينينيني.  ال��ث��وري��ني  واملثقفني  وال��ك��ادح��ة 
ونظرا للظروف التي أحاطت بتأسيس النهج الدميقراطي 
في 15 أبريل سنة 1995) انهيار االحتاد السوفيتي، تراجع 
حركات التحرر الوطني...(، طرح النهج الدميقراطي على 
للطبقة  السياسية  األداة  بناء  في  املساهمة  مهمة  نفسه 
يراهن  ك��ان  وال��ك��ادح��ات ألن��ه  ال��ك��ادح��ني  وع��م��وم  العاملة 
يكن قد حسم في  لم  وألن��ه  أخ��رى  تيارات ماركسية  على 
هل حركة؟  األداة)  هذه  ستأخده  الذي  التنظيمي  الشكل 
هل حزب؟(. وبعد أكثر من عشرين عاما ومحاوالت كثيرة 
الوطني  مؤمتره  في  قرر،  املاركسيني)ات(،  لتوحيد  فاشلة 
الشروط  إعداد  2016، حتمل مسئولية  املنعقد في  الرابع 
لإلعالن عن تأسيس احلزب املستقل للطبقة العاملة في 
مؤمتره الوطني اخلامس. وذلك مع االستمرار في احلوار 

مع مجموعات املناضلني املاركسيني-اللينينيني املغاربة.

وف�ي مؤمت�ره الوطني اخلام�س املنعق�د في 23-22 و24 
يوليو 2022 بالرب�اط، أعل�ن عن االنخراط، بقوة وتصميم 
ودون تأخر أو تردد أو ارتخاء وبكل حماس، في بناء هذا 

الصرح العظيم، احلزب املستقل للطبقة العام�ل�ة املغرب�ي�ة 
حت�����ت اس�����م: ح���زب ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي ال��ع��م��ال��ي الذي 
في  ونظرية  للتحليل  كمنهج  املاركسية-اللينينية،  يتبنى 
التغيير الثوري ومشروع مجتمعي بديل للرأسمالية، وضع 
بشكل  لينني،  وأغناها  وأجنلز  ماركس  األس��اس  حجرها 
جوهري وعلى املستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية، 
واملنفتحة على إسهامات ماو وروزا لوكسمبورغ وغرامشي 
النهج  ويعطي  الشيوعيني.  واملفكرين  القادة  من  وغيرهم 
الدميقراطي العمالي أهمية قصوى للشباب، نساءا ورجاال، 
لتحقيق مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحيم 

والكادحات.

3-3-2-.بناء جبهة الطبقات الشعبية:

انخرطت  شعبية  جبهة  فبراير   20 حركة  شكلت  لقد 
فيها قوى من مشارب إيديولوجية مختلفة) قوى يسارية 
وإسالمية ولبرالية...( وجمعيات ونقابات...جبهة اجتمعت 
حول شعارات محددة: ضد االستبداد والفساد ومن أجل 
إمكانية  وأبانت  الكرمي.  والعيش  والدميقراطية  احلرية 
أهداف توحد جزءا  القوى على  املشترك بني هذه  العمل 
"فرق  لسياسة  صفعة  وأعطت  املغربي  الشعب  من  هاما 
التي يسعى املخزن  تسد" وفندت فكرة "ما كاين مع من" 

إلى ترسيخها في أذهان الشعب املغربي.

كونها ضرورة ال  رغم  الشعبية،  الطبقات  بناء جبهة  إن 
البناء  و  الوطني  التحرر  مهام  حتقيق  لضمان  منها  مفر 
الدميقراطي، ليست باملهمة السهلة ولن تتم بشكل عفوي 
و إميانا  الصبر  وكثيرا من  بل تتطلب مجهودات مضنية 
راسخا بضرورتها و استعدادا لتحمل االنتكاسات و السعي 
إلى جتاوزها. كما أنها لن تبنى دفعة واحدة. إنها، باألحرى، 
ستكون محصلة و تتويجا ملسار نضالي طويل وبناء جبهات 

تكتيكية، و حوار واسع وجدي وسط املجتمع.

أساسي  ع��دو  حتديد  يتطلب  تكتيكية  جبهة  بناء  إن 
الصراع ضده وع��دم تشتيت  واح��د، في كل فترة،  وتركيز 
اجلهود في صراعات ثانوية وجتميع كل الطبقات والفئات 
ذلك  إن  العدو.  ذلك  من  املتضررة  االجتماعية  والشرائح 
الفئات  هذه  ممثلي  مع  الفكري  الصراع  توقيف  يعني  ال 
اجلبهة  ه��ذه  على  للحفاظ  لكن  وال��ط��ب��ق��ات.  وال��ش��رائ��ح 
مجتمعة، ال بد من نبذ التشهير واإلقصاء والتخوين وأن 
إلى تقوية وحدة اجلبهة  الصراع موضوعيا وهادفا  يكون 
وفي  املخزن،  بني  هو  وهنا،  اآلن  الصراع،  إن  ونضاليتها. 
املتضررين  كل  وبني  املخزنية،  املافيا  الصلبة  نواته  قلبه 
من هذه املافيا، أيا كانت مواقعهم الطبقية ومرجعياتهم 
املفاجأة  بالتغيرات  احلبلى  احلالية،  الفترة  إن  الفكرية. 
التمسك  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  تستوجب،  والسريعة، 
بالبوصلة أي السعي، بدون كلل أو ملل وبكل قوة وحماس، 

إلى جتميع أكبر قوة ممكنة ضد عدو شعبنا األساسي، في 
الفترة الراهنة، املخزن.

تأسيسا على ما سبق، طرح النهج الدميقراطي املساهمة 
في بناء جبهتني:

ال��ي��س��ار عمودها  ال��ت��ي يشكل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  أ.اجل��ب��ه��ة 
املناضل،  اليسار  توحيد  يتطلب  ال��ذي  ال��ش��يء  ال��ف��ق��ري: 
بشقيه الدميقراطي واجلذري، على أساس برنامج للنضال 

من أجل التحرر الوطني و البناء الدميقراطي.

ب.اجلبهة امليدانية التي ستبنى بواسطة الربط اجلدلي 
بني النضال املشترك في الساحة حول القضايا السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واحلوار العمومي بني 
اليسارية  القوى  بني  وخاصة  السياسية،  احلية  القوى  كل 
واإلسالمية املستقلة عن الدولة واخلارج والتي تنبذ العنف 
حلل التناقضات وسط الشعب، حول القضايا االقتصادية 
الدولة  هي  ما  وحول  واملجتمعية  والثقافية  واالجتماعية 
املنشودة وما هي املبادئ األساسية للمجتمع اجلديد وما 
هي الشعارات املرحلية وأساليب النضال وأشكال التنظيم 

املالئمة. 

كل  تضم  التي  امليدانية  اجلبهة  بناء  إن 
جبهة  لبنة  تشكل  وال��ت��ي  املناضلة  ال��ق��وى 

الطبقات الشعبية يستوجب:

-ب���ل���ورة ح���ل س��دي��د ل��ل��ت��ن��اق��ض��ات وسط 
الشعب، وخاصة القضية األمازيغية. 

-ال��ع��م��ل ب����دون ك��ل��ل م��ن أج���ل مساعدة 
الذاتية  تنظيماتها  ب��ن��اء  على  اجلماهير 
املستقلة ومواجهة محاوالت النظام متييع 
املناضل.وفي هذا  املدني  املجتمع  واختراق 
احلركة  وتوحيد  دمقرطة  تكتسي  االط��ار، 
العاملة  الطبقة  ملصالح  وخدمتها  النقابية 
الدور  ننسى  أن  يجب  ال  إذ  قصوى  أهمية 
التونسية  ال��ث��ورة  ف��ي  لعبته  ال��ذي  احل��اس��م 
احلركة  تأهيل  م��ن  ب��د  ال  كما  وامل��ص��ري��ة. 
ال��ط��الب��ي��ة م��ن خ���الل إع����ادة ب��ن��اء االحتاد 
جلميع  كمنظمة  امل��غ��رب  لطلبة  ال��وط��ن��ي 

الطالب.

جبهات  ب��ن��اء  بواسطة  يتم  امليدانية  اجلبهة  ب��ن��اء  إن 
وفي  بينها.  فيما  التنسيق  على  والعمل  نضالية مختلفة 

هذا اإلطار، ساهم النهج الدميقراطي في بناء:

-اجلبهة االجتماعية

-اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع

موضوع  ح��ول  وطنية  و/أو  محلية  ميدانية  --جبهات 
والتضامن  اإلمبريالية  مناهضة  احلريات،  الغالء،  معني: 

مع الشعوب، قضايا السكن...

--بناء جبهات قطاعية: الشباب، النساء، الطلبة...

4 - على سبيل اخلتم:

إن التدهور الغير مسبوق لأوضاع االجتماعية للغالبية 
الساحقة من الشعب املغربي ينبئ بقرب حدوث انتفاضات 
شعبية قوية وعارمة. فلتأهل القوى الدميقراطية واحلية 
الشعبية  الهبات  ه��ذه  لتحويل  وتستعد  نفسها  املناضلة 
العفوية إلى حركة شعبية منظمة وموحدة وقوية للتقدم 
ال��وط��ن��ي وال��ب��ن��اء الدميقراطي  ال��ت��ح��رر  ف��ي إجن���از م��ه��ام 
املستقل  احلزب  لبناء  املاركسية-اللينينية  القوى  ولتتعبا 

للطبقة العاملة.>
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1  -  ماذا تعني لك ذكرى 8 مارس؟
 يأتي اإلحتفال بذكرى 8 م��ارس من 
كل سنة كنوع من التكرمي والتقدير للمرأة 
على إجنازاتها ونضاالتها ودورها في احلياة 

وجناحها في عدد من املجاالت.

ذكرى  تخليد  احلديث عن  لكن ال ميكن 
8 مارس دون سرد السيرورة التاريخية التي 

فرضتها هذه الذكرى كيوم عاملي للمرأة. 

يعود تاريخ هذا اإلحتفال ألكثر من قرن.
فهو رمز للكفاح النسوي للطالبة بحقوقهن 

ومواجهة العنف وانعدام املساواة.

العامالت  آالف  خرجت   1856 سنة  ففي 
في شوارع نيويورك لإلحتجاج على ظروف 
والالإنسانية،  وال��س��ي��ئ��ة  ال��ق��اس��ي��ة  عملهن 
فتدخلت الشرطة بطريقة وحشية لتفريق 
فقد جنحت  ذل��ك  من  بالرغم   . املظاهرات 
إلى  والسياسيني  املسؤولني  دفع  في  املسيرة 
جداول  على  العاملة  امل����رأة  مشكلة  ط��رح 
األعمال اليومية، لتبرز كقضية ملحة البد 

من النظر فيها.

و في 8 مارس 1908 تكرر املشهد وعادت 
في  ج��دي��د  م��ن  للتظاهر  ال��ع��ام��الت  آالف 
املرة تظاهرت وهن  ش��وارع نيويورك،  وهذه 
يحملن اخلبز اليابس وباقات من الورود في 
إطار رمزي حلركتهن اإلحتجاجية.  وكانت 
مطالبهن تتمثل في تخفيض ساعات العمل 
ووقف تشغيل األطفال ومنح النساء احلق 

في اإلقتراع.

كانت حركة اخلبز والورد قد شكلت بداية 
حركة نسوية داخل الواليات املتحدة تطالب 
بكافة احلقوق األساسية مبا في ذلك احلق 

السياسي واملساواة في ظروف العمل. 

والتعاطف  إلى احلب  ترمز  كانت  فالوردة 
واملساواة  واخلبز يرمز إلى احلق في العمل 

واملساواة فيه.

ال����ي����وم نفسه  م����ن  ع�����ام  م�������رور  ب���ع���د  و 
ك���ان اإلح��ت��ف��ال ب��امل��ن��اس��ب��ة ت��خ��ل��ي��دا لتلك 
مارس   8 في  وذل��ك  النسوية،  اإلحتجاجات 
1909، ومن ثمة اندفعت احلركة نفسها إلى 
الصعيد  على  اليوم  تبني  أن مت  إلى  أوروبا  
العاملي. وجدت التجربة صدى داخل أمريكا 
ك��ي��وم م��ن أج��ل قضايا امل����رأة.و ك��ان��ت هذه 
 ، األمريكي  اإلشتراكي  احل��زب  امل��ب��ادرة من 
بعد ذلك تقرر كيوم عاملي للمرأة في املؤمتر 
الدولي للنساء اإلشتراكيات في غشت 1910 
األملانية  املناضلة  بدافع من  كوبنهاغن  في 

كالرا زتكن.

املتحدة  األمم  أعلنت   1977 سنة  وف���ي 
يوما  م���ارس  م��ن  الثامن  دول��ي��ة  ومنظمات 

عامليا للمرأة. 

التاريخية يأتي  وف��ي ظل ه��ذه األح���داث 
عاملي  ك��ي��وم  امل��غ��رب  ف��ي  م����ارس   8 تخليد 
املزيد  تواجه  األخيرة الزالت  للمرأة،  وهذه 
وعدم  واإلقصاء  كالتهميش  التحديات  من 
تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية آراءها 
البشع  واإلستغالل  واحلقوقية  السياسية 
ف��ي م��ج��االت ال��ع��م��ل ... وع��ل��ى ال��رغ��م من 
انخراطها وجناحها  في مجاالت مختلفة 
وسعيها لضمان مشاركتها في مواقع صنع 
القرار ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف 
التي  املجحفة  والتشريعات  ضدها،  املوجه 
رغم  وتغتصب حقوقها  كرامتها  حتط من 
توصيات سيداو التي تؤكد على أهمية زيادة 
القرار  صنع  م��واق��ع  ف��ي  مشاركتها  تفعيل 
واحلماية  اإلجتماعية  الضمانات  وتوفير 

الكاملة للمرأة.

ل��أوض��اع  ق��راءت��ك  م��اه��ي   -    2
العامالت  للنساء  واإلجتماعية  االقتصادية 

والكادحات باملغرب؟

للمندوبية  الرسمية  اإلحصائيات  ُتظهر 
في  أن��ه   2020 لسنة  للتخطيط  السامية 
ن��ف��س ال��س��ن��ة ب��ل��غ ن��ش��اط ال��ن��س��اء 19،9% 
مقارنة بسنة 2019  الذي وصل إلى 21،5% 
في حني سجل معدل نشاط الرجال تراجعا 
مقابل   2020 سنة   70،4% ببلوغه  طفيفا 

الصناعي  القطاعني  ف��ي   2019 سنة   71%
وال��ف��الح��ي وف���ي ال��ق��ط��اع��ات غ��ي��ر املهيكلة 
التابع للقطاع اخلاص، الشيء الذي يظهر 
أن واقع املرأة العاملة باملغرب هو واقع صعب 
زاد من صعوبته انتشار وباء كوفيد 19 الذي 
عرفه املغرب كباقي دول العالم واآلثار املادية 
واالقتصادية واإلجتماعية على حياة األسر 
بسبب  واستفحاال  تعمقا  األزم���ة  ،ل��ت��زداد 
املبرر  الغير  البنزين  ثمن  ارت��ف��اع  ظ���روف 
للمواطن  ال��ش��رائ��ي��ة  ال��ق��درة  على  وت��أث��ي��ره 
وكذا إغالق العديد من املؤسسات اإلنتاجية 

الصغرى واملتوسطة بعد كوفيد 19.

في ظل هذا الوضع املتأزم تشتغل النساء 
العامالت حتت ظروف قاسية وكارثة تتمثل 
ف���ي اإلس��ت��غ��الل ال��ف��اح��ش ل��ه��ن م���ن جهة 
باعتبارهن يد عاملة رخيصة للربح السريع 
حيث  ال��وب��اء  فترة  ف��ي  خاصة  للباطرونا،  
تهدد  صحية  غير  ظ���روف  ف��ي  يعملن  ك��ن 
وذلك في غياب ألدنى  الصحية   سالمتهن 
شروط السالمة الوقائية والصحية ]عامالت 
الفرولة  وع���ام���الت  مب��ك��ن��اس  س��ي��ك��وم��ي��ك 
الزراعيات  والعامالت  بإسبانيا  املوسميات 
ثانية  ج��ه��ة  وم���ن  باها...[  آي���ت  ب��اش��ت��وك��ة 
يعتبر  ال���ذي  اجلنسي  للتحرش  تعرضهن 
من أبرز ظواهر التمييز املبني على اجلنس 

بأماكن العمل.

املنظم  الشغل  قانون  و في غياب تطبيق 
للعالقة بني األجير ورب العمل بشكل يضمن 
احلقوق واملكتسبات لأجير/ة يصبح تسريح 
العامل/ة غير خاضع ألية رقابة ومحاسبة 

للباطرون الذي يستغل املادة 19 من مدونة 
الشغل  التي تنص: " إذا كان طرأ تغيير على 
الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة 
بسبب  األخ��ص  وعلى  للمشغل،  القانونية 
اإلرث أو البيع أو اإلدماج أو اخلوصصة، فإن 
جميع العقود التي كانت سارية املفعول حتى 
تاريخ التغيير، تظل قائمة بني األجراء وبني 

املشغل اجلديد الذي يخلف "

القانونية  الثغرة  تستغل  الباطرونا  لكن 
ف��ي ه���ذه امل����ادة   في مت��ل��ص امل��ال��ك األول 
م��ن ال��ع��م��ال وت��ف��وي��ت��ه��م ل��ل��م��ال��ك اجلديد 
إما  ف��ي:  الصالحية  كامل  ل��ه  تصبح  ال���ذي 
تسريحهم  أو  بشروطه  بالعمال  اإلحتفاظ 
والبطالة  والتشريد  للضياع  عرضة  وتركهم 
لعمال  الهشاشة كما هو احل��ال  واملزيد من 
مبكناس  ول��وس��ي��ان  سيكوميك  وع���ام���الت 

وعامالت أمانور بطنجة وتطوان والرباط. 

ه����ذا ال���وض���ع امل���ت���أزم ال�����ذي جن����ده عند 
وال��ل��وات��ي يتعرضن  ال��زراع��ي��ات  ال��ع��ام��الت 
لإلستغالل والتمييز القانوني في خرق سافر 
لكل اإلتفاقيات الدولية املتعلقة باملساواة في 

األجور :

-  بني النساء والرجال من خالل اتفاقيتي 
100 و111 ملنظمة العمل الدولية 

-  بني القطاع الفالحي والقطاع الصناعي 
واملتمثل في احلد األدنى واألقصى لأجور ) 

) smig/smag

التمييز بسبب اجلنس  واحلمل  -  منع 
واألمومة سواء عندما يشتغلن ببلدهن أو 
باخلارج خصوصا بالديار اإلسبانية)عامالت 

الفرولة(

العامالت  اإلتفاقيات جند  رغم هذه  لكن 
ودون  اج��ت��م��اع��ي��ة  ح��م��اي��ة  ب����دون  يشتغلن 
قد  وال��ت��ي  اليومية  العمل  لساعات  حتديد 
ت��ص��ل إل���ى 10 س���اع���ات ب��ال��ي��وم ف���ي غياب 
العمل  أث��ن��اء  والوقائية  الصحية  للحماية 
م��ن خالل  العمل  نقلهن ألم��اك��ن  أث��ن��اء  أو 
تعريض حياتهن خلطر املوت سواء بحوادث 
وعدم  النقل  وس��ائ��ل  تعقيم  ع��دم  أو  السير 
الضمان  في  منهن  كبيرة  بنسبة  التصريح 
االج��ت��م��اع��ي م��ا ي��ع��رض��ه��ن ل��ل��ح��رم��ان من 
مليون  ب��ني  أن��ه  حيث  التقاعد  ف��ي  حقهن 
عامل/ة ال يتم التصريح سوى ب %5 وفي 
حقوقهن  وف��ي  الصحية  التغطية  خدمات 
األمومة  وعطلة  السنوية  بالعطلة  املتعلقة 

يسعدنا يف هيئة حترير اجلريدة أن نستضيف امرأة،  مناضلة تنيمت إىل لك جهبات النضال،  ويه الرفيقة 
األستاذة "لطيفة بوجيدة". رامكت رفيقتنا جتربة نضالية غنية ومتنوعة تهنل من نضاالت نقابية،  حقوقية،  نسائية، 
العاميل  الدميقرايط  للهنج  املركزية  اللجنة  السياسية يف  تتحمل املسؤولية  ومجاهريية أخرى.فضال عىل أهنا 
املنتخبة من طرف املؤمتر الوطين اخلامس الذي انعقد مؤخرا. وتتحمل أيضا املسؤولية عىل املستوى احمليل مبدينة 
مكناس. تعمل الرفيقة وسط العامالت والعامل وتعيش معهم جزءا هاما من حياهتن وحياهتم اليومية خاصة مع 
العامالت الصامدات يف املعركة املفتوحة لعامالت ومعال سيكوميك.هذا إىل جانب األحباث واالهمتامات املتواصلة 

للرفيقة بقضايا النساء ومعركهتن ضد االستغالل واالضطهاد ومن أجل حتررهن وحترر املجمتع.

في ظل هذا الوضع 
المتأزم تشتغل النساء العامالت تحت 

ظروف قاسية وكارثة تتمثل في اإلستغالل 
الفاحش لهن من جهة باعتبارهن يد عاملة رخيصة 
للربح السريع للباطرونا،  خاصة في فترة الوباء حيث 
كن يعملن في ظروف غير صحية تهدد سالمتهن 

الصحية  وذلك في غياب ألدنى شروط السالمة الوقائية 
والصحية ]عامالت سيكوميك بمكناس وعامالت 

الفرولة الموسميات بإسبانيا والعامالت 
الزراعيات باشتوكة آيت باها...[
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بطاقة  من  وحرمانهن  الرضاعة  وس��اع��ات 
الشغل وبطاقة األداء.

ه���و ن��ف��س ال���وض���ع امل����ت����أزم جن����ده عند 
تعشن  اللواتي  الصناعي  القطاع  عامالت 
ودون  ال��ق��ار  الشغل  ت��وف��ر  وع���دم  الهشاشة 
الضمان االجتماعي) وحتى  التسجيل في 
إن مت تسجيلهن فعاليات ما ال يتم تسويته 
الباطرونا(  ط��رف  من  وق��ار  منتظم  بشكل 
كما يتعرضن لتسريحات فردية أو جماعية 
العمل  بسبب  أخ��ط��ره��ا  مختلفة  ب��درائ��ع 
النقابي الذي أصبح محظورا عمليا حيث 
نقابي  مكتب  بتأسيس  م��ب��ادرة  كل  تواجه 
لعامالت  ك��م��ا ح����دث  ب��ال��ط��رد اجل��م��اع��ي 
النظافة  وع���ام���الت  مب��ك��ن��اس  سيكوميك 
بطنجة  أمانور  وعمال  وعامالت  بخنيفرة 

وتطوان والرباط.

العامالت  ال��ن��س��اء  م���ن  ف��ئ��ة  ك��م��ا جن���د 
وهن  اإلستغالل  أش��ك��ال  ألبشع  يتعرضن 
عليهن  ازداد  ال��ل��وات��ي  ال��ب��ي��وت  خ���ادم���ات 

ال��ط��ل��ب م���ؤخ���را وال���ل���وات���ي يتسم 
الفاحش  ب��اإلس��ت��غ��الل  واق��ع��ه��ن 
وسوء املعاملة والتعنيف والتحرش 
اجلنسي واالغتصاب وهزالة األجر 
الفئة  ه��ذه  ف��ي  السمسرة  وانتشار 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة. ورغ���م ق��ان��ون رقم: 
12-19 الصادر في أغسطس 2016 
والتشغيل  الشغل  لشروط  واملنظم 
املتعلق بالعامالت والعمال املنزليني  
ع��ل��ى ع��ل��ت��ه وال�����ذي ي��ت��ك��ون م��ن 5 

أبواب:

التشغيل  -أحكام عامة -ش��روط 
املرقبة  -و  -األج����ر  ال��ع��م��ل  -م����دة 
ل���م ي��س��ت��ط��ع ضمان  وال���ع���ق���وب���ات 
كرامتهن وحقهن في األجر والعطل 
واحلماية  ال��ن��ق��اب��ي  وال��ت��ن��ظ��ي��م 

الصحية والتقاعد...

ه��ذا ال��واق��ع امل��ري��ر ال��ت��ي تعيشه 
سياسة  نتيجة  ه��و  العاملة  امل���رأة 

التفقير والتهميش املمارس لعقود في حق 
على  ف��رض  خاصة  ون��س��اءه  عامة  الشعب 
النساء اإلشتغال في  العظمى من  الغالبية 
مهن  أن���واع  بجميع  املهيكل  غير  ال��ق��ط��اع 
وفي  إنسانية  ال  وبشروط  واحلاجة  الفقر 
ظ��روف أق��رب ما تكون للعبودية ال تضمن 

الكرامة اإلنسانية.

ملا  السنوات األخيرة  لكن ما يالحظ في 
بعد كوفيد 19 هو أن هذه القاعدة الشعبية 
والطرد  اإلستغالل  ضحايا  العامالت  من 
آلالف  اجلماعية  والتسريحات  التعسفي 
العامالت من مختلف القطاعات اإلنتاجية 
واخلدماتية حتت مرأى ومسمع السلطات 
له  ي���روج  م��ا  عكس  ومباركتها،   املخزنية 
اخلطاب الرسمي لتجميل صورة النظام في 
اخلارج، وللمزيد من القروض من املؤسسات 
املواطن  ثمنها  ي��ؤدي  والتي  الدولية  املالية 
مبزيد من إذعانه وتفقيره في الوقت الذي 

فيه النظام وحاشيته يزداد غنى.

من  م��رارة  أكثر  فواقعهن  الكادحات  أم��ا 

هو  وضعهن  مييز  فما  ال��ع��ام��الت  ال��ن��س��اء 
ارت���ف���اع ن��س��ب��ة األم��ي��ة وس��ط��ه��ن ) األمية 
الهجائية والقانونية واملهنية...( وتعرضهن 
وولوج  العمل  واإلقصاء من فرص  للتمييز 
سوق الشغل القار واملهيكل واإلستفادة من 
والتعليم  كالصحة  اإلجتماعية  اخلدمات 
والسكن الالئق... مع وجود بعض التفاوتات 
بني املدن والقرى واملراكز والهوامش ، وضع 
واحلرمان  الفقر  أح��ض��ان  ف��ي  بهن  يرمي 
حيث  للمستغلني  سائغة  لقمة  ويجعلها 
يشتغلن بأجور هزيلة أو بدون أجر كما هو 
والعامالت  القرويات  الكادحات  عند  احلال 

في ورشات العائلة مقابل اإلطعام والنوم.

تعيشها  ال���ت���ي  امل����زري����ة  األوض�������اع  ه����ذه 
الكادحات هي نتيجة حتمية لهذه السياسة 
التي  الالشعبية  واإلجتماعية  االقتصادية 
الشعب  ش���ؤون  تدبير  ف��ي  ال��دول��ة  تنهجها 
ومترير القوانني الرجعية للمزيد من تكريس 
واإلجهاز  والتهميش  والتفقير  الهشاشة  

ع��ل��ى امل��ك��ت��س��ب��ات واحل���ق���وق،  م��ا جعلهن 
واإلبتزاز  اإلس��ت��غ��الل  م��ن  للمزيد  ع��رض��ة 
ف��ي ع���دد م��ن امل��ن��اس��ب��ات ال��ت��ي يستغلهن 
على  واملصداقية  الشرعية  املخزن إلضفاء 
اعتبارهن  على  ،و  اإلنتخابية  مسرحياته 
مجرد وجوه وأص��وات تردد ال��والء والتأييد 
أو  شعبية  تكون  أن  لها  ي��راد  مناسبات  في 
استغالل فقرهن ومتريغ كرامتهن كن أجل 
صورة  لتجميل  إحسانية  حملة  تصوير 
النظام املخزني في هضم شامل للحق في 

الثروة ومطلب توزيعها.

آلت  م��ا  على  الوحيد  فاملسؤول  هنا  م��ن 
والكادحات  ال��ع��ام��الت  النساء  أوض���اع  إليه 
ب��امل��غ��رب م��ن تفقير وه��ش��اش��ة وص��ل��ت في 

عدد من احلاالت إلى ضياع األسر  وحرمان  
أطفالهن من حقهم في التعليم  والتطبيب 
النظام  سياسة  هو  الالئق  والسكن  والعالج 
إلم���الءات  يخضع  ال���ذي  التبعي  امل��خ��زن��ي 
املؤسسات املالية الدولية التي تفرض سياسة 

الطبقات  على  الهجوم  ومواصلة  التقشف 
الشعبية التي أصال تعيش أغلبيتهم حتت 
عتبة الفقر وارتفاع في البطالة وكل أشكال 

اإلستغالل والعنف. 

العامالت  ال���ن���س���اء  ل���ه���ؤالء  ب���دي���ل  وال 
التكثل والوحدة واإلنخراط  والكادحات إال 
وعموم  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ح���زب  ف��ي  ب��ق��وة 
السياسي  اإلط���ار  باعتباره  الكادحني/ت  
احل���ام���ل مل���ش���روع م��ج��ت��م��ع��ي ف���ي حترير 
الراسمالية  الطبقة  ضد  برحمته  املجتمع 

اجلشعة واملستغلة

بناء  العاملة يف  املرأة  دور  ما هو   -   3
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات؟

الهدف،  ه��و  العاملة  الطبقة  ح��زب  بناء 
وهو حزب طبقي يعبر عن املصالح اآلنية 
والبعيدة للطبقة العاملة، إنه املعبر السياسي 
عن تلك املصالح باعتبار أن الطبقة 
العاملة هي املنتجة للقسط األكبر  
م��ن ال��ث��روة، وه��ي الطبقة ال��ت��ي ال 
فتبيعها من  قوة عملها  اال  متلك 

أجل البقاء على قيد احلياة. 

و قوة عملها هذه هي مصدر  ربح 
لها  ليس  وألنها طبقة  ال��رأس��م��ال، 
إال  الثوري  التغيير  في  تخسره  ما 
أغاللها، فهي الطبقة الثورية حتى 
النهاية، وهي التي ال ميكنها حترير 
نفسها اال إذا حترر املجتمع قاطبة، 
حاملة  طبقة  تعتبر  ب��ذل��ك  إن��ه��ا 
ملشروع حترر املجتمع برمته. لذلك 
للطبقة  امل��س��ت��ق��ل  احل����زب  يعتبر 
مجتمعي،  ملشروع  حامال  العاملة 
هو مشروع الطبقة العاملة الواعية 
ل��ذات��ه��ا ول����دوره����ا ال��ت��اري��خ��ي في 

املجتمع وعلى الصعيد األممي.

من هذا املنطلق للخط السياسي 
في  وتاريخية  إيديولوجية  قناعات  وم��ن 
بالدور  اإلمي���ان  وم��ن  التاريخية  ال��س��ي��رورة 
الريادي الذي تلعبه املرأة العاملة في حتريك 
االقتصاد الوطني في القطاعني: الصناعي 
الدميقراطي  النهج  ف��ي  ن��ؤم��ن  وال��ف��الح��ي 
أن  للحزب  النسائي  القطاع  وف��ي  العمالي 
دور  لها  ال��ع��ام��ل  ج��ان��ب  إل��ى  العاملة  امل���رأة 
رئيسي  وهي واجهة أساسية في بناء حزب 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات ، وهو 
أمر لن يتحقق إال باإلنخراط الفعلي في 
الطبقة.  انتماءها  الذي يدافع عن  احلزب 
والنظري  الفكري  املستوى  على  وبالتكوين 
السياسية  ال��ق��درات  تكوين  مستوى  وعلى 
القاعدة  وتوسيع  احلزب  لقيادة  والنضالية 
العمال  صفوف  في  التجدر  عبر  العمالية 
هذه  باعتبار   ، واالس��ت��ق��ط��اب  وال��ع��ام��الت 
القاعدة هي األداة النضالية واإليديولوجية 
ضد البورجولزية التي متثل عائقا في وجه 

املشروع الكبير.>

هذا الواقع المرير 
التي تعيشه المرأة العاملة 

هو نتيجة سياسة التفقير والتهميش 
الممارس لعقود في حق الشعب عامة 

ونساءه خاصة فرض على الغالبية العظمى 
من النساء اإلشتغال في القطاع غير المهيكل 
بجميع أنواع مهن الفقر والحاجة وبشروط ال 
إنسانية وفي ظروف أقرب ما تكون للعبودية 

ال تضمن الكرامة اإلنسانية.



العدد:  16498
من 2 إلى 8 مارس 2023 األخيرة

حتى ال نرجع كثيرا للوراء في ما يتعلق بالتجربة التاريخية 
ببالدنا نكتفي بالوقوف على درس حركة 20 فبراير الذي يقول 
أزمة  إل��ى  للتحول  قابلة  ببالدنا  للنظام  البنيوية  األزم��ة  أن 
ذلك،  من  قريبة  أو  مجتمعة  املوضوعية  الشروط  ألن  ثورية، 
سلطة  برفض  للمحكومني  يسمح  ال��ذي  الذاتي  الشرط  لكن 
احلاكمني وبالتالي ينظم احملكومني من اجل اإلطاحة بسلطة 

احلاكمني هو شرط غائب أو غير مبلور كفاية.

القوى  انقسمت  ال��ذات��ي  ال��ش��رط  س���ؤال  على  اجل���واب  ف��ي 
املناضلة إلى اجتاهني اثنني: + األول، اجتاه إصالحي يخاف 
من الهبة الثورية ويعتبرها مغامرة قد تعصف باملغرب وتضعه 
إلى  أي��دي اإلس��الم السياسي، ولذلك يسعى هذا االجت��اه  بني 
إصالحه  على  ال��ره��ان  م��ع  امل��ت��ن��ور  االس��ت��ب��داد  م��ع  التحالف 
هو  نفسه  االجت��اه  ه��ذا  يعتبر  برملانية.  ملكية  إل��ى  وحتويله 
ال��ي��س��ار وي��ج��ادل ف��ي ي��س��اري��ة االحت����اد االش��ت��راك��ي والتقدم 
أي  وجه  في  اشتراطات  يضع  الوقت  نفس  وفي  واالشتراكية 
حتالف مع التوجهات الثورية التي يصفها باملغامرة. يرى هذا 
العمل  للنضال هي  الوسيلة األساسية  أن  االجتاه اإلصالحي 
من داخل املؤسسات، ولذلك يعترف بالدستور املمنوح، ويشارك 
في االنتخابات عمليا بدون قيد أو شرط رغم اخلطاب امللقى 

على عواهنه حول تخليق احلياة السياسية رفعا لكل حرج.

+ االجتاه الثاني، فهو متشبث بالقطائع التي توصلت إليها 
احلركة املاركسية اللينينية املغربية وخاصة منظمة إلى األمام. 
يرى هذا االجتاه أن النظام القائم أجهض معركة حترر شعبنا 
من االمبريالية وسيطرتها وهو غير قابل لإلصالح؛ األمر الذي 
ازداد وضوحا في العقدين األخيرين، وينطلق هذا التوجه من 
املبدأ القائل بان التغيير هو من صنع اجلماهير وله مضمون 
قيادة هذا  واجب  املغربية  العاملة  الطبقة  ويقع على  طبقي، 
التغيير ملا تتوفر لها الشروط الذاتية ومنها بناء أدوات التغيير 
الثوري وعلى رأسها احلزب املستقل وجبهة الطبقات احلليفة 

ألخذ السلطة.

ببالدنا  التقدمية  القوى  لواقع  التشخيص  هذا  خالل  من 
في  انخراطه  اجلديد مبضمون  اليسار  عن  الكالم  أن  يتضح 
أتباع  أو  فرانكفورت  ملدرسة  واأليديولوجية  الفكرية  املنظومة 
ومنها  للماركسية  امل��ج��ددة"   " ومشتقاتها  النقدية  النظرية 
الشعبوية اليسارية التي تتبنى خطاب شعب اليسار واحلركات 
التدخل  أدوات  الطبقي وبناء  الصراع  االجتماعية كبديل عن 
العاملة؛  الطبقة  رأسها  وعلى  االجتماعية  للطبقات  الواعي 
القوى  لليسار ال ميكن تعميمه على مجمل  فان هذا املفهوم 
اللينينية  املاركسية  القوى  طليعتها  وفي  املغربية  التقدمية 

الثورية.

ف��ي امل��غ��رب ش��أن��ه ش��أن ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان ي��ج��ري اليوم 
وتوجه  إص��الح��ي،  تقدمي  توجه  اث��ن��ني:  توجهني  ب��ني  ال��ف��رز 
تقدمي ثوري. ففي التوجه األول جند تيارات كثيرة تبدأ من 
اإلصالحي القابل لالندماج في بنية النظام وتوجه إصالحي 
جدري وتوجهات بني بني. هذه التيارات تعتبر نفسها يسارية 
بالنسبة للنظام في مواجهة تيارات وقوى أخرى ميينية. هذه 
يريد  يساري  بناء خط شعبوي  إلى  تسعى  اليسارية  التيارات 
أن يعبر على شعب اليسار متاما كما تفعل الشعبوية اليمينية 
وام��ت��دادات��ه داخل  ال��دول��ة  ف��ي  اليمني  ت��داف��ع على قيم  ال��ت��ي 
يسمى  ملا  تنتمي  أو  تنعت  ب��ان  تقبل  التيارات  وه��ذه  الشعب. 

باليسار اجلديد.

اما التيارات التقدمية الثورية فهي في تناقض تام مع النظام 
وتتكون من توجهات ماركسية وماركسية لينينية وفعاليات أو 

حساسيات اناركية وبعثية/ناصرية.. 

ضعف  ه��ي  وال��ث��وري��ة  االصالحية  التوجهات  ضعف  نقطة 
سياسية  كتعبيرات  للتحول  الفادح  والعجز  الشعبية  القاعدة 

عن مصالح طبقية وبخاصة الطبقة العاملة املغربية.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

متى تتحول األزمة البنيوية إلى أزمة ثورية؟
عتبرت الهيئة التنفيذية في حركة املسار الفلسطيني 
ما  في  الفلسطينية  السلطة  مشاركة  البديل  الثوري 
املتحدة  ال��والي��ات  ترعاه  ال��ذي  العقبة”  “لقاء  يسمى 

مبدينة العقبة األردنية مبثابة “جرمية وُمقامرة”.

وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي احل��رك��ة “ما ي��ج��ري ال��ي��وم في 
ونابلس  م��دن جنني  ف��ي  وب��خ��اّص��ة  احمل��ت��ل��ة،  األرض 
جذريًا  موقفًا  يتطلب  الضفة  مخيمات  م��ن  وع���دد 
جديدًا وحاسمًا من قوى املقاومة الفلسطينية، وبات 
أجل  من  الشتات  في  أكبر  مسؤوليات  علينا  يفرض 
مواجهة مشروع التصفية وسياسة القمع التي تتعرض 
لها جماهير شعبنا واحلاضنة الشعبية للمقاومة في 

فلسطني احملتلة”.

من  السلطة  أجهزة  به  تقوم  “ما  احلركة  واعتبرت 
الضّفة  في  واملقاومة  الطالبية  واحلركة  للشعب  قمع 
من  يتجزأ  ال  ج��زء  فالسلطة  ج��دي��دًا،  ليس  احملتّلة 
معسكر التصفية منذ مؤمتر مدريد عام 1991 وبعدها 
في حماية  علنًا  وتشارك   1993 عام  أوسلو  اتفاقيات 
األركان  ُمكتملة  جرمية  ف��ي  الصهيوني  الكيان  أم��ن 
أم  عاجاًل  الفلسطيني  الشعب  عليها  يعاقبها  س��وف 

آجاًل”.

وح���ول ن��ت��ائ��ج ل��ق��اء ال��ع��ق��ب��ة ق��ال��ت م��ص��ادر الهيئة 
التنفيذية للحركة “هذه اللقاءات بالرعاية األمريكية 

معروفة نتائجها سلفًا وقد رأينا هذا املشهد وأطرافه 
عشرات املرات، وآخرها قمة “النقب 1” وقبلها “القمة 
أصبح  األمني  فالتنسيق  البحرين،  في  االقتصادية” 
قاصرًا  يعد  ولم  أيضًا  الرسمي  العربي  املستوى  على 

على مثلث كامب ديفيد – وادي عربة- أوسلو”.

إال  تكسب  لن  الله  رام  في  “الّسلطة  املصادر  وقالت 
املزيد من الضعف والعار واالرتهان للشروط األمريكّية 
اللقاء  ه��ذا  م��ن  السلطة  وف��د  وسيعود  والصهيونّية 
ملمارسة القمع والفساد ونهج املقامرة والعبث بحقوق 

شعبنا”.

الشعبية  “األكثرية  ب���ال���ق���ول  احل����رك����ة  وأك�������دت 
وكياًل  ي��ع��م��ل  أوس��ل��و  ك��ي��ان  أن  ت����درك  الفلسطينية 
العاجزة  الصغيرة  للفصائل  ملجًأ  وص��ار  لالحتالل 
وقوى التنسيق األمني، فهذه سلطة ألصحاب املصارف 
والبنوك وما يسمى”السالم االقتصادي”، وهذا الكيان 

السلطوي التابع والعميل ال بد أن يسقط”.

في  الفلسطينية  السلطة  أن  على  احلركة  وش��ّددت 
وجودها  على  احلفاظ  هو  الوحيد  “هدفها  الله  رام 
وامتيازاتها الطبقية وهذا لن يأت إال بتعزيز تبعّيتها 
العربي  الفاشي وللنظام  للحلف األمريكي الصهيوني 
ال��رج��ع��ي ع��ل��ى ح��س��اب ش��ع��ب��ن��ا وك���رام���ت���ه وحقوقه 

الوطنية”.

املسار البديل: 
مُشاركة السلطة في لقاء العقبة جرمية ومُقامرة

اجلمعية  ف�����رع  ع����ن  وف�����د  ن���ظ���م 
املغربية للنساء التقدميات بالرباط 
� سال � متارة، يوم اإلثنني 27 فراير 
للمرسبات  تضامنية  زي���ارة   ،2023
األهلية  ام��ت��ح��ان  ف���ي  وامل���رس���ب���ني 
املعتصمات  احمل��ام��اة،  مهنة  مل��زاول��ة 
ف���رع اجلمعية  وامل��ع��ت��ص��م��ني مب��ق��ر 
بتمارة.  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  املغربية 
يأتي في إطار  الذي  وهو االعتصام 
املواطنات  من  الفئة  هاته  نضاالت 
للعديد  تنظيمهم  بعد  واملواطنني 
م��ن االح��ت��ج��اج��ات، أخ��ره��ا الوقفة 
يوم  ال��رب��اط  في  واملنظمة  املمركزة 

األحد 26 فبراير .

الفئة  ه��ذه  ملطالب  االستجابة  السلطات  رف��ض  إن 
من  العديد  دعمتها  والتي  واملواطنات،  املواطنني  من 
مجريات  في  حتقيق  بفتح  والفعاليات،  التنظيمات 
االم���ت���ح���ان م���وض���وع ال���ش���ك���اي���ات واالح���ت���ج���اج���ات، 
لالحتجاجات  التعسفي  املنع  إلى  تلجا  ذلك  وع��وض 
العديد منهم  وإلى تعنيف  التي يخوضونها،  السلمية 
الكرامة،  من  واحلاطة  املهينة  للمعاملة  وتعريضهم 
التعبير  في  للحق  سافرا  وانتهاكا  مدانا  سلوكا  ليعد 
السالمة  في  واحل��ق  السلمي،  االحتجاج  في  واحل��ق 
أمام  املساواة  في  واحل��ق  الشخصي،  واألم��ان  البدنية 

القانون وللعديد من احلقوق واحلريات األخرى.

إن فرع اجلمعية املغربية للنساء التقدميات بالرباط 
� س��ال � مت����ارة، ال����ذي ح��ض��ر ف��ي ع���دد م��ن احملطات 
ضمنها  وم��ن  واملواطنات  املواطنني  لهؤالء  النضالية 
فرع  مبقر  املنظم  الطعام  ع��ن  واإلض���راب  االعتصام 
متارة للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، والذي نقلت 
بسبب  املستشفى  إل��ى  املعتصمات  إح��دى  إث��ره  على 

تدهور وضعها الصحي، فإنه :

واملعنيني  املعنيات  م��ع  ال��ت��ام  تضامنه  ع��ن  يعبر   ����
الذين يخوضون االعتصام واالضراب عن الطعام، ومع 

اللجنة الوطنية لضحايا امتحان احملاماة" بشكل عام.

����� ي��ط��ال��ب ب��االس��ت��ج��اب��ة إل���ى م��ط��ال��ب��ه��ا ف����ورا وفي 
وتنظيم  إع��داد  مجريات  في  حتقيق  فتح  مقدمتها 

امتحان األهلية لولوج مهنة احملاماة

القوات  مارستها  التي  القمع  أشكال  كل  يستنكر   ��
العمومية ضد املشاركني واملشاركات في االحتجاجات 
ويدعو  واملعنيات،  املعنيون  يخوضها  التي  السلمية 
ال��س��ل��ط��ات إل���ى اح���ت���رام ال��ق��ان��ون وم���ا ت��ل��ت��زم ب��ه من 
اتفاقيات دولية حلقوق اإلنسان من احلق في التظاهر 

السلمي واحلق في التعبير.

�� يوجه نداء إلى كل الضمائر احلية والقوى املناهضة 
للظلم والتعسف والتمييز إلى مساندة ضحايا امتحان 
احملاماة في مطالبهم العادلة بإعمال القانون، واحترام 
مجريات  حول  حتقيق  وفتح  املواطنني،  بني  املساواة 
اإلعداد وتنظيم امتحان األهلية ملزاولة مهنة احملاماة 
امتحان  لضحايا  الوطنية  "اللجنة  احتجاج  موضوع 

احملاماة". 

الرباط، في 28 فبراير 2023

فرع اجلمعية املغربية للنساء التقدميات بالرباط 
سال متارة

جمعية النساء التقدميات تتضامن مع ضحايا مبارة احملاماة 
املضربني على الطعام


