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النهج الدميقراطي يدين تخريب نظام التقاعد وسياسة القمع وتدمير البيئة
ويعقد مؤمتره الوطني الرابع أيام  15، 16 و 17 يوليوز بالدار البيضاء

خ���ال اج��ت��م��ع��ه��ا ي���وم ال��س��ب��ت 2 
الكتابة  وق���ف���ت   ،2016 ي��ول��ي��وز 
الدميقراطي  ل��ل��ن��ه��ج  ال��وط��ن��ي��ة 
لعقد  اجلارية  االستعدادات  على 
وتدارست  ال��راب��ع  الوطني  املؤمتر 
ببادنا  العام  الوضع  مستجدات 
واملتسم  الدولي  الصعيد  كما على 
داخليا باستمرار الهجوم املخزني 
مكتسبات  على  األش��ك��ال  املتعدد 
وقررت  وكادحيه،  املغربي  الشعب 

إعان ما يلي:

-1 تستنكر تفاحش الغاء خال 
شهر رمضان هذا، مس العديد من 
املواد الغذائية األساسية وبخاصة 
دون  والفواكه،  واخلضر  األسماك 
ل��ردع��ه بدعوى  ال��دول��ة  تدخل م��ن 

حرية السوق.

ب��ش��دة مت��ري��ر مشروع  ت��دي��ن   2-
تقاعد  ن���ظ���ام  "إص�������اح"  ق���ان���ون 
املوظفني في مجلس املستشارين، 
م��س��رح��ي��ة مخدومة  خ���ال  م���ن 
ال��ت��ي يوجد  ال��ب��ؤس  تعكس ح��ال��ة 
والنقابي  السياسي  املشهد  عليها 
ب��ف��ع��ل االس���ت���ب���داد، حت��ك��م��ت في 
للمخزن  اخلفية  اليد  خيوطها، 

وزرع  األوراق  خ��ل��ط  إل���ى  وت��ع��م��د 
واالستسام  واإلح���ب���اط  ال��ي��أس 
وتدعو  امل��غ��رب��ي��ة  الشغيلة  وس���ط 
وتطوير  امل��ع��رك��ة  م��واص��ل��ة  إل����ى 
للشغيلة  ال��ن��ق��اب��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
وتوسيعها ودمقرطتها وتطهيرها 

من الفساد واملفسدين.

املبدئية  مساندتها  ع��ن  تعبر   3-
الطبقة  نضاالت  لكافة  والفعلية 

مطالب  بتلبية  وتطالب  العاملة 
العمال املضربني فورا وعلى رأسهم 
وفي  ستيل  ومغرب  سامير  عمال 

قطاع الفوسفاط وغيرهم.

من  األط��ن��ان  أالف  أن  تعتبر   4-
من  استيرادها  مت  التي  النفايات 
كوقود  استعمالها  قصد  ايطاليا 
جد  للطاقة  مصدرا  تشكل  فإنها 
في  استعمالها  وس���ي���ؤدي  م��ل��وث 

احتياطية  ومعايير  تدابير  غياب 
ال تعمل بها الصناعة احمللية نظرا 
املزيد من  إلى  وتخلفها  لتبعيتها 
جرمية  ه��ذا  ويعد  البيئة،  تلويث 
بيئة  في  املغربي  الشعب  حق  في 
سليمة، ويضع مسألة استراتيجية 
ال��ب��ح��ث وت��ط��وي��ر م��ص��ادر طاقية 

نظيفة على احملك.

أساليب  اس��ت��م��رار  بقوة  يدين   5-

ال��ق��م��ع ف��ي ح��ق ال��ق��وى املناضلة 
ومنها النهج الدميقراطي وآخرها 
رفض تسلم سلطات والية الرباط 
النهج  لشبيبة  ال��ق��ان��ون��ي  امل��ل��ف 
بصفة  امل���ؤس���س  ال���دمي���ق���راط���ي 
قانونية ال لبس فيها ومنع نشاط 
إشعاعي للنهج الدميقراطي بتازة 
استعمال  م��ن  حرمانه  مت  حيث 
الدولة  باملدينة.حتمل  الشباب  دار 
ال��س��ي��اس��ة اخلرقاء  ع��واق��ب ه���ذه 
الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  أن  م���ؤك���دة 
س��ي��واص��ل ص���م���وده ون��ض��ال��ه إلى 
جانب شعبنا املناضل حتى النصر.

-6 تهيب بعضوات وأعضاء النهج 
معه  واملتعاطفني  ال��دمي��ق��راط��ي 
وأص��دق��ائ��ه إل��ى امل��زي��د م��ن العمل 
الوطني  مؤمتره  إلجناح  والتعبئة 
ال��راب��ع ب��دءا باحلضور ال���وازن في 
اجللسة االفتتاحية التي ستعقد 
محمد  )م��س��رح  البيضاء  ب��ال��دار 
يوم  ال��س��وداء(  بالصخور  السادس 
على   2016 ي��ول��ي��وز   15 اجل��م��ع��ة 

الساعة اخلامسة بعد الزوال.

الكتابة الوطنية.<

تصعيدا  األخ��ي��رة  الفترة  عرفت   
للمخزن  ال��ع��دوان��ي  ال��ه��ج��وم  ف��ي 
مكاسب  على  الرجعية  وحكومته 
املناضلة  وال��ق��وى  املغربي  الشعب 

واألصوات احلرة :

– مصادقة املجلس احلكومي يوم 
9 يونيو 2016 على التعديات في 

القانون اجلنائي

 770-15-2 رق��م  املرسوم  مترير   –
عقود  مبوجب  بالتشغيل  املتعلق 
املجلس  في  العمومية  ب����اإلدارات 

احلكومي يوم 24 يونيو 2016.

–  مترير مشاريع قوانني التقاعد 
 28 ي��وم  املستشارين  مجلس  ف��ي 

يونيو 2016

ال���ص���ادر ع���ن محكمة  احل���ك���م   –
النقض الذي مينع تأسيس حزب 

األمة

– احلكم اجلائر في حق الصحفي 
حميد املهداوي

على  للتضييق  ذل��ك  ك��ل  ينضاف 
أنشطتها  ومنع  املناضلة  ال��ق��وى 

اإلنسان  حقوق  أبسط  وانتهاك 
وارتفاع  أوت��ن��ي��ل(  ع����ادل  )ح���ال���ة 
املتابعة  و/أو  االع��ت��ق��ال  ح���االت 
أو  السياسي  النشاط  على خلفية 
الشعبية  النضاالت  وقمع  النقابي 
)حالة عمال “املغربية للصلب”(…

بناء على ذلك، فإن املكتب الوطني 
يعلن  الدميقراطي  النهج  لشبيبة 

للرأي العام ما يلي:

املخزني  ال��ع��دوان  بهذا  تنديده   –
على مكاسب الشعب املغربي وعلى 
واألص��وات احلرة  املناضلة  القوى 
الهشاشة  لتعميم  ي��ه��دف  ال����ذي 
العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  وت��ف��ك��ي��ك 
وإسكات  العامة  احل��ري��ات  وض��رب 

األصوات احلرة.

ال����ق����وى احلية  ك���اف���ة  دع����وت����ه   –
أوس���ع جبهة  لتشكيل  ال��ب��اد  ف��ي 
الاشعبية  للمخططات  للتصدي 

التي مت متريرها أخيرا أو التي يتم 
التحضير لتمريرها.

النقض  محكمة  حلكم  إدان��ت��ه   –
القاضي مبنع تأسيس حزب األمة 
وي��ت��ض��ام��ن م��ع ه���ذا األخ��ي��ر في 
نضاله املشروع من أجل احلق في 

التنظيم

إدان����ت����ه ل��ل��ح��ك��م اجل����ائ����ر في   –
املهداوي  حميد  الصحفي  ح��ق 

املعطي  امل���ؤرخ  متابعة  واس��ت��م��رار 
منجب والنشطاء الستة.

أوتنيل  ع�����ادل  م���ع  ت��ض��ام��ن��ه   –  
أجل  م��ن  امل��ش��روع��ة  معركته  ف��ي 
احلق في السكن والعيش الكرمي. 
حلقه  بانتزاعه  باملناسبة  ويهنئه 
ف���ي ال��س��ك��ن ك��م��ا ي���ج���دد دعمه 
كافة  حتقيق  ح��ت��ى  معركته  ف��ي 

مطالبه.

“املغربية  ع��م��ال  م��ع  تضامنه    –
البطولية  معركتهم  في  للصلب” 
املتكرر  الهمجي  التدخل  وإدان��ت��ه 

لقوى القمع في حقهم.

كافة  س���راح  ب��إط��اق  مطالبته   –
املعتقلني السياسيني ببادنا ومن 
بينهم وفاء شرف وأحمد بوعادي 
ومطالبته بإسقاط املتابعة في حق 

رفيقنا أيوب حبراوي بتطوان.<

  املكتب الوطني  
الرباط في 30 يونيو 2016

شبيبة النهج الدميقراطي تدين العدوان على املكتسبات وقمع القوى املناضلة 
واألصوات احلرة وتدعو لتشكيل أوسع جبهة للتصدي له 
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مكانة  االجتماعية  املطالب  حتتل 
اجلماهير  اه��ت��م��ام��ات  ف���ي  رئ��ي��س��ي��ة 
الكادحة بل حتى الطبقات االجتماعية 
امل����ت����وس����ط����ة. ول����ق����د ك����ان����ت امل����راف����ق 
االج��ت��م��اع��ي��ة ه���ي ال��ض��ح��ي��ة األول����ى 
لسياسات الدولة وحكومتها الرامية إلى 
التخفيف من حدة األزمة االقتصادية 
أجل  فمن  املغرب.  والزال  عاشها  التي 
وامليزانيات  امل��ص��اري��ف  م��ن  التخفيف 
تقليص  إل��ى  ال��دول��ة  تتوجه  امل��رص��ودة، 
إلغائها.  إل���ى  ح��ت��ى  ب���ل  االع���ت���م���ادات 
وتعرضت  اخل���ص���اص  ت���راك���م  وه���ك���ذا 
إلى  ومرافقها  االجتماعية  اخل��دم��ات 

والتدمير. التهميش 

الصحة  م��رف��ق  إل��ى  ال��ي��وم  سنعرض 
وهو املرفق الذي سبق لنا وأن خصصنا 
وف��ي عددنا  ج��ري��دت��ن��ا،  م��ن  ملفات  ل��ه 
احلالي تناولنا بعضا من أوجه مشاكل 

قطاع الصحة العمومية.

أن  زاوي��ة  م��ن  امل��رف��ق  لهذا  سنعرض 
ت��وف��ي��ر اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة ه���و حق 
للمواطنات  األس��اس��ي��ة  احل��ق��وق  م��ن 
الازمة  باجلودة  وتوفيره  واملواطنني، 
وب��ال��وف��رة ال��ض��روري��ة ه��و واج���ب على 
الدولة التي عليها حتقيقه بدون لف أو 
2011 حيث  دوران كما وقع مع دستور 
وجعلتها  املسؤولية،  ه��ذه  من  تنصلت 
الترابية  اجل���م���اع���ات  م���ع  م��ش��ت��رك��ة 
وغيرها وحيث اعتبرت أن دورها يكمن 
ف��ق��ط ف��ي ال��ع��م��ل ق���در اإلم���ك���ان على 

توفيره وليس التزامها بذلك.

امل���واط���ن���ات  جل��م��ي��ع  ح���ق  إَذا  إن����ه 
واملواطنني وهو واجب على الدولة وهي 

ملزمة بتوفيره.

ومن هذه الزاوية يطرح كيف السبيل 
إلى احلصول على هذا احلق؟ إلى حد 
الساعة مت التعامل مع هذا املرفق ومع 
مطالب الشعب إزاءه بطريقة سطحية 
فاكتفت  ال��ق��وي��ة،  اإلرادة  فيها  تنعدم 
القوى السياسية بإدراج مطالب الصحة 
االنتخابية  برامجها  ضمن  العمومية 
أو غيرها بدون أن تخوض على أساسها 
فترك  الفرد  املواطن  أما  نضال.  أدن��ى 
يكون  ما  غالبا  لوحده  مصيره  يواجه 
يقدم  الذين  الفرقاء  كل  تكالب  ضحية 
ونتيجة  واح��ت��ج��اج��ات��ه.  ش��ك��واه  ل��ه��م 
ه���ذه احل��ال��ة ي��ك��ون ال��راب��ح ه��و الدولة 
ألن���ه���ا اس��ت��ط��اع��ت أن ت��خ��م��د إح���دى 
استطاعت  ب��ل  االجتماعية  اجلبهات 
قطاع  إل��ى  اجتماعيا  مرفقا  حت��ول  أن 
يبحث  اخل�����اص  ل��اس��ت��ث��م��ار  م���رب���ح 
ف��ي��ه ع��ن ت��ق��وي��ة ف��ائ��ض ال��ق��ي��م��ة التي 
أخرى.  ق��ط��اع��ات  ف��ي  تتناقص  ب��ات��ت 
ومعه  التبعية  الرأسمالية  إنتاج  فنمط 
عبر  اليوم  يتمدد  األجنبي  الرأسمال 
تسليع  عبر  أو  االجتماعية  القطاعات 
اخل����دم����ات ال��ع��م��وم��ي��ة وه�����ذا من���وذج 

حملاولة حل أزمته البنوية.

املتأزمة  ال��وض��ع��ي��ة  ه����ذه  مل��واج��ه��ة 
تفكيرها  تغيير  املناضلة  القوى  على 
عملها  أساليب  تغيير  ثم  املوضوع  في 
واشتغالها. وحتى ال نتيه في التفاصيل 
أساسية  أمور   3 على  االشتغال  نقترح 

وجوهرية:

املشكل  وحت���دي���د  اخ��ت��ي��ار  أولها: 
الكادحة  اجلماهير  على  يطرح  ال��ذي 
ف��ي م��س��أل��ة ال��ص��ح��ة ب��اع��ت��ب��اره املشكل 
الرئيسي والذي بدون حله لن نستطيع 
حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب أخ����رى، ألن���ه يشكل 
العمود الفقري ملرفق الصحة العمومية 

البنية  توفير  هو  املشكل  وهذا  ببادنا، 
التحتية والتأطير الطبي الضروري. أي 
الصحية  وامل��راك��ز  املستوصفات  توفير 
ومقبول  معقول  ب��ع��دد  واملستشفيات 
وبتوزيع عادل حسب املناطق واجلهات. 
أو  البنايات  لهذه  معنى  أي  يكون  ول��ن 
تكن مؤطرة حقيقة  لم  إذا  التجهيزات 
أطباء وممرضني   - بأطر طبية  وفعا 
البنية  ه��ذه  فتوفير   - إداري  وط��اق��م 
واجبات  م��ن  ه��ي  وال��ب��ش��ري��ة  التحتية 
كاهل  على  تلقى  أن  ميكن  وال  ال��دول��ة 
قطاع  أو  ترابية  جماعات  م��ن  غيرها 

خاص.

أن  امل��ن��اض��ل��ة  ال��ق��وى  ع��ل��ى  ثانيها: 
العمومية  ال��ص��ح��ة  م��س��ال��ة  إل���ى  تنظر 
برنامجها  في  تضمنها  جديدة  نظرة 
ذلك  تفعل  وه��ي  النضالية.  وخططها 
وبأهمية  األولويات  ترتيب  قاعدة  على 
اجلماهير  استعدادات  حسب  املطالب 
تبني  نتائج  حتقيق  وب��ه��دف  للنضال 
احلركة  ت��ط��وي��ر  ف��ي  مستقبا  عليها 
رفع  بل  املكتسبات،  وان��ت��زاع  النضالية 
النضال  بضرورة  اجلماهير  هذه  وعي 

من أجل التغيير اجلذري والذي بدونه 
الصحة  ف��ي  احل��ق  وينتزع  يتحقق  ل��ن 
بشكل جيد ويخدم تطور شعبنا ورقيه 
اجلسماني والنفسي. ولكي حتقق هذه 
القيام  عليها  البرامج  هذه  مثل  القوى 
برامج  إلى  وحتويلها  الدراسات  بإجناز 
إلى جميع  بها  تتوجه  مطلبية مدققة 
دواليب الدولة وتضعها أمام مسؤوليتها 
ف����ي ت����ده����ور ه�����ذا امل����رف����ق احل���ي���وي 
واالستراتيجي في حياة شعبنا، وتسد 
والتسليع  االس��ت��غ��ال  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق 

املتسارع ببادنا.

أن حتارب  امل��ن��اض��ل��ة  ال��ق��وى  وع��ل��ى 
التي  اجل��م��ع��ي��ات  أو  األح�����زاب  ج��م��ي��ع 
لتجعل  القطاع  هذا  مأساة  على  تركب 
منه مطية لبيع الوهم جلماهير شعبنا 
لتوسيع  م��ج��اال  أي��ض��ا  م��ن��ه  أو جت��ع��ل 

نفوذ القطاع اخلاص.

أن  املناضلة  ال��ق��وى  ه��ذه  على  كما 
صفوف  في  املنتشرة  االتكالية  حت��ارب 
التي  الكادحة تلك االتكالية  اجلماهير 
أشخاص  الضحايا  ه��ؤالء  م��ن  جعلت 
يحقق  أو  عنهم  ي��ن��وب  م��ن  ينتظرون 

لهم مطالبهم.

جتعل  أن  املناضلة  ال��ق��وى  على  إذا 
نصب أعينها مواجهة ثاثية في املقام 
واجباتها  من  واستقالتها  الدولة  األول 
ومواجهة  العمومية  الصحة  في مجال 
تستغل  التي  وغيرها  السياسية  القوى 
قاعدتها  ولصالح  لصاحلها  املرفق  هذا 
املصلحة  ع��ل��ى  ض����دا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اجلماهير  استنهاض  وأخيرا  العامة، 

للدفاع عن حقها في الصحة والعاج.

ثالثها : إن انتزاع احلق في الصحة 

املعنية  والعاج هو من فعل اجلماهير 
لتصريفها  قابلة  غير  مهمة  وه��ي  ب��ه 
غيرها  بأن  التوهم  أو  احلق  إعطاء  أو 
أن ينوب عنها في حتصيل ذلك  ميكن 
احل����ق. إذا ع��ل��ى اجل��م��اه��ي��ر ف��ي عني 
وتتذاكر حول ضرورة  أن تنهض  املكان 
الطبي  والتأطير  التحتية  البنية  توفر 
هذا  يشتغل  لكي  ال��ض��روري  واإلداري 
الفكرة  ه���ذه  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب  امل���رف���ق. 
واض��ح��ة ع��ن��د اجل��م��ي��ع وب���أن اجلميع 
م��ع��ن��ي ب��ه��ا وب���ض���رورة م��س��اه��م��ت��ه في 
تلك  ت���ب���ح���ث  س���اع���ت���ه���ا  حت���ق���ي���ق���ه���ا. 
وانتزاع  ف���رض  ط���رق  ف��ي  اجل��م��اه��ي��ر 
ومتابعة  اإلجناز  مراقبة  ثم  حتقيقها 
سير املرفق وتطوره إلى األحسن وليس 
ففي  التدبير.  وس���وء  وال���ردة  ال��ت��راج��ع 
جتد  اجلماهيرية  احلركية  هذه  غمرة 
الكثير  املناضلة كأفراد وإطارات  القوى 
مساندة  ف��ي  ف��ع��ل��ه  عليها  ي��ج��ب  مم��ا 
اك��ت��س��اب الوعي  ت��ل��ك اجل��م��اه��ي��ر ف��ي 
األدوات  وب���ن���اء  ن��ف��س��ه��ا  ت��ن��ظ��ي��م  وف���ي 
مراحل  كل  مبتابعة  الكفيلة  املستقلة 
قاعدة  وعلى  النضالية.  احلركة  إجناز 
وتتشابك  الوعي  يتطور  احلركية  هذه 
إلى  وترقى  البرامج  وتتداخل  املطالب 
تناول السياسات العامة وفضح طبيعة 
الفرص  تتحني  والتي  املستغلة  الدولة 
م��ن أج��ل ال��ت��راج��ع واالن��ق��ض��اض على 
املكتسبات، وسجن وعي اجلماهير في 
الضيقة.  واملطلبية  اجلزئية  النضاالت 
املستوى  ه��ذا  ملثل  ال��رق��ي  إمكانية  إن 
جتربة  اجلماهير  تعيش  أن  يستلزم 
واملنظم  امل��ش��ت��رك  ال��ن��ض��ال  خ��وض��ه��ا 
امل��ك��ت��س��ب��ات وجتربة  وجت��رب��ة حت��ق��ي��ق 
ال���دود على  ال��ص��راع م��ن أج��ل  خوضها 
وسياستها  الدولة  ضد  املكتسبات  تلك 
أهمية  اجل��م��اه��ي��ر  ت��ل��ك  وس��ت��ل��م��س 
املعبر  السياسي  التنظيم  مع  التعاطي 
حقا على مصاحلها وليس تلك القوى 
املتاجرة بهمومها والتي خذلتها أو هي 

مستعدة خلذالنها في أقرب فرصة.

بات  وال��ع��اج  الصحة  ف��ي  احل��ق  إن 
البرامج  وفي  الفكر  في  تغييرا  يتطلب 
وف���ي اخل��ط��ط ال��ن��ض��ال��ي��ة. إن���ه يشكل 
اجلماهيري  للنضال  ميدانية  جبهة 
فيه  ت���س���اه���م  أن  مي���ك���ن  احل���ق���ي���ق���ي 
جبهة  ض��م��ن  امل��ن��اض��ل��ة  ال��ق��وى  جميع 
واالجتماعية.  االق��ت��ص��ادي��ة  احل��ق��وق 
وه�����ي ج��ب��ه��ة م��ع��ن��ي��ة ب��ج��م��ي��ع رب����وع 
مهوال  ب����ات  اخل���ص���اص  ألن  امل���غ���رب 
كادحوه  وخ��اص��ة  امل��غ��رب  الشعب  وب��ات 
ضحية  ه��و  ب��ل  البطيء  للقتل  عرضة 
الضعفاء  تستهدف  دميغرافية  سياسة 
سياسة  إنها  احملتوم  للموت  وتدفعهم 
شفقة  وال  رحمة  ال  بئيسة  مالتوسية 
في جعبتها جتاه الكادحني. إنهم فًقروا 
هذا الشعب - أكثر من 13 مليون حتت 
نحو  يدفعونه  وه��اه��م   - الفقر  عتبة 

القبر دفعا<

كلمة العدد
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مجرد  الصحة  ف��ي  احل��ق  الزال 
أقرب  يبدو  ال��ي��وم.  مغرب  ف��ي  شعار 
–اجتماعيا  عرجنا  كلما  احللم  إلى 
الواقعة  الطبقات االجتماعية  إلى   -
في أسفل هرم التراتب االجتماعي. 
نحو   – م��ج��ال��ي��ا   – ت��وغ��ل��ن��ا  وك��ل��م��ا 
القروية  املناطق  الصغرى وفي  املدن 
املغرب  يسمى  ما  عن  بعيدا  النائية 
الهش  النافع. ذلك هو واقع الصحة 
ق��راءة تقرير اجلمعية  الذي تخلفه 
السنوي ل  اإلنسان  املغربية حلقوق 
2015 في محور خاص بعنوان احلق 
التقرير  الصحة. ونظرا ألهمية  في 
نعتمده مصدرا رئيسيا للكشف عن 
واق���ع الصحة ف��ي امل��غ��رب م��ن زاوية 

نظر مقاربة احلق في الصحة .

مغرب  أن  االن��ت��ب��اه  يثير  م��ا  أول 
لم  الزال  والعشرين  ال��واح��د  ال��ق��رن 
ي��ق��ت��رب ي��وم��ا م���ن 9 ف���ي امل��ئ��ة من 
الصحة.  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
النسبة التي حددتها املنظمة العاملية 
للصحة في مؤشر احلق في الصحة. 
فنسبة التمويل العمومي من امليزانية 
في   6 تتعد  ل��م   2015 لسنة  العامة 
املئة. ويزداد الطني بلة أن املغرب يقع 
في مرتبة ما قبل اجلارتني اجلزائر 
 8،8 ب  وتونس  ونصف.   10 بحوالي 
الوسط  على  وباالعتماد  امل��ئ��ة.  ف��ي 
احل���س���اب���ي. مي��ك��ن اس��ت��خ��اص أن 
 10000 لكل  ومم��رض  طبيب  هناك 
م���واط���ن وم���واط���ن���ة. ب��ي��ن��م��ا احلد 
األدن�����ى ل��ل��ح��دي��ث ع��ن ش���يء اسمه 
احلق في الصحة. احملدد من طرف 
املنظمة العاملية للصحة هو 8 أطباء 
ومرة  ومواطنة.  مواطن   1000 لكل 
أخرى نقع في الترتيب حتت تونس 

واجلزائر . 

ويطال عدم توفر مؤشرات احلق 
والضوابط  اآلل��ي��ات  ك��ل  الصحة  ف��ي 
ال���ت���ي ع��ي��ن��ت��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة امل���ذك���ورة. 
وي��س��ت��م��ر امل���غ���رب دائ���م���ا ف���ي هذه 
م��ا دون اجل��زائ��ر وتونس  امل��ؤش��رات 
في الترتيب. ويتفوق املغرب عليهما 
املئوية  ال��ن��س��ب��ة  م���ؤش���ر  ف���ي  ف��ق��ط 
الصحة  على  لألسر  املباشر  لإلنفاق 
بذلك  متخطيا  امل���ئ���ة.  ف���ي   57 ب 
النسبة املئوية التي حددتها املنظمة 

20 في  أقل من  للصحة في  العاملية 
املئة. بسبب غاء األدوية في املغرب. 
كما  ال���دواء  استهاك  بسبب  وليس 

قد يبدو. فمعدل االستهاك للدواء 
 350 لم يتخط   2015 بالدرهم سنة 
بينما ف��ي اجل��زائ��ر وص��ل 730 وفي 

تونس 880.

ال��ت��ي تعتمدها  ل��ذل��ك "اآلل��ي��ات   
الدولة املغربية ضعيفة جدا –حسب 
حلقوق  امل��غ��رب��ي��ة  اجلمعية  ت��ق��ري��ر 
اإلنسان - مقارنة مع ما تنص عليه 
ال��ع��امل��ي��ة وكذلك  ال��ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
مقارنة مع دول اجلوار. في حني في 
املغرب هناك تشجيع خلوصصة هذا 
القطاع من خال الكثير من املبادرات 
ال��ت��ي تشجع ال��ق��ط��اع اخل���اص على 
حساب القطاع العام وأهم نقطة التي 
استمرار  ه��ي  عليها  ال��وق��وف  يجب 
حتمل ال��ع��ائ��ات ال��ع��بء األك��ب��ر في 

للعاج ".

البشرية.  امل�����وارد  م��وض��وع  وف���ي 
"عرفت سنة 2015 تخصيص 2000 
لكنها  الصحة.  ل���وزارة  شغل  منصب 

على  موظف   1300 بإحالة  متيزت 
املناصب  أن  ي��ع��ن��ي  مم���ا  ال��ت��ق��اع��د 
ال��ص��اف��ي��ة ال���ت���ي خ��ص��ص��ت ل�����وزارة 

منصب   700 ت��ت��ج��اوز  ال  ال��ص��ح��ة 
شغل. وهو رقم قليل أمام اخلصاص 
ال����ذي ي��ع��رف��ه ال��ق��ط��اع س����واء فيما 
املمرضني  األط��ب��اء  بسلك  يتعلق 
من  امل��غ��رب  يعتبر  حيث  والتقنيني 
منظمة  تصنفها  ال��ت��ي  ال����دول  ب��ني 
الصحة العاملية بأنها تعاني خصاصا 
قطاع  مبوظفي  يتعلق  فيما  كبيرا 
ه����ذا اخلصاص  وي���ق���در  ال��ص��ح��ة. 
بالقطاع  ممرض   9000 إلى  ب7000 
العام. بل هناك خصاص حتى داخل 
أن  ح��ي��ث  اجل��ام��ع��ي��ة.  املستشفيات 
هناك أقساما باملستشفى اجلامعي 
ابن سينا حيث جند ممرضة واحدة 

ألكثر من 20 مريضا". 

ومقارنة مع تقرير اجلمعية لسنة 
التحتية  البنيات  أن  ياحظ   2014
ومازال  يذكر.  تغير  عليها  يطرأ  لم 
الوضع يتسم بضعف البنيات التحتية 
خاصة بالعالم القروي. ف 250 وحدة 
صحية الزال��ت مغلقة لنقص املوارد 

ال��ب��ش��ري��ة. وه���ن���اك م���راف���ق تفتقد 
األساسية  ال��ض��روري��ات  أب��س��ط  إل���ى 
العديد  وت��ش��ي��ر  ال���ق���روي.  ب��ال��وس��ط 

االجتماعية  امل��واق��ع  صفحات  م��ن 
املزري  ال��وض��ع  إل��ى  أحيانا  وبالصور 
عنه  امل��غ��رب. فضا  م��دن  مبختلف 
اجلامعية.  امل��س��ت��ش��ف��ي��ات  داخ�����ل 
العالم  وم��واط��ن��ات  مواطنو  زال  وال 
ال����ق����روي ي���ج���دون أن��ف��س��ه��م وسط 
املتراكمة  اإلش���ك���االت  م��ن  سلسلة 
تعمل على تكريس مزيد من عزلتهم 
''أكثر من 12 مليون  وتهميشهم. ف 
م��غ��رب��ي ي��ع��ان��ون ال��ه��ش��اش��ة'' حسب 

اإلحصاءات الرسمية .

إقرار  أنه رغم  واملثير لاستغراب 
 00-65 ال��ص��ح��ي��ة  التغطية  ق��ان��ون 
الزالت  الصحية.  باحلماية  املتعلق 
هناك الكثير من القوانني التنظيمية 
التي لم تر النور. كما أن في تطبيقه 
ك��ث��ي��ر م���ن امل��ش��اك��ل خ��اص��ة اجلزء 
والتغطية   .)RAMED( ب  املتعلق 
وثلث  احل�������رة.  ل��ل��م��ه��ن  ال��ص��ح��ي��ة 
–على أقل تقدير- يوجدون  املغاربة 
أن  ك��م��ا  ال��ص��ح��ي��ة.  التغطية  خ����ارج 

للمعوزين  الصحية  التغطية  نظام 
يعاني  م���ازال  تعميمه.  م��ن  بالرغم 
من مشاكل عديدة في تدبير املوارد 
املالية. أما على املستوى التشريعي. 
فلم يترجم بتحديد من سيوكل إليه 
تدبير هذا النظام. كما أنه لم يساهم 
في وصول املعوزين للعاج. وال يزال 
تكاليف  ت��أدي��ة  ع��ن  امل��غ��رب متخلفا 
العاجات. فتمويل العاجات يعتمد 
املباشر  األداء  على  األول��ى  بالدرجة 
الصحية  املصاريف  فحصة  لألسر. 
بطريقة  األس�����ر  ت��ت��ح��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
باحتساب  ولكن   57% تبلغ  مباشرة 
مصاريف التنقل واإلقامة تصل إلى 
املستشفيات  %64. ال جتتذب منها 
يذهب  والباقي   %4،4 إال  العمومية 
إل���ى امل��ص��ح��ات اخل���اص���ة ف���ي املدن 

الكبرى حيث تتمركز أهم املراكز.

فاالختاالت الكبيرة التي عرفها 
نظام ''راميد'' وعدم تلبيته حلاجات 
دفع  إل��ى  البعض  يضطر  املواطنني 
بأكثر  الرئة".  "سرطان  عاج  تكلفة 
من 35 أل��ف دره���م. وأخ���رون كلفهم 
القولون" مبلغ وصل  عاج "سرطان 
إل���ى 31 أل���ف دره����م. "س��رط��ان عنق 
الرحم واحلنجرة" وصل عاجه إلى 
50 أل��ف دره��م. ثم "س��رط��ان الثدي" 
ولعل   .. دره����م  أل���ف   30 إل���ى  وص���ل 
أمثلة  أح��د  الباهظة  التكاليف  ه��ذه 
احلق  مع  الهوامش  مغاربة  معاناة 
مناذج  أنها  على  فضا  الصحة  في 

توضح أحد عوامل تفقير األسر.

ولعل هذه املعطيات التي أشار إليها 
ل  السنوي  املغربية  اجلمعية  تقرير 
2015. تعبر عن مدى تفاقم معاناة 
الطبقات  خاصة  املغربي.  املجتمع 
الفقيرة مع الصحة في ظل سياسة 
فيه  تسير  ال��ذي  للصحة  خوصصة 
هجوم  سياق  وف��ي  الدولة-السلطة. 
رأس��م��ال��ي ي��ح��ول ك��ل م��ا يطاله إلى 
سلعة وبضاعة. يبدو أن الدولة رهينة 
تعاليمه  تطبيق  على  وحريصة  ل��ه 
صندوق  وص���ف���ات  ع��ب��ر  ب���احل���رف 
النقد الدولي والبنك العاملي وبأسماء 
بلسان  امل���خ���زن  ي��س��م��ي��ه��ا  ج��م��ي��ل��ة 
الهيكلية  اإلص����اح����ات  احل��ك��وم��ة 

الكبرى . .<

 احلق في الصحة مجرد حلم ملغاربة الهامش
محمد لعنيبي

امعانا  يف تنفيذ ها للسياسة الليربالية املتوحشة املمالة من طرف مؤسسات الدوائر االمربيالية  يف املجاالت االجتماعية، تتجه الدولة املغربية 

بخطى حثيثة نحو التخلص من "عبئ" قطاع الصحة بتخفيض امليزانية املخصص له وجعله تحت رحمة جشع مافيات القطاع الخاص املحيل 

واألجنبي الذي جعل منه مجاال للنهب وتراكم الرثوة لتجعل ماليني من الفقراء واملهمشني بل حتى باقي الفئات الشعبية تكتوي بواقع هذا القطاع 

املريض والذي يزداد استفحاال سنة بعد أخرى
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الدولة املغربية  ترهن قطاع الصحة للرأسمال وحتمل أزمته للعاملني به 
ال��غ��ال��ي اخلبير  ي���رى د ع��زي��ز 
منسق  ونائب  الصحة  مجال  في 
االئ����ت����اف م���ن أج����ل احل����ق في 
األزم��ة بقطاع  أن حصر  الصحة، 
ح��ي��وي م��ث��ل ال��ص��ح��ة ف��ي نطاق 
وحتميل  أهميتها  على  األخ��اق 
بالقطاع  ال���ن���ه���وض  م���س���ؤول���ي���ة 
العنوان  ه����ي  ف���ق���ط،  ل���ألط���ب���اء 
كلمة   في  لانتباه  املثير  العريض 
أل��ق��اه��ا ع��ب��د اإلل����ه ب��ن��ك��ي��ران في 
للصحة  الثاني  الوطني  امللتقى 
الذي نظمه قطاع أطباء وصيادلة 
ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة، رمبا 
احلزب،  ألط��ب��اء  التعبئة  سياق 
ملسلسل  ال��ع��ام  ال����رأي  وحتضير 
القطاعات  وخ��وص��ص��ة  تفويت 
الصحة  فيها  مب��ا  االجتماعية 
التبرير تتضخم لدى  آلية  جعل 
بنكيران فألح على أن الرفع من 
املوارد املالية والبشرية لن يضمن 
جودة اخلدمات بالشكل املطلوب، 
األطباء  مباشرة  هو  احل��ل  وأن 
أن���ف���س���ه���م مل���ه���م���ات اإلص������اح، 
والقيام بنقد ذاتي ألنفسهم بدل 
ت��رك��ي��زه��م ع��ل��ى ان��ت��ق��اد الوضع 

احلالي للقطاع.
الغالي  ل��ع��زي��ز  ت��ص��ري��ح  وف���ي 
أجل  االئتاف من  نائب منسق 
اإلله  عبد  موقف  ح��ول  الصحة 
أكبر  املوضوع  "إن  قال  بنكيران، 
م��ن اخ��ت��زال��ه ف��ي ه��ذا اجلانب، 

اجلهاز  رئ���ي���س  وت���ص���ري���ح���ات  
للرأي  تقول  أن  تريد  التنفيذي 
العام – أو هذا مؤداها - أن القطاع 
إصاحه،  من  وميؤوس  يحتضر، 
وم���ن األف��ض��ل االه��ت��م��ام ب���ه، بل 
ورمبا يجب رفع اليد عنه، وإيقاف 
بامليزانية  ي��ت��ع��ل��ق  م��ج��ه��ود  أي 
لصالح قطاع الصحة". ومثل هذا 
الكام اعتبرناه ونعتبره  -يضيف 
الغالي - مؤشر على االجتاه نحو 
اخلوصصة، وداللة على استمرار 
زاوية  م��ن  للصحة  ال��دول��ة  ن��ظ��رة 
إل���ى صحة  م��ال��ي��ة ص��رف��ة، تنظر 

كخدمة  وليس  كعبء،  املواطنني 
في  للحق  تستجيب  اجتماعية 
من حقوق  باعتباره حق  الصحة 

اإلنسان واملواطنة .
في  ال��ت��ي��ئ��ي��س  خ���ط���اب  إن  
الصحة  قطاع  إص��اح  إمكانيات 
وإمكانية إعادة النظر في السياسة 
ف���ي تسويق  ي���ن���درج  ال��ص��ح��ي��ة  
خطاب انعدام األمل في اإلصاح، 
ويندرج مسلسل تنصل الدولة من 
كان  املجتمع،  اجت���اه  التزاماتها 
على رئيس احلكومة، بدل الهروب 

"أن  ب  االع��ت��راف  التشكيك،  إل��ى 
الصحة  ق��ط��اع  ميزانية  وضعية 
ال ت��ل��ب��ي احل���اج���ي���ات ف���ازال���ت 
االعتمادات املخصصة للقطاع  لم 
امليزانية  %10 من  إلى  تصل بعد 
الحترام  للدولة،  العامة  السنوية 
توصية   الصحة حسب  احل��ق في 
حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  الصحة  منظمة 
الطاقم  ف���ي  اخل���ص���اص  ي���ق���در 
األطباء  م��ن   7000 ب  ال��ص��ح��ي 

و15000 من املمرضني".
وأشار نائب منسق االئتاف إلى 

أنه في ظل هكذا وضع  ال حتترم 
ف��ي��ه ال��دول��ة ال��ت��زام��ات��ه��ا، يصعب 
امل��وض��وع على  ف��ي  النقاش  إث���ارة 
للطاقم  املسؤولية  أس��اس حتميل 
الصحي في غياب مكونات القطاع 
ككل، وفي مقدمتها االفتقار إلى 
العجز  وح��ال��ة  التحتية  البنيات 
"ألنه  البشرية،  للموارد  امللحوظ 
كيف ميكن مطالبة ممرض يرمى 
ب��ه ل��وح��ده ف��ي القفار وب���دون أي 
رع���اي���ة جيدة  ي��ق��دم  أن  وس���ائ���ل 
مبستوصف غارق في اخلصاص؟ 
باحملاسبة  املطالبة  ميكن  كيف 
وانتظار عمل ذو جودة عالية فقط 
واختصاصي  ج�����راح  ب��خ��م��س��ني 
بأمراض القلب بالقطاع العام، في 
حني أن أمراض القلب والشرايني 
ج���د م��ن��ت��ش��رة ب��امل��غ��رب؟ ونفس 

األمر بالنسبة ألطباء التخدير".
الصحي  ال��ق��ط��اع  وض��ع��ي��ة  إن 
باملغرب هشة، يشير عزيز الغالي، 
ونظام الولوج إلى العاج  العمومي 
ي��ع��ج��ز ع���ن اح��ت��ي��اج��ات جميع 
 85 ب��أن   التذكير  السكان، ويكفي 
النساء املسنات ال  امل��ئ��ة  م��ن  ف��ي 
وأن ثلث  رام���ي���د،  م��ن  ي��س��ت��ف��دن 
فقط  القروي  الوسط  في  النساء 
الطبية  املتابعة  من يستفدن من 

أثناء احلمل .< 

امل���ن���ظ���وم���ة ال���ص���ح���ي���ة هي 
التنظيمية  ال��وس��ائ��ل  م��ج��م��وع 
توفرها  ال��ت��ي  واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الدول لضمان اخلدمات الصحية 
لتوفير  واستمراريتها  ألف��راده��ا 
يستوجب  مما  الصحية  العدالة 
مسبقا توفير متويل كاف وموارد 

بشرية ُكفؤة وتدبير معقلن. 
ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة ال مي��ك��ن ان 
ت��ت��ح��ق��ق أه���داف���ه���ا امل��ع��ل��ن��ة إال 
واملفهوم  احمل���������ددات  ب����إدم����اج 
حالة  هي  مبا  للصحة  الشمولي 
اجلسديه  السامة  اكتمال  م��ن 
وال��ع��ق��ل��ي��ه واالج��ت��م��اع��ي��ه و ال 
ت��ن��ح��ص��ر ف����ي ان����ع����دام امل����رض 

والعجز.
م����ن����ذ ف����ج����ر االس����ت����ق����ال 
املنتهجة  والسياسات  السياسي 
ال���ص���ح���ي تخضع  امل����ج����ال  ف����ي 
والدولية  احمل��ل��ي��ة  ل��ل��ض��غ��وط��ات 
للبرامج  التمويات  الستجداء 
ال��ص��ح��ي��ة. وت��ض��غ��ط ف��ي اجتاه 
املصالح  يناسب  ما  مع  قولبتها 
عبر  احل��اك��م��ة  للكتلة  الطبقية 
التمويه  هدفه  تضليلي  خطاب 
عن األهداف احلقيقية للسياسة 

القطاعات  في  املتبعة  املخزنية 
االجتماعية وحتويلها إلى مجال 
ربحي الرأسمال. وميكن تقسيم 

هذا املسار إلى مراحل:
 :  1978 إل�����ى   1956 -م�����ن 
املرحلة  عن  امل��وروث  االستشفاء 

االستعمارية.
-من 1979 إلى 1982 : نتائج 
العاملية  أملا أطا )املنظمة  مؤمتر 
للصحة( وحتوير شعاره "الصحة 
أجل  من  "جميعا  إل��ى  للجميع" 

الصحة".
-من 1983 إلى 1995 : نتائج 
برنامج التقومي الهيكلي والتخلي 

عن دولة الرعاية.
-من 1996 إلى 2002 : التفكير 

في متويل القطاع الصحي.
-منذ 2003 : فرض التغطية 
وجتريب  اإلج���ب���اري���ة  ال��ص��ح��ي��ة 
انتهاء  الطبية  امل��س��اع��دة  ن��ظ��ام 

بتعميمه في مارس 2012.
احلالية  الصحية  فاملنظومة 
- ك���ام���ت���داد مل��ث��ي��ل��ت��ه��ا امل���وروث���ة 
لم   - االستعمارية  املرحلة  ع��ن 
ت��س��ت��ط��ع ال��ق��ط��ع م���ع األمن����اط 

التقليدية نظرا القتصارها على 
املنظومة  يختزل  رجعي  مفهوم 
الصحية في املنظومة العاجية 
حيث  الطبقية  ال��ف��وارق  ويكرس 
امليسورة  الطبقات  من   20% أن 
مجموع  من   40% من  تستفيد 
العمومية،  الصحية  اخل��دم��ات 
الطبقات  من   40% أن  حني  في 
من  فقط  تستفيد  فقرا  األكثر 
امللحوظ  ال��ت��زاي��د  أن  كما   20%
واستمرار  امل��زم��ن��ة  ل���ألم���راض 
تفشي األمراض املعدية عمق من 
إلى  إضافة  املنظومة  ه��ذه  أزم��ة 
عدم التكافؤ بني العرض والطلب 
ال  ثابتا  نظاما  منها  جعل  مما 
اخلريطة  تغيرات  م��ع  يتفاعل 
الدميوغرافية والوبائية للمغرب.

مرتبة  ي���ح���ت���ل  امل����غ����رب  إن 
ذات  دول  م��ع  م��ق��ارن��ة  م��ت��دن��ي��ة 
وض��ع��ي��ة اق��ت��ص��ادي��ة مم��اث��ل��ة إذ 
قطاع  ع��ل��ى  اإلن���ف���اق  أن  جن���د 
من   1،2% إال  ميثل  ال  الصحة 
الداخلي اخلام وال يفوق  الناجت 
للدولة  العامة  امليزانية  من   6%
ب��ي��ن��م��ا جن����د أن�����ه ع���ل���ى سبيل 
لبنان  ف��ي   12،2% يبلغ  امل��ث��ال 
في  و7%  األردن  ف���ي  و9،5% 

امليزانية  ويعزى ضعف  جيبوتي 
وتطبيق  القبول  إل��ى  املخصصة 
النيوليبيرالية  األط�����روح�����ات 
املالية  امل���ؤس���س���ات  وت��وج��ي��ه��ات 
تدمير  إل��ى  تهدف  التي  الدولية 
احلقوق واملكتسبات االجتماعية 
للشعوب وفي مقدمتها اخلدمات 
وتعليم  م���ن ص��ح��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 

وسكن...
املوارد  في  اخلصاص  أن  كما 
سنة  من  تراكما  يعرف  البشرية 
إل����ى أخ����رى )ح���اج���ة م��ل��ح��ة ما 
 9000 و  مم��رض   12000 يناهز 
طبيب و 3000 من األطر اإلدارية 

والتقنية(.
النظام  وه��ي��ك��ل��ة  مت��وي��ل  إن 
ال��ص��ح��ي ب��امل��غ��رب ت��ع��ب��ر بشكل 
الكتلة  اخ���ت���ي���ارات  ع���ن  واض�����ح 
ال��ط��ب��ق��ي��ة امل��ه��ي��م��ن��ة م���ن خال 
حتميل الطبقات املتوسطة جزءا 
من اإلنفاق الصحي عبر إجبارها 
التغطية  ف��ي  االن���خ���راط  ع��ل��ى 
 )AMO( االج��ب��اري��ة  ال��ص��ح��ي��ة 
وحتديد استفادة الطبقات املعوزة 
الصحية  امل��س��اع��دة  ن��ظ��ام  م���ن 
RAMED وربطها باملستشفيات 

العمومية مما يكشف جليا زيف 
خطاب الدولة حول املساواة بني 

املواطنني.
الطبقية  اختياراتها  أن  كما 
تشريعها  خ����ال  م���ن  ت��ن��ك��ش��ف 
لقوانني تهدف إلى منح الرأسمال 
احلق في االستثمار في القطاع 
بالترخيص  ب�������دءا  ال���ص���ح���ي 
بتكوين  اخل����اص����ة  ل��ل��م��ع��اه��د 
رأسمال  بفتح  م��رورا  املمرضني 
امل���ص���ح���ات اخل���اص���ة ف���ي وجه  
بكليات  وان��ت��ه��اء  "مستثمرين" 
حلقات  لتكتمل  اخلاصة  الطب 
امل��خ��ط��ط امل��خ��زن��ي ال��رام��ي إلى 
الصحية  اخلدمات  عن  التخلي 
تسليع  م���ن  ب�����دءا  ال��ع��م��وم��ي��ة، 
الصحية...   امل��ه��ن  ف��ي  التكوين 
للعاج  التسليع  من  املزيد  نحو 

واخلدمة الصحية.
ولنا عودة للموضوع.

 * ماحظة: متت االستعانة 
الثامن  امل����ؤمت����ر  م����ن  ب��وث��ي��ق��ة 
للصحة  ال���وط���ن���ي���ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

)ا.م.ش(
ع����ن م��ج��م��وع��ة ال���ع���م���ل في 

القطاع الصحي <

الصحة باملغرب: مقدمة للنقاش
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احمللية  ال���ل���ج���ن���ة  ن���ظ���م���ت 
منظمات  م��ن  املشكلة  للمتابعة 
الدميقراطي  الشبكة  ف��ي  ع��ض��و 
ملواكبة كوب 22 ندوة فكرية حول 
الغرب  جهة  ف��ي  البيئي  "ال��وض��ع 
ورهانات  الوطني  الصعيد  وعلى 
لغرفة  العروض  بقاعة   ،"COP22
واخلدمات  وال��ت��ج��ارة  ال��ص��ن��اع��ة 
 9 السبت  ي��وم  القنيطرة  مبدينة 
يوليوز 2016، شارك فيها د.عائشة 
بيئية  ف���ي  امل��خ��ت��ص��ة  م��ح��م��دي 
في  والباحث  املغربية،   السواحل 

مصطفى  البيئة   مجال 
الزروالي، ود.عزيز الغالي 
املركزي  امل��ك��ت��ب  ع��ض��و 
ل���ل���ج���م���ع���ي���ة امل���غ���رب���ي���ة 
حل����ق����وق اإلن������س������ان، و 
املعيزي  ال���دي���ن  ص����اح 
ال���ص���ح���ف���ي وال���ن���اش���ط 
فرع  أط���اك  ف��ي جمعية 

املغرب.
ان���ص���ب���ت م���داخ���ل���ة 
ع��ائ��ش��ة م��ح��م��دي على 
األوضاع املتردية لساحل 
على  املمتد  الغرب  جهة 
حيث  كلم،   140 مسافة 
الساحل  ه�����ذا  ي����واج����ه 
جزء  هي  قوية  ضغوطا 
التي  ال��ض��غ��وط��ات،  م��ن 
ت���واج���ه���ه���ا ال���س���واح���ل 
امل�����غ�����رب�����ي�����ة ن���ت���ي���ج���ة 
املناخية  ل���ل���ت���ح���والت 
السواحل  جت��ع��ل  ال��ت��ي 
الغرب  وساحل  املغربية 
م��ق��ب��ل��ة على  حت���دي���دا 
عدد من التغيرات، بدأت 
االت��ض��اح خصوصا  ف��ي 
الشاطئي  ال��ش��ري��ط  ف��ي 
يفقد  ال�����ذي  ل��ل��م��ه��دي��ة 
4 أم��ت��ار س��ن��وي��ا نتيجة 
حلجم "التآكل الطبيعي 
ال��ف��ري��د م���ن ن���وع���ه في 
تعبير  حد  على  العالم" 

الدكتورة .
التحديات  تقف  وال 
ي��واج��ه��ه��ا ساحل  ال��ت��ي 
ج��ه��ة ال���غ���رب ع��ن��د هذا 
يستقبل  ألن�����ه  احل������د، 
املياه  م��ن  هائلة  كميات 
ال�����ع�����ادم�����ة، وال����س����وائ����ل 

للنشاط  اخل��ط��ي��رة  وامل���ق���ذوف���ات 
املنطقة.  في  والفاحي  الصناعي 
وت��وق��ف��ت م��ح��م��دي ع��ن��د عملية 
"ش��ف��ط" ال��رم��ال ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
إح����دى ال��ش��راك��ات امل��خ��ت��ص��ة في 
وبالثروة  بالبيئة  ض����ارة  ش����روط 
للشاطئ،  وم��خ��رب��ة  ال��س��م��ك��ي��ة، 
ناهيك عن األض��رار االجتماعية 
االستغال   ه��ذا  ع��ن  ترتب  حيث 

الصيادين  م���ن  اآلالف  ت��ع��ط��ي��ل 
التقليديني .

البيئية  للوضعية  ع��رض  وف��ي 
جلهة ال��غ��رب، أش���ار ال��زراول��ي إلى 
البيئية  محورين متمايزين هما: 
الريفية،  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  احل���ض���ري���ة 
مؤكدا على وجوب االنشغال بعدد 
م��ن األول���وي���ات، ودع���ا إل��ى وجوب 
املواطنات  حياة  محيط  حتسني 
وامل���واط���ن���ني، س����واء ت��ع��ل��ق األمر 
مبجال  أو  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب��احمل��ي��ط 
اخلدمات وحفظ الصحة العامة، 

مجاال  الريفية  البيئة  اعتبر  كما 
للكثير من الرهانات تتعلق بحماية 
اجلارية  وامل��ي��اه  املائية  ال��ف��رش��ات 
اجلهة.  في  املتواجدة  والضايات 
وه���و م���ا سيمكن م���ن ح��م��اي��ة 6 
مايير متر مكعب من املياه، لذلك 
فمقاومة انهيار التربة في املنطقة 
كبيرة  أول���وي���ة  ذو  للجهة  ال��ت��ل��ي��ة 
املهددة  ال��ت��رب��ة  حماية  إط���ار  ف��ي 

إلى  الزراولي  وخلص  باالجنراف، 
الترافع  واجهات  بتقوية  املطالبة 
م��ن أج���ل ح��م��اي��ة س��اح��ل اجلهة 
وصيانة حقوق الصيادين وحماية 

الثروة السمكية في املنطقة .
وف������ي م����ع����رض ح���دي���ث���ه عن 
سبقت  التي  املفاوضات  سيرورات 
 COP22 وره������ان������ات   COP21
شدد  د.عزيز الغالي على أن هذه 
من  ال��ع��دي��د  تعيقها  امل��ف��اوض��ات 
الوصول  صعوبة  أه��م��ا  ال��ع��وام��ل، 
إلى اتفاقات ملزمة مادامت جميع 

الدول األط��راف متلك حق فرض 
عليه،  تتفق  أي مقترح ال  سحب 
ف���ي موقفها  ك��ان��ت وح���ي���دة  ول����و 
ال��راف��ض ل��ه��ذا امل��ق��ت��رح. والحظ 
والوعود  االتفاقات  العديد من  أن 
باريس  اتفاق  عنها  التي متخض 
س��ب��ق عرضها  م���ك���ررة  ات���ف���اق���ات 
ومناقشتها مند 1992 ولم تر النور 
إلى يومنا هذا. وأشار الغالي إلى أن 

توافق الدول على تعبئة 100 مليار 
أخضر  ص��ن��دوق  لتأسيس  دوالر 
غير  ت��واف��ق  ألن��ه  للفشل  معرضة 
املراهنة  الذي يجعل  ملزم. األمر 
COP21 و ات��ف��اق��ي  أج����رأة  ع��ل��ى 

بحكم  مستبعدا،  أم���را   COP22
أن امل���ب���ادرات واحل��ل��ول ال��ت��ي يتم 
تداولها واعتمادها في ظل النظام 
حلوال  تبقى  املهيمن  الرأسمالي 
غير قادرة على التحكم في درجة 

حرارة األرض .
وف����ي م��داخ��ل��ت��ه ع����زى صاح 

املفاوضات  فشل  املعيزي  ال��دي��ن 
الرأسمال  مؤسسات  هيمنة  إل��ى 
على  ال���ش���م���ال  دول  وح���ك���وم���ات 
دوال��ي��ب��ه��ا، وف��ش��ل ال��ت��داب��ي��ر التي 
اعتمدت تصورا تقنيا حلل مشكل 
االحتباس احل��راري، بينما احلل 
في  ج��دري��ة  نظر  إع���ادة  يفترض 
النظام الراسمالي، بوصفه مسؤوال 
القابل  وغير  البئية،  تخريب  عن 

ل��ل��ت��اؤم م���ع ال���ق���درات احمل����دودة 
ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ع��ل��ى ال���ع���ط���اء األم���ر 
الذي يستدعي في نظره التفكير 
تدمير  ف��ي مواجهة  ال��ب��دائ��ل  ف��ي 
البيئة من خارج النمط الرأسمالي 
املرتكز على الربح والتنفاسية، كما 
اعتبر أن البدائل املمكنة هي التي 
تتميز  بصبغة سيادية تنطلق من 
الوطنية  السيادة  ض��رورات حفظ 
والدميقراطية تراعي رأي الشعوب 
السكانية.  املجموعات  ومصالح 
البدائل من  إلى استلهام  كما دعا 
الشعوب  ع��ي��ش  ط���رائ���ق 
الفاحة  رأس��ه��ا  وع��ل��ى 
األس������ري������ة وال���ف���اح���ة 
اثبتت  ال��ت��ي  ال��ص��غ��رى 
توفير  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا 
استنزاف  دون  ال���غ���داء 
ودون  الطبيعية  للموارد 
مخلفات صناعية ضارة 

بالبيئة .
س���ي���اق متصل  وف����ي 
ط���ال���ب���ت ال���ش���ب���ك���ة في  
لها  بفتح حتقيق  بيان 
وع��اج��ل وشفاف  ج���دي 
االستيراد  في مابسات 
واالس��ت��ف��ادة امل��ال��ي��ة من 
إح��راق مايني األطنان 
اإليطالية  النفايات  من 
ببادنا  وال���ف���رن���س���ي���ة 
املتورطني  ومب���س���اءل���ة 
فيها ومتابعتهم، إعماال 
مل��ب��دأ ع��دم اإلف���ات من 

العقاب. 
وأكدت الشبكة رفضها 
استيراد مايني األطنان 
من النفايات من اخلارج 
ك����ان،  م���ب���رر  أي  حت����ت 
وت���دع���و احل��ك��وم��ة إلى 
ال��ب��واخ��ر احململة  ط���رد 
اآلن  الراسية  بالنفايات 
مغربية  م�����وان�����ئ  ف�����ي 
ل��ت��ف��ري��غ��ه��ا، ن���ظ���را ألن 
بصحة  ي����ض����ر  ذل��������ك 
وب�����ك�����رام�����ة اإلن�����س�����ان 
داخل  وبسيادته  املغربي 
كافة  وط�����ن�����ه؛ ودع�����ت 
الى  النقابية  امل��رك��زي��ات 
إلى  تعميماتها  إص���دار 
عمال  م��ن  منخرطيها 
وعمال  ال��ن��ق��ل  وع���م���ال  امل����وان����ئ 
عن  باالمتناع  اإلسمنت  ش��رك��ات 
إفراغ حموالت النفايات األجنبية 
إحراقها  على  العمل  أو  نقلها  أو 
داخ���ل أف���ران اإلس��م��ن��ت، نظرا ملا 
تشكله تلك النفايات من خطورة 
على العمال أنفسهم وعلى البيئة 

التي يعيشون فيها  <
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توطئة 

املدني"  "امل��ج��ت��م��ع  أص��ب��ح   
ال���ع���م���ل���ة األك����ث����ر ت��������داوال في 
األوساط  جميع  متلكته  عاملنا، 
وملرونة  احل�����ادة.  بتناقضاتها 
املفهوم واحلمولة التي قد يتمدد 
للمجتمع  يبقى  امل��ع��ن��ى،  إليها 
إن على  إشكاليا،  تعريفا  املدني 
امل��س��ت��وى ال��ن��ظ��ري ال��ع��ام أو في 
العملية.  امل���م���ارس���ة  م��س��ت��وى 
وب��ال��رغ��م م��ن ذل����ك، ف��م��ا وجد 
املجتمع املدني إال ليقابل على 
الطرف النقيض "الدولة" كجهاز 

قهر طبقي. 

املثال  س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ل��ن��أخ��ذ 
التعريفات  أح����د  احل���ص���ر،  ال 
املعتمدة في الندوة املنظمة في 
"املجتمع   1992 خ��ال  ب��ي��روت 
الندوة  هذه  في  املقصود  املدني 
هو مجموع املؤسسات السياسية 
واالجتماعية  واالق���ت���ص���ادي���ة 
وال���ث���ق���اف���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل في 
ميادينها املختلفة في استقال 
لتحقيق  ال�������دول  س��ل��ط��ة  ع����ن 
أغراض  منها  متعددة،  أغ��راض 
س��ي��اس��ي��ة ك��امل��ش��ارك��ة ف��ي صنع 
القومي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ق���رار 
ومثال ذلك األح��زاب السياسية 
كالدفاع  نقابية  أغ��راض  ومنها 
عن املصالح االقتصادية ألعضاء 
مهنية  أغ��راض  ومنها  النقابة، 
النقابات  ف���ي  احل����ال  ه���و  ك��م��ا 
لارتفاع مبستوى املهنة والدفاع 
ع��ن م��ص��ال��ح أع��ض��ائ��ه��ا ومنها 
أغراض ثقافية كما في احتادات 
واجلمعيات  واملثقفني  الكتاب 
نشر  إل��ى  تهدف  التي  الثقافية 
الجتاهات  وفقا  الثقافي  الوعي 
ومنها  ج��م��ع��ي��ة،  ك���ل  أع���ض���اء 
لإلسهام  اج��ت��م��اع��ي��ة  أغ�����راض 
العمل االجتماعي لتحقيق  في 
القول  ميكن  وبالتالي  التنمية 
ملؤسسات  ال���ب���ارزة  األم��ث��ل��ة  إن 
األحزاب  ه��ي:  امل��دن��ي  املجتمع 
املهنية،  ال��ن��ق��اب��ات  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
اجلمعيات  العمالية،  النقابات 

االجتماعية والثقافية".

التعريف  ي��ش��ف��ي  ال  ه���ك���ذا، 
مضمون  ح����ول����ه  امل����ت����واض����ع 
ب���ل تنضاف  امل���دن���ي،  امل��ج��ت��م��ع 
تعريف  إش���ك���ال���ي���ة  ذل�����ك  إل�����ى 
احلزب )املفروض مستقل على 
االستياء  إل��ى  ويطمح  ال��دول��ة 
ع���ل���ى ال���س���ل���ط���ة؟( ف���ض���ا عن 
العاقة املتداخلة بني السياسي 
واحل��زب��ي وال��ف��اع��ل امل��دن��ي في 
وإن  وغيرها.  املذهبية  ميوالته 
كان هذا التعريف قد تطور في 
السهم  فيه  ك��ان  تاريخي  سياق 

إلى  هيجل  من  ملفكرين  الكبير 
انطونيو  ل  ال��ف��ك��ري  االغ��ت��ن��اء 
ماركس  ب��ك��ارل  م���رورا  غرامشي 
عندما  امل�����ال،  رأس  ك��ت��اب  ف���ي 
مييز بني البنية التحتية والبنية 
املجتمع  وض��ع  حيث  الفوقية، 
التحتية،  البنية  ضمن  امل��دن��ي 
فهو القاعدة املادية، ومن ثم هو 
الصراع  يعكسه  م��ا  أه��م  مسرح 

الطبقي. 

إشكالية  من  ننفك  أن  قبل   
باملجتمع  نقصد  قد  التعريف، 
امل������دن������ي )مب����ع����ن����ى وظ���ي���ف���ي 
املنظمات  ج��م��وع  ح���ص���ري...( 
واملفروض  الدولة  عن  املستقلة 
الدولة تأسيسا على  أنها جتابه 
والدميقراطية  ال��ت��ح��رر  م��س��ار 
مب��ع��ن��اه��ا ال���ش���ام���ل. ف���م���اذا يا 
ت���رى نسمي ح��ال��ة امل��غ��رب، هل 

مدني؟  مجتمع  ب��ص��دد  ن��ح��ن 
الفاعلون  هم  من  وظائفه؟  ما 

األساسيون؟

إل������ى  ت�����ت�����ن�����اه�����ى   
أسئلة  مباشرة،  الذهن، 
يستقيم  ال  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
النقاش إال من خالها: 
وطبيعتها؟  ال�����دول�����ة 
ال�������دمي�������ق�������راط�������ي�������ة 
املمارسة  ومضمونها؟ 
ورهاناتها؟  احل��زب��ي��ة 
نشأت  ال��دول��ة  أن  حيث 
سياق  ف���ي  وت���رع���رع���ت 
ت����ق����ل����ي����دان����ي ض������ارب 
القبيلة،  ع���م���ق  ف�����ي 
السالة  إلى  واالنتساب 
على  املؤسسة  الشريفة 
االستبداد وقهر اآلخر، 
تقاليد  ع�����ن  ب���ع���ي���دا 
وأعراف الدول احلديثة. 

دولة رأسمالها واستثمارها مبني 
متحجرا  عتيقا  مخزنيا  بناء 
ف��ي أص��ل��ه، م��ع��اص��را ف��ي شكله 
ومؤسسات  مم���ن���وح  )دس����ت����ور 
انتماءها  تعلن  دول��ة  ص��وري��ة(. 
إلى معسكر الدميقراطية وتقمع 
احلريات. لم تنفذ إلى مفاصلها 
وحتى  دميقراطية  جت��رب��ة  أي��ة 
محاوالتها في تثبيت مؤسسات 
ل��م تفلح معها في  ول��و ص��وري��ة 
الكتلة  م��ح��وره��ا  دول����ة  ش����يء. 
املستحوذة  ال��س��ائ��دة  الطبقية 
والباقي ال يحق  على كل ش��يء 
ش���يء. ميكن  ب���أي  ينعم  أن  ل��ه 
أن تسمح بتأسيس  الدولة  لهذه 
تتقاسمها  أن  دون  األح������زاب 
السلطة، أن تتأسس اجلمعيات 
م���ن حت���ت إب��ط��ه��ا وت���ك���ون لها 
إيديولوجية  ت���خ���دم  وظ���ائ���ف 
ال�����دول�����ة. ك��م��ا أع���ط���ت ال���دول���ة 

أقوى  مكانة  للجمعيات  أحيانا 
م��ن األح����زاب إلض��ع��اف العمل 
التعاون  السياسي واالرمت��اء في 

ال��ط��ب��ق��ي م��ع االس���ت���ب���داد، مما 
أعطى انتشارا هاما للجمعيات 

مبختلف اهتماماتها. 

إشباع  حالة  املغرب  بلغ  لقد 
وتخمة وإغ��راق باجلمعيات في 
إحسانية،  م��ت��ن��وع��ة:  م��ج��االت 
رياضية، ثقافية، بيئية، تربوية.. 
بفعل  إال  وج��دت  ما  وغيرها،   .
الدولة املخزنية ملمارسة الهيمنة 
منظمات  ع���ل���ى  وال���ت���ض���ي���ي���ق 
ج��م��اه��ي��ري��ة دمي��ق��راط��ي��ة في 
واالستبداد  ال��ق��م��ع  م��واج��ه��ة 
اإلنسان  ح��ق��وق  ع���ن  وال���دف���اع 
وال��ع��ي��ش ال��ك��رمي. وي��ت��م تقدمي 
املنح بسخاء للجمعيات "املدنية" 
املوالية للمخزن وشبكته احلزبية 
م��ن امل���ال ال���ع���ام، ك��م��ا تستفيد 
يسمى  م��ا  م��ن  اجلمعيات  ذات 
ببرامج املبادرة الوطنية للتنمية 

وشراكات  برامج  ومن  البشرية. 
تنموية تشرف عليها مؤسسات 
ت��اب��ع��ة ل��ل��دول االم��ب��ري��ال��ي��ة من 

جهة لتلطيف االستغال واحلد 
من تبعات األزمة التي تفاقمت 
الرأسمالية خاصة  البلدان  على 
التابعة. حيث تناسلت في العالم 
االهتمام  ذات  منظمات  بأسره 
ميزانياتها  وأصبحت  املشترك 
)أنظر  دول.  ميزانيات  ت��ق��ارب 

املبيان( 

 وب��ال��ع��ودة إل���ى امل��غ��رب، فقد 
أطر  من  جديدة  نخبة  تشكلت 
مبضمون  م��دن��ي��ني،  وف��اع��ل��ني 
يروجون  م���رت���ش���ون،  س��ي��اس��ي 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة وي�����ح�����اول�����ون ره���ن 
منعشة  مب��ش��اري��ع  امل���واط���ن���ني 
مباشرة  خل����دم����ة  ك����وس����ط����اء 
العاملي  ال����رأس����م����ال  أله�������داف 

ووكائه احملليني. 

وبالتالي، ميكن احلسم أن ال 
حقيقي  م��دن��ي  ملجتمع  وج���ود 
ف��ي امل��غ��رب، ل��ك��ن ه��ن��اك لبنات 
مجتمع  ل��ت��ش��ك��ي��ل  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
الدولة  ي��ج��اب��ه  ب���دي���ل،  م���دن���ي 
املؤسسة  مخططاتها  وي��واج��ه 
للتهميش واإلقصاء االجتماعي 
احلقوق  مجتمع  لبنات  ويضع 
املنتجني  وك���رام���ة  واحل����ري����ات 
عمال  م�����ن  ال�����ث�����روة  وص�����ن�����اع 
وف���اح���ني وك����ادح����ي األح���ي���اء 
الدميقراطية  غياب  إن  املفقرة. 
املجتمع  وج���ود  إمكانية  ينفي 
بدائل  ب��ل��ورة  وإمكانية  امل��دن��ي، 
ممارسة  م���ع  ت��ق��ط��ع  حقيقية 
الدميقراطية  لفائدة  االستبداد 

واحلريات. 

الدميقراطية  امل���ب���ادرات  إن 
املنظمات  شبكات  مثل  محليا 
نقابية،  حقوقية،  الدميقراطية 
دولية  وأخ��رى  ونسائية  شبيبية 
االجتماعية  امل��ن��ت��دي��ات  م��ث��ل 
الفقر  م��ن��اه��ض��ة  وم��ن��ظ��م��ات 
احلركات  وح���ت���ى  وامل���دي���ون���ي���ة 
أطلقتها  ال�����ت�����ي 
م�����ن�����ظ�����م�����ات م���ن 
األصلية"  "الشعوب 
للتغلغل  املناهضة 
املدمر  اإلم��ب��ري��ال��ي 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وامل���������وارد 
ال���ط���اق���ي���ة اخل�����ام، 
مبادرات سيكون لها 
دور هام في تطوير 
النضال  وجت���دي���ر 
اجل������م������اه������ي������ري 
الشعبي العام وبلورة 
مجتمعات مستقلة 
عن جهاز الدولة أيا 

كانت طبيعتها <

املجتمع املدني في املغرب بني النفي ورهان التوظيف
عمر  باعزيز

النسبة العدد اجلهة  النسبة العدد  اجلهة

5 % 1231 فاس 15 % 3805 الرباط

4 % 1012 الغرب 14 % 3558 البيضاء

4 % 905 تادلة 13 % 3238 سوس

3 % 785 % 9 تازة 2168 مكناس

2 % 574 الشاوية 9 % 2152 طنجة

1 % 271 كلميم 8 % 1997 الشرق

1 % 166 العيون 6 % 1508 مراكش

0 % 58 واد الذهب 5 % 104 دكالة

التوزيع الجغرايف للجمعيات

TELLEQUELLE N° 263 MARS 2007 P :32 - املصدر: مرشد املواطن مجلة

L’ATLAS DU MONDE DIPLOMATIQUE P : 74  :املصدر 

"المجتمع المدني في المغرب" واقع النفي وشرعية الوجود:
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اإلشعاعي،  ب��رن��ام��ج��ه  إط�����ار  ف���ي 
نظم  الشغلية،  باحلقوق  منه  واهتماما 
حلقوق  املغربية  للجمعية  الرباط  ف��رع 
تنفيذ  "إشكالية  ح���ول:  ن���دوة  اإلن��س��ان 
الشغل"،  نزاعات  في  القضائية  األحكام 
اس��ت��ض��اف ل��ه��ا ك���ا م���ن األس���ت���اذ عبد 
الكبير جحجوح، مفتش الشغل بالرباط، 
واألس��ت��اذ محمد ص��ادق��و، محام بهيئة 
والعامات  العمال  من  الرباط، وبعضا 
القضائية  األحكام  تنفيذ  عدم  ضحايا 
املنسق  إلى  باإلضافة  شهادات،  لتقدمي 
ل��ل��دف��اع عن  "ت��ق��اط��ع"  ال��وط��ن��ي لشبكة 

احلقوق الشغلية.
كلمة مكتب الفرع، التي تاها املسير، 
ال��ذي توليه  إل��ى االهتمام  أش��ارت بداية 
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، منذ 
االقتصادية  للحقوق  ق��رن،  رب��ع  حوالي 
وضمنها  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
احلقوق الشغلية، وذلك من خال العدد 
واجلماعية  الفردية  للشكايات  املتزايد 
احمللي  الصعيدين  على  تعاجلها  التي 
التي ترصدها في  واملركزي، واخلروقات 
التراجعات  وأب��رزت  املنتظمة،  تقاريرها 
امل��ت��ت��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رض��ت ل��ه��ا احلقوق 
التشريعي  الشغلية، سواء على املستوى 

أو على مستوى املمارسة.
وأثارت الكلمة التسريحات اجلماعية 
العشرية  في  والعامات  للعمال  املكثفة 
األزم���ة االقتصادية  إث��ر  األخ��ي��رة، على 
اإلغاقات  بفعل  إما  اجلديدة،  العاملية 
التي غالبا ما تكون ال قانونية، أو بهدف 
حاالت  وف���ي  اإلن���ت���اج،  كلفة  تخفيض 
أخ����رى ب��ه��دف حت��وي��ل ال��رس��ام��ي��ل إلى 

قطاعات أكثر ربحية.
الكلمة سجلت أن اجلمعية تتوصل 
بالكثير من الشكايات الفردية واجلماعية 
من العامات والعمال املطرودين تعسفا، 
إل��ى احمل��اك��م قصد  ال��ذي��ن بعد جلوئهم 
تطول  قد  مل��دة  انتظار  وبعد  إنصافهم، 
لسنوات، وبعدما يصدر القضاء أحكاما 
تقضي بصرف تعويضات لهم عن الطرد 
بإشكالية  يصطدمون  فإنهم  التعسفي، 

تنفيذ هذه األحكام.
املغربية  اجل��م��ع��ي��ة  س��ج��ل��ت  وق����د 
السنوي  تقريرها  في  اإلن��س��ان،  حلقوق 
األخير وكذا تقريرها املوازي املرفوع إلى 
تزايد   ،2015 صيف  في  املتحدة  األمم 
العمال  لفائدة  الصادرة  األحكام  حاالت 
حقوقهم  ب��ذل��ك  وتضيع  تنفذ  ال  ال��ت��ي 

بشكل نهائي.
وتساءلت الكلمة باستغراب واستنكار: 
أال يعتبر التماطل أو االمتناع عن تنفيذ 
متييزا  العمال  لفائدة  الصادرة  األحكام 
تصدر  التي  األح��ك��ام  أن  علما  ضدهم؟ 
ضدهم، بإيعاز من السلطة أو املشغلني، 
ت��ن��ف��ذ ب���س���رع���ة ف���ائ���ق���ة، وم���ن���ه���ا على 
الفصل  إل��ى  املستندة  تلك  اخل��ص��وص 

288 من القانون اجلنائي.

وب����ع����دم����ا أوض�����ح�����ت ال���ك���ل���م���ة أن 
بني  القضاء  أحكام  تطبيق  في  التمييز 
االجتماعي  انتمائهم  حسب  املواطنني 

الدولية، مبا  املواثيق  ثروتهم حتّرمه  أو 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلع���ان  فيها 
اخلاص  الدولي  والعهد  و7(   2 )املادتني 
 2 املدنية والسياسية )املادتني  باحلقوق 
و14(، عاد مكتب الفرع ليتساءل: أليس 
الدولة  مؤسسات  م��ن  مؤسسة  القضاء 
العهد  م��ن   2 امل����ادة  امل��ل��زم��ة، مبقتضى 
االقتصادية  باحلقوق  اخل��اص  ال��دول��ي 
واالجتماعية والثقافية، "بجعل احلقوق 
بريئة  العهد  ه��ذا  في  عليها  املنصوص 
أو  القومي  بسبب األصل  متييز  أي  من 

االجتماعي، أو الثروة، أو النسب،..."؟
مكتب  اعتبر  تساؤله،  على  وج��واب��ا 
الصادرة  األح��ك��ام  تنفيذ  ع��دم  أن  الفرع 
وإفراغ  للعدالة  إنكار  هو  العمال  لفائدة 
من أي محتوى ملعايير الشغل وللحماية 
القانونية للعمال، وخرق للدستور الذي 
ينص في فصله 126 على أن "األحكام 
ملزمة  القضاء  على  ال��ص��ادرة  النهائية 

للجميع".
كان  وك��م��ا  ال��ف��رع،  مكتب  كلمة  بعد 
الكلمة  أعطيت  البرنامج،  ف��ي  مسطرا 
القضائية  لضحايا عدم تنفيذ األحكام 
وكانت  امل��وض��وع،  ف��ي  ش��ه��ادات  لتقدمي 

البداية مع:
- عمال مطاحن الساحل في شخص 
ادرحو،  حميد  لنقابتهم،  العام  الكاتب 
ال����ذي ك��ش��ف أن��ه��م ي��ع��ان��ون م��ن محنة 
الطرد التعسفي من العمل ملا يزيد عن 
16 سنة، ومحنة انتظار تنفيذ األحكام 
النهائية الصادرة لصاحلهم ملا يزيد عن 
12 سنة )منذ 2004(، موردا أنهم دخلوا 
بتنفيذ  للمطالبة  مفتوح  اعتصام  في 
ه���ذه األح���ك���ام مل��ا ي��زي��د ع��ن 5 سنوات 
)منذ 2011(، مسجا أنه بحلول تاريخ 
2 ي��ول��ي��وز امل��ق��ب��ل س��ي��ك��ون ق��د م��ر على 
واحلريات  العدل  وزارة  أمام  اعتصامهم 
واملوظفني  ال���وزي���ر  أن  م���ب���رزا  ع���ام���ان، 
بجانب  يوميا  ب��ال��وزارة مي��رون  السامني 

اعتصامهم دون أن يحركوا ساكنا.
ومسؤولية  م��ه��ام  ب��ني  تناقض  وف��ي 
قال  ل��ل��ع��دل،  وزارة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال�����وزارة، 
إدرح����و: "ه��ن��اك ظ��ل��م ب����وزارة ال��ع��دل .. 
التنفيذ  إل��ى  طريقها  جتد  ال  أحكامنا 
.. الوزير يقول كاما ويتراجع عنه بعد 
ذل���ك"، ض��ارب��ا املثل مب��ا ص��در عنه ذات 
م��رة مل��ا أخ��ب��روه ب��أن وكيل امللك حفظ 
شكايتهم، وهو ما لم يقبله الوزير قائا 
إنه ليس من حق وكيل امللك فعل ذلك، 
ووع���ده���م ب��ال��ت��دخ��ل، ل��ي��ع��ود ب��ع��د ذلك 

"ويقول لنا: وكيل امللك على صواب".
بالتشديد  مداخلته  إدرح��و  واختتم 
على أن "قرارنا هو االعتصام إلى النهاية؛ 

فإما التنفيذ أو املمات".
معمل  وع����ام����ات  ع���م���ال  - كلمة 
اختصرتها  بالرباط  وي��ر  ط��وب  النسيج 
الشركة  ك��ون  حليمة في  م��ازي  العاملة 
 ،2005 سنة  ق��ان��ون��ي  ال  بشكل  أغلقت 
السنوية، موضحة  العطلة  بعد  مباشرة 
أن��ه منذ ذل��ك احل��ني "ال ش��يء حتقق" 
ضمنها  نضالية،  أشكاال  خوضهم  رغ��م 

مازي  وأوردت  ع��دة.  احتجاجية  وقفات 
أنهم حني يستفسرون عن مآل أحكامهم 
غير املنفذة، "يقولون لنا في احملكمة إن 
أن  كاشفة  تباعتش"،  ما  م��ازال  الشركة 
عمالها  راح  التي  املعامل  عشرات  هناك 
وعاماتها ضحايا اإلغاقات الاقانونية 
واألحكام القضائية غير املنفذة، معتبرة 
أن ال��ع��م��ال ه��م احل��ل��ق��ة األض��ع��ف في 
امل��ت��وازن��ة، كيف ال  الشغل غير  ع��اق��ات 
و"أرباب العمل يشتغلون، والعمال ال أحد 

يهتم ألمرهم"، تختم مازي.
الكبير  ع����ب����د  ال����ش����غ����ل  م���ف���ت���ش 
مداخلته،  ب��داي��ة  ف��ي  جحجوح تأسف، 
ل��ك��ون احمل��ك��م��ة ت��ص��در أح��ك��ام��ا لصالح 
ال��ع��م��ال ل��ك��ن��ه��ا ال جت���د ط��ري��ق��ه��ا إلى 
التنفيذ، رغم أن القانون يعطي األسبقية 

حلقوق العمال. 
مرتبطة  النزاعات  أن  أبرز  جحجوح 
وأن هناك  ال��ش��غ��ل��ي��ة،  ب��ال��ع��اق��ة  دائ��م��ا 
وجماعية،  فردية  النزاعات:  من  نوعني 
مشيرا إلى أن الطرد نزاع قد يكون فرديا 
وقد يكون جماعيا، وهو آخر مرحلة من 
ويفرض  باملقاولة  يندلع  ال��ذي  ال��ص��راع 

إنهاء العاقة الشغلية.
مبسطرة،  تعالج  الفردية  "النزاعات 
واجل��م��اع��ي��ة مب��س��ط��رة أخ�����رى"، يقول 
النزاعات  ب��أن  معترفا  الشغل،  مفتش 
املؤطرة نقابيا تؤدي إلى نتائج إيجابية 
في مجملها، وغالبا قبل حدوث املشكل. 
عكس  اجلماعية،  النزاعات  أن  وأوض��ح 
مبقتضيات  فيها  يعتد  ال��ت��ي  ال��ف��ردي��ة 
م���دون���ة ال��ش��غ��ل، ت��ت��م م��ع��اجل��ت��ه��ا عبر 
م��س��ط��رة م���دون���ة ال���ت���ج���ارة، وال���ت���ي من 
من  يفلت  أن  للمشغل  مي��ك��ن  خ��ال��ه��ا 
ال���ن���زاع، وح��ت��ى ف��ي ح��ال��ة وج���ود أحكام 
قضائية، فاللجوء إلى هذه املسطرة يوفر 

للمشغل فرصة التهرب من تنفيذها.
وبالنسبة جلحجوح، فنزاعات الشغل، 
ب��ث��اث��ة مكونات  ت��رت��ب��ط  ب��ش��ك��ل ع����ام، 
االقتصادية؛  ال��ب��ن��ي��ة  أول���ه���ا  أس��اس��ي��ة؛ 
مبعنى مدى هيكلة القطاع من عدمها. 
ثانيها العقود وطبيعتها، محددة املدة- 
غ��ي��ر م��ح��ددة امل����دة- م��وس��م��ي��ة. وبهذا 
اخلصوص، كشف مفتش الشغل أن اليد 
ثاثة  تتجاوز  باملغرب  املأجورة  العاملة 
ال  مليونني  م��ن  أكثر  ح��ني  ف��ي  مايني 
يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي بشكل منتظم، ما 
يعني أن عقودهم محددة املدة، "وبذلك 
سها"،  ال��ق��ان��ون  على  التحايل  يصبح 
اليد  أن  أورد  ال����ذي  ج��ح��ج��وح  بتعبير 
أربعة  تبلغ  الفاحي  بالقطاع  العاملة 
م��اي��ني، و"م���ن ال��ص��ع��ب مب��ك��ان ضبط 

العاقة الشغلية بالقطاع".
ثالث مكونات نزاعات الشغل، يضيف 
جحجوح، يتعلق بإنهاء العقود. واإلنهاء 
يتم وفق طبيعة العقد وبنيته، فالعقود 
عبر مسطرة  إنهاؤها  يتم  امل��دة  محددة 
للعقود  بالنسبة  الشأن  وكذلك  خاصة، 
وأب���رز جحجوح أن  امل���دة.  غير م��ح��ددة 
"العقود محددة املدة ليست هي األصل، 

لكن عندنا هي األص��ل"، م��وردا أن أكبر 
مشكلة في مدونة الشغل هي أن السلطة 
ال  الشغل  ملفتشية  امل��ي��دان��ي��ة  ال��رق��اب��ي��ة 
العقود،  طبيعة  م��راق��ب��ة  ف��ي  ل��ه��ا  ح��ق 
"وهنا ندخل في ثاثة أم��ور؛ املشغل له 
هل  لكن  ضمانات،  له  والعامل  سلطات، 
سلطات املشغل متارس بالشكل املطلوب 
القانون؟"،  في  عليه  منصوص  هو  كما 

يتساءل جحجوح.
إحصائيات  الشغل  مفتش  وأع��ط��ى 
ب��خ��ص��وص ن���زاع���ات ال��ش��غ��ل؛ م��ن��ه��ا أن 
ال��ن��زاع��ات حت��ل على مستوى  %70 من 
%20 من هذه احللول  الشغل،  مفتشية 
إل��ى عملهم،  امل��ط��رودي��ن  ب��ع��ودة  تقضي 
على  الشغل  مفتشي  ع��دد  يبلغ  بينما 
مكلف  بعضهم   ،293 الوطني  الصعيد 
مبهام إدارية، منهم 28 للقطاع الفاحي، 
القليل من  العدد  أنه بهذا  إلى  ليخلص 
املفتشني، تستحيل مراقبة مدى تنفيذ 

قوانني الشغل بجميع وحدات اإلنتاج.
مفتش  أش��ار  مداخلته،  ختام  وف��ي 
الشغل إلى "عدم وجود قضاء اجتماعي 
م��ت��خ��ص��ص، وب��ال��ت��ال��ي ت��ض��ي��ع حقوق 
يعرف  ال  ال��ق��اض��ي  أن  باعتبار  ال��ع��م��ال 

طبيعة العاقة الشغلية القائمة".
األستاذ  الرباط  بهيئة  احملامي  أم��ا 
مداخلته  ف��اس��ت��ه��ل  ص���ادق���و،  م��ح��م��د 
ب��اإلش��ارة إل��ى أن م��آل أي ع��اق��ة شغل 
يوما  النهاية  يكون هو  أن  الطبيعي  من 
ما، سواء من طرف العامل أو رب العمل، 
سواء بسبب خطأ من األجير أو بتعسف 

من املشغل.
ومن الطبيعي أيضا أن يلتجأ العامل 
القضاء  إل���ى  التعسفي  ال��ط��رد  ضحية 
أحكام  ت��ص��در  م��ا  وغالبا  ال��ض��رر،  جلبر 
إلى  تصل  ق��د  س��ن��وات  بعد  بالتعويض، 
اإلشكال  لكن  أك��ث��ر.  واستثناء  خ��م��س، 
ب��ع��د ص����دور األح���ك���ام ويتعلق  ي��ط��رح 

بتنفيذها، وهو ما ليس طبيعيا.
ال��ت��ن��ف��ي��ذ، في  أن  أوض�����ح  ص���ادق���و 
النزاعات اجلماعية، يتم على ممتلكات 
واملنقولة.  م��ن��ه��ا  ال��ع��ق��اري��ة  ال���ش���رك���ة، 
وضعية  في  الشركة  تكون  ملا  واإلش��ك��ال 
إغاق ال قانوني، وذلك على مستويني؛ 
ح����االت ت��رج��ع إل���ى اإلغ�����اق، وح���االت 
ما  غالبا  إذ  الوساطة؛  بشركات  مرتبطة 
تعتمد الشركة املنتجة على عمال تابعني 
ل��ش��رك��ة ال��وس��اط��ة ال��ت��ي ال مت��ل��ك شيئا 
وتشّغل عماال كثرا، ففي حال التنفيذ ال 
والعامل ال يجد  تكون هناك ممتلكات، 

على ماذا ينفذ.
حاالت اإلغاق يدخل ضمنها حالة 
منقوالت  ف��ق��ط  متتلك  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ة 
أن  ميكن  ال  وثمنها  لها  كبيرة  قيمة  ال 
ينفذ أحكاما كثيرة. وحالة الشركة التي 
فاملنقوالت،  وم��ن��ق��والت،  ع��ق��ارا  متتلك 
ك��م��ا ف��ي احل��ال��ة األول�����ى، ت��ك��ون بخسة 
الثمن، والعقار يكون مثقا بالرهون التي 
للعمال  األول��وي��ة، وال يتبقى  لها  تعطى 
سوى املنقول الذي ال يساوي شيئا. وفي 
حالة ما إذا لم تكن هناك رهون، فغالبا ما 

الضرائب،  ل� CNSS وإلدارة  ديون  توجد 
وهنا تتساوى حقوق العمال مع حقوق 
احملاصصة،  فتتم  امل��ؤس��س��ت��ني،  ه��ات��ني 
حقوقهم،  العمال  يستوفي  ال  وبالتالي 
املسطرة  ال��ش��رك��ة  ت��ّت��ب��ع  ل���م  إذا  وذل����ك 

التجارية.
ص���ادق���و أض�����اف أن ه���ن���اك ح���االت 
إل��ى تهريب  املشغل  أخ��رى؛ حيث يعمد 
مستأجرا،  ال��ع��ق��ار  وي��ك��ون  امل��ن��ق��والت، 
يصبح  األح���ك���ام  تنفيذ  ف���إن  وب��ال��ت��ال��ي 
مستحيا، "فيعتقد العمال بأن املشكل 

مع احملامي".
ال��رب��اط وق��ف على  احمل��ام��ي بهيئة 
ح��االت إغ��اق أخ��رى يّتبع فيها املشغل 
مسطرة معاجلة صعوبة املقاولة؛ بحيث 
تصدر أحكام بالتصفية القضائية للشركة 
التي عليها ديون أكثر من األص��ول. وملا 
إلى  اللجوء  يتم  باختال،  األمر  يتعلق 
مسطرة التسوية القضائية التي ميكن أن 
تستغرق عشر سنوات، وتقضي بإعطاء 
صدور  على  الاحقة  للديون  األسبقية 

احلكم بالتسوية قبل ديون التسوية.
وف����ي ال��ت��ص��ف��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، يتم 
البيع  وان���ت���ظ���ار  ب���ال���دي���ون  ال��ت��ص��ري��ح 
القيمة  ذو  امل��ن��ق��ول  ي���ب���اع  وال���ت���وزي���ع. 
ال��ض��ع��ي��ف��ة، وب��ع��د احمل��اص��ص��ة يحصل 
ي��ورد صادقوا  هزيل،  مبلغ  على  العامل 
يؤدي  أو  منه  يستفيد  "فهل  متسائا: 
أما في حالة وجود  أتعاب احملامي".  به 
والرهون؛  بالديون  مثقا  فيكون  عقار، 
لن يحصل على حقه"،  العامل  "عمليا، 
في حالة  إال  ال��ق��ان��ون��ي،  اخلبير  ي��ق��ول 

واحدة.
اإلفاس  ب��ح��ال��ة  يتعلق  ه��ن��ا  األم���ر 
ب��س��ب��ب أخ��ط��اء ال��ت��س��ي��ي��ر؛ ح��ي��ث تعني 
احمل��ك��م��ة "س��ان��دي��ك" ه��و ال���ذي ل��ه حق 
حتريك املتابعة، وغالبا ما ال يكون ذلك 
في صاحله فا يتبع املسطرة. وفي حال 
حتريك املتابعة، تنتصب أمامه صعوبة 
يلزم  و"ه��ن��ا  امل��ش��غ��ل.  ممتلكات  ض��ب��ط 
العامل جهد كبير ووقت طويل، وميكن 
أن يحصل على حقه بعد عشر سنوات"، 

بتعبير احملامي.
"خ���اص���ة ال���ق���ول، ال ض��م��ان��ات في 
ال��ق��ان��ون حل��م��اي��ة ح��ق��وق ال��ع��م��ال بعد 
املرتبطة  األحكام  تنفيذ  وع��دم  الطرد. 
بنزاعات الشغل يخلف كارثة اجتماعية 
أن ض��ح��اي��اه ال  إل��ى  فباإلضافة  ك��ب��رى، 
ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى ت��ع��وي��ض��ات��ه��م، وألن���ه 
يستفيدون  ي��ك��ون��وا  ل��م  عملهم  خ���ال 
االجتماعي  الضمان  لدى  التصريح  من 
التقاعد  بشكل منتظم، فإن حقهم في 
بهيئة  احمل��ام��ي  يختم  ي��ض��ي��ع"،  أي��ض��ا 

الرباط محمد صادقو مداخلته.
للقاعة،  الكلمة  أعطيت  ذل��ك،   بعد 

ومت تسجيل املداخات التالية:
1. ع��ب��د ال��رح��ي��م ه���ن���دوف، مسؤول 
آالف  ه��ن��اك  أن  أورد  ب��ع��دم��ا  ن��ق��اب��ي: 
األح���ك���ام ال���ص���ادرة ل��ص��ال��ح ال��ع��م��ال في 
نسبة  ع��ن  ت��س��اءل  الشغل،  ن��زاع  ملفات 

التنفيذ، وأبرز  <<< 

إشكالية تنفيذ األحكام القضائية في نزاعات الشغل
البديـل عـن املقـاومــة الشعبيــة 
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أش��ه��ر وعمال  م��ن سبعة  أك��ث��ر   منذ 
عامل   630 عددهم  البالغ  ستيل  مغرب 
التجاهل  أم����ام  ال��ع��م��ل  ع���ن  م��ض��رب��ون 
التي  ال��ص��م��اء  اآلذان  وس��ي��اس��ة  ال���ت���ام 
ومبباركة  املتعفنة  ال��ب��اط��رون��ا  تنهجها 

النظام املخزني احلارس األمني 
مل���ص���احل���ه���ا. حت�����دي وص���م���ود 
النظير  م��ن��ق��ط��ع��ة  وم���ق���اوم���ة 
يجسدها هؤالء العمال األبطال 
نضالية  وأش����ك����ال  وق���ف���ات  ف���ي 
ب��ل��غ ع���دده���ا أك��ث��ر م���ن أربعني 
وق��ف��ة ت��وج��ت ي���وم األرب���ع���اء 13 
بساحة  إن��ذاري  باعتصام  يوليو 
وبتمام  24 ساعة  مل��دة  امل��ارش��ال 
م��ن��ت��ص��ف ال��ل��ي��ل وحت����ت جنح 
القمع  ق�����وات  ه��ج��م��ت  ال���ظ���ام 
العمال  على  تاوينها  بجميع 
ف��ي ت��دخ��ل ال ميكن وص��ف��ه إال 
 36 م��ن  أزي��د  بالهمجي مخلفة 
باخلطير  بعضها  وصف  إصابة 
ون����ق����ل إل������ى امل���س���ت���ش���ف���ى وق���د 
استعملت فيه العصي الكهربائية 
كما مت ضرب العمال املعتصمني 
ف����ي  األم����اك����ن احل���س���اس���ة من 
ومطاردتهم  وسحلهم  جسدهم 
ف��ي األزق����ة وق���د مت��ت مصادرة 
الافتات  وك��ذا  بعضهم  ه��وات��ف 
وب��ع��ض دراج��ات��ه��م ال��ن��اري��ة كما 
املخزني  التدخل  م��ن  يسلم  ل��م 
بساحة  املتواجدون  املواطنون 

ومطاردة  وتعنيف  اعتقال  عبر  مارشال 
بعضهم وانتزاع الهواتف منهم. كل هذا 
وقراه  املغرب  م��دن  عبر  يقع  وغيره مما 
م��ن ق��م��ع واع��ت��ق��االت وت��ع��س��ف��ات تبني 
البوليسية  القمعية  الطبيعة  بامللموس 

للشعب  الرئيسي  العدو  املخزني  للنظام 
املغربي عامة و للطبقة العاملة خاصة. 
كذلك هذه املمارسات القمعية تعبر عن 
زيف وبطان شعارات املخزن حول دولة 
احلق والقانون والعهد اجلديد والتحول 

اللجنة  اننا في  ال��خ  ال��دمي��ق��راط��ي... 
الدار  ف��رع  الدميقراطي  للنهج  احمللية 
البيضاء اذ ندين ونستنكر بشدة املجزرة 
التي ارتكبت في حق عمال مغرب ستيل 

املضربني واملتظاهرين سلميا 

اجلناة  مبحاسبة  -نطالب 
ومعاقبتهم، وجندد دعوتنا 
لكل القوى احلية املناضلة 
سياسية  ه����ي����ئ����ات  م�����ن 
ونقابية وحقوقية جمعوية 
دميقراطيني  وم��ن��اض��ل��ني 
الفعلي  االن����خ����راط  إل����ى 
ف����ي ال���ت���ض���ام���ن وال���دع���م 
ملعركة أزيد من 630 عامل 
م���ض���رب���ني وي���ت���ع���رض���ون 
للقمع واحلصارو التنكيل.

املبدئي  تضامننا   -جن��دد 
م���ع عمال  وال���ام���ش���روط 
مغرب ستيل وندعوهم إلى 

توحيد ورص الصفوف.

 وما ضاع حق وراءه مطالب 
بالنضال  ي��ن��ت��زع  ال  وم����ا 
النضال  من  مبزيد  ينتزع 
العاملة  ال��ط��ب��ق��ة  ع��اش��ت 

صامدة ومناضلة.

 اللجنة احمللية البيضاء 

 14 ليوليو 2016<

النهج الدميقراطي بالدار البيضاء يدين القمع  الهمجي لعمال الصلب 

واحلكومة  ال����دول����ة  أن   >>>
الرسمية  اجل��ه��ات  أن  ذل���ك  ت��ك��ذب��ان؛ 
تصرح بأن ثاثة مايني عامل مصرح 
للضمان  الوطني  الصندوق  ل��دى  بهم 
االجتماعي، واحلقيقة أن 55 ألف عامل 
منهم  س��ن��وي��ا،  التقاعد  على  ي��ح��ال��ون 
امل��ع��اش، فيما  م��ن  ألفا يستفيدون   20
املطلوبة  النقط  يراكموا  لم  اآلخ���رون 
أن  والنتيجة  التقاعد،  من  لاستفادة 
مليونا و200 ألف فقط يستفيدون من 

التقاعد أما الباقون فا.
وأورد هندوف أنه كان هناك اقتراح 
 2011 أب���ري���ل   26 ات���ف���اق  ف���ي  ت���أم���ني 
"الدولة  لكن  واحلكومة،  النقابات  بني 
املخزنية التي تدافع عن أرباب العمل ال 
تريد أن تطبقه رغم أنه ال يكلف شيئا، 

وهو في صالح العمال والدولة معا".
عمال  م����ن  واح�������د  م���ج���اه���د،   .2
العدل  وزي��ر  إن  ق��ال  الساحل،  مطاحن 
آخر؛  كاما  ليقول  ويعود  كاما  يقول 
موردا أنه "إذا كان الكسوف يقع مرة كل 
عدة سنوات، فوزير العدل ووكيل امللك 
وطالب  ع����ام"،  ف��ي  ال��ك��س��وف  لينا  داُرو 
ب��دع��م م��ع��ن��وي ف��ق��ط رغ���م حاجتهم 
املاسة إلى الدعم املادي، وذلك بتنظيم 
وقفات احتجاجية تعبيرا عن التضامن 
"بالوحدة  ل��ش��ع��ار  وجت��س��ي��دا  م��ع��ه��م، 
يكون"،  يكون  بغيناه  اللي  والتضامن 

بتعبير مجاهد.
مهتم  ح����ق����وق����ي  احل�����س�����ني،   .3

ذو  ال��ن��دوة  م��وض��وع  إن  باملوضوع، قال 
إحداث  يكفي  ال  أن��ه  معتبرا  راه��ن��ي��ة، 
م��ن��اص��ب ال��ش��غ��ل ب���ل ي��ج��ب احلفاظ 
على املناصب املوجودة، وذلك من آليات 
احلكامة. وتساءل هل احلديث عن عدم 
وجود ضمانات حلماية حقوق العمال، 
جدوى  ال  إن��ه  للعمال  "نقول  أن  يعني 
من اللجوء إلى القضاء؟"، وكشف أن من 
ضمن مليون عاطل باملغرب، هناك 280 
محما  التعسفي،  ال��ط��رد  بسبب  أل��ف��ا 
اإلشكاالت  ه��ذه  ف��ي  للدولة  املسؤولية 

العميقة.
4. عبد اإلله جابري، مناضل نقابي، 
الصلح  االهتمام مبرحلة  ض��رورة  يرى 
في  القضاء  مرحلة  إل��ى  ال��وص��ول  قبل 
ال��ن��زاع��ات ال��ش��غ��ل��ي��ة، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن 
املرحلة األولى تساهم في حل %70 من 
الذي  النزاعات، وإن كان مفتش الشغل 
ي���ش���رف ع��ل��ى ح���ل ه����ذه ال���ن���زاع���ات ال 
إلى  بالنسبة  ال��ق��ض��اء،  أم��ا  ل��ه.  حماية 
جابري، فهو "دوامة لسبب بسيط وهو 
والقانون"،  احل���ق  دول���ة  ف��ي  لسنا  أن��ن��ا 
م��ش��ي��را، ف��ي ه��ذا ال��ص��دد، إل��ى مشروع 
القانون اجلنائي "الذي ال يتضمن وال 
فصا واح��دا إلدان��ة الباطرونا، بل وال 
كلمة، في حني هناك الفصل 288 الذي 
النقابيون"،  ويعاقب  يحاكم  مبوجبه 

وتأسف لذلك واعتبره ممنهجا.
الرئيسة  ال���ري���اض���ي،  5. خديجة 
حلقوق  امل��غ��رب��ي��ة  للجمعية  ال��س��اب��ق��ة 

اإلنسان، اعتبرت، في مداخلتها، حديث 
مفتش الشغل عن كون النزاعات املؤطرة 
شهادة  احل��ل،  إل��ى  نقابيا جتد طريقا 
ضد ما تدعيه الباطرونا من أن النقابات 
وأشارت  املقاوالت،  داخل  األج��واء  توتر 
إلى أن العمال ألنهم فئة ضعيفة، فهم 
معتبرة  األح��ك��ام،  تنفيذ  ع��دم  ضحايا 
بانعدام  مرتبط  سياسي  "امل��ش��ك��ل  أن 
املستقل،  القضاء  وغياب  الدميقراطية 
ولذلك فالغلبة تكون لصالح الفئات ذات 
السلطة والقوة". وهي ترى أن التضامن 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال مهم ج��دا، ودع��ت إلى 
عدم  ض��ح��اي��ا  صيغة لتأطير  إي���ج���اد 
نزاعات  في  القضائية  األحكام  تنفيذ 

الشغل لتشكيل القوة املطلوبة.
6. عبد الله لفناتسة، املنسق الوطني 
احلقوق  ع��ن  للدفاع  "ت��ق��اط��ع"  لشبكة 
في  عّبرت،  الباطرونا  إن  قال  الشغلية، 
تطبق  لن  أنها  على  األخيرة،  السنوات 
قانون الشغل ألنها مقتنعة بأن املغرب 
ال��ق��ان��ون، وق��د ص��رح أرباب  ليس دول���ة 
العمل بذلك مباشرة بعد صدور مدونة 
دخولها  مع  وطبقوه   2003 في  الشغل 
حيز التطبيق في 2004، ألن بها بنودا ال 
تقبل بها. وأعطى مثاال عن ذلك ببيان 
ص��در ع��ن ف��رع االحت���اد ال��ع��ام ملقاوالت 
تطبيق  صراحة  رف��ض  بطنجة  املغرب 

مدونة الشغل.
أن  لفناتسة  أورد  ذات��ه،  الصدد  وف��ي 
أغماني  جمال  السابق  التشغيل  وزي��ر 

ص����رح، ب��ن��اء ع��ل��ى دراس�����ة ق��ام��ت بها 
وزارته قبل أزمة 2008، بأن %15 فقط 
ال��ت��ي تطبق قانون  امل��ق��اوالت ه��ي  م��ن 
صناعية  أح��ي��اء   ،2008 وبعد  الشغل. 
بأكملها أغلقت، وطور املشغلون وسائل 
ل��ل��ت��ه��رب م���ن حقوق  وم��ي��ك��ان��ي��زم��ات 
العمال؛ منها شن حملة ضد مفتشي 
ال��ش��غ��ل، وم����ا م��ت��اب��ع��ة امل��ف��ت��ش قاشة 
إال  سجنا  سنوات  بعشر  عليه  واحلكم 
مثاال على ذلك، باإلضافة إلى تقليص 
عدد املفتشني وإغراقهم بالعمل اإلداري، 
وخلق مقاوالت الوساطة، وإحداث شركة 
وهمية داخل الشركة احلقيقية، وغيرها 
أداء  للتهرب من  من األساليب واحليل 
انه  لفناتسة  وأض���اف  ال��ع��م��ال.  ح��ق��وق 
على  املشغلون  عمل  القضاء،  ملواجهة 
إفراغ األحكام من محتواها، واحليلولة 

دون تنفيذها.
شبكة  تشكيل  إل���ى  دع���ا  ل��ف��ن��ات��س��ة 
تنفيذ  ع���دم  ض��ح��اي��ا  للعمال  وط��ن��ي��ة 

األحكام القضائية.
القاعة،  ردهما على مداخات  وفي 
جزء  صادقو إن  محمد  األس��ت��اذ  ق��ال 
من مشكل عدم تنفيذ األحكام مرتبط 
أجل  م��ن  النضال  إل��ى  ودع��ا  بالقانون، 
نزاعات  حت��ك��م  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  تغيير 
ال��ش��غ��ل، س����واء ال��ق��ان��ون ال��ت��ج��اري أو 
مدونة الشغل، مع ضرورة إلغاء شركات 

الوساطة.
وج���واب���ا ع��ل��ى أح���د األس��ئ��ل��ة، قال 

نسبة  ه���و  %1 فقط  إن  ص���ادق���و 
وجرى  العمال  أنصفت  التي  األح��ك��ام 
تنفيذها، وبالنسبة له، فحل اإلشكالية 

يقتضي حركة وطنية قوية وموحدة.
الشغل األس��ت��اذ عبد  وي��رى مفتش 
احلقوقي،  املشهد  جحجوح أن  الكبير 
في السنتني األخيرتني، أصبح يتعاطى 
ال��ع��م��ال على  بشكل أك��ب��ر م��ع ح��ق��وق 
"كيف  متسائا:  املختلفة،  مستوياتها 
املشهد  م��ع  احلقوقي  املشهد  يتفاعل 
ال��ن��ق��اب��ي؟ وم����ا ه���ي امل���راف���ع���ات التي 
يشتغل عليها احلقوقي؟ وما هي آليات 

النقابي؟".
التجارة  مدونة  أن  جحجوح  وأب��رز 
ج����اءت ل��ت��ن��اق��ض م���دون���ة ال��ش��غ��ل، لذا 
النضال ضد مسطرة احملاكم  إل��ى  دع��ا 
مقتضيات  تطبيق  ل��ص��ال��ح  ال��ت��ج��اري��ة 
مدونة الشغل، معتبرا أن "السياسي ال 
رغبة له في تطبيق مدونة الشغل"، وأن 
األداة الوحيدة لتنفيذها هم املفتشون.

اخل��اص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ن��دوة: تشكيل 
شبكة وطنية للعمال ضحايا عدم تنفيذ 
القوي  وال��ن��ض��ال  القضائية،  األح��ك��ام 
واملوحد لفرض تنفيذ األحكام ولتغيير 
النصوص القانونية التي حتكم نزاعات 
الشغل، سواء القانون التجاري أو مدونة 

الشغل، وضد شركات الوساطة. <
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املغربية  اجلمعية  ف��رع  أص���در 
حلقوق اإلنسان مبدينة تاوريرت، 
ش���رق امل���غ���رب، ت��ق��ري��را أس����ود عن 
بإقليم  اإلن����س����ان  ح���ق���وق  ح���ال���ة 
حيث  2015؛  سنة  خال  تاوريرت 
اخلروقات  م��ن  "م��ج��م��وع��ة  ع����ّدد 
اإلقليم  عرفها  التي  واالنتهاكات 
وس��اه��م )ال��ف��رع( ف��ي فضحها في 
إلى  ومراساته  وباغاته  بياناته 
اجل���ه���ات امل���س���ؤول���ة، وأي���ض���ا عبر 

وقفاته االحتجاجية".
 ال���ح���ق���وق ال��م��دن��ي��ة 

والسياسية:
 س���ج���ل ال����ف����رع ح���رم���ان���ه من 
العمومية  ال���ق���اع���ات  اس���ت���غ���ال 
والتلكؤ في منحه الوصل النهائي 
مببررات اعتبرها "واهية"، وكذلك 
للتربة  اإلق��ل��ي��م��ي  امل���دي���ر  ت��ل��ك��ؤ 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي في 
وزارة  تربط  التي  الشراكة  جتديد 
التربية الوطنية باجلمعية املغربية 

حلقوق اإلنسان.
ك���م���ا س���ج���ل ح����رم����ان ال���ف���رع 
اإلق���ل���ي���م���ي جل��م��ع��ي��ة م���درس���ي 
ال��ف��ل��س��ف��ة م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م بحجة 
إلى  ي��ن��ت��م��ي  أع���ض���ائ���ه  أح�����د  أن 
ج��م��اع��ة ال��ع��دل واإلح���س���ان التي 
من  أعضائها  منع  التقرير  رص��د 
العشر  باملساجد خال  االعتكاف 

األواخر من رمضان.
 وب����خ����ص����وص االن���ت���خ���اب���ات 
التقرير  وقف  األخيرة،  اجلماعية 
للسلطة  ال��س��ل��ب��ي  "احل���ي���اد  ع��ل��ى 
أم������ام س���م���اس���رة االن���ت���خ���اب���ات"، 
واس��ت��ش��ه��د ب��ح��ال��ة ام�����رأة، ذكرها 
املنازل  ب��أح��د  "ضبطت  ب��االس��م، 
ال��س��وس��ي تشتري  امل��خ��ت��ار  ب��ح��ي 
باإلضافة  ال���ن���اخ���ب���ني"،  أص�����وات 
مؤيدي  بني  املتبادل  "العنف  إل��ى 
املرشحني، واستغال األطفال في 
الدعاية، وتكسير وإتاف املمتلكات 
"حرمان  على  زي���ادة  العمومية"، 

املواطنني من الشواهد اإلدارية"
الحقوق االقتصادية:

الشغل،  ف��ي  احل��ق   بخصوص 
التقرير على رفض سلطات  وقف 
الفرع  ملطالب  االستجابة  اإلقليم 
حلملة  الوطنية  للجمعية  احمللي 
باملغرب،  امل��ع��ط��ل��ني  ال���ش���ه���ادات 
ومواجهتها "بالقمع واالعتقاالت"، 
امل���ع���ط���ل محمد  "ح����ال����ة  م�������وردا 
التدخلني  وك���ذل���ك  ال�����دح�����اوي، 
 14/07/2015 بتاريخ  العنيفني 
اعتبره  ما  وه��و  و18/07/2015"، 
في  السلطة  فشل  "يؤكد  التقرير 
به  تستجيب  عمل  برنامج  وض��ع 
اإلرادة  وغياب  الفئة  ه��ذه  ملطالب 
ت��وف��ي��ر مناصب  ف���ي  ال��س��ي��اس��ي��ة 
املهمة  ال���وظ���ائ���ف  رغ����م  ال��ش��غ��ل 
وبعمالة  تاوريرت  ببلدية  الشاغرة 

تاوريرت وباقي اإلدارات العمومية".
كما تطرق التقرير إلى وضعية 
البلدي  ال���س���وق  وح��رف��ي��ي  جت����ار 
الذين وصفهم  بتاوريرت  احمل��روق 
وقال  احمل���روق"  السوق  ب�"ضحايا 
تصطدم  "امل��ش��روع��ة  حقوقهم  إن 
الشأن  على  الساهرين  أطماع  مع 

احمللي".
وع���ن احل��ق��وق ال��ش��غ��ي��ل��ة، أورد 
التقرير أن عمال النظافة بقطاعي 
التعليم والصحة وبالبلدية، وعمال 
باملستشفى  اخل���اص���ة  احل���راس���ة 
اإلقليمي واملستوصفات واملدارس، 
يعانون  الوطني،  اإلنعاش  وعمال 
وعدم  واجباتهم  "تأخر أداء  م��ن 
القانونية  ب����األي����ام  ال���ت���ص���ري���ح 
للضمان  ال��وط��ن��ي  امل��ك��ت��ب  ل����دى 

االجتماعي، العطلة السنوية ...".
أبشع  كذلك  اإلقليم  و"ي��ع��رف 
معامل  وعامات  لعمال  استغال 
ال���زي���ت���ون؛ ح��ي��ث ل���م ي��س��ل��م منه 
حتى األطفال"، يسترسل التقرير 
احلقوق  وض��ع��ي��ة  تشخيص  ف��ي 
الشغلية باإلقليم، راصدا، في هذا 
اإلط��ار، جتاوز عدد ساعات العمل 
وغياب  الزهيد،  واألجر  القانونية، 
كل الضمانات التي تتعلق بحوادث 
الشغل أو املرض، ورفض التصريح 
الوطني  ال��ص��ن��دوق  ل��دى  بالعمال 

للضمان االجتماعي.  
الشغيلة  أن  ال��ت��ق��ري��ر  وأض����اف 
مب��ع��ام��ل ال���زي���ت���ون ت��ع��ي��ش حتت 
"احل��������ص��������ار" و"ال�����ت�����ه�����دي�����دات 
والتحرشات التي تطالها من طرف 
أص��ح��اب ه���ذه امل��ع��ام��ل، وخاصة 
املعامل السرية التي ال تخضع إلى 
احلوادث  م��ن  بالرغم  مراقبة  أي 

املتكررة واملآسي املتعددة".
وضعية  أي��ض��ا  ت��ن��اول  التقرير 
الذين  "أس���ات���ذة س���د اخل���ص���اص 
ق��ض��وا ف��ت��رة م��ه��م��ة ف���ي تدريس 
ج��د صعبة  ظ���روف  ف��ي  التاميذ 
إلى  فيها  افتقروا  القروي  بالعالم 
أبسط شروط احلياة"، مشيرا إلى 
مبستحقاتهم  يتوصلوا  "لم  أنهم 
كاملة مما دفعهم خلوض مجموعة 
بتسوية  للمطالبة  امل���ع���ارك  م��ن 
وضعيتهم املالية واإلدارية"، واألمر 
التربية  "أط��ر  على  ينطبق  نفسه 
لم  ب��دوره��م  الذين  النظامية  غير 
طيلة  مبستحقاتهم  ي��ت��وص��ل��وا 
نصف سنة من العمل بالرغم من 

األجرة الزهيدة جدا".
املغربية  اجلمعية  ف��رع   تقرير 
ب��ت��اوري��رت حول  حلقوق اإلن��س��ان 
باإلقليم  اإلنسان  حقوق  وضعية 
أيضا،  رص�����د،   ،2015 س��ن��ة  ف���ي 
اح��ت��ج��اج��ات أط����ر ص��ح��ي��ة على 
املؤسسات  تدبير  في  االخ��ت��االت 
االستجابة  وع������دم  ال��ص��ح��ي�����ة، 

واالجتماعية  امل���ادي���ة  للمطالب 
تردي  م��س��ج��ا  ال��ق��ط��اع،  ملهنيي 
واخلصاص  الصحي�ة،  اخل��دم��ات 
الذي يعاني منه املستشفى، سواء 
الصحية  األط�����ر  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
التجهيزات  م���س���ت���وى  ع���ل���ى  أو 

األساسية.
الحقوق االجتماعية:

نسبة  "ارت���ف���اع  التقرير  سجل 
اجلرمية بشكل مهول في اإلقليم، 
الهامشية  باألحياء  وباخلصوص 
مل���دن اإلق��ل��ي��م ال��ت��ي ت��ع��رف كثافة 
أبسط  إلى  سكانية مهمة وتفتقر 
املرافق الضرورية"، الشيء الذي أثر 
الشباب  بشكل سلبي خاصة على 
"أص��ب��ح ع��رض��ة لانحراف  ال���ذي 
واق�����ت�����راف اجل����رمي����ة واالجت������ار 
اخلطيرة"،  امل��خ��درات  واستعمال 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى "ت����ه����اون األم���ن 
لاستجابة لنداءات املواطنني في 

حاالت متعددة".
التدخات  ال��ف��رع  س��ج��ل  "ك��م��ا 
اخلطيرة التي طالت املهاجرين من 
جنوب الصحراء، والتي استهدفت 
وادي  نهر  بجانب  إقامتهم  أماكن 
زا"، موضحا أنه مت حرق "بيوتهم 
أمتعتهم  وم��ص��ادرة  الباستيكية 
واعتقال العديد منهم وترحيلهم 
إل����ى احل������دود م���ع اجل���زائ���ر دون 
العادلة،  احملاكمة  بحق  متتيعهم 
ناهيك عن تسخير مجموعة من 
وسرقة  ل��ت��ه��دي��ده��م  األش���خ���اص 

أمتعتهم".
كما أثار التقرير عدم إيجاد حل 
وضع  على  الساكنة  الحتجاجات 
من  ملجموعة  االت��ص��االت  شركات 
الهوائي(  )ال��اق��ط  ال��دف��ع  أج��ه��زة 
ف���وق ال��س��ط��وح ب��األح��ي��اء اآلهلة 
ب��ال��س��ك��ان، و"ال���ت���ي ت��ش��ك��ل ضررا 

صحيا وبيئيا".
الحقوق الثقافية:

ان���ط���ل���ق ال���ت���ق���ري���ر م����ن "ح���ق 
املجتمع  املشاركة احلرة في حياة 
امليزانية  ليسجل هزالة  الثقافية"، 
احلقوق  م���ج���ال  ف���ي  امل����رص����ودة 
الثقافية باإلقليم، وغياب البنيات 
ملمارسة  ال��ض��روري��ة  والتجهيزات 
ه���ذه احل���ق���وق، و"ه���زال���ة امل��ن��ح أو 
إلغائها بالنسبة للجمعيات اجلادة 
اجلمعيات  ع���ل���ى  واق���ت���ص���اره���ا 
وتكوين  تأطير  وغياب  الصفراء"، 

الشباب باملدينة.
الحقوق البيئية: 

البيئي  الوضع  إن  التقرير  ق��ال 
بيئية  ب���ك���ارث���ة  ي���ن���ذر  ب��اإلق��ل��ي��م 
خ���ط���ي���رة "ت��ن��ع��ك��س س��ل��ب��ا على 
الساكنة بتفشي األمراض واألوبئة 
املعقلن  غ��ي��ر  ال��ت��دب��ي��ر  ن��ت��ي��ج��ة 
العادمة  وامل��ي��اه  الصلبة  للنفايات 
والتي  كيميائية،  مب���واد  احململة 

تقذف بنسبة كبيرة في نهر وادي 
زا وبعض األنهار اجلافة املوجودة 
الغرب،  جهة  من  املدينة  مبدخل 
املائية"،  الفرشة  على  تؤثر  والتي 
باإلضافة إلى "الروائح التي تنبعث 
الصرف  مياه  تصفية  محطة  من 
تهاجم  التي  واحل��ش��رات  الصحي 

الساكنة املجاورة لهذه احملطة".
ال��ن��ف��اي��ات فبدوره  "أم���ا م��ط��رح 
يساهم بشكل كبير في تلوث البيئة 
خال طول السنة"، وأرجع التقرير 
في  البدائية  "األساليب  إل��ى  ذل��ك 
النفايات  من  والتخلص  معاجلة 
بحرق كل أنواعها واألشد خطورة". 
التقرير وقف كذلك عند تعطل 
قنوات الصرف الصحي خال فصل 
الشتاء "نتيجة استغال أصحاب 
لتهاطل  ال��زي��ت��ون  تصبير  معامل 
صهاريجهم  إلف�������راغ  األم����ط����ار 
العادمة  امل���ي���اه  م���ن  وال��ت��خ��ل��ص 
مضيفا  كيمائية"،  مب��واد  احململة 
إل���ى ذل���ك اإلج��ه��از ع��ل��ى املناطق 
اخل��ض��راء، واإله��م��ال ال���ذي طال 
احلديقة املجاورة لعمالة تاوريرت، 
واالستغال اخلطير ملقالع الرمال، 
وان��ت��ش��ار م��ط��ارح األزب���ال بالقرب 
السكنية، وخطورة  التجمعات  من 
روائح املواد الكيميائية بعد عملية 

حرق النفايات.
الحق في التعليم:

رص���د ال��ت��ق��ري��ر ت��دن��ي خدمات 
وتفاقم  ال���ع���م���وم���ي���ة  امل�����درس�����ة 
البشرية،  امل��وارد  ونقص  أوضاعها 
وبالتالي "فا ميكن حتقيق جودة 
التعليم، وضمان مت��درس جلميع 

األطفال".
الحق في السكن:

تاعبات  وج��ود  التقرير  سجل 
تتعلق  باإلقليم  العقار  ملف  ف��ي 
بخس  بثمن  األراض�����ي  ب��ت��ف��وي��ت 
وبيعها  إل���ى جت��زئ��ات  وحت��وي��ل��ه��ا 
بأثمان خيالية، وحرمان مجموعة 
م��ن حق  السكنية  ال���ودادي���ات  م��ن 
االستفادة من األراض��ي، وحرمان 
االستفادة  م��ن  امل��واط��ن��ني  بعض 
الصفيح  دور  محاربة  ب��رام��ج  م��ن 
والسكن غير الائق. وأثار موضوع 
و"املشاكل  ال��س��ال��ي��ة  األراض�������ي 
الكثيرة التي يعيشها ذوي احلقوق 
من طرف نواب األراضي العرشية 

والسلطة الوصية".
الحق في الصحة:

كشف التقرير أن قطاع الصحة 
مهوال  خصاصا  يعرف  باإلقليم 
ونقصا حادا في اخلدمات املوجهة 
"تصل  والقرى  باملدن  للمواطنني 
تقدمي  ف��ي  ت��ام  إل��ى غياب  أحيانا 
للمواطنني  ال���ازم���ة  ال��ع��اج��ات 
ال��ق��رى رغ��م ت��واج��د بناية  ببعض 

تابعة لوزارة الصحة".

كشف  اخل�����ص�����وص،  وب����ه����ذا   
التقرير نقص املوارد البشرية من 
أطباء وممرضني؛ بحيث "احتفظ 
املستشفى من سنة 2012 إلى 2015 
الطبية  األط��ر  م��ن  نفسه  بالعدد 
اإلقليم"،  ساكنة  عدد  ارتفاع  رغم 
وتوفر طبيب واحد بكل مستوصف 
في  ي���داوم  الطبيب  أن  العلم  "م��ع 
املدار القروي مرتني في األسبوع"، 
الختصاصات  املتعثر  وال��ت��واج��د 
أمراض القلب واألمراض النفسية 
وط���ب األط���ف���ال، ب��اإلض��اف��ة إلى 
األسّرة  النقص احلاصل في عدد 
 44 "فقط  اإلقليمي  باملستشفى 
 120 هو  املفروض  والعدد  سريرا، 
البنايات  ك��ف��اي��ة  وع����دم  س���ري���را"، 
وب��ع��ض��ه��ا غ��ي��ر م��ج��ه��ز، م���ع قلة 
االس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة اخلاصة  األدوي�����ة 

باألمراض املزمنة.
وس������ج������ل ال�����ت�����ق�����ري�����ر أي����ض����ا 
سائقي  مستوى  على  اخل��ص��اص 
يتوفر  "بحيث  اإلسعاف،  سيارات 
امل��س��ت��ش��ف��ى ف��ق��ط ع��ل��ى سائقني 
واملفروض أربعة"، وتوجيه 50% من 
حاالت اإلنعاش إلى مدينة وجدة، 
احلاالت  مع  التعامل  يتم  "بينما 
البسيطة  ب��اإلم��ك��ان��ي��ات  األخ����رى 
املستشفى"،  عليها  ي��ت��وف��ر  ال��ت��ي 
ووج�����ود ط��ب��ي��ب واح�����د ومم���رض 
أثناء  املستعجات  بقسم  واح���د 
إلى  باإلضافة  م��داوم��ة،  ك��ل  فترة 
األشعة،  جلهاز  املتكررة  األعطاب 
لقسم  بالنسبة  اخل��دم��ات  ونقص 
املواعيد،  مدة  وط��ول  التحليات، 
التي  الصعبة  األمنية  وال��ظ��روف 
نتيجة  الصحية  األط���ر  تعيشها 
بالرغم من  امل��ت��ك��ررة  االع���ت���داءات 
الذين  اخل�����اص  األم�����ن  ت���واج���د 

بدورهم يتم االعتداء عليهم.  
 احتالل الملك العمومي:

رصد التقرير "التسيب احلاصل 
ب��امل��دي��ن��ة ب��اس��ت��غ��ال امل��ل��ك العام 
البضائع  بعرض  والطرقات، سواء 
والسلع باألرصفة ووسط الطرقات 
ال��ت��ي تتحول  ب��ب��ن��اء األك��ش��اك  أو 
إل���ى مطاعم  وض��ح��اه��ا  ليلة  ب��ني 
الظاهرة  أن  إلى  ومقاهي"، مشيرا 
انتشرت، خاصة مبدينة تاوريرت، 
املواطن  "بشكل مهول يهدد راحة 

وحياته".
 وبشكل عام، سجل تقرير فرع 
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
ب����ت����اوري����رت ح�����ول ح���ال���ة حقوق 
خال  ت��اوري��رت  بإقليم  اإلن��س��ان 
في  احل��اص��ل  النقص   2015 سنة 
اخلدمات التي تقدم للمواطن في 
واإلدارات   املصالح   من  مجموعة 
بلدية  بالذكر  وخ��ص  العمومية، 
تاوريرت ومصلحة البريد واحملكمة 

االبتدائية بتاوريرت. <

 تقرير أسود عن حالة حقوق اإلنسان بإقليم تاوريرت عن سنة 2015 ..
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أحمد آيت بناصر

وبحلول  ال��ن��ك��ب��ة  ذك�����رى  ب��ع��د 
ش��ه��ر ي��ون��ي��و حت��ل ذك���رى النكسة 
االحتال  وي��س��ت��م��ر  ب��ف��ل��س��ط��ني، 
والتقتيل  والتهجير  واالستيطان 
فلسطني  أرض  على  واالع��ت��ق��ال 
حتل  فلسطني.  لشعب  وخارجها 
معاناة  وق����س����اوة   ،1967 ذك�����رى 
فأكثر.  أكثر  تشتد  اٍلفلسطينيني 
بجراح  مثخن  فلسطني  وش��ع��ب 
الداخل  من  إليه  املوجهة  السهام 
التي عمقتها تلك املوجهة إليه من 

اخل��ارج. لكن احلجارة 
تنطلق  التي  والسكني 
الشابة  ق���ب���ض���ة  م����ن 
اٍلفلسطينيني  والشاب 
اجل���ن���دي  ت��ص��ي��ب  ال 
اإلسرائيلي  واحمل��ت��ل 
تزلزل  ول��ك��ن��ه��ا  ف��ق��ط 
أركان الكيان الصهيوني 
برمته وجتعله يتحول 
من سجان إلى سجني 
استراتيجي من خال 
االح���ت���م���اء ب���األس���وار 
والقباب  اإلس��م��ن��ت��ي��ة 
العسكرية،  الصاروخية 
مشروعية  عدم  مؤكدا 
دماره  وج��وده وحتمية 
وزوال�������������ه. وت����ت����رع����رع 
اٍلفلسطينية  الشجرة 
أغصانها على  باسطة 

كل أرض فلسطني.

ف�����ي ه�������ذا ال����زم����ن 
ال����رديء ل��م ي��ت��ورع أبو 
رئيس  بصفته  م����ازن 
اٍلفلسطينية  السلطة 
ف�����ي ال���ت���ب���ج���ح أم�����ام 
ووس��ائ��ل اإلعام  امل��أل 
املتنوعة بكون الشرطة 
اٍلفلسطينية ال تتأخر 

املدرسية  احل��ق��ائ��ب  تفتيش  ف��ي 
وحجز  اٍلفلسطينيني  للتاميذ 
ما حتتويه من سكاكني كي ال يتم 
أو  املستوطنني  لطعن  استعمالها 

عناصر جيش االحتال!!!

وفي هذا الزمن ال��رديء تهرول 
ال��ع��رب��ي��ة ن��ح��و تطبيع  األن��ظ��م��ة 
ال��ع��اق��ات م��ع إس��رائ��ي��ل - بشكل 
علني مفضوح تارة وحتت الطاولة 
ت��ارة أخ��رى- لضمان رض��ا ورحمة 
كمعبر  األمريكية  اإلدارة  وب��رك��ة 
املتوحشة  اللبرالية  ع��ن  سياسي 
واملسؤولة  ال��ب��ش��ر  م��اي��ي��ر  ق��اه��رة 
السياسي  وسايرها  مآسيهم،  عن 
واملثقف أو أذعن لها، لكن لم يخل 
ل��ه��ا اجل���و رغ���م ذل���ك، ك��م��ا تراءى 
حتى  ال����روض  حل��م��ام��ة  للبعض، 

تبيض وتفرخ.

لقد اكتشفت الرأسمالية خزانا 
من التراث في قلب العالم العربي 
مع انتهاء احلرب العاملية الثانية. 
املذاهب  ف��ي  وه���ذا اخل���زان متثل 
اإلس����ام����ي����ة وخ����اص����ة امل���ذه���ب 
ال��وه��اب��ي ال����ذي أس��س��ت ألدوات����ه 
السبل  جميع  له  وسهلت  ورعتها 
بهدف توظيفه، ضمانا الستمرار 
وثرواتها  الشعوب  على  سيطرتها 
وتفقيرها  جتهيلها  ف��ي  وإم��ع��ان��ا 

احلضاري  ال��رك��ب  ع��ن  وتخلفها 
الذي ال يرحم، وقد تأتى لها ذلك 
ملا مت دمج هذا اخلزان من التراث 
اإلعامية  واآلل����ة  بالتكنولوجيا 
الضخمة. وقد بوثقت اإلمبريالية 
العناصر  ه�����ذه  ك����ل  امل���ت���وح���ش���ة 
الدولي  ال��وض��ع  إل���ى  ب��ه��ا  لتفضي 
الذي نعيشه اليوم وكذلك وضعية 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وامل���غ���ارب���ي الذي 
انتشرت فيه احل��روب وق��ل األمن 
واالستقرار واكتسح الساحة الفكر 
الظامي والتكفيري بكل تاوينه، 
مبوازاة مع انتشار النزوح السكاني 
والفقر واملرض والدمار حتى لآلثار 

التي رحمها "التتار".

اللوحة  ه����ذه  ع��م��ق  ف���ي  ل��ك��ن 
متثلها  ن��ور  نقط  تكمن  القامتة 

أشكالها،  بكافة  العنيدة  املقاومة 
وف���ق���ا ملنطق  س��ت��ت��ط��ور  وال����ت����ي 
املقاومة  ه���ذه  م��ادام��ت  ال��ت��اري��خ، 
البديل  البرنامج  عناصر  جتسد 
والقومي  ال��ط��ب��ق��ي  ل��اض��ط��ه��اد 
والثقافي.  واالستعماري  واإلثني 
املقاومة  تتمركز  احليز  هذا  وفي 
من  أشكالها  بكافة  الفلسطينية 
القلم  إل����ى  وال���س���ك���ني  احل����ج����ارة 

والصوت والبندقية والصاروخ.

ما تعانيه القضية الفلسطينية 

اليوم، ليس إال ارتداًدا من ارتدادات 
ال��وض��ع ال��ع��امل��ي وال��ع��رب��ي امل���زري 
القوى،  ميزان  اختال  عن  الناجت 
لصالح اإلمبريالية العاملية بقيادة 
وإدارتها  املتوحشة  اإلم��ب��ري��ال��ي��ة 
الشركات  خالها  ومن  األمريكية، 

املتعددة اجلنسية.

الفلسطيني  ال��ص��ف  فتفكك 
والدينية  ال��ق��وم��ي��ة  مب��رج��ع��ي��ات��ه 
واالش���ت���راك���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة، ليس 
اخ��ت��ب��اء اجلامعة  ع��ن  م��ف��ص��وال 
السعودية  ال��ع��ب��اءة  حت��ت  العربية 
من  مجموعة  وانهيار  والقطرية، 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وض��ع��ف وتفكك 
التقدمية  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال����ق����وى 
ليس  بل  والثورية،  والدميقراطية 
معزوال عن تراجع الفكر الليبرالي 

والقوى  ال��ي��س��ار  وق����وى  امل��ع��ت��دل 
الدميقراطية على الصعيد الدولي. 
وهذا التراجع الفكري والتنظيمي 
وال��س��ي��اس��ي ل��ق��وى ال��ت��ق��دم عربيا 
اتخذ  بل  اليوم،  وليد  ليس  ودوليا 
امل��ن��ع��ط��ف م���ع ان���ه���ي���ار االحت����اد 
السوفياتي في سنوات التسعينات 
التراجع  وهذا  املاضي.  القرن  من 
فتح الباب على مصراعيه النتشار 
كافة  في  املتخلف  الرجعي  الفكر 
املجتمعات )على الصعيد العربي، 

انتشار الفكر السلفي األكثر تخلفا 
على شاكلة الفكر الوهابي - نسبة 
للمذهب السني الوهابي الغارق في 
بالسعودية-  والتكفيرية  الرجعية 
انتشار  ال��غ��رب��ي،  الصعيد  وع��ل��ى 
الفكر اليميني والعنصري والنازي 
وعلى صعيد املجتمع اإلسرائيلي 
الديني  ال��س��ل��ف��ي  ال��ف��ك��ر  ان��ت��ش��ار 
وحتول  املجتمع اإلسرائيلي نحو 

اليمني(.

وقد حاولت إسرائيل االستفادة 
- م���ع ص��ان��ع��ت��ه��ا أم���ري���ك���ا- من 
ه����ذا ال���وض���ع ل��ان��ق��ض��اض على 
وامل��زي��د م��ن االستحواذ  امل��ق��اوم��ة 
باحلرب  ف��ب��ادرت  األراض����ي،  على 
على لبنان سنة 2006، وغزة سنة 
و2014، وتصعيد احلمات   2008

بالضفة  واالستيطانية  العسكرية 
الغربية من أجل تصفية املقاومة، 
وبقيت  ب��ال��ف��ش��ل،  ب�����اءت  ل��ك��ن��ه��ا 
امل��ق��اوم��ة ف��ي ه��ذه امل��ن��اط��ق متثل 
وعناصر  وال���ردع  الصمود  عناصر 
املستقبل  ف���ي  واألم������ل  ال���ت���ط���ور 

باالنتصار.

العربي  ال����رب����ي����ع  ك������ان  وإذا 
اجلماهيري،  واحل���راك  واملغاربي 
ق�����د مت اح������ت������واؤه ب�����ل وإف�������راغ 
التحرري  مضمونها  من  شعاراته 
وحتويله  وال��دمي��ق��راط��ي، 
الشعوب،  على  نقمة  إل��ى 
من  تأطيره  لغياب  نظًرا 
السياسية  ال��ق��وى  ط���رف 
والثورية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال���ض���ع���ي���ف���ة، ول�����ق�����درات 
الرجعية  ال����ش����ر  ق������وى 
الفعل،  على  واإلمبريالية 
تعيش  م  منطقتنا  ف���إن  
أن  ش������ك  ال  م����خ����اًض����ا 
إيجابية  ستكون  نتائجه 
بقدر تبلور وتطور البديل 
امل��ن��ظ��م وامل��ن��ت��ظ��ر ال���ذي 
تشكله مراكز املقاومة في 
فلسطني ولبنان وغيرهما، 
تباشير االنطاقة القوية 
ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ت��ح��رر من 
وتدمير  العربية  الرجعية 
ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ومن 
دميقراطي  مجتمع  أجل 
خ����������ال من  ع����ل����م����ان����ي 
وفي  والفساد  االس��ت��ب��داد 
بلد يتعايش فيه اجلميع 
مع  املواطنة  أس��اس  على 
اخلصوصيات  م����راع����اة 
واإلث����ن����ي����ات، ض����دا على 
التعصب الديني أو العرقي 
أو الطائفي الذي استغلته 
االمبريالية إلى أبعد احل��دود، بل 
بأوربا  خ��اص��ة  عليها  ي��رت��د  وب���دأ 
ح��ي��ث جت��ل��ى ف��ي ت��ص��وي��ت أغلب 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ني ع��ل��ى اخل����روج من 
دائرة االحتاد األوربي مع آثار ذلك 

أوربًيا ودولًيا.

أي أن عصى الساحر بدأت ترتد 
على الساحر نفسه، بينما املقاومة 
بشكل  الفلسطينية  وامل���ق���اوم���ة 
طريقها  ش��اق��ة  ستستمر  خ���اص 
وس��ط اإلع��ص��ار، وس���وف تتصلب 
التواقة  ال��ش��ع��وب  ب����إرادة  وت��ت��ق��وى 
الكرمي  والعيش  والكرامة  للحرية 

والدميقراطية < 

البيضاء في 27  يونيو 2016     

املقاومة الفلسطينية مستمرة وسط اإلعصار
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التاريخ،  في  الحاسم  "العامل 
في  هو  المادي  المفهوم  حسب 
المباشرة  الحياة  انتاج  األمر،  آخر 
هذا  أن  على  إنتاجها.  وإع��ادة 
مزدوجة.  خاصة  ذو  نفسه  اإلنتاج 
وسائل  انتاج  جهة  من  فهو 
والكساء  الغذاء  اعني  المعيشة، 
إنتاجها  ومايستلزمه  والمسكن 
من أدوات، وهو، من جهة أخرى، 
ذاتها،  البشرية  الكائنات  انتاج 

اعني تكثير النوع."

اجنلز

 5 -  نقد مسلمة انجلز

كشفت االنثربولوجية احلديثة عددا 
اجنلز:"كن  مسلمة  في  األخطاء  من 
مستعبدات عن العمل املنتج دائما وبان 
األطفال  تربية  على  يقتصر  عملهن 
وان��ط��ل��ق��ت م��ن م��ب��دأ أن���ه ك���ان يوجد 
اجلنسني  "طبيعي"بني  عمل  تقسيم 
أن يصبح  أجن���ل���ز" مب��ج��رد  واق���ت���رح 
فإنهم  ملمتلكاتهم  م��اك��ني  ال���رج���ال 
يرغبون في نقلها إلى أوالدهم،لوضع 
"حد حلقوق األمهات" ومبقتضى ذلك 
وجود رغبة فطرية عند الرجال بنقل 
وإعادة  البيولوجية  لذريتهم  أماكهم 
العاقات االجتماعية لإلرسال األبوي 
يحسون  التي  احلاجة"الطبيعية"  إلى 

بها وتضمن استمراريتهم الوراثية.

وم��ه��م��ا ك��ان��ت امل��ب��ادئ ال��ت��ي تستند 
تضمن  فهي  وال��ذري��ة  ال��ق��راب��ة  عليها 
دائ��م��ا اس��ت��م��راري��ة اج��ت��م��اع��ي��ة بدال 
م��ن وراث��ي��ة، ذل��ك أن أح��د املتطلبات 
األساسية للمادية إذن هو البحت عن 
اإلنسانية  احل���اج���ات  ت��ت��ح��ول  ك��ي��ف 
امل���ع���ط���اة)ال���ط���ع���ام واإلجن��������اب( عبر 

العاقات االجتماعية.

إرج���اع إجناب  ف��ي نظر أجن��ل��ز يتم 
األحياء. علم  إل��ى  الطبقات  عاقات 

بناءا على ذلك ال تصمد احلجة،التي 
بأن  امل��ج��ال،  كثيرا ما تطرح في ه��ذا 
البيولوجية  إمكانياتها  املرأة-بحكم 
أبدا  األط��ف��ال- ال تستطيع  إلجن��اب 
اإلن��ت��اج. ف��ي  ال��رج��ل  بقدر  أن تساهم 

ذلك ألنه وراء هذه احلجة يقبع تصور 
بان العاقات كانت دائما موجودة في 
اآلن  أمامنا  الذي تظهر  الشكل  نفس 
.إن ذلك ال يؤخذ باحلسبان إن النساء 
عرفن  قد  املتريركية  املجتمعات  في 
وسائل منع احلمل وطرق اإلجهاض.

بإمكانهن  كان  فالقدرة على اإلجن��اب 
إن  ع��ق��ان��ي،دون  بشكل  استخدامها 
يخرجن لهذا السبب من عملية اإلنتاج 
ف��ال��س��ي��ادة مرتبطة  االج��ت��م��اع��ي.إذن 
اإلنتاج  عملية  في  مهيمنة  بوظيفة 
ان���ت���اج احلياة  وإع������ادة  االج��ت��م��اع��ي 
املادية.وهكذا تقرر وظيفة جنس من 
اجلنسني ضمن إطار عاقات اإلنتاج 

وإع����ادة اإلن��ت��اج االج��ت��م��اع��ي هيمنة 
ه���ذا اجل��ن��س وخ��ض��وع��ه ف��ي احلياة 
أحد  ي��س��ت��ط��ي��ع  .وال  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اجلنسني،او أية منظمة اجتماعية،أن 
يهيمن إال آدا امتلك حقوق التصرف 
بوسائل اإلنتاج ومنتجات العمل.ذلك 
الن"التحكم بالوارد إلى وسائل اإلنتاج 
حاسمة،  أهمية  ذو  العمل  ومنتجات 
ال��وق��ت نفسه  ف��ي  التحكم يفي  وه��ذا 
نفوذا اجتماعيا وسلطة جزائية، إذن 
اإلنتاج  سياسية.فلعاقات  ع��اق��ات 
الكلمة األخيرة في هيمنة هذه الهيئة 
أو ت��ل��ك، وب��ال��ت��ح��دي��د ه���ذا ه��و سبب 
سيادة النساء في مختلف املجتمعات 
املتريركية،سبب "سلطتها احلقيقية".

ت��وج��د ح��ال��ي��ا ع���دة أب��ح��اث علمية 
الرجال(  ال��ن��س��اء-دول��ة  )فيرتنغ:دولة 
تشير إلى أن املتريركيات، التي ظهرت 
ب��أي ح��ال، كما ظن  ل��م تكن  للوجود، 
حق  مجتمعات  مجرد  وبيبل،  اجنلز 
السيطرة  أو  أم���وم���ي  ف��ي��ه��ا  ال����وراث����ة 
أبحاثا  ال��ب��ي��ت.إن  ف��ي  ل��ل��ن��س��اء  فيها 
، وأخ����رى ع��اص��ر بعضها  م��س��ت��ج��دة 
أن  –دون  بيبل  بها  واستشهد  اجنلز 
أنه  ع��ل��ى  ب��ره��ن��ت  بنتائجها-  ي��أخ��ذ 
النساء"  سيادة  متريركيات،أي"  توجد 
بدائية  مجتمعات  تسمى  فيما  ليس 
ب���ل ف���ي م��خ��ت��ل��ف مراحل  ف��ح��س��ب، 
وقد  للبشرية،  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ط��ور 
دول  ف��ي  أيضا  النساء  س��ي��ادة  وج��دت 
مرحلة"احلضارة"  التطور)في  عالية 
التي ذكرها اجنلز(  اللزوميات  مع كل 
في مصروفي املنطقة التي تقع عليها 
ال��ي��ون��ان وغيرها،  ت��رك��ي��ا ح��ال��ي��ا وف���ي 
كانت،تبعا  املتريركية  املجتمعات  هذه 
لألبحاث املذكورة أعاه،تتميز بسيادة 
منزلة  وبتدني  ال��رج��ال  على  النساء 
واضطهادهم،ومبعاكسة  ال����رج����ال 
مطلقة لتقسيم العمل بني اجلنسني.
تقسيم  ،ب��ن��اء على  وج��دت  أيضا  هنا 
مميزة  اجل����ن����س����ان����ي،ف����روق  ال���ع���م���ل 
متاما.وهذا  معكوسة  للجنسني.إمنا 
يعني:كانت النساء متتلك اخلصائص 
والقدرات التي ميلكها الرجال اآلن.لقد 
وجدت هذه املتريركيات في مجتمعات 
وتقسيم  خاصة  ملكية  متطورة،فيها 
االجتماعي  للعمل  نسبيا  م��ت��ط��ور 
ومؤسسات  وعبيد  وط��ب��ق��ات  وجت���ارة 

حكومية.

منذ  ميد  مارغريت  أب��ح��اث  وتثبت 
سنة 1928.عن قبائل غينيا اجلديدة 
الوجود  اجتماعية  توجداشكال  ،ان��ه 
فيها للفروق بني اجلنسني،كما نعرفه 
اليوم او كما قامت عليه نظرية أجنلز 
للعمل.وأكدت  التقسيم"النظري"  في 
العشائر  ه���ذه  ل���دى  ال��ن��س��اء  دان  م��ي 
ال ي��ت��ف��وق ع��ل��ي��ه��ن ال�����رج�����ال،ال في 
قوته،وإنهن  والف���ي  اجلسم  ضخامة 
ك���ن ي��ق��م��ن ب��ن��ش��اط��ات ت��ع��ت��ب��ر لدينا 
رجالية خالصة)كما على سبيل املثال 

احل���رث وص��ي��د األس��م��اك( ك��ذل��ك لم 
يعد من املمكن التمسك برأي اجنلز 
للمتريركية  امل��ن��ظ��م  ال��ت��ع��اق��ب  ح���ول 
بافتراض  التمسك  والبطريركية،وال 
درجة  ميثل  ألبطريركي  املجتمع  أن 
تاريخ  في  املتريركية  اعلي من  تطور 
البشرية)انظر بهذا اخلصوص ميفر
لد1972وغودليه1973وشتيفان1975( 
انه  إل��ى  إن نتائج األب��ح��اث تشير  بل 
وج���دت ف��ي م��ج��رى ال��ت��اري��خ البشري 
املتريركية  ب���ني  م��ت��ك��ررة  ت���ن���اوب���ات 

والبطريركية واملجتمعات املساواتية.

املستجدة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه  ج��م��ي��ع 
الفروق  االس��ت��ن��ت��اج،ب��ان  إل��ى  تدفعنا 
احلالية بني النساء والرجال ال تستند 
اجلنسني،بل  بني  ف��روق طبيعية  الى 
األصح أنها تعبير عن تقسيم نوعي 
للعمل حسب التبعية ألحد اجلنسني.
نتيجة  ذات���ه  للعمل  التقسيم  وه���ذا 

لعملية التطور التاريخية.

أوبريان)1981(  م������اري  ق���دم���ت 
اكثر  األم���ري���ك���ي���ة،ش���رح���ا  ال��ب��اح��ث��ة 
لعاقات  التاريخي  للتطور  تعقيدا 
ألنصار  يتوجب  لها  اإلجن��اب،وف��ق��ا 
نظرية  وج������ود  ال���ن���س���وي���ة  احل����رك����ة 
الذكورية،مشابهة  والهيمنة  لإلجناب 
للتحليل الذي قام به ماركس لإلنتاج 
وهيمنة الطبقة)التي قبلت بها كشرح 
جزئي للتاريخ اإلنساني( بنت أوبريان 
فيه  ضمت  اإلجن���اب  ح��ول  مفهوما 
احلمل  ملفهوم  البيولوجية  العمليات 
العاقات  وك��ذل��ك  وللتربية  وم��دت��ه 
أثناء  تستخدم  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
تربية األطفال وجعلت من اإلجناب 
امل����ادي  ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل  ال��ش��رع��ي��ة  األداة 
،شرحت قائلة:"إن االهتمام باإلجناب 
ال يخضع للجوهرية في شرح اإلنتاج 
اإلنتاج  يصدر  املاركسيون،  فعل  كما 
احلاجات  ع���ن  ك��اه��م��ا  واإلجن�������اب 
واإلجناب  األساسية:األكل  اإلنسانية 
شكل  على  احلياة  قيد  على  والبقاء 
فرد ون��وع. واحلقيقة أنها لدى تلبية 
هذه احلاجيات اإلنسانية األساسية، 
وتلك  اجتماعية  ع��اق��ات  خلق  يتم 
الظروف  تشكل  ال��ت��ي  ه��ي  ال��ع��اق��ات 
التي ننتج فيها ونتكاثر والتي تدخل 
ه��ذه ال��ن��ش��اط��ات ف��ي ن��ط��اق الضمير 
تاريخيا  أن��ت��ج��ت  وال���ت���ي  اإلن��س��ان��ي 
للطبقات  البنيوية  ال��ك��ف��اءات  ع���دم 

واألجناس.

التحول  آل��ي��ات  أوب���ري���ان  اق��ت��رح��ت 
االج���ت���م���اع���ي ف���ي ن���ط���اق اإلجن����اب 
وط�����رح�����ت ك��م��س��ل��م��ة اض���ط���راب���ني 
القرابة  كبيرين:اكتشاف  تاريخيني 
التقنية  وال����ت����ط����ورات  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
للتحكم ف��ي اخل��ص��وب��ة، وك��ان��ت تلك 
األخيرة احد الرهانات الكبرى لنضال 
أن���ص���ار احل���رك���ة ال��ن��س��وي��ة وم����ا زال 
عملية  ح���س���اب.وان  ألث��ره��ا  يحسب 

قد  إل��ي��ه��ا  بالنسبة  ال��ق��راب��ة  اك��ت��ش��اف 
أعلنت ع��ن ب��داي��ات ال��ن��ظ��ام األب���وي. 
ال��رج��ال ضمن  املعرفة   ه��ذه  وشملت 
عملية اإلجناب واستبعدتهم عنها في 
ذات الوقت وتنبه الرجال إلى استابهم 
بالنسبة إلى دربتهم اخلاصة واستحالة 
باالستمرارية  الشعور  بتجربة  امل��رور 
ال���وراث���ي���ة.وإلن���ش���اء م��ك��ان��ة ل��ه��م في 

متلك  عليهم  األج���ي���ال،ك���ان  ت��ع��اق��ب 
ثمار عمل إجناب النساء والتعاون مع 
للحفاظ على احلقوق  آخرين  رج��ال 
الفردية .كذلك قدمت أوبريان ما كانت 
ألهمت  ال��ت��ي  التحليات  إل��ي��ه  تفتقر 
اجن��ل��ز:ش��رح سبب رغ��ب��ة ال��رج��ال في 
نقل أماكهم إلى ذريتهم البيولوجية <

املاركسية واحلركة النسائية: 
في حتوالتهما النظرية والسياسية

حسن الصعيب

الجزء الثالث

كانت مدينة العرائش على موعد مع الفرح باسعادة احلرية، حيث 
ليوم  األول��ى  الساعات  في  احلرية  وفاء شرف  رفيقتنا   عانقت 
انتهاء مدة احلكم اجلائر )سنتان  2016، بعد  10 يوليوز  األحد 
شروط  فيها  انتفت  محاكمة  اث��ر   بالعرائش(،  احمللي  بالسجن 

احملاكمة العادلة.

وكان في انتظار  الرفيقة وفاء عدد من رفيقاتها ورفاقها - حقوقيني 
الذين استقبلوها بالورد  وسياسيني ونشطاء حركة 20 فبراير - 

وشعارات  احلرية في جو احتفالي.
األحد  ي��وم  وف��اء صباح  للرفيقة  استقبال  تنظيم حفل  كما مت 

بالعرائش مبقر جمعية األيادي املتضامنة.
تعرضها  بلغت عن  أن  ش��رف  وف��اء  للرفيقة  فقد سبق  وللتذكير 
لإلختطاف والتعذيب يوم 27 أبريل 2014 بعد مشاركتها في وقفة 
احتجاجية في ساحة “التغيير” ببني مكادة، من طرف أشخاص 
مجهولني ليتم متابعتها بالوشاية الكاذبة في خرق سافر لاتفاقية 
الدولية ملناهضة التعذيب املصادق عليها من طرف الدولة املغربية 
واملبلغني  الضحايا  بحماية  املتعلقة  القانونية  النصوص  ولكافة 

والشهود".
فهنيئاء للرفيقة وفاء على صمودها واستعادتها 

لحريتها وألسرتها ورفاقها وأصدقائها<

الرفيقة  وفاء شرف  
 تعانق احلرية
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كرة القدم المعبود الجديد: 

التحليل  َوف���ق  "ال���طوط���م"  ُي��ف��ه��م  ال 
ال��ف��روي��دّي إال ف��ي عالقته  ال��ن��ف��س��ّي، 
أج����ان����ب  أران����������ي  وال  ب"ال�������ط�������اب�������و". 
غيَر  األن��ظ��م��ة  إن  ق��ل��ت  إذا  احل��ق��ي��ق��ة 
الدميوقراطية رحٌم خصٌب يسمح لل�" 
لذلك  وال��ت��وات��ر،  بالتنامي،  ط��واط��م" 
س����أح����اول م��الم��س��ة ق���ط���اع ال��ري��اض��ة 
إلى  أنبه"  و"  القدم.  مقتصًرا على كرة 
الشعبية  الرياضة  أع��ارض  لست  أنني 
ب��ي��ض��اَء سابغٍة  ي��ٍد  أك��ث��ر م��ن  ال��ت��ي لها 
د  أتقَصّ وإمنا  الشمولية،  التنمية  على 
َّ���ُف أك���س���ي���ًرا أو  ال���ري���اض���ة ال���ت���ي ُت���وظ����
األفيونات،  مناجم  إل��ى  ُيضاف  أفيوًنا 
ي����خ����دُر ك���ف���اي���ات ع����م����وم ال���ك���ادح���ن 
السيما  االح��ت��ج��اج��ي��ة،   � احل��ج��اج��ي��ة 
 ، سخٍيّ إن���ف���اٍق  خ����زاُن  احل��ق��ل  ه���ذا  أن 
الضرائُب  التخمة  تخمِة  حتى  تغذيه 
املباشرة، والضرائُب غيُر املباشرة. ومن 
م��واج��ع��ه، وف��واج��ع��ه ال��ت��ي ق��د تدخل 
أْن   GUINNESS "غينيتس"   أرق���ام 
ُ�����ن��َف�����َق امل��الي��ي��ُر، ادع�����اًء، ع��ل��ى ملعب  ت���
التربوية،  امل��ؤس��س��ات  ت��ف��ت��ق��ر  ب��ي��ن��م��ا 
البنى  ب���ل���ه  ال���ص���ح���ي���ة،  وامل����ؤس����س����ات 
ما  وهو  املرافق!!!  أبسط  إلى  التحتية 
قبيل:  م��ن  م��ت��داَول��ة  مفاهيَم  ُي��س��اِئ��ل 
التخليق،  الترشيد،  اجليدة،  احلكامة 
ُتثار  حن  الشفافية..  التدبير،  حسن 

"إشكالية" املال العاّم..
"املقاربة  ب���اب  م��ن  ول���و  وللمتسائل 
"اإلجنازات  عن  يتساَءل  أن  بالنتائج" 
"، و"االنتظارات" بالقياس إلى ضخامة 
الرياضّي..  للحقل  املرصودة  امليزانية 
حجازّي  د.مصطفى  ُوف���ق  وذاك  ل��ه��ذا 
أحَد  باعتبارها  القدم  كرة  يحلل  وهو 
املهدور،  )االن���س���ان  ال���ه���در.  مت��ظ��ه��رات 
البيضاء.  ال���ع���رب���ّي.  ال��ث��ق��اف��ّي  امل���رك���ز 

املغرب. ط 02 2006(. ..
تناسل   ً ب��ل��ة  ال���ط���َن  زاد  م���ا  ول���ع���ل 
ً يكاد  ت��ن��اس��ال  امل��ت��خ��ص��ص��ة،  ال��ق��ن��وات 
وال  وقضيض�ًا،  قّض�ًا   َ األس��ب��وع  يغطي 
� كائنة  غ���رَو ف��ي ذل��ك مب��ا أن اإلع���الم 
� من أجهزة الدولة  ما كانت خصيصُته 
 . األلتوسيرُيّ ال��درُس  َعل�َّمناه  ما  نحو 
فعبث�ًا بحثك عن املوضوعية والعلمية.
الطوطم اجلديد والقيم : ال أكتمك 
التي  امل��ق��ول��ة  أن  امل��ت��ن��ور  ال���ق���ارئ  أي��ه��ا 
رمبا ردد صداها جبل "أومل��ب":» العقل 
السليم في اجلسم السليم « ُأفرغت من 
معناها، بل إن الرياضة غدْت محتَضَنًة 
َ��ل ال��ت��ف��ك��ي��ِر امل����ق����اَوِل����ِيّ حيث  ِم�����ْن ِق��ب���
الصحافة  مب��ب��ارك��ة  ال��ص��ف��ق��اُت  ُت���ب���َرُم 
فتنشط  واملقروءة،  املرئية،  املسموعة، 
بآلياتهم  وال����وك����الء  ال���وس���ط���اء  س����وق 
ابتغاَء  وشبكاتهم  البنكية  وحساباتهم 
الظفر ب�"صيد ثمنٍ ". وهذا ما يسميه 
ذ. نورالدين بيال " النخاسة اجلديدة" 

ثقافِة  بفتوحات  بغيض  ُ�فٍر"  ك�  " ف��ي 
حقوِق اإلنسان : محِرّ حتض�ُّ�ر الشعوب 

ُر العقول والقلوب. الذي يحِرّ
ُمضلِ�ٌّل  ٌئ،  مهِدّ  ِ القدم  كرة  مباريات 
ي��ت��رق��ُب اس��ت��ع��ادة ال�����ذات ف���ي جتربة 
ج���م���اع���ي���ة ت���ن���ح���و م���ن���ح���ى ال�����ف�����رادة 
مستويات  ع��ل��ى  ل��ت��ح��ق��ق  و"ال���ت���م���ي���ز" 
ً����ا م���ف���ق���وًدا،  ال����وه����م � االي����ه����ام ت����وازن�����
ب��ة،  ً��ا؛ ت������وازَن ال��ن��ف��وس امل��ع��َذّ م��ج��َه��ض���
قهًرا،  أوطانها  داخل  بها  ر  املغَرّ بة،  املغَرّ
هدًرا وتهميًشا » على أن اخل�َ�ط�َ�َر يبرز 
حن حتل "النحن الكروية "، أو بكلمة 
في  الوطنية  الُهوية  ُتختَزل  حن  أدق 
نفسه.  )ح��ج��ازّي.  الكروية"«  "النحن 

ص: 234.(.
ُ�����ص��ّر ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة امل��ت��وح��ش��ة على  ت���
متييع قطاع الرياضة في أفق تدجينه 
مط�َْلق�ًا، إصراًرا ضرب أطناَبه وبامتالٍء 
»"َبْزَنَسة"  إل��ى  حولته  ح��ن  "غ��ري��ب" 
ألغراض  واستغاللها  واملباريات،  الكرة 
الصفحة  )نفسه.  ومكاسبه«  ال��س��وق 
والبورصة  ال��ك��رة  أن  مبعنى  ن��ف��س��ه��ا(. 
األساُس  هما  هُمّ سياميان،  توأمان  اآلن 
ه����و ص���ن���اع���ة ال���ن���ج���وم. ه���ك���ذا سطع 
توقيع  جن��ُم  وأف��ل  القدم،  توقيع  جنم 
اإلشهار،  البث،   " العائداُت  أما  القلم.. 
مبالغ  التكوين،  مؤسسات  االع��الن��ات، 
ال��ت��ذاك��ر واالن����خ����راط..." ف��ق��د فاقت 
م��ي��زان��ي��ات ك��ث��ي��ٍر م��ن ال����دول مب��ا فيها 
فما  التكنولوجيا.  وظ��ف��ِت  ال��ت��ي  تلك 
تضاعفت  أن  إال  امل���ض���ارب���ات  م���ن  ك���ان 
سوق  إن  بل  املجهرية..  اجلراثيم  كما 
"ثقافتها"  أسست  ْولية  الَدّ القدم  كرة 

اخلاصة، ومعجمها "املستقل" نحو: 
امل�����درب، امل��س��اع��د، ال��ط��ب��ي��ب، وكيل 
األع�����م�����ال، امل�����ذي�����ع، احمل����ل����ل، امل��ع��ل��ق، 
إْن لم  الرياضية...  املنازعات  الواصف، 
سّماه  ما  تستلهم  الثقافة  هذه  ِإَنّ  أقل 
حجازّي نفُسه » هوامات املتعة والقوة 
االختراق«  على  وال��ق��درة  القضيبية، 
)ص:234(. وإال كيف نفسر: "النتيجة 
التسجيل"،  ع���ن  "ال���ع���ج���ز  ع��������ذراء"، 
ال��ق��ذف"، "مقابلة  ف��ي  ل��ك  "أن���ت ليس 
رجولية" � نسبة إلى الرجولة �، ولي أن 
املعِلق بخصوص  ا سيقوله  أتساَءل عَمّ
ك����رة ال���ق���دم ال���ن���س���وي���ة!!! وغ���ال���ًب���ا ما 
فت�ُرَفُع  ت��ل��ك  أو  امل���ب���اراة  ه���ذه  ُت���َؤْس���َل���ُم 
يركُع  أو  ال��الع��ُب،  يسجُد  أو  املصاحُف 
ُب، وال��ت��س��اؤُل اآلخ���ُر ال��ذي َيلوُح  امل����دِرّ
باإلسالم   � أ   � الفريُق  ينتصر  كيف  هو 
ال��ذي ينهزم بالدين   � � ب  الفريق  على 
ذاته؟ أَيعني هذا أن من حق املنهزم أن 
تعصمه  أخ��رى  ملة  عن  فيبحث  يرتّد 
أنه يستسلم للضماد:  أم  من اإلخفاق، 
تكرهوا..  أن  عسى  وال��ق��در...  القضاء 
ر  يدِبّ أن  ول���ه  إال...  يصيبنا  ل���ن  ق���ل 

حينئذ امليزانية!!!؟؟؟.

معلق  ي��ص��ي��ح  أن   ٌ وح��م��اق��ة   ٌ ون����وك 
إصابة  فريق�ُه  سجل  أن  بعد  س��ع��ودّي 
ال��ي��اب��ان��ّي ف��ي هستيريا  ال��ف��ري��ق  ً ض��د 
ْل���ُه���ْم  َس������ّوى  ص��ف��ي��ق��ة، ح���ق���ي���رة:" اش 
يستهلك  أن���ه  ن��س��َي  ك��م��ب��ي��وت��ُره��م؟"، 
يجحدها:  وه���و  ح��ت��ى  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بالتكنولوجيا!!!!  للتكنولوجيا  تنك�َّر 
املباراة  أي عقل ٍ معتقل هذا؟! )انتهت 
بانتصار اليابان :"ثالثة أهداف مقابل 
َلُبؤس  فيا  يتيم  بدوّي  سعودّي،  هدف 
املعلق!(. وكل�ّنا يذكر أن دولة املكسيك 
طلبت تنظيم كأس العالم عّلها تصرف 
ال�����رأي ال���ع���ام ال���داخ���ل���ّي، احمل��ت��ق��ن عن 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة، وكيف  أزم��ت��ه��ا  ت���داع���ي���ات 
متثيليته  على  الصهيونُيّ  الكياُن  أل��ّح 
ف��ي ال���ري���اض���ة.. س��ْع��ًي��ا إل���ى م��زي��ٍد من 
ال���ط���رف  أغ������ض  أن  دون  ال���ت���ط���ب���ي���ع، 
ع���ن امل���ذك���رة ال����وزاري����ة ال���ت���ي فرضت 
"االحتفال بإجنازات الفريق الوطنّي" 
يقول  هنا  م��ن  امل��ال��ك��ّي.  احلبيب  عهد 
حجازّي: » تصبح مفهومة رمبا ظواهُر 
الشغب والعنف التي تنفجر في بعض 
املالعب أو قبل بعض املباريات وبعدها. 
اإلحباطات  إزاح�����ة  إل���ى  ذل���ك  ي��ش��ي��ر 
إلى  األصلية  مواقعها  م��ن  ال��وج��ودي��ة 
بعد  وذل��ك  وامل��ب��اري��ات؛  املالعب  مواقع 
أن مَتّ خصاُء قوى القتال واملجابهة في 
مختِلف  عبر  واملصير  امل�َعيش  قضايا 
..« )نفسه.ص:235  واملنع  القمع  ألوان 
.ب��ت��ص��رف( "ف��ي��ث��ور" َم��ن "ي��ث��ور" عقب 
انهزام الفريق القومّي، ويستقَبُل أفراُد 
طاقمه إذا ما انتصر استقباَل أبطال " 
بتنمية  للمسؤولن  شأن  ال  التحرير" 
إْذ َعاَل شأُو اإلجناز الرياضّي،  اإلنسان 
يكفي الشاَبّ إذن االنخراط في ناديه 
حتى النخاع مسانًدا شرًسا، ُمريًدا!!!. 
ما العمُل ؟: إذا ما سلمُت مع حجازّي 
بأن هدَر طاقاِت املجتمعِ  بنيوٌيّ فإنني 
سأنسجُم واقتضاءاِت املقاربة النسقية 
الهدر  بات  مسِبّ على  ال��ث��ورة  إن  أِلق��ول 
اجلذرية  ل��ل��ث��ورة  م��ك��ف��ول��ة  ال��ري��اض��ّي 
التخلف  ُم���ْن���ِت���َج���اِت  ت��س��ت��أص��ل  ال���ت���ي 
في  والسوسيوسياسّي..  االق��ت��ص��ادّي 

أفق التحّرر االشتراكّي.. 
أيام  ال��ري��اض��ة  حققت�ْه  م��ا  حسبي 
بها  احملتفظ  الشرقّي  املعسكر  جت��ارب 
َل����َدى ذاك����رة ال��ت��اري��خ امل��ع��اص��ر.. هكذا 
شرُب  ًما،  ملَغّ حقاًل  الم��س��ُت  ق��د  أك��ون 
ماء البحر أهوُن علَيّ من اخلوض فيه، 
الصلة  ذات  ال��رص��ي��ن��ة  ال���دراس���ات  آلن 
باملوضوع ال تفي، وال تشفي إْن ُوجدت، 
فمعذرة أيها القارئ اللبيُب إذا تنطعُت 

َم هذه القراءة املتواضعة.< ألقَدّ
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 كرة القدم أو الطوطم اجلديد
ن  موعابيد

مشروط  االن���ب���ط���اح  إح����ب����اَط  أَنّ  ي���ب���دو 
املَرِضِيّ  والتخط�ّي؛ مجاوزة اخلوِف  باملجاوزة 
من اقتحام الواقع واختراقه مهما تكن آليات 
الوعي  نعمة  ّ�لنا  شغ� م��ا  إذا  وذل���ك  متن�ُّ�عه. 
ق��ال عنه  ال���ذي  الصامد كما اجل��ب��ل  ال��ن��اق��د، 

الشاعر العربّي:
" ثهان هل يتحلحل؟ "

ْ��َي دي��ن��ام��ٌيّ يستوعب  ون��ق��ّدر أن ه��ذا ال��وع���
مبا  يستشرفها  إن��ه  ب��ل  املجتمعيَة،  ال��رّج��اِت 
والتوتر"  "الفجوة  ورؤى تخلق  ُح��دوس  ِمن  لَه 
 ،Le vécu ف��ي��دع��و إل���ى إع����ادة ص����ْوِغ املَ��ع��ي��ش
يهِدُم  يفّكك  مختلف�ًا  آَخ���َر،  صوغ�ًا  اليومّي 
وال  التغييِر،  م��ق��اوم��ِة  جيوب  ي��واج��ه  ويبني، 
بأس إْن تناَصّ والنفرَيّ على الرغم من تباعد 
في  سيما  ال  املقصديات،  ومتايز  املرجعيات، 
"م��وق��ف ال��ب��ح��ر" )امل���واق���ف وامل��خ��اط��ب��ات( :» 
أوقفني في البحر فرأيُت املراكَب تغرق واأللواَح 

تسلم. ثم غرقت األلواح.
وقال لي: ال يسلُم َمْن ركب.

وقال لي: خاَطَر من ألقى نفَسه ولْم يركب.
وقال لي: هلَك َمْن ركَب َوَما َخاَطَر.

وقال لي: املخاطرة جزٌء من النجاة..« 
احمل��كّ ُ األس���اُس هو امل��وق��ُف ال��ث��ورُيّ الذي 
املمكُن  اخل��ي��اُل  يغترب  فا  مي��لّ  وال  يكّل،  ال 
هكذا  التماهي..  ح��ِدّ  إل��ى  الكائِن  ال��واق��ِع  عن 
منفصمِة  غيِر  الثقافيِة  املناعِة  نخَب  نشرُب 
)السياسية،  األخ�������رى  ب���امل���ن���اع���ات  ال����ع����رى 
ِم���ْن كشِف  ك��ان  ال��س��وس��ي��واق��ت��ص��ادي��ة...( وإذا 
كشف  فهو  فيه  نتنافَس  أن  لنا  يحق  حساٍب 
التضحيات ِمن أجِل شعوٍب متحررة، تقدمية 
ْ مع محمود  وْلنردد  الكرامة  إلى غِد  متطلعة 

درويش:
» كلوا من رغيفي

 اشربوا من نبيذي
 وال تتركوني

على شارع العمر وحدي.«
ه����ذا ال���ش���اع���ر ال�����ذي ق��ت��ل امل�������وَت، وآم���ن 
الداَء  آخِر شهقاِته وهو يصارع  باحلياة حتى 
يح�ْلَق  أن  على  حريص�ًا  كان  لذلك  العضاَل.. 
في  يفتح  َّ�ه  عل�  ٍ صباح  ك��َلّ  ويستحَمّ  ذق��َن��ه، 
ما  األخ��رى  املساِمّ  ِم��َن  اإلنسان  جسد معاناة 
عتماِت   َ ة  َثَمّ ِم��ْن  ويبّدد  الوجه،  م��اَء  يحفظ 
الدياجير...وإْن غارِت الكلوُم واجلروُح فإنه ظل 
يترجل،  ال  ال��ذي  الفارس  كأنه  ويقاِوم  ُيكابر، 
أَق�َاَم  النصر  جذوة  يعدم  ال  الذي  والشمعدان 
أو ارحتل، ليس يعنيه نقيُق الضفادع، أو نعيُق 
البستان،  أريج  أنه ميتص رحيق  الغربان، مبا 
حينئذ  نضعهم  وال  نحبهم،  الذين  أكثر  فما 

بني قوسني!<

من أجل نقاش

ِبئَس االنبطاُح
نور الدين موعابيد
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  متروك وحدي،،،
لطنني الرعب،

ألريحيتي،
حتتسيني في عشق الوطن،

حلمى انهيارات،،،
يسكنني اخلط السحري،

والنبش في الذاكرة املتخمة
بفتاوى الفقهاء،

أعبر اجلسر تلو اجلسر،
في رحلة خلف كل قيد،

أو صمت أزلي، وثني،
وخلفي،،،

مشهد عيون،
جرافات وألقاب،

تغزل الوالئم
من لغو أو لغط أوظنون،

وحدي،،،
أشيد قبرا للجحيم، 
 أصيخ   السمع لقول

متعب في الدعاية لقشرة اليقني،
رهقت أبجديته في مناصرة الغضب املترهل ،

في مصادرة األنني،
ووحدي أمشي،،،
في جوف الليل،

مسكونا بالصدق،
سريع اخلطو،إ
إلى كشف آخر
 ملدائن الشعر.

يسعفني الظن والقدح العنيد،
وأحلظ الدعاية شزرا،

أحيطها حزرا،
ألنها،،،

مبتورة الساقني،
وألن الكشف،،،

غسل ذئب للروح
في رئة الوجود،

عصف بالقيود،  
وبالصنم الذي شمر عن ساعديه،

ليحمل بيتنا طلا
إلى متحف احلضارة.

أبقى إذن،،،
كشفا في موطن الكشف،

متروكا لغربتي،
لطنني الرعب،

ألريحيتي،
أبحر في ضجيج القبور،

في نهش الصقور ما جد لها من جثت   
في ليل املدينة.

 مارس 1995

غريب
محمد جيران

ح��ل��ت  ي���وم 8 ي��ول��ي��وز 2016، 
ال����ذك����رى ال����راب����ع����ة واألرب����ع����ني 
والقائد  األدي�������ب   الس��ت��ش��ه��اد 
املناضل  ال��ك��ب��ي��ر،  الفلسطيني  
الة  اغتاله  ال��ذي  كنفاني،  غسان 
"امل��وس��اد"  عام  الصهيوني  الغدر 
36 عاما،  ن��اه��ز  ع��ن عمر   1972
منطقة  ف���ي  م��رك��ب��ت��ه  بتفجير 
احلازمية قرب العاصمة اللبنانية 

بيروت.
من  الثامن  في  كنفاني  وول��د 
عكا،  في   1936 العام  من  أبريل 
بعد  لبنان  إل��ى  عائلته  ورح��ل��ت 
في  وان��خ��رط   ،1948 ع��ام  نكبة 
ح��رك��ة ال��ق��وم��ي��ني ال���ع���رب، وقام 
الكويتية  املعارف  في  بالتدريس 
عام 1955، وفي هذه املرحلة كان 
يكتب  وب��دأ  ي��وم،  كل  كتابا  يقرأ 
التعليقات السياسية في الصحف 

الكويتية بتوقيع "أبو العز".
في  احل��ري��ة  ف��ي مجلة  عمل 
لبنان، وأخذ يكتب مقاال أسبوعيا 
جل��ري��دة احمل���رر ال��ب��ي��روت��ي��ة، ثم 
تزوج من آني كنفاني في تشرين 
بفايز  منها  ورزق   ،1961 األول 

وليلى.
ترك كنفاني إرثا ثقافيا مهما، 

فقد أصدر: موت سرير رقم 12، 
في  ص���درت  قصصية  مجموعة 
بيروت عام 1961، وأرض البرتقال 
قصصية  م��ج��م��وع��ة  احل���زي���ن، 
ص���درت ف��ي ب��ي��روت ع���ام 1963، 
ورواي�����ة رج����ال ف��ي ال��ش��م��س في 
بيروت عام 1963، وقد حولت إلى 
فيلم بعنوان 'املخدوعون'، ورواية 
أم سعد 1969، ورواي��ة عائد إلى 
حيفا 1970، ومجموعة قصصية 
ب��ع��ن��وان ال��ش��يء اآلخ����ر، صدرت 
وثاث   ،1980 اس��ت��ش��ه��اده  ب��ع��د 
روايات غير مكتملة هي العاشق، 
وبرقوق  واألط������رش،  واألع���م���ى 
القنديل  أص�����در  ك��م��ا  ن��ي��س��ان، 
لألطفال،  ق��ص��ة  وه���ي  الصغير 
القبعة  ه��ي:  مسرحيات  وث���اث 
والنبي، وجسر إلى األبد، والباب، 
قصصية  م��ج��م��وع��ة  وك����ذل����ك 
بعنوان القميص املسروق، ورواية 
ما تبقى لكم، وأصدر عدة دراسات 
فلسطني  في  املقاومة  أدب  ه��ي: 
الفلسطيني  واألدب  احمل��ت��ل��ة، 
امل���ق���اوم حت���ت االح���ت���ال، وفي 
 ،36-39 الصهيوني، وثورة  األدب 

خلفيات وتفاصيل.
 1966 ك��ن��ف��ان��ي ع����ام  ح��ص��ل 

في  الكتاب  أصدقاء  على جائزة 
لكم،  تبقى  م��ا  رواي���ة  ع��ن  لبنان 
 ،1990 ع��ام  القدس  وس��ام  ومنح 
ونال جائزة منظمة الصحفيني 
وجائزة   ،1974 ع����ام  ال��ع��امل��ي��ة 

اللوتس عام 1975.
الشعبية  اجلبهة  خلدت  وق��د 
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ني ال���ت���ي كان 

ال��ش��ه��ي��د أح����د ق���ادات���ه���ا )عضو 
 44 ال��ذك��ري  السياسي(،  مكتبها 
بتنظيم عدة فعاليات باألراضي 
الشتات  م��ن��اط��ق  وف���ي  احمل��ت��ل��ة 
قدمت فيها شهادات حول الشهيد 
وم���ا خ��ل��ف��ه م���ن أع���م���ال خالدة 
س��ت��ب��ق��ى م���ن���ارة ت��ض��يء طريق 
احل��ري��ة واالس���ت���ق���ال،   تقض 
الذي  الصهيوني  العدو  مضاجع 

خطط ونفذ اجلرمية واجلرائم 
الاحقة الغتيال العديد من قادة  
مصطفى  الفلسطينية:  ال��ث��ورة 

أبوعلي، أبوجهاد ..
ك��ل امل��ج��د واخل���ل���ود ألبطال 
حترير  ط����ري����ق  ع���ل���ى  ال�����ث�����ورة 

فلسطني.<

44 عاما على استشهاد األديب  والقائد غسان كنفاني
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>   هل لك أن توضح لنا كيف جرت 
التحضيرات للمؤتمر الوطني الرابع؟

للمؤمتر  ال��ت��ه��ي��يء  ان��ط��ل��ق   <<
الدميقراطي  للنهج  ال��راب��ع  الوطني 
م��ن��ذ ان��ع��ق��اد امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي في 
4 أك��ت��وب��ر 2015 وال����ذي ش��ك��ل جلنة 
عامة  توجيهات  واق��ت��رح  حتضيرية 
النقط  ف��ي  أس��اس��ا،  تتمثل،  لعملها 

التالية:

القضايا  ف��ي  وال��ت��دق��ي��ق  ال��ب��ح��ث 
اإلستراتيجية والتكتيكية؛ 

األربعة  ال��س��ي��رورات  ف��ي  التدقيق 
املستقل  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ب��ن��اء  )س����ي����رورة 
الكادحني،  وع��م��وم  العاملة  للطبقة 
الذاتية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ب��ن��اء  س���ي���رورة 
املستقلة للجماهير الكادحة، سيرورة 
بناء جبهة الطبقات الشعبية، سيرورة 
بناء أممية ماركسية( وترجمتها إلى 

خطط عملية ملموسة؛

التي  الكبرى  االختاالت  معاجلة 
الدميقراطي:  ال��ن��ه��ج  م��ن��ه��ا  ي��ع��ان��ي 
املنظمات  ف�����ي  ال���ع���م���ل  ط���غ���ي���ان 
السياسي- العمل  على  اجلماهيرية 

وسط  االن��غ��راس  ضعف  التنظيمي، 
الطبقة العاملة، توسع محدود وسط 

الشباب وضعف العمل النسائي.

للجنة  اج����ت����م����اع  أول  ان���ع���ق���د 
التحضيرية في 17 أكتوبر 2015 وبعد 

نقاش مستفيض شكل أربعة جلان:

والهوية  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  جل��ن��ة 
والتكتيك والبرنامج العام؛

جلنة التحليل السياسي وبرنامج 
ال��ف��ت��رة وال����ذي ي��ج��ب أن ي��رك��ز على 
 Tendances ال���ك���ب���رى  ال��ت��وج��ه��ات 
lourdes في الوضع الدولي واإلقليمي 

واحمللي؛ 

جلنة السيرورات األربعة )املساهمة 
املستقل  السياسي  التنظيم  بناء  في 
الكادحني  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة  للطبقة 
املستقلة  ال���ذات���ي���ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
الشعبية  الطبقات  وجبهة  للجماهير 
وأممية ماركسية( والقانون األساسي 

والنظام الداخلي؛

جلنة اإلعداد املادي واللوجستيك.

أن  التحضيرية  اللجنة  قررت  كما 

الثاثة  اللجان  منتوج  جتميع  يتم 
األول����ى )م���ا ع���دا ال��ق��ان��ون األساسي 
والنظام الداخلي( في وثيقة  واحدة 
منسجمة ومرقمة سميت "أطروحات 

املؤمتر الوطني الرابع".

نتاج  وق��دم��ت  ال��ل��ج��ان  اجتمعت 
عملها الجتماعني للجنة التحضيرية 
يناير  و31   2015 أكتوبر   31 بتاريخ 
2016 الذين أغنيا الوثائق املطروحة 
مباحظاتهما ومقترحاتهما. وهكذا 

مت اعتماد املشاريع التالية:

الرابع  الوطني  املؤمتر  أطروحات 
التي تشكل اخلط السياسي والفكري 
إلى  وت��ن��ض��اف  ال��دمي��ق��راط��ي  للنهج 
الوطني  املؤمتر  بلورها  التي  الوثائق 
ال���ث���ال���ث، وخ���اص���ة وث��ي��ق��ة "اإلط�����ار 

املرجعي للنهج الدميقراطي"؛ 

م��ق��رر م��ن أج���ل ب��ل��ت��رة وتصليب 
وأج���رأة  لتدقيق  التنظيم  وت��وس��ي��ع 
في  الدميقراطي  النهج  عمل  خطط 

الفترة احلالية؛

ال����ق����ان����ون األس�����اس�����ي وال���ن���ظ���ام 
الداخلي.

وأرسلت هذه املشاريع إلى الفروع، 
ل��ن��ق��اش��ه��ا. ث��م مت  ف��ي ي��ن��اي��ر 2016، 
واجلهات.  ال��ف��روع  في  نقاش  تنظيم 
وتوج اإلعداد بعقد مؤمتر قبلي، في 
ك��ان مناسبة للمزيد  22 م��اي 2016، 
املقدمة  املشاريع  وإغ��ن��اء  نقاش  م��ن 

وبلورة شعار املؤمتر.

وم������وازاة م��ع م��ا س��ب��ق، اشتغلت 
واللوجستيك  امل���ادي  اإلع���داد  جلنة 
لتوفير الشروط املادية إلجناح املؤمتر 
ت��وف��ي��ر ق��اع��ة الحتضان  م��ن خ���ال 
اجل��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة وم��ك��ان لعقد 
أشغال املؤمتر وضمان شروط مريحة 
النعقاده )اإلقامة، التغذية، النقل...( 
ودعوة واستقبال الضيوف من اخلارج 
اإلعامية  التغطية  وتوفير  والداخل 

واإلشعاع لهذا احلدث الهام...

> ما هي القضايا التي اشتغلت عليها 
مشاريع الوثائق ولماذا بالضبط تم التركيز 

على هذه القضايا وليس غيرها؟

>> أعتقد أن هذا املؤمتر سيشكل 

نقلة نوعية في خط وممارسة النهج 
الدميقراطي من خال:

إستراتيجية  وت��دق��ي��ق  ت��وض��ي��ح 
ال��ت��غ��ي��ي��ر ال���ث���وري ف���ي ب���ادن���ا حيث 
الثوري  التغيير  أه���داف  حت��دي��د  مت 
الوطني  التغيير  )مرحلة  وم��راح��ل��ه 
ومرحلة  ال��ش��ع��ب��ي  ال���دمي���ق���راط���ي 
بينهما(  والعاقة  االشتراكي  التغيير 
العاملة  ال��ط��ب��ق��ة  )ح�����زب  وأدوات��������ه 
وعموم الكادحني، التنظيمات الذاتية 
املستقلة للجماهير، وخاصة الكادحة، 
جبهة الطبقات الشعبية( وعاقة هذه 
األدوات بعضها ببعض وطبيعة الدولة 
املنشودة التي تضمن ازده��ار مكونات 

شعبنا.

التي  تكتيكاتنا  وت��ط��وي��ر  تدقيق 
ع���ل���ى حتديد  ب�����األس�����اس،  ت���رت���ك���ز، 
ال��ت��ن��اق��ض��ات ال��ث��ان��وي��ة ال��ت��ي، إذا مت 
تسمح،  سديد،  بشكل  معها  التعامل 
ب��ب��ن��اء جبهات  م��ع��ي��ن��ة،  ف���ت���رة  ف���ي 
الطبقات  جبهة  م��ن  أوس��ع  تكتيكية 
الطبيعة اإلستراتيجية  الشعبية ذات 
وتؤدي إلى عزل العدو األكثر شراسة 
الفترة  في  يتمثل،  أن��ه  نعتبر  وال��ذي 
نواته  وخ��اص��ة  امل��خ��زن،  ف��ي  احلالية، 
وق��د جاء  امل��خ��زن��ي��ة.  امل��اف��ي��ا  الصلبة 
هذا التطور نتيجة لدروس حركة 20 
على  وكجواب  هكذا  املجيدة.  فبراير 
متطلبات الفترة احلالية يعمل النهج 
بناء  املساهمة في  الدميقراطي على 
القوى  ك��ل  تضم  دمي��ق��راط��ي��ة  جبهة 
ت��ن��اض��ل م��ن أج���ل دميقراطية  ال��ت��ي 
غرار  على  ميدانية  وجبهة  حقيقية 

حركة 20 فبراير.

التحضيرية  اللجنة  ب��ل��ورت  كما 
خطط مدققة نسبيا ألج��رأة عملنا 
ضمنتها  األربعة  السيرورات  لتفعيل 
وتصليب  بلترة  أجل  "من  وثيقة  في 

وتوسيع التنظيم".

ب��ن��اء حزب  ع��ل��ى مهمة  ال��ت��رك��ي��ز 
الكادحني  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة 
كمهمة م��رك��زي��ة ع��وض االك��ت��ف��اء ب 
"املساهمة في بناء التنظيم املستقل 
للطبقة العاملة وعموم الكادحني" كما 

طرحه مؤمترنا الوطني الثالث.

املستقل  احل����زب  ب��ن��اء  ط���رح  إن 
الكادحني  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة  للطبقة 

التنظيم  ب��ن��اء  ف��ي  املساهمة  ول��ي��س 
وعموم  ال��ع��ام��ل��ة  للطبقة  امل��س��ت��ق��ل 
ذاتية  رغبة  من  ينطلق  ال  الكادحني 
وال من نظرة حلقية وال من إرادوية 
هيمنية  ن���ظ���رة  م����ن  وال  م���ف���رط���ة 
واس��ت��ع��ائ��ي��ة ب���ق���در م���ا أن����ه يعني 
ملسؤوليته  الدميقراطي  النهج  حتمل 
حازم  وبشكل  انتظار  دون  التاريخية 
وإرادي استجابة للتطورات املتسارعة 
واإلقليمي  ال���دول���ي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
والوطني ولواقع القوى املفترض فيها 
املساهمة في إجناز هذه املهمة، وذلك 
مع االستمرار في املجهودات لتوحيد 

املاركسيني.

التنظيمي  اجل��ان��ب  ح��ظ��ي  وق���د 
القانون  باهتمام خاص حيث نوقش 
األس��اس��ي وال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي بشكل 
هذا  في  مستجد،  أه��م  ولعل  عميق. 
اجلهوية  الهيئات  اعتبار  ه��و  ال��ب��اب، 
تنظيمية  سياسية-  ق��ي��ادات  مبثابة 
دورها  ب���دل  واس��ع��ة  ذات ص��اح��ي��ات 
ك����إط����ارات ل��ل��ت��ن��س��ي��ق س���اب���ق���ا. كما 
ت��ض��م��ن��ت وث��ي��ق��ة "م����ن أج����ل بلترة 
التنظيم" تشريحا  وتصليب وتوسيع 
التنظيمي وطرحت إجراءات  للوضع 

ووسائل لعاج اختاالته.

هل من تحديات واجهت التحضير   <
للمؤتمر؟

واجهت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  إن   <<
التحضير كانت من نوعني:

السلطة  مارسته  ال��ذي  التضييق 
ال���دمي���ق���راط���ي ومتثل،  ال��ن��ه��ج  ض���د 
ب��اخل��ص��وص، ف��ي ح��رم��ان املؤمترين 
ال��وط��ن��ي��ني ل��ل��ش��ب��ي��ب��ة وال���ن���س���اء من 
ال���ق���اع���ات ال��ع��م��وم��ي��ة وأم���اك���ن عقد 
األش���غ���ال وال��ق��م��ع ال���ذي واج��ه��ت به 
قاعة  أم��ام  الوقفة  املخزنية  السلطة 
منح  في  والتماطل  بركة  بن  املهدي 
ق��اع��ة االف��ت��ت��اح وم��ك��ان عقد أشغال 

املؤمتر الوطني الرابع.

ال��ت��ح��دي ال��ث��ان��ي مت��ث��ل ف��ي كثرة 
احملطات التي كان على املناضلني)ات( 
حتضيرها وإجناحها: املؤمتر الوطني 
للنساء  ال��وط��ن��ي  وامل���ؤمت���ر  ل��ل��ش��ب��اب 
العاملني  مناضلينا)اتنا(  ومساهمة 

امل���غ���رب���ي���ة حلقوق  اجل���م���ع���ي���ة  ف����ي 
للتعليم  الوطنية  والنقابة  اإلن��س��ان 
واجلامعة  ال��دمي��ق��راط��ي-  -ال��ت��وج��ه 
احمللية  اجلماعات  ملوظفي  الوطنية 
-كدش-  للتعليم  الوطنية  والنقابة 
في  الفعالة  واملساهمة  التحضير  في 
مؤمترات هذه املنظمات اجلماهيرية. 

وهنا ال بد من التنويه باملجهودات 
الرفيقات  قدمتها  التي  والتضحيات 
إجن���اح هذه  ف��ي  للمساهمة  وال��رف��اق 
وكذاك  ال��ه��ام��ة.  النضالية  احمل��ط��ات 
التهيئ  ب���ني  اخل�����اق  دم���ج���ه���م)ن( 
األدبي والتنظيمي للمؤمتر والتواجد 
والكفاح  النضال  في جبهات  امليداني 
ي���س���ج���ل على  ل�����م  اجل����م����اه����ي����ري. 
مناضلينا انكفاءهم وانغاقهم على 
أنفسهم حتت مبرر اإلعداد للمؤمتر 

الوطني الرابع. 

> ما هو السؤال الذي تراه مهما ولم 
نضعه؟

أشرح،  أن  املهم  أن من  أعتقد   <<
"ب��ن��اء حزب  امل��ؤمت��ر:  ش��ع��ار  بعجالة، 
الكادحني  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة 
واجلبهة املوحدة للتخلص من املخزن 
الدميقراطية  الوطنية  ال��دول��ة  وبناء 

الشعبية".

يكثف  أن  يجب  امل��ؤمت��ر  شعار  إن 
تنتظرنا في  ال��ت��ي  األس��اس��ي��ة  امل��ه��ام 
األربع سنوات املقبلة ويعبر، في نفس 
اآلن، على أهم مطمح شعبي سياسي 

اليوم وربطه باألفق املرحلي:

إن املهام األساسية املطروحة علينا 
في الفترة الراهنة هي:

بناء حزب الطبقة العاملة وعموم 
الكادحني؛

النضال  ت��وح��ي��د وت��وس��ي��ع ح��رك��ة 
الشعبي؛

بناء اجلبهة املوحدة ضد املخزن.

شعبي  سياسي  مطمح  أه���م  أم���ا 
فهو التخلص من املخزن الذي يشكل 
العقبة الكأداء أمام بناء الدميقراطية 
الدولة  ب��ن��اء  ه��و  واألف����ق  احلقيقية 

الوطنية الدميقراطية الشعبية. <

يعقد النهج الديمقراطي مؤتمره الوطني الرابع أيام 15، 16 و17 
يوليوز 2016، وبهذه المناسبة نستضيف في هذا العدد، الرفيق 
عبد اهلل الحريف منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر حول الظروف 
التي ينعقد فيها المؤتمر والتحديات المطروح عليه مواجهتها.

عبد اهلل الحريف
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على  ت��ص��وي��ت  امل��س��ت��ش��اري��ن جلسة  ش��ه��د مجلس 
ما بات يعرف بقانون تقاعد املوظفني. وشكلت نتائج 
التصويت موضوعا اهتم به الرأي العام نظرا للصدمة 
التي خلفتها نتائج التصويت. وهذه الصدمة بدأت تولد 
ردود أفعال على شكل كرة الثلج وهي آخذة في التطور 
لكن على ما يبدو في اجتاهات سلبية مردها اإلحباط 

واليأس من السياسة والعمل النقابي والنقابات.

لها مبحاولة  بل سنتصدى  املوجة  لن جن��اري هذه 
النظر لها من زاوية نعتقد أنها هي الزاوية الصحيحة، 
في بداية األمر البد من تثبيت املعطيات التي حكمت 
من  املستشارين  يتشكل مجلس  إليه.  املشار  التصويت 
109 عضوا، فإذا احتسبنا عدد أص��وات القوى املشاركة 
في احلكومة وأضفنا لها أصوات نقابة الباطرونا يكون 
مجمل هذه األص��وات هو 43 أي ما يشكل %39 بينما 
قوى "املعارضة" تشكل األغلبية ب 66 عضوا أي 61 %. 
أخرى مغايرة متاما  كانت وضعية  التصويت  لكن عند 
لهذا الواقع إذ حضر التصويت 56 عضو من بينهم 27 
 27 القانون  مع  وص��وت  األغلبية  من  و28  األقلية  من 

وضده فقط 21.

إذن نحن أمام حالة ديالكتيكية بامتياز حيث انقلبت 
األغلبية إلى أقلية واألقلية إلى أغلبية. وهي حالة شاذة 
يعتبر  األول   : املقاييس ألنها جتري بني طرفني  بكل 
نفسه  يعتبر  والثاني  اجل��ال��ة  صاحب  حكومة  نفسه 
أجندة  ي��خ��دم��ان  وكليهما  م��ع��ارض��ة ص��اح��ب اجل��ال��ة 
واحدة ووحيدة، ال ميكنها أن تنزاح عن التوجيه املركزي 
إنهم  املواطنني.  وكافة  العموم  لواسع  عنه  معلن  الغير 
منضبطون لتوجيهات الكتلة الطبقية السائدة والبنك 

الدولي.

بأن خدمة  االعتقاد  في  هو  اخللل  أن  إذن  يتضح 
أن  ال��ك��ادح��ني ميكن  وب��اق��ي  وال��ع��م��ال  الشغيلة  مصالح 
تتم من داخل مثل هذه املؤسسات املشكلة على املقاس 
اليوم تتسابق بل  الزمن، وهي  واملروضة عبر عقود من 
تتفنن في إسداء اخلدمات لألعداء الطبقيني لشعبنا. 
فتراه  البقية،  من  ذك��اء  أكثر  نفسه  يعتبر  من  ومنهم 
يصوت ضد ويتغيب بنفس عدد أصوات مشاركيه مثل 

ما قام به البام.

سبق وطرحنا ضرورة بناء قيادة حازمة للنضاالت 
هذه  تأكيد  من  تزيد  أمامنا  املاثلة  واحلالة  الشعبية، 
أدوات  السيرك وعبر  النضال من خارج هذا  إن  املهمة. 
النقابات  فيها  مب��ا  للجماهير  ال��ذات��ي��ة  التنظيمات 
يتوجب  من  هي  املعنية  اجلماهير  أن  مبدأ  وباعتماد 
محترفي  م��ن  كمشة  وليس  للتغيير  تسعى  أن  عليها 
السياسة والعمل النقابي من سينوب عنها. إن دور القيادة 
احلازمة هو هذا االرتباط الواسع والعميق مع املعنيني 
النضالي  للنهوض  وم��س��اع��دت��ه��م  وح��ش��ده��م  ب��األم��ر، 
فإننا  ولهذا  استعداداتها.  كانت  أًي��ا  الطاقات  وتوحيد 
مطالبون بتوجيه كرة الثلج إلى هذا املنحى وليس إلى 
اليأس ومتزيق بطاقات العضوية في النقابات، أو الركون 
واالنزواء إلى أن تبنى النقابات احلمراء. يجب افتكاك 
املهمة  تنجح  ولن  البيروقراطية،  يد  النقابات من  هذه 
إال بالصراع الضاري معها لكن وسط العمال والشغيلة. 
وهي مهمة صعبة وطويلة تتطلب الصبر والتحمل حتى 

يرقى وعي العمال والشغيلة إلى هذا املستوى. <

من وحي األحداث
  التيتي الحبيب

حركة إسقاط "قانون" التقاعد،
 هل ستصلح  ما أفسدته البروقراطيات النقابية؟!

الرفيقة  وفاء شرف  تعانق احلرية

املستشارين  احلكومة مبصادقة مجلس  ينجح ظفر  لم 
 28 بجلسة  التقاعد"  أنظمة  "إص��اح  قانون  مشروع  على 
يونيو 2016 في طي صفحة املعارضة للمشروع، ففي أسبوع 
واحد؛ وفي أوج عطلة الصيف؛ شهدت العاصمة ثاث وقفات 
أنظمة  " قانون  البرملان ضد  أمام مقر  احتجاجية متتالية 

التقاعد" اجلديد.
للتعليم   الوطنية  اجلامعة  نظمتها  احتجاجية  وقفة 
f.n.e. يوم السبت 9يوليوز2016 ، وقفة احتجاجية  واعتصام 
دعت إليهما التنسيقة الوطنية إلسقاط خطة التقاعد يوم 
الرباط سا  احمللية جلهة  للتنسيقية  وقفة  ،ثم  يونيو   10

القنيطرة يوم االثنني 11 يونيو .
في  امل��ئ��ات  مبشاركة  متيزت  التي   - الثاثة  التظاهرات 
التظاهرتني األولتني- أجمعت شعاراتها وكلماتها اخلتامية 
تراجع عن  باعتباره  التقاعد"،  أنظمة  "تخريب  على رفض 

حقوق ومكتسبات الشغيلة .
حمل  للتعليم؛  الوطنية  اجل��ام��ع��ة  بوقفة  كلمته  وف��ي 
عبد الرزاق اإلدريسي الكاتب الوطني للجامعة املسؤولية ل 
ذلك  لها  يشفع  ولن  ننسى  لن  والتي  احملكومة"،  "احلكومة 
الشعب وضد  التنصل من مسؤولية قوانني تقاعد ضد  في 

مكتسبات الشغيلة "
ضرورة  إل��ى  الثاثة  الوقفات  في  املتظاهرون  ودع��ا  ه��ذا 
اس��ت��م��رار امل��ق��اوم��ة واس��ت��ئ��ن��اف ال��ن��ض��ال ب��اع��ت��ب��اره الصيغة 

الكفيلة بإسقاط أنظمة التقاعد املشؤومة.
خطة  إلس��ق��اط  الوطنية  التنسيقية  أعلنت  ذل��ك  إل��ى 
التقاعد في باغ لها عن تنظيم مسيرة وطنية يوم االثنني 
انظمة  بإسقاط  املطالبة  إطار  بالرباط في   2016 24يونيو 

التقاعد اجلديدة.
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