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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

.

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

.

مدير النشر :سعيد رحيم

اقتصاديا ،اجتماعيا ،سياسيا:
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رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :محمد بلعتيق

ال مكان للتفاؤل ملا بعد احلجر الصحي

كلمة العدد

حان الوقت الضروري إلبعاد اخلواص عن الصحة والتعليم

كثرت االحتجاجات والنقاشات حــول دور القطاع اخلــاص يف

الصحة والتعليم يف اآلونة األخيرة؛ فما هو دوره احلقيقي؟ وهل
هناك حاجة فعلية له؟ وكيف تعامل خالل جائحة كوفيد-19؟ وأي

موقف اجتاهه يخدم مصالح الوطن ومصالح اجلماهير الشعبية؟

أصبح التوجه العام للرأسمالية منذ توقيع االتفاقية العامة حول

جتارة اخلدمات مبراكش سنة  1994يف إطار لقاء منظمة العاملية
للتجارة اعتبار اخلدمات العمومية التي تقدمها الدولة ومنها الصحة
والتعليم سلعا قابلة للخوصصة؛ وكان ذلك من أجل حترير جتارة
اخلدمات وتوفير مصدر جديد للربح خارج املصادر التقليدية؛ ومنذ
وسرعت الدولة املخزنية يف املغرب نقدها للتعليم
هذا التاريخ نوعت ّ

العمومي من أجل إضعافه وتسريع خوصصته .وسطرت من أجل ذلك

متمسكة بضرورة أداء واجبات السنة الدراسية كاملة رغم عدم
تقدميها خلدمة حقيقية مقابل ذلك أال وهي التعليم احلضوري،
باإلضافة إلى عرقلة احلصول على بعض الوثائق .والطامة الكبرى
هي أن الدولة تخندقت مع القطاع اخلاص وحملت لواء الدفاع عنه
مطالبة الضحايا باالستسالم إلرادته واخلضوع جلشعه .ولعل أحط
الدركات التي نزلت إليها الدولة هو ما أعلنه الوزير الوصي على
قطاع التعليم أمام البرملان حيث قال " أوال النزوح من اخلصوصي إلى
العمومي ما خصوش يكون ...ألن املدرسة العمومية غير مستعدة
الستضافة واستقطاب هذه األعــداد الكبيرة "...؛ فأي دولة هذه
التي تعلن رفضها ضمان حق التعليم ألبنائها من أجل إجبارهم على

الركوع أمام ابتزاز القطاع اخلاص؟

املواثيق واملخططات والبرامج؛ ورغم أن كل هذه املناورات قد حصدت

إن اتساع هذه االحتجاجات الشعبية أصبح يثير رعب الكتلة

الفشل تلو اآلخر ،وعمقت أزمة التعليم ،ورغم اعتراف النظام بفشل

الطبقية السائدة ،كما عبر عن ذلك أحد البرملانيني يف نفس اجللسة

منوذجه التنموي ،فقد قرر أن يكون الرهان على القطاع اخلاص

البرملانية ،إذ صرخ يف وجه الوزير محذرا " ...نهار غادي يكبر هذا

أساس منوذجه التنموي اجلديد الذي يريد صياغته.

إن الــريــاح العاتية جلائحة كوفيد -19قــد أسقطت رهانات
الرأسمالية ومعها النظام املخزني على القطاع اخل ــاص؛ حيث

احللف االجتماعي ويتغول غادي ياكلهم هما األولني...زعما ملي
غــادي يهجموا دوك الرعاع والدهماء غــادي يخليوكم أنتما يف
الطريق." ...

كشفت جشع وانتهازية هذا القطاع وأبانت عن عجزه عن تقدمي أي

إن هذه األحداث تعزز فقط األسس النظرية التي ينبني عليها

خدمة حقيقية أو املساهمة يف املعركة مع الفيروس أو التخفيف من

املوقف الــرافــض لدخول القطاع اخلــاص للصحة والتعليم وألن

تداعيات اجلائحة؛ فقد متلص القطاع اخلاص يف الصحة والتعليم

تكون صحة املواطن/ة وتعليم املواطن/ة بدرجات وسرعات وشروط

من املشاركة يف مواجهة الفيروس وتداعيات اجلائحة بل األخطر من
ذلك عمل بكل وقاحة على انتهاز الفرصة من أجل حتقيق األرباح
على حساب املرضى وأولياء التالميذ والشغيلة بالقطاعني ولم يتورع
عن طلب تسهيالت مختلفة من الدولة ودعــم مالي من الصندوق
اخلاص باجلائحة .مما فجر غضب املواطنات واملواطنني وأشعل فتيل
االحتجاجات حتى يف عز احلجر الصحي؛ وخلق تيارا قويا للتحول
من خدمات القطاع اخلاص إلى القطاع العام؛ وبرز ذلك خاصة مع
حتركات جماعية ألمهات وآبــاء وأولياء التلميذات والتالميذ من
أجل االنتقال إلى املؤسسات العمومية .غير أن مؤسسات التعليم
اخلصوصي خلقت العراقيل أمام هذا التحول مببررات غير قانونية

إن النضال من أجل هذه المطالب
اآلنــــيــــة ي ــج ــب أن ي ــت ــم فــــي إطــــار
االستراتيجية العامة للتغيير

ومخرجات مختلفة.

إن املطلب الوحيد الــذي ميكنه تصحيح هــذا السقوط احلر

شبكة"تقاطع" للحقوق الشغلية
بيان مساندة ملعركة عمال مناجم
بوظهر بجماعة بني جتيت

الدولة املخزنية ال ميكن أن تكون
دولة احلق والقانون

التعليم التقني والتكوين املهني
بالقطاع الفالحي
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للصحة والتعليم باملغرب يجسده شعار ":إبعاد القطاع اخلاص عن
الصحة والتعليم ضــرورة آنية ".ويفرض ذلك على كل شرفاء هذا
الوطن النضال من أجل تأميم أو نزع ملكية مؤسسات القطاع اخلاص
يف الصحة والتعليم وتوقيف هذا التيار اجلــارف للخوصصة بكل
أشكالها :تفويت مؤسسات ،تفويت بعض املهام ،دعم مالي ،دعم
بالتجهيزات ،دعم باألطر ،استعمال املرفق العمومي من طرف القطاع

اخلاص ،استعمال مفاهيم وطرق تدبير املقاولة يف القطاع العام.

يوميات منجمي
”أسطورة سيزيف"

السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
عنوان اجلريدة  70 :زنقة ماكس كدجو  -رقم  ،12الطابق  - 5انفا الدار البيضاء  -فاكس  - 0522207080 :ملف الصحافة  6 :ص  - 1995رقم االيداع القانوني 104 / 1995 :

14

2

الثانية

العدد 367 :
من  7إلى  13يوليوز 2020

شبكة"تقاطع" للحقوق الشغلية
بيان مساندة ملعركة عامل مناجم بوظهر بجامعة بني تجيت

واهم من يعتقد أن الباطرونا املغربية ستقدم  -من تلقاء نفسها  -على تغيير سلوكها إزاء
عمالها ،بعدما كشفت جائحة كورونا جوانب عديدة من انتهاكاتها الصارخة ملعايير الشغل.
على العكس من ذلك ،فإن أرباب العمل ،املدعومني من السلطة ،استغلوا هذه األزمة اجلديدة
لتصعيد هجومهم على حقوق الطبقة العاملة .هذا ما تؤكده األخبار الــواردة من مواقع
اإلنتاج التي تشهد حملة واسعة من التسريحات اجلماعية التعسفية للعمال مست على

اخلصوص القدامى منهم واملنتمني للنقابات وغير املرغوب فيهم عموما من طرف املشغلني.

وهكذا تشهد العديد من املعامل والضيعات واملناجم واخلــدمــات تــوتــرات اجتماعية
ومعارك عمالية ،بعضها مؤطر بنقابات والبعض اآلخر عفوي مدعوم من احلركة احلقوقية
والدميقراطية .وكنموذج على ذلك ،املعركة التي يخوضها عمال منجم بوظهر بجماعة بني
جتيت بإقليم ِف ِكيڭ منذ أيام ،حيث فوجئوا بأن املشغل استغل توقف العمل خالل فترة
احلجر الصحي ليعوضهم بعمال جدد .وقد خاض هؤالء املطرودون مسيرتني على األقدام
نحو عمالة بوعرفة التي تبعد بحوالي مائتني كيلومتر .وكان العمال يف كل مرة يواجهون
بوعود زائفة من السلطة أو حوارات فارغة ال ترقى إلى حتقيق مطالبهم .مما دفعهم لتنظيم
اعتصام مفتوح أمام قيادة بني جتيت ابتداء من يوم  26يونيه اجلاري للمطالبة بحقوقهم
املشروعة املتمثلة على اخلصوص يف :

 -إرجاع جميع العمال لعملهم مع احترام أقدميتهم وما يترتب عنها من حقوق قانونية.

 -صرف أجورهم عن الشهور السابقة علما بأنهم حرموا من التعويض االستثنائي خالل

.

فترة احلجر الصحي    

 التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. -توفير شروط الصحة والسالمة يف العمل.

 تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانني املرتبطة بالعمل املنجمي.إن شبكة " َتــقَ ـ ُ
ـاطــع" إذ جتــدد دعمها جلميع املــعــارك العمالية الدفاعية يف مواجهة
االستغالل الرأسمالي والقمع املخزني ،تطالب السلطات احمللية ببني جتيت ومصالح وزارة
الشغل باملنطقة واحلكومة عموما بتحمل مسؤوليتها ووقــف القمع املسلط على هؤالء
العمال املنجميني وإرجاع املطرودين إلى عملهم وإلزام املشغل باحترام قانون الشغل بدء
"تقَ ُ
بالتصريح بالعمال يف نظام الضمان االجتماعي .وستبقى شبكة َ
اطع" تتابع تطورات
هذه املعركة العمالية إلى حني إقرار كافة حقوق الطبقة العاملة ببني جتيت وبباقي مناطق

املغرب.

حول الحركة النضالية للفراشة

يف ظل األجواء التي تطبع اخلروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية املرتبطة

واحلبال .وقد انخرط مجموع هؤالء الباعة يف العمل احلقوقي وأسسوا مكتبا نقابيا

باحلجر الصحي التي فرضته جائحة كرونا ،تلك األجــواء املتميزة مبقاومة الفئات

تابع ألحــدى النقابات القانونية ،وشاركوا بالفتاتهم يف احتفاالت فاحت ماي والتي

االجتماعية الفقيرة ملمارسات أجهزة الدولة التي حتاول منع الضحايا من مزاولة من

نظمت ألربع سنوات متتالية بالبرنوصي.

جديد األنشطة البسيطة و العادية التي تضمن ،رغم هزالتها ،القوت اليومي لألسر.
ففي هذا اإلطار ميكن فهم مختلف احلركات االجتماعية املناهضة لسياسات الهشاشة،
لسياسات التفقير و التجويع .و لتسليط الضوء على نضاالت فئة الفراشة التي عمت

أغلب املدن ،طلبت اجلريدة من الرفيق نور الدين الرياضي املزيد من التوضيحات.

مرحبا رفيق رياضي نور الدين بك يف جريدة النهج الدميقراطي جريدة العمال/ت
والكادحني/ت ،نود أن حتدثنا عن النضاالت التي يعرفها مجموع الباعة املتجولني

والفراشة يف ربوع الوطن ؟

شكرا جلريدة النهج الدميقراطي على إثارتها ملوضوع هــذه الفئة من الكادحني
والكادحات على صفحاتها فعال تشهد بالدنا احتجاجات متواصلة للفراشة ومجموع
الباعة املتجولني بكافة املدن وضواحيها نتيجة التعامل السلطوي القمعي للدولة
التي لم تكن ترى يف مجموع هؤالء الكادحني والكادحات إال موردا لصناديقها السوداء
والتي يستفيد منها موظفوها والتي هي عبارة عن رشاوي و عطاءات لتمكني هؤالء

الباعة من عرض بضائعهم يف الشوارع واألزقة بدون مالحقات أو مطاردات.

فعال هؤالء الفراشة كانوا عبارة عن مجموعات غير موحدة يف ردود أفعالها اجتاه
أي عنف يقع على أي مجموعة أو فرد منهم ،لكنهم مع تقنيات التواصل احلديثة
ومع تواجد القوى السياسية واحلقوقية املناضلة معهم بــدؤوا يف تأسيس نقاباتهم
وتنسيقياتهم ،ومن ثمة النضال الوحدوي الوطني ...

هل ميكن رفيق رياضي ان تفصل شيئا ما يف بداية هذه الوحدة النضالية ؟
لو عدنا شيئا ما إلى الوراء فسنجد أن السلطات احمللية كانت تغض الطرف عن هذا

التوسع للباعة املتجولني داخل األزقة والشوارع كما قلنا مقابل اتوات تدفع للعديد
مــن مسئولي املقاطعات وللعديد مــن أعوانهم مــن قــوات مساعدة ومقدمني وشيوخ
وغيرهم ،وذلــك عن طريق فتوات ينالون حصتهم من تلك األمــوال التي كما قلنا
تذهب لوجهتها املعروفة وعندما تبنت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي
يف اواخر  2008وبداية  2009نضاالت الباعة املتجولني والفراشة بالبرنوصي شعرت
السلطات احمللية بان تنظيم تلك الفئة أمر خطير عليها ،وفعال نتذكر أن احد القياد
بدأ يحرس منطقة عرض الباعة لبضائعهم وال يغادرها إال يف وقت متأخر من الليل،
وقد خاض الباعة سلسلة من االحتجاجات واالعتصامات وربطوا أنفسهم بالسالسل

كما أن اختطايف وتعذيبي بقسوة يف  2013جاء بعد وقفة تضامنية مع الفراشة
والذين كانوا يتعرضون لكافة أشكال القمع والتنكيل لوقف مسيرتهم النضالية وهو
ما قاله لي احد اجلالدين داخــل سيارة التعذيب" :التعد الى البرنوصي مرة اخرى
واال."...
لقد اعطى الباعة املتجولون شــهــداء وشــهــيــدات مــن بينهم أمــي فتيحة ورضــوان
الدقوني وحميد الكانوني وعلى رأسهم طبعا الشهيد محسن فكري بائع السمك
بالريف ،كما أعطوا الكثير من املعتقلني بكافة ربوع البالد والذين شهدت محاكماتهم

تضامنا واسعا من كافة الباعة والفراشة باملغرب.

وقد أسسوا تنسيقية وطنية مازالت بني احلني واحلني رغم االكراهات تصدر بيانات

وتتابع وضعية الفراشة ككل.

وكيف ترى اليوم احلركة النضالية لهؤالء الفراشة خاصة مع جائحة كورونا ؟

لقد تطرق رفيقنا الدليمي محمد يف الندوة اجلهوية التي نظمتها الكتابة اجلهوية
بالدار البيضاء -سطات إلى هذا املوضوع ،حيث صرح أن السلطات احمللية لم جتد من
كبش فداء لهجمتها القمعية إال هؤالء الباعة ،حيث مت تكسير عرباتهم واالستيالء
على سلعهم وتلفيق التهم لهم والزج ببعضهم يف السجن ،بينما تركت الشركات واملعامل

تزرع الوباء وتنشره وسط العمال ووسط األحياء الشعبية دون أي محاسبة.

ما نتابعه هذه األيام من حراك ونضال واحتجاج لهؤالء الباعة باحملمدية ،سباتة،
صفرو ،القنيطرة ،سال ،احلي احملمدي وغيرها من املناطق يوضح ،أوال الزخم الذي
أصبح عليه حراك الفراشة ،وثانيا توسع عدد هؤالء الباعة بفعل انضمام املطرودين
واملستغنى عنهم بــدون اجر من املعامل والشركات وهو ما يقتضي من كافة فروعنا
احلزبية بكافة املناطق باملساندة بكافة الوسائل لهؤالء الكادحني والكادحات ومن
تعريف بنضاالتهم وانغراس وسطهم والنضال معهم وعبر تنظيماتهم الذاتية التي
ينشئونها وفــق املــتــاح مــن ظــروف وإمكانيات ،كما ال يفوتني التنويه مبــا قامت به
جريدتنا املناضلة "النهج الدميقراطي" و"النشرة"من مواكبة شبه يومية لكل هذه
النضاالت الشعبية أثناء فترة احلجر الصحي ،والذي دام لثالثة أشهر وان كانت كل

االحتماالت مازالت واردة مع ازدياد أعداد اإلصابات بوباء كوفيد .19 -
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

حراك "الفراشة" من أجل لقمة العيش

بــعــدمــا مت منعهم مــن م ــزاول ــة أنشطتهم

عالقا وبعد حوارات مع املجلس البلدي ،بدأت مع

البسيطة خــال فــتــرة احلــجــر الصحي الــذي

اجلمعية املمثلة للحرفيني انطلقت مند التفكير

فــرضــتــه جــائــحــة كــورونــا ،تــفــاجــأ "الــفــراشــة"

يف هدم السوق سنة  ، 2012توصلنا خاللها إلى

(عشرات اآلالف من النساء و الرجال) مبنعهم

مجموعة من احللول بحضور السلطة منها:

استئناف هــذه األنشطة يف أماكنهم املعتادة,
ممــا حــرم الضحايا مــن تأمني (رغــم هزالته)
مصدر أسرعهم .لقد دفع هذا املنع التعسفي
"الفراشة" إلى اخلروج لالحتجاج يف الساحات
العمومية وأمــام السلطات املعنية ،واجلماعات
احمللية...
و إلى حدود كتابة هذه السطور فان مختلف
اجلهات التي ساهمت (مباشرة أو عبر سكوتها)
يف تشريد هذه الفئة من اجلماهير الشعبية،
مستمرة يف تعنتها و يف قمع احملتجني ،كما وقع
باحملمدية (اعتقال ثم متابعة يف ســراح 5من

أ  -اســتــفــادة أزيــد مــن ثالثني متعاقدا من
أماكنهم بعدما حاول املجلس إقصائهم بحجة
أنهم مكترين من أصحاب العقد األصلني .ومت
تــوزيــع وثــائــق الشطر الــثــانــي على مــا يقارب

عشرين حريف.

ب  -مت اإلنــفــاق أواخـــر  2017مــع املجلس
البلدي لبيوكرى على حتويل أصحاب املتالشيات

إلى مكان قرب السوق األسبوعي اثنني بيوكرى.

وحتويل باقي الفراشة إلى مكان قرب مراب
البلدية محطة سيارات األجرة الكبيرة سابقا،
ومت إجــراء القرعة للحرفيني بحضور رئيس
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اشة
ر
الف
معاناة
حسن لعميمي

بيوكرى

مند الساعات اﻻولــى لصباح اليوم

الفئة الــكــادحــة وبتعنتكم يف إيجاد

اخلميس  2يوليوز  2020السلطات

حلول منصفة مللف الفراشة و اختياركم

احمللية مــعــززة بــقــوات القمع تستعد

ألسلوب القمع والترهيب لدليل على

ملواجهة جتار الرصيف "الفراشة.

إنها السياسة الرشيدة للمخزن يف

فشلكم يف تدبير قضايا بسيطة  ،فما

بالكم بالقضايا الكبيرة.

معاجلة مطالب الفئات الهشة وكافة

بأسلوبكم هذا تستعرضون بعضا من

املقهورين سياسة التجويع والتخويف

اختياراتكم يف تدبير زمن ما بعد كورونا

والقمع التي لن تزيد الوضع اﻻ تأزما

وتبدؤون باحللقة اﻻضعف ﻻستعراض

وتساهم بشكل فعال يف تنامي الوعي

عضالت القوة معتقدين أنها أساليب

يف صفوف الكادحني و يف اتساع دائــرة

ناجعة ملعاجلة مشاكل املجتمع .

الساخطني على سياسات املخزن وبأنه

اعــلــمــوا أنــنــا ســنــبــقــى مــنــاصــريــن

هو العقبة األساسية التي حتول دون

لــلــكــادحــن و لــن نــقــبــل الــظــلــم الــذي

أيها املسئولون بإقليم اشتوكة ايت

فــيــومــا بــعــد ي ــوم تسقط اﻻقنعة

العيش بحرية وكرامة وعزة نفس.

باها ،إنكم بغلقكم لباب احلوار مع هذه

متارسونه يف حق كادحي هذا الوطن .

ويزداد الوعي وإن غدا لناظره لقريب.

احملمدية

الفراشة يف احتجاج مستمر

مراسل اجلريدة

م ــن ــذ رفـــــع (تـــدريـــجـــيـــا) حــالــة
الــطــوارئ الصحية ،و فــراشــة احملمدية
يف وقــفــات يومية ،وقــفــات احتجاجية
أمــام اإلدارات احمللية (التابعة لــوزارة
الداخلية) وأمــام مقر املجلس البلدي.
فمصالح وزارة الــداخــلــيــة املــؤســســات

الضحايا).
لقد تابعت بعض فــروع النهج الدميقراطي
هــذه االحــتــجــاجــات وعــبــرت عــن تضامنها مع

ضحايا التشريد.

• اشتوكا ايت باها (عبد اهلل السامي)

تعهداته بحجة أن املــكــان ال يكفي جلمع كل
احلرفيني رغم انه مت تقسيم املكان إلى مائتني
وستني حرفيا وطلبنا مبالزمة أماكننا إلى حني

إيجاد احلل النهائي للملف.

أســــواق الــقــرب بــحــجــة احلــفــاظ عــلــى صحة

املتالشيات إلى السوق األسبوعي كما كان متفقا،

املواطنني ووعــد املعنيني من حرفيني ومهنيني

ووعدت السلطات باقي احلرفيني بالعودة إلى

للعودة إلى أماكننا فرفض ذلك وعلله بكوننا

أماكنهم فور رفع احلجر الصحي.

إال أن ــه فوجئنا أن الــســلــطــات متنعنا من
مزاولة أنشطتنا والعودة إلى أماكننا بحجة أننا

كنا نحتل امللك العمومي وأكــد لنا أنــه أجنز

مترامني على امللك العمومي ،وبعد احتجاجات

بإفراغه للملك العمومي.

طالبتنا تلك السلطات بإعطائها وقتا لتدبر

تقريرا للحدث اخبر فيه كل اجلهات املعنية

امللف وإيــجــاد حــل جــدري لــه ،ونحن كفراشة

يف التفاصيل :الفراشة املعنيني يتواجدون

ننتظر الــرد الــذي وعــدنــا بــه ويف حــالــة عدم

بالسوق املركزي لبيوكرى مند ما يقارب نصف

االستجابة ملطلبنا سنضطر للعودة إلى أماكننا

قرن ،وبعدما مت بناء مركز جديد حولوا إليه
أصحاب احملالت ،وبقي ملف احلرفيني الفراشة

.

إال أننا فوجئنا بتملص املجلس البلدي من

قد استغل املخزن ظــروف اجلائحة إلفــراغ

لكن مبجرد أن رفع احلجر طالبناه بتنظيمنا

وإلى حدود كتابة هذه السطور ،فان
اجلهات املسئولة  /املتورطة يف تشريد
املئات من العائالت مستمرة يف تعنتها ويف
جلوئها للغة التهديد ،و القمع يف بعض
األحيان

املجلس البلدي وكل تالوين السلطات احمللية،

وأثناء جائحة "كــرونــا" مت حتويل أصحاب

بالعودة إلى أماكنهم فور رفع احلجر الصحي.

املضطهدين ،املعذبني ،املهمشني ...

مهما كلفنا من ثمن .

"املنتخبة"(املنتخبة؟؟

هههه) يف واد

وجلماهير الشعبية يف واد.

املجلس البلدي باحملمدية برئاسة
الــعــدالــة والتنمية املــدعــم مــن طــرف
االحتاد االشتراكي ،كاملجالس السابقة
كلها حتت وصاية الداخلية .فمهما كان
الــلــون السياسي للمجلس فــإنــه يبقى
بدون فعالية إيجابية ،بل ميكن اعتباره
درع للداخلية يف مواجهة احتجاجات

كل التضامن مع الفراشة ومع كل فقراء
مــن عــمــال ومختلف الــكــادحــن ،نساء
ورجال

.

(ع  ,ف  2يوليوز).

 - 4هــنــاك احــتــجــاجــات متواصلة
للفراشة (نساء و رجــال) يف العديد من
اجلهات  :سباتة ،احلــي احملمدي بالدار
البيضاء ،القنيطرة ،سال)...
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طنجة

احتجاج عامل رشكةامانور متواصل

عزيز حمودان

مــن جديد قــوات القمع تقيم حواجزها

العمال وعائالتهم ،رغــم احلصار والقمع

املهترئة أمام والية طنجة ملنع عمال الشركة

والــتــشــريــد والــتــجــويــع والــتــســويــف ومتاطل

االستعمارية "امانور" وعائالتهم من تنفيذ

وحتـــالـــف الـــبـــاطـــرون والــســلــطــة اجلــبــانــة

وقفتهم السلمية االحتجاجية...

الــتــبــعــيــة...اظــهــروا الــيــوم ومــن جــديــد عن

رغم املنع متكن العمال وأسرهم من تنفيذ
وقفتهم املسطرة اليوم يف برنامجهم بهدوء
ومــســؤولــيــة عــالــيــة ملــدة قــصــيــرة تــنــاهــز 30
دقيقة ليتم انسحابهم بشكل منظم...
حــضــور الــعــمــال وعــائــاتــهــم ك ــان مكثفا
ومــــؤازرا مــن طــرف بــعــض الــقــوى التقدمية
والدميقراطية باملدينة ومن ضمنهم مناضلي
فرع حزبنا النهج الدميقراطي...

وحــدتــهــم وصــمــودهــم وقــــوة عــزميــتــهــم يف
مواجهة االستغالل املتوحش مبستوى عال
مــن الــوعــي بكرامتهم واإلصــــرار احلـــازم يف
الــدفــاع عن مشروعية حقوقهم ومطالبهم
العادلة.
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تذكري بظلم كبري يف حق شغيلة صوديا وسوجيطا سابقا
الدريدي الطاهر

بــعــد إهــــداء وتــفــويــت أجــــود أراضـــي
الشركتني الفالحيتني صوديا وسوجيطا
لألعيان ولــذوي احلظوة املخزنية ولكبار
املستثمرين املغاربة واألجانب؛ وبعد حل
الشركتني ،الزال املستخدمون السابقون
املعنيون ببروتوكول  2009واالتفاقية
امللحقة نــه املوقعني مــن طــرف احلكومة
وإدارة شركة التهيئة "العمران" ينتظرون
منذ  11سنة متكينهم من بقعهم األرضية

 -11سنة مــن انتظار الــذي يأتي وال
يأتي ،ومــن آالم الكثير من األرامــل وذوي
احلقوق

.

 -11سنة من الكذب والتالعب بحقوق
مئات العاملني بصوديا وسوجيطا سابقا،
املعنيني ببروتوكول 2009

.

 -11سنة من احلسرة واخليبات ،بعدما
وضع العاملون ثقتهم يف الدولة ويف شركة
العمران التي تعد بشكل رسمي ،أداة لتنفيذ

مــزيــدا مــن الــدعــم والــتــضــامــن مــع صمود
عمال "امانور"...
النصر للعمال وللطبقة العاملة املغربية

بني جتيت

كرونولوجيا الحركة النضالية واإلحتقان الذي تعرفه منطقة
سعيد أفقير
الجنوب الرشقي

على غرار الريف وجرادة عرفت العديد
مــن بــلــدات منطقة اجلــنــوب الــشــرقــي على
طول الشريط احلدودي املهمش يف األسابيع
األخيرة وثيرة نضالية ال سابق لها .حملت
هــذه الــوثــيــرة عمق طبقي ومــغــزى سياسي
ونــوعــيــة يف الــوعــي ،فــمــبــاشــرة بــعــد انتهاء
حالة الطوارئ الصحية التي بلغت الثالثة
أشــهــر انــطــلــقــت مــوجــة احــتــجــاجــات بسبب
الواقع املــزري الــذي تعيشه املنطقة إضافة
إلــى اخلــروقــات و االنــتــهــاكــات اجلسيمة يف
مجموعة من املستويات إبــان فترة احلجر
أ همها :

 عدم استفادة الكثير من األسر املعوزةمن صناديق الدعم اخلاصة باجلائحة

.

 استغالل اجلائحة و الدعم املخصص لهاحلمالت انتخابية السابقة ألوانها

.

 ارتفاع األسعار يف املواد األساسية بشكلغير مسبوق.
 اســتــغــال حــالــة الــطــوارئ الــصــحــيــة يفعسكرة الــعــديــد مــن املــؤســســات والــســاحــات
والشوارع و نشر ثقافة اخلوف لدى األطفال.
 اعتقال النشطاء بذريعة خرق شروطاحلجر الصحي (قانون .)20.22
 استغالل ظروف احلجر من أجل التراميعلى األراضي.
 طرد العمال واستبدالهم بآخرين. انــتــشــار الفقر والــبــؤس والــتــشــرد لدىالكثير من األسر
 نقص حاد يف اخلدمات العمومية (وثائقإدارية )...

.

 نــقــص حــــاد يف اخلــــدمــــات الــصــحــيــة(معقمات ،كمامات)...

.

وبالرغم من عفويتها إال أن رسائلها كانت
واضــحــة وقــويــة ومــا االحــتــقــان الــذي تعرف
املــنــطــقــة إال نــتــيــجــة لــســيــاســيــات اإلقــصــاء
والــتــهــمــيــش املــمــنــهــجــة مــن طـــرف الــدولــة،
ومــن خــال بسط سيطرتها كــذلــك على ما
تبقى مــن الــثــروات الطبيعية الــتــي تزخر
بــهــا املــنــطــقــة ،مــن مــعــادن وأراضــــي خصبة
ومياه جوفية ومــوارد بشرية متنوعة ويد

عاملة رخيصة و متمرسة من شباب حاملي
الــســواعــد والــشــواهــد...الــخ ،بــغــرض تهيئ
الــشــروط وفــتــح املــجــال لــدخــول الــشــركــات
املــتــعــددة اجلنسيات والــرأســمــالــيــن الكبار
األجانب وهو ما جتسد يف قضية "ويحمان"
الذي زُ ج به يف السجن بعد فضحه خللفيات
املعرض الدولي للتمور ،الذي يقام كل سنة
ِب "أرفــود" و الــذي ُيعتبر كمزاد علني لبيع
ما تبقى من ثروات املنطقة بأبخس األثمان
لــيــنــال املــغــرب وســـام اإلبـــن الــطــيــع والــبــار
ألسياده يف الدوائر اإلمبريالية ولدى العدو
الصهيوني كذلك ،على حساب القوت اليومي
ألبناء املنطقة املفقرون

.

وال الرأسماليني الكبار مــن أبــنــاء قــواد
االستعمار وذوي االمتيازات والتابعيني يف
شخص املستثمرين الكبار يف هذا الوطن كما
يتضح من خــال قضية أراضــي قبيلة "أيت
مــوســى" وافــتــعــال الــصــراع مــع قبائل أخــرى
ونــشــر نــعــرات التفرقة فيما بينها ،بهدف
عدم التوصل إلى حل و فتح املجال لهؤالء
املستثمرين لكي يستحوذوا على ما تبقى
من األراضــي اخلصبة يف أفق استغالل سكان
املنطقة كأجراء ،أو باألحرى كعبيد لديهم
ليستغلوهم أبشع استغالل ويف أرضهم

.

أما بخصوص عمال مناجم جبل بوظهر
الذين تفاجأوا بتشغيل الشركة لعمال جدد
وتــشــريــدهــم ،بــعــد تــوقــيــف نــشــاط املنجم
خالل فترة احلجر الصحي ،خاضوا مسيرات
واعتصامات مــن أجــل إعــادتــهــم وتعويضهم
وتسجيلهم يف صندوق الضمان االجتماعي
"  "cnssكــحــق تــضــمــنــه الــقــوانــن اجل ــاري
بها العمل يف شخص مدونة الشغل ،لتُ تَ وج
نضاالتهم بحوارات ووعود كاذبة كالعادة

.

ولــــإشــــارة فــــإن اجلــمــاهــيــر مـــن خــال
مسيراتها واعتصاماتها أبانت عن اإلبــداع
الالمتناهي يف أشكال التضامن والتعاطف
والتضحية ،لكن مسؤولي هذا الوطن عامة
واجلنوب الشرقي خاصة يسعون دائما إلى
بلبلتها و وأدها عبر سياسات تكميم األفواه
والــتــســويــة وال ــه ــروب إل ــى األمـــام لتشتيت
نضاالتها فإلى متى ُيرفع هذا احليف ؟؟!

.

مبنطقة بــوزنــيــقــة املــخــصــصــة للسكن،
تعويضا لهم على انقطاع مسارهم املهني
وعلى ما حلقهم من أضــرار بليغة ،مادية
ومعنوية .وهي البقع األرضية التي تكلفت
شركة التهيئة العمران بتجهيزها وتسليمها
للمعنيني بثمن تكلفة التجهيز ابتداء
من يناير  ،2013بعدما استفادت بشكل
تفضيلي وعلى حسابهم من  92هكتار من
األراضي ،الباهظة الثمن ،مبنطقة بوزنيقة
على الرسم العقاري R/2298

.

السياسات العمومية يف مجال السكن.
 -11سنة من الوعود املتجددة من طرف
مختلف املــســؤولــن ويف مقدمتهم وزيــر
الفالحة ،الضامن لتنفيذ بروتوكول 2009
واالتفاقية امللحقة نه؛ وعود يتم تقدميها
بصالفة ال نظير لها وقــدرة خارقة على
إيجاد الذرائع واملسوغات

.

مرت  11سنة ،فمتى ينتهي هذا الظلم

؟؟ !!

كرامة واالعتصام من أجل السكن

االعــتــصــام مــرفــوق مببيت ليلي أمــام
قــيــادة گــرامــة مــن أجــل احلــق يف السكن
وتوفير الشواهد اإلداريــة ألبناء الشعب
 ،رافضا كل التالعبات من طرف املسئولني
املعنيني باألمر وخاصة اجلماعة الترابية
والسلطة احمللية بهذه البلدة ألنهم هم
املسئولني على حلحلة هذا امللف

.

احلــق يف السكن حــق إنــســانــي مقدس
وشــرط ض ــروري لضمان احلــيــاة الكرمية
وكذلك عنصرا ضروريا من عناصر ضمان

الكرامة اإلنسانية .......

ومــن هــذا املــنــبــر أنـــدد أيــضــا عــلــى كل
االستفزازات واملضايقات والتهديدات التي
يتلقاها رفيقنا الغالي محمد الشيغيات
من طــرف عصابة وبلطجية مدعمة من
النظام على مستوى قيادة واد النعام ب
بودنيب

.

حــذري مــن أي مساس للرفيق محمد
الشغيات ،وكل التضامن مع املعتصمني

.

قضايا عاملية وحقوقية
بني جتيت

بخصوص معركة العامل املطرودين

عبد الصادق بنعزوزي

منذ سنني طويلة خلت يستغل مجموعة

على منح العمال تعويضات جد هزيلة مقارنة

مــن الــصــنــاع املنجميني يف مكانا يطلق عليه

مع عدد السنوات الطويلة التي قضوها باملنجم

"منجم الوسط"  ،يوجد بهضبة بوظهر التابعة

 ،إذ لم تتعدى هذه التعويضات  20000درهم

جلماعة بني جتيت إقليم فجيج  ،و هذا املنجم

لعمال اشتغلوا أزيــد مــن عشرين سنة حتت

يعتبر األغنى من حيث اإلنــتــاج و األقــدم من
حيث االستغالل الذي لم يسبق له أن توقف.
عــامــل و عــامــلــة بـــدون أن يــوفــر لــهــم املشغل

بني جتيت تفيد بأن املشغل قد برأ ذمته منهم

أبــســط حــقــوقــهــم ،فــهــم غــيــر مــصــرح بــهــم يف

وصفى حسابه معهم ،علما أن السلطة التي

صــنــدوق الــضــمــان االجــتــمــاعــي و ال يتمتعون

أشرفت على العملية تعلم علم اليقني أن هؤالء

بالتأمني الصحي و ال يستفيدون من العطل وال

العمال لم يحصلوا حتى على ُع ُشر املستحقات

يتعوضون عليها...

التي تنص عليها املدونة .و قد سبق للمشغل

خطيرة منها أن املشغلني صرحوا بدل العمال
بأبنائهم و زوجاتهم الذين لم يسبق ألقدامهم/
أن وطــئــت أرض املــنــجــم ،أم ــا الــعــمــال الــذيــن

القدامى بحيث كان بني احلني و احلني يشترط
عليهم ،لكي يستمروا يف العمل عنده ،توقيع
التزام يفيد بأنهم لم يشتغلوا لصاحله إال مدة
شهرين قبل تاريخ التوقيع.

وجــدوهــم هناك فلم يــجــدوا أســمــاءهــم ضمن
املــصــرح بــهــم ...هــكــذا بــدأت الضغوطات على

السلطة ببني جتيت حــاولــت مـــرارا إقناع

عليهم خدع املشغل ولم ترهبهم تهديداته.

العمال بأنهم ال يستحقون أي تعويض مبوجب
القانون ألن القطاع املنجمي ،حسب ادعائها،

وبــذلــك ســيــضــطــر املــشــغــل إلـــى الــتــصــريــح

غير مهيكل ،كذلك ادعــت أمامهم أن املشغل

ببعضهم خالل مدة وجيزة ،قبل أن يتوقف عن

بجبل بــوظــهــر معفي مــن الــتــصــريــح بالعمال

ذلــك سنة  2018كما اكتشف العمال مؤخرا،

يف صــنــدوق الــضــمــان االجــتــمــاعــي و مبــوجــب

لكن ما زاد الطني بلة هو الطرد التعسفي للعمال

القانون ....كذلك أنكرت عليهم حق االحتجاج

ومحاولة التخلص منهم نهائيا ،واستبدالهم

واالعتصام ...

بعمال جدد بعدما توقفوا ثالثة أشهر بسبب
احلجر الصحي بــدون تعويض ال مــن صندوق

الضمان االجتماعي وال من صندوق كورونا.

أشرفت السلطة على ثالثة حــوارات مع
العمال ،لكنها لم تستدعي مفتش الشغل الذي
تفرض املدونة حضوره يف مثل هذه النزاعات

وردا على هذا الطرد اجلماعي غير املبرر

والــقــضــايــا الشغلية ،وهــو ال ــذي يــشــرف على

خرج بعض هؤالء العمال يف مسيرة أولى نحو

الصلح التمهيدي ويحتسب التعويضات ..وإال

عمالة اإلقليم مت إيقافها من طــرف السلطة
التي طلبت منهم منحها بعض الوقت لتجد لهم
حال مع املشغل .وبعد أسبوع أجــري فيه حوار
بني العمال واملشغل بإدارة السلطة لم يتوصلوا
فــيــه ألي نتيجة نــظــرا لتعنت املــشــغــل الــذي
اقترح على العمال تعويض  500درهم والعودة
للعمل...

تنتقل القضية للقضاء.

عــلــى بــقــيــة الــعــمــال االحتـــــاد واملــطــالــبــة

بــبــيــوكــرى احــتــجــاجــا عــلــى توقيف
العمال والعامالت عن العمل منذ 20
مــارس  2020بسبب جائحة كــورونــا
وحــرمــانــهــم مــن تــعــويــضــات صــنــدوق
التضامن إضافة إلى متلص الباطرون
الفرنسي مــن واجــبــاتــه يف التصريح

وتـــأديـــة املــســتــحــقــات لــــدى cnss
والتغطية الصحية.....
خــال هــذه الوقفة االحتجاجية

.

حتت األرض ليتمتع املشغل بأشعة الشمس.

والــســلــطــة بــبــنــي جتــيــت تــغــمــض الــطــرف
على اخلــروقــات اخلــطــيــرة للحقوق الشغلية

االعتصام يف بني جتيت بدل املسيرة النضالية.
ويف فترة االعتصام ،اقترح رئيس الدائرة

مصالح املشغلني ولو بالكذب على العمال حينا

وتهديدهم أحيانا أخرى.

وقــد حضر هــذه الوقفة مجموعة
مــن الــهــيــئــات السياسية واحلقوقية
منها النهج الــدميــقــراطــي واجلمعية
املغربية حلقوق اﻻنسان للتضامن مع
العامالت والعمال.إضافة إلى حضور
ممثلي فروع اجلامعة الوطنية للقطاع
ألفالحي/امش بكل من اكــاديــر وايت

ملول واوﻻد تامية.

كــمــا ألــقــيــت كــلــمــات تضامنية من

طرف الهيئات احلاضرة.

آسفي

وقفة احتجاجية ضد الحكرة

نــظــم عـــشـــرات املــنــاضــلــن وبــعــض

(رشيد ارتــاح ارتــاح سنواصل الكفاح)

املــواطــنــن وقــفــة احــتــجــاجــيــة الــيــوم

(الــعــيــروكــي ارتـــــاح ارتـــــاح ســنــواصــل

اخلميس  2يوليوز  2020أمام احملكمة

الكفاح) رفعت صور رضــوان العيروكي

االبــتــدائــيــة بــالــيــوســفــيــة تــزامــنــا مع

فقيد احلركة النضالية باليوسفية)

مــحــاكــمــة رفــيــقــنــا املــنــاضــل احلــقــوقــي
والسياسي والنقابي وأخــيــه عثمان.

بعد ذلك أعطيت الكلمات لالطارات
احلاضرة على التوالي :
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
آسفي.محمد

امريبح.

فيدرالية اليسار باليوسفية سعيد

بوفارس .

يف اإلنــتــاج ،فعلى األقــل ينبغي تأمني هــؤالء

بجبل بــوظــهــر ،وتــعــمــل جــاهــدة عــلــى حتصني

وصل لعلمنا حلــدود الساعة ،فقد مت االتفاق

 12:00أمــــام مــقــر عــمــالــة اﻻقــلــيــم

والــرأســمــالــيــون يستفيدون دون أن يشاركوا

ثانية قطعت  120كيلومتر من بني جتيت حتى

إجراء حوار يوم اإلثنني  29يونيو .فحسب ما

يــولــيــوز  2020ابــتــداء مــن الــســاعــة

والتهميش التي تنهجها الدولة   

يف أقـــرب اآلجــــال ،ألن الــعــامــل هــو مــن ينتج

معاش هزيل بعد أن يكونوا قد أفنوا ربيع عمره

عــنــد رغــبــة بقية زمــائــهــم الــذيــن اقــتــرحــوا

احتجاجية زوال الــيــوم اخلــمــيــس 2

العاملة ومستنكرة لسياسات اﻻقصاء

اإلســـراع يف تسوية وضــع الــعــمــال و العامالت

وهكذا انطلق العمال املطرودون يف مسيرة

فــعــادوا أدراجــهــم بعدما أنهكت قواهم ونــزوال

"صوبروفيل" باشتوكة ايت باها وقفة

الـــكـــارثـــي الـــــذي تــعــيــشــه الــطــبــقــة

بحقوقهم العادلة و املشروعة  ،وعلى املشغلني

الــفــقــراء والــتــصــريــح بهم حتى يحصلوا على

بلدة عني الشعير على مشارف عمالة اإلقليم،

نـــفـــذ عــــمــــال وعـــــامـــــات شــركــة

رفــعــت عــدة شــعــارات مــنــددة بالوضع

مــرارا أن استعمل هــذه االلتزامات مع العمال

إشارة أخرى

املشغل من طرف بعض العمال الذين لم تنطلي

وقفة عاملية

حسن لعميمي

ومــقــابــل احلــصــول عــلــى ه ــذا التعويض

يشتغل يف املنجم الــيــوم أزي ــد مــن 300

لصندوق الضمان االجتماعي فكشفت خروقات

من  7إلى  13يوليوز 2020

األرض.

اشترطوا على العمال توقيع التزامات بجماعة

يف الــســنــوات املــاضــيــة أتــت جلــنــة تابعة

اشتوكة ايت باها
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العدد 367 :

ج ــم ــع ــي ــة احلـــــقـــــوق واملــــواطــــنــــة
بالشماعية

العسالي.

كلمة الفعاليات املناضلة باليوسفية
تخللتها شــعــارات تــنــدد بــاالعــتــقــال
الــتــعــســفــي( .اعــتــقــاالت بــاملــجــان من
طــبــيــعــة الـــنـــظـــام ،هــــذا لــفــقــو لــيــه
تــهــم( ).........اعتقاالت استشهادات
تــؤجــج الــنــضــاالت ) (ش ــوف ــو املــغــرب
اجلديد مغرب القمع والتشريد)(وخا
تعيا ما تقمع غا تشعل غا تشعل)......

مصطفى

حنيفة.

الــنــقــابــة الــوطــنــيــة للتعليم CDT

الهاريوي .

كلمة مواطنة من اليوسفية نددت
باعتقال ابنها الــنــادل بــأحــد مقاهي
البيضاء وحــكــم عليه بحكم قضائي
قاسي (  8أشهر نافذة) .

السياسية
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العدد 367 :
من  7إلى  13يوليوز 2020

الدولة املخزنية ال ميكن أن تكون دولة الحق والقانون
يعرف النظام املخزني أزمــة بنيوية عميقة على كافة
املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بحكم تبعيته
للدوائر االمبريالية  ،خاصة الفرنسية وطابعه االستبدادي
وحتكمه يف دواليب الدولة اقتصاديا ،استحوذ على حصة
األسد من خيرات البلد ،وعمل وسمح بانتشار اقتصاد الريع
مبختلف أشكاله لشراء والءات النخب السياسية والثقافية
والفنية من أجل تشكيل قاعدة ملتفة حوله .سياسيا ،أغلق
احلقل السياسي وسيد "الذلقراطية" حسب تعبير الفقيد
املهدي املنجرة وجعل األحــزاب امللتفة حوله مجرد كراكيز
لتصريف سياساته  .هذا املشروع املخزني أوصل البالد إلى الباب
املسدود  ،خاصة بعد عجز النظام عن االستجابة للمطالب
االجتماعية املشروعة ،باعتراف رئيس الدولة نفسه .حيث إن
النموذج التنموي القائم جعل املغرب يتصدر مؤخرة الترتيب
دولــيــا يف جــل مــؤشــرات التنمية البشرية .هــذه الوضعية
املــأزومــة واجهتها وال زالــت ،اجلماهير الكادحة بالنضاالت
واالحتجاجات وصلت مستويات غير مسبوقة ،سواء بالنسبة
للطلبة األطباء أو األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو
اعتصامات العامالت والعمال أو حراكات كل من الريف واجرادة
والنضاالت البطولية لسكان اجلنوب الشرقي كإميضر ومنطقة
تالسينت وبني دجيت وغيرها من املناطق والفئات  .أمام هذا
املد النضالي عبر ربوع الوطن ويف مختلف الواجهات لم يجد
النظام من حلول بحكم طبيعته الالشعبية والالدميقراطية
غير توظيف القضاء للزج باملناضالت واملناضلني يف السجون،
استنادا إلى القوانني الرجعية التي وضعتها وتضعها احلكومات
املتعاقبة ،خادمة مصالح الطبقات السائدة مقابل بعض
الفتات  .وحملاولة تلميع صورته ،يعمل اإلعالم املخزني على
استخدام النخب املدجنة وبعض أشباه املثقفني ملناقشة هكذا
إشكاالت للوصول إلى االستنتاج التالي  :املغرب دولة املؤسسات
والقانون وذلك القانون سيأخذ مجراه الطبيعي دون مساءلة
تلك القوانني وفحصها والتدقيق يف مضامينها والسياق التي
وضعت فيها وال طبيعة القضاء املغربي ،وعديد من األسئلة
املرتبطة مبدى حتقيق تلك القوانني للعدالة وإحقاق احلقوق .
فمونتسكيو يؤكد على أن احلق غير قابل لالختزال يف صورته
القانونية .فاإلنسان هو الكائن الذي يتمتع باحلقوق  .هذه
احلقوق سابقة على الدولة والقانون ،ألن اإلنسان اجتماعي
بطبعه .والتحليل املاركسي يثبت أن القوانني جزء من البنية
الفوقية وهو انعكاس لنمط اإلنتاج وعالقات اإلنتاج .وبالتالي
يف مجتمع طبقي بل مخزني ،الميكن للقوانني أن تكون سوى
انعكاس للعالقات السائدة داخل املجتمع وعليه فهي يف خدمة
مصالح الطبقات السائدة واملسيطرة ،بل حتى هذه
القوانني بغض النظر عن طابعها ،ال تطبق إال لتصفية
احلسابات مع األصوات الرافضة لألوضاع القائمة ألن
القضاء املخزني مبني على التعليمات واإلذعان ،وليس
على تطبيق القانون على اجلميع  .ولعل األمثلة التي
سنسوقها أحسن دليل ،فالدستور املمنوح لسنة2011
وهــو أسمى قانون ،يف الفصل السادس يقر على أن
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة ،وأن اجلميع
أشخاصا ذاتــيــن واعــتــبــاريــن ،مبــا فيهم السلطات
العمومية ،متساوون أمامه وملزمون باالمتثال له  .فأين
نحن من ذلك يف واجب تصريح الباطرونا بأجرائها لدى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي احتراما لقانون
الشغل على عالته .وحالة الفقيدة الكاتبة جميلة يف
مكتب محاماة وزير حقوق اإلنسان واحلريات بالبيضاء
أحسن مثال ،ولألسف ولتحريف النقاش وتغليط الرأي
العام ،خرج أب الفقيدة بتصريح مصادق عليه يبرئ
فيه الوزير من مسؤوليته الثابتة ،ويعتبره كأب ثان.
هكذا وزير حقوق اإلنسان واحلريات الذي ال يؤمن
بالقانون وهو محامي التكوين يؤسس لثقافة العطف
واإلحسان  .إنه استبالد للمواطنات واملواطنني  .فهل
سيتم محاكمته مبحاولة تغليط الرأي العام ؟ بالطبع
ال ،م ــادام يخدم املــشــروع املخزني  .كما أن الفصل
العشرين ينص على احلق يف احلياة  ،وأول احلقوق لكل
إنسان ويحمي القانون هذا احلق  ،ويف الفصل الواحد
والعشرين ،لكل فرد احلق يف سالمة شخصه وأقربائه
وتضمن السلطات العمومية سالمة السكان وسالمة

التراب الوطني  .فأين هذه السالمة بعدما تواطأت السلطات
مع أصحاب الضيعات الفالحية والــوحــدات الصناعية ومت
تشغيل العامالت والعمال وتوفير شروط السالمة و نقلهم يف
ظروف ال تليق حتى بالدواب ،خاصة يف القطاع الفالحي ،مما
سبب يف كوارث يف عديد من املعامل والضيعات ،آخرها منطقة
لالميمونة بعمالة القنيطرة  ،تاركا الرأسمال األجنبي يعبث
بسالمة وأرواح العمال ،يف حني تتم محاكمة مواطنني ومواطنات
بسطاء ،بتطبيق قانون احلجر الصحي ،ومنهم رفيقنا ياسني
فالتالذي صــدر يف حقه حكم بثالثة أشهر نافذة قضاها
بسجن اخنيفرة ،بعدما رفض إغالق محله للحالقة ،ولم يكن

القانون صادرا آنذاك  .فأين نحن من املساواة أمام القانون ؟

فهل سيتم محاكمة هؤالء الرأسماليني ومنهم األجانب الذين
استرخصوا أرواح املغاربة من أجل مراكمة األربــاح؟ .كما أن
الفصل اخلامس والعشرين ينص على أن حرية الفكر والرأي
والتعبير مكفولة بكل أشكالها ،يف حني يتم اعتقال مواطنات
ومواطنني فقط الحتجاجهم/هن عن عدم استفادتهم /هن
من صندوق كورونا أو بسبب فضحهم/هن للزبونية التي طالت
عملية توزيع قفة رمضان الهزيلة أصال  .إن الفصل  36ينص
 " :على السلطات العمومية الوقاية  ،طبقا للقانون  ،من كل
أشكال االنحراف املرتبطة بنشاط اإلدارات والهيئات العمومية

إن الدولة
المغربية ،بحكم
طابعها المخزني
المستند إلى الريع
والرشوة والمحسوبية
والتبعية للدوائر
االمبريالية ،ال يمكن
أن تكون دولة الحق
والقانون

حسن جعفري

 ،وباستعمال األموال املوجودة حتت تصرفها وبإبرام الصفقات
العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه االنحرافات  .فالكل
يؤكد على أن الغش والرشوة ينخران املجتمع وهناك إقرار
رسمي بفساد اإلدارة واالغتناء غير املشروع  .لكن إلى حدود
اآلن لم يحاكم أي وزير أو مسؤول كبير ولم يفعل قانون من
أين لك هذا  .لم تصادر أموال ناهبي املال العام وإرجاعها إلى
اخلزينة العامة  .إن الدولة املغربية ،بحكم طابعها املخزني
املستند إلــى الريع والــرشــوة واحملسوبية والتبعية للدوائر
االمبريالية ،ال ميكن أن تكون دولة احلق والقانون  .فالقوانني
املوجودة مع طابعها الرجعي واملتخلف ال ميكن تطبيقها بنفس

املعايير على كافة املواطنات واملواطنني واملؤسسات ألن القضاء
ليس مستقال وغير نزيه  ،فهو أداة لقمع احلريات وتكثيف
االستغالل ،عوض أن يكون سلطة تسهر على اإلنصاف والعدل
بني املتقاضني ،لذلك كفى من زرع األوهــام وسط اجلماهير.
للوصول لدولة احلــق والقانون  ،على املنتجني احلقيقيني
للثروة ،أي الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني ،العمل
على تنظيم أنفسهم/هن وبناء أداتهم /هن السياسية  ،احلزب
املستقل للطبقة العاملة ،والسعي للوصول إلى السلطة حتى
يتمكنوا من حتقيق دميقراطيتهم /هن ،دميقراطية األغلبية
احلقيقية يف أفق بناء مجتمع اشتراكي .ولتحقيق ذلك ،البد
من النضال من أجل القضاء على املخزن وتغيير الدستور
تغييرا جذريا ،صياغة ومضمونا وتصديقا ،وهذا يتطلب
جبهتان سياسيتان واسعتان ،تضمان كافة القوى السياسية
احلية اليسارية والدميقراطية ،نواتها الصلبة جبهة
دميقراطية حقيقية تؤمن بأن املخزن هو العائق األساسي
ألي تغيير  .فهل ستتمكن القوى اليسارية والدميقراطية
من حتقيق هذا املشروع يف األمد القريب أم ستطغى عليها
االنتظارية وعدم التمييزبني التناقضات داخل املجتمع
وتراتبيتها داخل املجتمع ؟؟
       إن الــنــهــج الــدميــقــراطــي ،انــطــاقــا مــن مبادئه
واختياراته املتمثلة يف النضال ضد املخزن ومن أجل بناء
نظام دميقراطي يف أفــق بناء املجتمع االشتراكي ،قام
بعدة مبادرات وال يزال من أجل بناء جبهة ميدانية واسعة
للنضال ضد األوضاع القائمة ،كما يقوم مببادرات من أجل
بناء جبهة دميقراطية تكون قاطرة اجلبهة امليدانية .
ولن يتوانى يف االستجابة ألية مبادرة تهدف إلى النضال
املشترك ضد املافيات املخزنية ومن أجل تغيير حقيقي،
كما يدعو عموم الكادحات والكادحني للمساهمة يف بناء
أداتهم /هن السياسة املستقلة .
إن النقد الذاتي من قيم الكبار ،أما تغيير املخزن من
الداخل فهو مجرد بيع لألوهام  .يقول ماوتسي تونغ  " :إن
حصل أن اتفقت مع عدوي فعلي فورا مراجعة حساباتي" .

   فهل سيراجع البعض حساباته ؟؟
سجل يا تاريخ !
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ملف العدد
اقتصاديا ،اجتماعيا ،سياسيا :ال مكان للتفاؤل ملا بعد احلجر الصحي
العدد 367 :

من  7إلى  13يوليوز 2020

رغم استمرار ظالل جائحة كورونا ،فان الدولة قد قررت اخلروج تدريجيا
مــن حالة الــطــوارئ الصحية ،هــذا اخلــروج الغير الصحي الــذي فرضته
البرجوازية الرأسمالية الرافعة لشعار "األربــاح قبل األرواح" من جهة،
وحركات الكادحني ومختلف الفقراء الذين زادت معاناتهم مع اجلائحة .فال
مسكنات الدولة عبر صناديقها ،وال دعاة السلم االجتماعي قد خففت من

معاناة الفقراء .فالزبونية و احملسوبية قد حتكمت يف توزيع "املساعدات"،
وجل دعاة "التوافق االجتماعي" من الفئات والشرائح التي تتوفر على دخل
قار ،ولم تتضرر من احلجر الصحي

.

لهذه األسباب ،قررت هيأة التحرير تخصيص ملف هذا العدد ل"مميزات
الوضع الراهن حلظة خروج من احلجر الصحي

.

ما هي اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا  -19باملغرب؟

إن اإلجــابــة عــلــى الــســؤال أعـــاه  ،وبــعــد الــتــذكــيــر بطبيعة

 -تتمركز ت املبادالت التجارية املغربية (من السلع و اخلدمات)

اجلائحةوجتلياتها،يستوجبالتطرق خلصائص االقتصاد املغربي

بحوالي  60باملئة يف منطقة االحتاد األوروبي؛ مع أفضلية لكل من

لإلحاطة بسبل و مبدى تأثرهبالتدابير املتخذة اضطراريا ملواجهة

تداعياتاجلائحةعلى الصعيدين اخلارجي و الداخلي.

جائحة كوفيد  : 19إعصار بيولوجي ،فجائي ،شامل،وفتاك

بالبشر،تسببفي تعطيل االقتصادات عامليا .

اسبانيا (  19باملئة) وفرنسا ( 5,15باملائة).

وهكذا يتضح أن االقتصاد املغربي شديد التأثر بتقلبات األسواق
العاملية نظرا الرتباطه املفرط بها والرتهانه خصيصا باملنطقة

األوروبية نتيجة تبعيته الوطيدة لها.

كان العالم يتخبط يف ارتباك مخيف منذ  2015وكان املتتبعون
ألحوال االقتصاد العاملي يتوقعون أزمة قاسية مع بداية سنة .2020
غير أن أزمة غير مسبوقةحلت بفعل جائحة فجائية لم حتضر يف

حسبان عموم الناس.

اقتصاد هش رهني الفالحة والتصدير
يتميز االقتصاد املغربي داخليا بهشاشة كبيرة تتجلى يف ضعف
النسيج اإلنتاجي عموما ،وهيمنة األنشطة غير املنظمة  ،ويف طغيان
األنشطة اخلدماتية مبا يفوق  50يف املائة من الناجت الداخلي اخلام

محمد موساوي

و بعض النسيج.

 األنشطة املرتبطة بــالــواردات عموما و من أوروبــا خاصة ،وحتديدا الصناعية منها ألنها تعتمد على مدخالت و مواد متطورة

غير متوفرة محليا.

 األنشطة املرتبطة بــالــواردات و الــصــادرات مجتمعة ،ألنهامرتبطة على الواجهتني بالسوق العاملية (السيارات ،قطع الغيار،
الكابالج ،سلع الكتروميكانيكة  ،معلوماتية)...
 -النقل اجلوي ،البحري و البري ،ألن حرية التنقل صارت مقيدة

ووسائل النقل متوقفة.

 -البناء واألشغال العمومية ،نظرا للحجر الصحي املفروض.

إن االنتشار احلثيث لوباء كوفيد  19وتطوره السريع إلى جائحة

 ،ويبقى النشاط الفالحي (  15الى  18يف املائة) احملدد األساسي

أدى يف أغلبية الدول إلى تطبيق حالة الطوارئ الصحية نظرا لغياب

ملعدالت النمو إضافة لقطاعي الصناعة التقليدية و البناء و األشغال

بدائل جاهزة وآمنة أخرى .وقد تسببت اإلجراءات املرتبة عن هذه

العمومية.

 -حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج  ،نتيجة التوقف عن العمل

إلى جانب هذا ،حتظى األنشطة املوجهة للتصدير و باألخص

 -كل املهن الصغيرة املرتبطة بالتجارة و اخلــدمــات ،ســواء يف

اخلطة يف إيقاف وسائل النقل بكل أنواعها والى إغالق جزء كبير من
األنشطة االقتصادية اإلنتاجية واخلدماتية ،وحتى اإلدارية.ونتج
عن ذلك انكماش اقتصادي غير مسبوق وتراجع كبير يف املبادالت
التجارية ،مع ارتفاع فجائي ومهول ملعدالت البطالة وارتباك كبير يف
العالقات االجتماعية ،ناهيك عن اآلثار النفسية الناجتة عن هذه

الصدمة.

وبعد شهرين إلى ثالثة من اإلغالق االضطراري جلميع األنشطة
بدا أن أضرار اجلائحة صارت ال حتتمل اقتصاديا وأصبح ذوو القرار
أمــام معضلة مستعصية :استئناف األنشطة ،أم متديد احلجر

تلك املرتبطة باالستثمارات املباشرة األجنبية يف جميع القطاعات
بعناية كبيرة مــن حيث التقانات املستعملة و شــروط التمويل
والتسويق.
من جهة أخرى،تطبع االقتصاد املغربي هيمنة قلة من االحتكارات
الرأسمالية ( مالية /بنكية ،انتاجية ،و خدماتية) على حساب
أغلبية ساحقة من املقاوالت الصغيرة جدا و من املهن الصغيرة التي
ال مال لها وال قوة.

التعايش مع الفيروس التاجي املستجد ملدة قد تطول ما دام اللقاح

الناجع غير متوفر.

االقتصاد املغربي شديد التأثر بتقلبات األسواق العاملية
يتميز االقتصاد املغربي بانفتاحه الواسع على اخلارج مع عجز
جتــاري مستدمي  ،وبارتباطه الوثيق مع بلدان االحتــاد األوروبــي
وخاصة منها اسبانيا و فرنسا .مع اإلشارة إلى منو املبادالت التجارية
مع كل من الواليات املتحدة األمريكية و الصني ،و حديثا ،لكن بقدر
أقل ،مع بعض البلدان اإلفريقية .مما يستتبع خصائص تتجلى يف
البيانات التالية :

زال قائما وقد يطول ،وألن مفعول إجــراءات ت مكافحته يتسم
بالتسلسل العنقودي يف املجال والزمان .وكل ما ميكن القيام به آنيا
هو االعتماد على ما توفر للتعريف بالقطاعات واألنشطة املتضررة و
تبعاتها على املواطنني من حيث الدخل و مستوى املعيشة .مع العلم أن
هذه اآلثار حصيلة مركبة ملا ترتب عن العوامل اخلارجية و الداخلية

على السواء.

القطاعات واألنشطة املتضررة :
 -السياحة بكل أنشطتها ( الفندقة ،املطاعم ،وكاالت األسفار)..

ألنها مرهونة بالسياح األجانب.

جدا مقارنة مع بلدان صاعدة مثل البرازيل ( 29باملائة) و تركيا (60

صناعة الجلد واألحدية (باستثناء المالبس الجدية)
التعدين
صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية
وبصرية
صناعة السيارات

سريع يف الصادرات (السيارات و منتوجات ميكانيكية ،الفوسفاط
ومشتقاته ،املنتوجات الفالحية)...؛ و يعود تدهور امليزان التجاري
هذا إلى النمو املتزايد يف قيمة الــواردات من املدخالت الصناعية
ومواد التجهيز والطاقية؛ مما جعل نسبة تغطية الواردات ال يتجاوز

 55املائة.

لالقتراض من صندوق النقد الدولي و االحتــاد األوروبــي لضمان
احتياطي معتبر من العملة الصعبة .مما تسبب يف رفع املديونية
العمومية اإلجمالية إلى ما يقارب  80باملائة من الناجت الداخلي

اخلام.

يصعب التقييم املوضوعي و الشامل لهذه اآلثــار ألن الوباء ال

الداخلي اخلام سنة  ، 2018مسجلة بذلك تقدما كبيرا مقارنة مع

 -يتراوح العجز التجاري املغري ما بني  17و  19باملائة ،رغم تقدم

لكل تطور وخيم محتمل مرتبط بطول مدة اإلغالق جلأت الدولة

اعتمدت البيانات التالية على ما هو متداول رسميا ،والغرض منها

الفرع

باملائة) واجلزائر ( 56باملائة) لكن أقل من تونس ( 99باملائة) .

لقد نتج عن هذه األضرار تفاقم عجز ميزان األداءات ،و حتسبا

بعض املعطيات عن حجم األضرار املسجلة أو املتوقعة

 بلغت نسبة قيمة املواد املتبادلة خارجيا  87باملائة من الناجتاملعدل املسجل سنة  54( 2000باملائة) .وتعد هذه النسبة عالية

احلواضر أو املدن.

اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا باملغرب

الصحي ،أو التخفيف التدريجي؟ مع احتمال موجات وبائية أخرى
حيث من الراجح الدخول يف مرحلة يكون فيها املــرء مجبرا على

وحالة الترقب السائدة.

االستئناس أكثر من التقييم.

 تقدر خسائر امليزانية مبليار درهــم عن كل يوم من احلجرالصحي بفعل تعطل األنشطة االقتصادية .وجبت اإلشارة هنا الى
كون عدد كبير من املقاوالت املتضررة كانت أصال ،سنة  ، 2019يف

وضعية صعبة بصفة رسمية  ،وبالتالي فإن وضعها قد زاد تأزما.

 تراجع الرقم االستداللي لإلنتاج الصناعي والطاقي واملعدنيللفصل األول من سنة مقارنة مع ما كان عليه برسم نفس الفصل سنة
 .2019مع تسجيل تراجعات ملفتة يف الفروع التالية :

الفصل األول
2019
97,3
93,8

الفصل األول
2020
71,7
80,0

-26,3
-14,7

117,1
146,6

99,1
116,9

-15,4
-20,3

التغير ()%

املصدر :بتصرف ،عن املندوبية السامية للتخطيط -مذكرة إخبارية حول الرقم
 األنشطة املرتبطة بــالــصــادرات نحو أوروبـــا ،ألن الطلبياتاالستداللي لإلنتاج الصناعي والطاقي واملعدني-الفصل األول من سنة  2015 .2020أساس 100
تراجعت وسائل النقل توقفت يف أغلبها ما عدى الصادرات الفالحية
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امللف

العدد 367 :
من  7إلى  13يوليوز 2020

بعد جائحة كورونا :أي مواجهة لرتدي األوضاع االجتامعية؟

عبد احلميد أمني

* قد يوجد املغرب يف مرحلة اخلــروج التدريجي والبطيء من
جائحة كورونا وآثارها املباشرة على املجتمع والدولة وهو ما متيز
بخروج جل املناطق من وضعية احلجر الصحي رغم استمرار حالة
الــطــوارئ الصحية ،ومــا يصاحبها مــن إجـــراءات احــتــرازيــة يجب
مراعاتها ،ومن مظاهر للسلطوية املخزنية هدفها طبع ًا مواصلة
احلجر السياسي على املجتمع والتصدي لكل احملــاوالت الشعبية
لالحتجاج على األوضاع االجتماعية املتردية والسترجاع املكاسب
الضائعة.
إن جائحة كورونا يف املغرب ،كما يف معظم بلدان العالم ،شكلت
وبـ ً
ـاال على الطبقة العاملة وعموم اجلماهير الشعبية؛ وأكيد أن
تداعيات هــذه اجلائحة ستستمر ملــدة طويلة ستتميز مبختلف
ألوان القهر االجتماعي والسياسي ،لكن كذلك بشتى أنواع املقاومة
الشعبية لهذا القهر.
* إن األزمة التي تعرفها بالدنا ليست وليدة جائحة كورونا وإمنا
سابقة لها
كل ما يف األمــر أن كورونا فاقمتها وكشفت يف نفس الوقت عن
عيوب النظام الرأسمالي التبعي املمخزن السائد ببالدنا والذي
يعتبر املنبع لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
املتردية ببالدنا .فمظاهر األزمة ـــــــــ املتمثلة باخلصوص يف النمو
االقتصادي البطيء والعطالة واألمــيــة والفقر وتنامي الفوارق
الطبقية وت ــردي األوضـــاع بقطاعات الصحة والتعليم والسكن
واملديونية اخلانقة واألوضاع البئيسة التي تعيشها النساء واألطفال
والشيوخ واملــعــاقــن/ات واملــهــاجــريــن/ات غير النظاميني ببالدنا
واملهاجرين/ات املغاربة باخلارج ـــــــــ كانت حاضرة بقوة طيلة
السنوات األخيرة .وهذا ما دفع رئيس الدولة نفسه إلى اإلعالن عن
فشل النموذج التنموي املغربي واإلعالن عن البحث عن إقرار منوذج
تنموي بديل متّ تكليف جلنة خاصة بوضعه ،مع العلم أن الدولة
املخزنية هي التي انفردت منذ  60سنة ،بدعم من املؤسسات املالية
حد
اإلمبريالية ،بوضع أسس النموذج التنموي السائد ببالدنا إلى ّ
اآلن
* وجــاءت اجلائحة التي وصلت للمغرب يف شهر مــارس .فمنذ
 20مارس دخلت البالد يف حالة الطوارئ الصحية كإجراء اتخذته
الدولة ملواجهة اجلائحة
ومن املقرر رسمي ًا أن تستمر هذه الوضعية إلى حدود  10يوليوز
القادم رغم الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي لم يعد يهم سوى
بعض اآلقاليم
ً
وخالل هذه الفترة توقف النقل السككي واجلــوي داخليا ومع
مختلف بلدان العالم؛ كما عــرف النشاط االقتصادي الداخلي
تراجع ًا غير مسبوق بدء ًا بالنشاط السياحي واألشغال العمومية
والبناء وأغلقت العديد من املؤسسات االقتصادية أبوابها؛ وأصبحت
اجلماهير الشعبية تعاني من اجلائحة باضطرارها ملالزمة املنازل مع
تبعات فقدان الشغل وغياب املداخيل يف ظل ضعف دعم الدولة.
وغــادر التالميذ والطلبة واألساتذة املؤسسات التعليمية والزموا
البيوت
وعلى العموم فالبرجوازية املغربية ظلت حسب مصاحلها تتأرجح
بني إغالق مؤسساتها االقتصادية كلي ًا أو جزئي ًا وبني تشغيل األجراء
يف ظروف املغامرة بصحتهم وحياتهم ،هاجسها الوحيد هو احلفاظ
على أرباحها ولو متّ ذلك على حساب صحة وأرواح الشغيلة
ولم يكن تدخل الدولة للتخفيف من األعباء والضغوطات على
الشغيلة يف املستوى املطلوب ،حيث اكتفت بوضع صندوق للتضامن مع
ضحايا اجلائحة كان سخي ًا بالنسبة للرأسماليني وشحيح ًا بالنسبة
للعمال 2000 :درهــم لألجراء املصرح بهم يف الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي و  800إلى  1200درهــم للمسجلني يف نظام
"الراميد" الصحي ولبعض الفئات األخرى .هكذا فإن معظم ساكنة
األحياء الشعبية لم يتلقوا مساعدات من الدولة رغم أوضاعهم
الهشة وافتقادهم ملواردهم التقليدية كفراشة أو جتار أو حرفيني
صغار أو عمال يف مقاوالت صغرى أغلقت هي األخرى
أما شغيلة البادية ،من عمال زراعيني وفالحني كادحني ،فلم
يتوقفوا عن العمل رغم مخاطر اجلائحة وتبعاتها التي انضافت
بالنسبة إليهم ملخلفات اجلفاف اخلطير الذي عرفته بالدنا هذه
السنة .وقد كان لقرار وزير الفالحة الصادر يف  30أبريل والقاضي
باستبعاد عمال القطاع اخلــاص الفالحي والصناعات الغذائية
والبحارة الصيادين من االستفادة من التعويض عن التوقيف بسبب
اجلائحة انعكاس ًا سلبي ًا إذ دفعهم إلى أيجاد عمل بأي ثمن رغم
مخاطر اجلائحة ،والبرهان هو اضطرار عامالت وعمال لال ميمونة
بالغرب للمغامرة بصحتهم وحياتهم بالتنقل إلى العمل يف ظروف
غير مأمونة وبالعمل يف الظروف التي أدت إلى الكارثة املعروفة .وقس
على ذلك بالنسبة للعمال والعامالت يف طنجة والدار البيضاء وإقليم

العيون والعرائش ومناطق أخرى.
إن أفضل تعبير النحياز الدولة املخزنية وحكومتها الرجعية
للرأسمالية املتوحشة هــو تشكيلة مــا يسمى "بلجنة اليقظة
االقتصادية" التي من جهة لم تبال باليقظة االجتماعية ومن
جهة أخرى أبعدت عن مكوناتها ممثلي املركزيات النقابية ووضعت
نقابة الباطرونا الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب يف الصدارة.
قد يعتقد البعض أن هذه املالحظة شكلية ،لكنها يف الواقع تبرز
احتقار الدولة للشغيلة وللعمل النقابي وتقديرها ملوازين القوى بني
الباطرونا والشغيلة.

ببالدنا يجب أن تنصب على تنظيم املعسكر العمالي الشعبي.
والبداية طبع ًا من الطبقة العاملة .إنها القوة املؤهلة لتلعب
دور ًا ريادي ًا حاسم ًا بفضل موقعها يف االنتاج وعددها ومؤهالتها
التنظيمية وحملها للمشروع البديل للنظام الرأسمالي وهو
االشتراكية
ومــن أجــل أن تقوم الطبقة العاملة بدورها الطليعي يجب أن
تعمل على تصحيح الوضع النقابي وشحد السالح النقابي عبر
تبني املنظور النقابي التقدمي املبني على أســاس شعار "خدمة
الطبقة العاملة وليس استخدامها" وعلى أساس املبادئ الستة للعمل
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*إن جائحة كورونا يف املغرب ،كما يف مختلف بلدان العالم أظهرت
أن الرأسمالية املتوحشة هي العرقلة األساسية أمام أي منو اقتصادي
وأي تقدم اجتماعي وأنها غير قــادرة على توفير الشروط لتمتع
اإلنسان أينما كان بالكرامة واحلرية واملساواة والعدالة االجتماعية.
إننا اليوم أمــام أزمــة عميقة اقتصادية واجتماعية وثقافية
وبيئية وسياسية كذلك
وتــضــع هــذه األزمـــة وجــه ـ ًا لــوجــه معسكران أســاســيــان ً :
أوال،
الكتلة الطبقية الساندة املشكّ لة من البرجوازية الكبرى املرتبطة
باإلمبريالية والــرأســمــال اخلــارجــي واملدعومة من طــرف املخزن
والداعمة له؛ ثاني ًا ،اجلماهير الشعبية ويف مقدمتها الطبقة العاملة
والفالحني الكادحني وسائر الفئات الكادحة والشعبية األخرى.
ونتيجة لألزمة االقتصادية واالجتماعية اخلانقة التي تعيشها
سيحتد
البالد على إثر جائحة كورونا ،فمن املؤكد أن الصراع الطبقي
ّ
بقوة
فهاذا املعسكر األول ،الرجعي ،سيحاول ّ
حل األزمة باحلفاظ على
مصاحله التقليدية بل وتطويرها وذلك طبع ًا على حساب الشغيلة
ومكاسبها وحقوقها .إن هذا املعسكر سيلجأ ألسلحته التقليدية:
تسريح العمال ،التقليص من مدة العمل ،جتميد األجور بل وتقليصها،
اللجوء للعمل الهش ،منع العمال من التنظيم عبر عرقلة احلق
النقابي وطرد املسؤولني النقابيني ،التهريب االجتماعي املتجسد
يف الغش الضريبي ويف التنصل من مستحقات الضمان االجتماعي؛
كما سيلجأ هذا املعسكر إلى العمل على مترير قوانني رجعية جديدة
تخدم مصاحله :القانون التكبيلي حلق اإلضراب ،قانون النقابات،
التعديل التراجعي ملدونة الشغل ،املخطط التخريبي للوظيفة
العمومية ،القانون  22-20للتكميم اإلعالمي... ،
أمــا املعسكر الثاني وهــو املعسكر العمالي الشعبي ،فمعضلته
أنه ليس بعد معسكر ًا لذاته بل هو معسكر يف ذاته ،معسكر بدون
تعبيرات تنظيمية جماهيرية وسياسية قادرة على قيادة نضاالته
للمواجهة بنجاح ملخططات املعسكر الرجعي ولهزمه
أكيد أن معنويات املعسكر الرجعي يف تراجع ألنه فشل يف توفير
احلد األدنى من العيش الكرمي للجماهير الشعبية وألن منوذجه
التنموي فاشل ،ولم يعد له بالتالي سوى القوة لفرض مصاحله ،قوة
آلة القمع واإلعالم املزيف والقضاء املتحكم فيه .أكيد أيض ًا أن قوى
املعسكر الشعبي عازمة نظر ًا لتردي أوضاعها على النضال مبختلف
األشكال ومهما كانت التضحيات .وكل مجهودات الثوريني والتقدميني

.

.

.

النقابي األصيل :الوحدة والتضامن والدميقراطية واالستقاللية
والتقدمية واجلماهيرية .إن ابتعاد القيادات النقابية عن هذا
الشعار وتلك املبادئ قد أدى إلى النفور من العمل النقابي وإلى
تبخيس العمل النقابي ليس فقط من طرف أعداء الطبقة العاملة
وخصومها ولكن أيض ًا من طرف مناضلني تقدميني لم يكن يتوقع
أن ينساقوا مع تبخيس العمل النقابي .وبالنسبة للعمل النقابي
ونظر ًا للتشتت احلالي يجب مواجهته بشعار الوحدة النضالية أو
االنضال الوحدوي يف أفق الوحدة النقابية التنظيمية املنشودة
ومن هنا ضرورة العمل بحزم على دفع النقابات املناضلة للتنسيق
النقابي الكفاحي املمأسس ،تنسيق نقابي على املستوى املركزي وعلى
مستوى القطاعات واملناطق .ومن جهة أخرى يجب العمل على توعية
العامالت والعمال بالبعد السياسي للعمل النقابي من خالل تسفيه
الرأسمالية املتوحشة املسؤولة املباشرة عن االستغالل املكثف للعمال
رد االعتبار لالشتراكية وللنظام االشتراكي كسلطة
والعامالت ،مع ّ
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية للطبقة العاملة مدعومة
بحلفائها من الكادحني/ات
كما يجب فتح العمل النقابي للفئات األخرى من الكادحني ويف
مقدمتهم الفالحني الكادحني
إن هذا املنظور للبناء النقابي التقدمي لن يستقيم إال بالعمل
يف نفس الوقت على بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
انسجام ًا مع شعارنا "بناء حزب الطبقة العاملة والنهوض بالعمل
النقابي التقدمي مسيرة واحدة"
هذه إذن بعض مقومات بناء املعسكر العمالي الشعبي الكفيل
بالتصدي بنجاح ملخططات املعسكر الرجعي .وإن اكتمال بناء هذا
املعسكر يتطلب كذلك توحيد النضال الشعبي يف إطار جبهة شعبية
تضم كافة القوى الدميقراطية واحلية املعارضة للمخزن.
ّ
إننا ال نتوفر اليوم على هذه اجلبهة لكننا نتوفر على اجلبهة
االجتماعية التي ميكنها أن توحد نضاالت القوى الدميقراطية
السياسية والنقابية واحلقوقية والنسائية والشبابية واجلمعوية
األخرى من أجل حتقيق برنامجها عبر النضاالت الوطنية واحمللية.
إن أول ما ميكن ويجب القيام به اليوم على املستوى اجلماهيري
للتصدي ملخططات املعسكر الرجعي هوبناء العمل النقابي الوحدوي
والكفاحي والنهوض باجلبهة االجتماعية وطنيا ومبختلف املناطق.
وهذا هو اجلواب العملي على مخططات الرأسمالية املتوحشة ملا بعد
جائحة كورونا

.
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امللف

ما بعد كورونا :اآلفاق واملهام
 - 1سياسات النظام :

يستعد املغرب للخروج من احلجر الصحي ،وفق خطة تكرس
نفس السياسات املخزنية املفلسة ،القائمة على اخلوصصة
والتبعية واالحتكار والريع ،مع إجــراءات ترقيعية ذات طابع
إحساني للحد من الفقر .وقد شرعت الباطرونا يف تطبيق
مخططها لإلقالع االقتصادي حيث تعمل على انتزاع أكبر قدر
من املكتسبات (البطالة اجلزئية ،تعديل مدونة الشغل يف اجتاه
إطالق يد الباطرونا حتت يافطة املرونة ،تقليص الضرائب،
التهرب من الزيادة يف احلد األدنى لألجور وفق نتائج احلوار
االجتماعي.)...،
وقد استغل النظام هذه الفترة لتكريس االستبداد ومتكن
من اكتساح مساحات واسعة للحريات وأجهز عليها ما دفع األمم
املتحدة إلى تصنيف املغرب على رأس البلدان التي استغلت حالة
الطوارئ لقمع املعارضة .ومت ذلك على وجه اخلصوص ب :
 القمع واحلصار على القوى واألصوات املناضلة واملخالفةوانتهاك سافر للحريات وإبراز هبة الدولة بتعنيف املخالفني
إلجراءات احلجر الصحي وإتالف ممتلكاتهم واعتقال اآلالف
منهم
 جتاهل مطالب احلركة الدميقراطية بإطالق سراح معتقليحراك الريف وكافة املعتقلني السياسيني واإلفراج عن أكبر عدد
ممكن من سجناء احلق العام وفق معايير محددة للتخفيف من
االكتظاظ والتقليل من مخاطر انتشار الوباء
 سن مشاريع قوانني جتهز على حرية التعبير :مشروعالقانون  22.20ومشروع القانون  72.18بهاجس أمني لضبط
أنفاس سائر املواطنني وينتهك بشكل سافر املعطيات الشخصية.
 الزبونية وحضور الهاجس االنتخابي يف توزيع الدعماملخصص من طرف صندوق مكافحة الوباء أو قفة الدعم
 حرمان جزء هام من العمال من االستفادة من الدعم بسببعدم التصريح بهم من طرف الباطرونا املجرم ،يف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي
 دعــم سخي للمقاوالت مقابل دعــم هزيل لألسر علىافتراض االستفادة منه
يف اإلجمال متكنت وزارة الداخلية من بسط سيطرة مطلقة
على باقي الوزارات وعلى جميع املجاالت وتراجع الدور الشكلي
أصال لرئيس احلكومة إلى مستوى غير مسبوق وأصبح مجاال
للسخرية .لكن هذه السياسات من ناحية أخرى ،عمقت احلقد
الطبقي لدى أوسع اجلماهير املسحوقة ملا عانته وال زالت من
حيف وظلم وإقصاء واستغالل وبطالة واسعة وما عاشته وال
زالت من جحيم اجتماعي يف األحياء الشعبية ويف البادية
خاصة مع اجلفاف الذي أنضاف جلائحة كورونا

إصدار القوانني والقمع املباشر مبختلف أشكاله من جهة أخرى.
 احــتــجــاجــات فــئــات واســعــة ضــد جشع قــطــاع التعليماخلصوصي ،وعزمها العودة إلى التعليم العمومي ،فيما يتمسك
أربــاب مؤسسات التعليم اخلصوصي بــضــرورة تأدية األسر
ملستحقات فترة احلجر ويهددون برفض تسليم شهادة املغادرة
للتالميذ املعنيني بل ومنعهم من اجتياز االمتحان الوطني.
 حملة قوية يف وسائل التواصل االجتماعي حققت انتصاراجزئيا بفرض تأجيل البت يف مشروع القانون  20.22املكمم
لألفواه
 بروز مظاهر تضامن متفاوتة ولكن ال يستهان بها بني عموماجلماهير الشعبية

.
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 - 3قوى املعارضة:

لعب اليسار املاركسي عموما والنهج الدميقراطي بشكل
خــاص دورا هــامــا يف التشهير بالرأسمالية واالمبريالية

.
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 - 2حركة النضال الشعيب :

رغم أنف النظام ،فان الفترة عرفت :
 نضاالت مهمة ويف شــروط عسيرة للطبقة العاملة يفقطاعات الصناعة واخلدمات والزراعة واملناجم ال يسع املجال
لذكرها .وذلــك من خــال وقفات احتجاجية واعتصامات
ومسيرات للمطالبة على العموم بعودة املطرودين وبتأدية
األجور وبالتصريح يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
واالستفادة من دعم الصندوق املخصص جلائحة كورونا.
 احتجاجات كادحي األحياء الشعبية والقرى يف الغالبضــد احلــرمــان مــن االســتــفــادة مــن الــدعــم مبختلف أشكاله
والزبونية يف توزيعه
 احتجاجات سكان املناطق املهمشة من أجل املاء الشروبوفك العزلة عنهم وحتسني أوضاعهم االجتماعية (دواويــر
أيت عمر بإقليم ميدلت منوذجا) ،وضد السطو على أراضيهم
(قبيلة أيت موسى باجلنوب الشرقي والقبائل املتضامنة معها
منوذجا) .وللتوضيح فان هذه االحتجاجات ليست صراعا
بني القبائل كما يــروج املغرضون لذلك ،بل هي تعبير عن
نضال طبقي بني الفالحني الكادحني أصحاب األرض من جهة
والرأسماليني املفترسني واملخزن الذي يدعمهم عن طريق

.

وبسياسات النظام يف الداخل واخلارج ويف التعريف بالنضاالت
العمالية والشعبية وتأطيرها عن بعد ،لكن اليسار املاركسي مع
األسف الزال يعرف التشردم رغم محاوالت توحيده .أما اليسار
الدميقراطي فتخترقه تناقضات بني اجتاه مناضل وآخر ينزع
نحو املهادنة واالصطفاف وراء الدولة وإحــداث إجماع حولها
بدعوى التفرغ حملاربة اجلائحة كما يعاني من رهان مفرط على
االنتخابات لتحقيق مشروعه

.

إن أزمة
النظام مرشحة
موضوعيا للمزيد
من التفاقم خاصة
وأن شركاؤه وعلى
رأسهم االمبريالية
الفرنسية يعانون
بدورهم من آثار األزمة
االقتصادية لسنة
 2007فاقمتها
جائحة كورونا

العدد 367 :
من  7إلى  13يوليوز 2020

معاد اجلحري

ولم متلمل هذه األوضاع املأساوية التوجه املتنفذ يف احلركة
النقابية ،لكن النقابات املناضلة واحلركة احلقوقية وعلى
رأسها اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان لعبت أدوارا مشهودة
يف الصراع االجتماعي رغم الهجوم عليها ورغم تلغيم احلركة
احلقوقية من الداخل بعناصر مرتدة عن قيم اليسار املناضل
تعمل على نسفها وطي صفحة ماضي االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان
أمــا جماعة العدل واإلحــســان ،فقد انغمست بشكل شبه
كامل يف العمل الدعوي وهاجرت إلى سماوات الغيب ،انسجاما
مع تصريح أمينها العام بــأن فيروس كورونا جند من جنود
اهلل يسخرها لتأديب اإلنسان .واحلق ،ال نرى اجلماعة تبذل
مجهودا حقيقيا لفرض مشاركتها يف املبادرات التي يطلقها
اليسار والقوى الدميقراطية ،بغض النظر عن اإلقصاء التي
تتعرض له وهو أمر نرفضه

.
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 - 4اآلفاق:

إن أزمة النظام مرشحة موضوعيا للمزيد من التفاقم خاصة
وأن شركاؤه وعلى رأسهم االمبريالية الفرنسية يعانون بدورهم
من آثــار األزمــة االقتصادية لسنة  2007فاقمتها جائحة
كورونا .موضوعيا ستتسارع وتيرة الصراع الطبقي وستزداد
حدته بل قد تنفجر األوضــاع يف شكل موجة ثورية جديدة
على غرار حركة  20فبراير ،خاصة وان األجواء العاملية نفسها
مواتية ومشجعة على خوض النضال والتضحية :
 انفضاح الوجه القبيح للرأسمالية بسبب ضرب املرافقالعمومية وعلى رأسها الصحة وغياب التضامن واعتماد شعار
مناعة القطيع يف البلدان التي يقودها اليمني/اليمني املتطرف
(بريطانيا ،البرازيل ،أمريكا)...
 النضاالت الشعبية الهائلة ضد العنصرية يف أمريكاوأوروبا وكندا وتفكيك وإسقاط متاثيل رموز العنصرية الذين
اغتنوا من جتارة العبيد ومن االستعمار ونهب خيرات الشعوب
املضطهدة .وهي مؤشر على وعي جديد ضد االمبريالية يف
بلدان املركز االمبريالي نفسه
 استئناف االنتفاضة الشعبية يف لبنان وبــوادر ذلك يفالسودان وغيرها
 ومن العوامل املساعدة أن فترة احلجر الصحي دربت عدداهائال من املناضلني/ات والنشطاء على تقنيات االجتماع عن
بعد وما لها من منافع على توسيع دائرة التواصل وضرب طوق
االستبداد

.

.

.

 - 5املهام:

 املثابرة ومضاعفة اجلهود فيما يتعلق ببناء حزب عماليثوري متماسك ذو نفوذ جماهيري يستند للجوهر احلي
للماركسية
 رفع راية االشتراكية عاليا ،كضرورة للخروج بالبشريةمن مأزق البربرية احلالي إلى رحابة حضارة جديدة على
أنقاضها
 النضال من أجل ضم القطاع اخلاص يف مجالي التعليموالصحة للقطاع العمومي ومن أجل تأميم املنشآت والقطاعات
اإلستراجتية والقيام بإصالح زراعي جذري
 الوحدة يف النضال واالستمرار يف الهجوم الوحدوي:متتني اجلبهة االجتماعية املغربية وتفعيل فروعها احمللية
وتوسيعها لتضم كل املكونات املستعدة واملتفقة على وثائقها
بغض النظر عن مرجعياتها اإليديولوجية واإلسراع إلى فتح
حوار عمومي بني كل قوى املعارضة الدميقراطية واإلسالمية
قصد بلورة برنامج للنضال املشترك يــروم التخلص من
املخزن
 طــرح قضية التشغيل بقوة وإطــاق مــبــادرة نضاليةوحدوية بشأنها
 توسيع العمل النقابي والــربــط بينه وبــن احلركاتاالحتجاجية للكادحني وحركة املعطلني والعمل احلقوقي
ونقل نشاط املنظمات اجلماهيرية لألحياء الشعبية

.
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قضايا نطرية وفكرية

 1ـ تكوينها

االشرتاكية العلمية
(من كتاب جورج بوليتزر :املبادئ األساسية للفلسفة)

استفاد كل من ماركس واجنلز من ظروف موضوعية أفضل من ظروف
كبار الفالسفة الذين جاؤا قبلهما ،إذ أن تناقضات الرأسمالية كانت
أوضح حني مت نضج تفكيرهما؛ كما أن نضال البروليتاريا الثوري كان يف
أوج احتدامه.
ولقد نشبت أول أزمة اقتصادية كبرى للرأسمالية عام  1825ثم
أخذت األزمــات تتوالى فإذا بالقوى اإلنتاجية التي حشدها النظام
الرأسمالي تنقلب ضده .وعلى هذا األساس قامت البروليتاريا ،وكان
عددها يزداد شيئا فشيئا وقد جمعتها الصناعة الكبرى ،بنضال ضخم
منظم .فحدثت أول ثورة عمالية يف ليدن عام  1842 – 1838كما بلغت
احلركة العمالية القومية يف اجنلترا الذروة.
ظهرت حرب الطبقات بني البروليتاريا والبرجوازية على مسرح
تاريخ الشعوب التي تقرر مصير اإلنسانية...

بل معرفة ما إذا كانت تسر أوال الشرطة ،وما إذا كانت مفيدة أم مضرة
للرأسمال .وحل محل البحث املجرد التضارب املأجور كما حل محل
البحث اخلير سوء الظن والدعاية السخيفة.

وقد قطع كل من ماركس واجنلز عالقتهما بطبقتهما وناديا بوجهة
نظر البروليتاريا .ولــم تكن البروليتاريا ،على عكس البرجوازية،
معادية للعلم قط بل أن مصلحتها الطبقية كانت تتفق موضوعي ًا
ومصلحة االشتراكية العلمية .وملا كانت طبقة مضطهدة فقد وجدت يف
االشتراكية العلمية تفسير ًا آلالمها وإمكانية للقضاء عليها.
ال بد لكل نظرية من أن تؤكدها التجربة .ولقد برهنت التجربة
للعمال على فضائل املاركسية التي ال مثيل لها .كما أثبتت النظرية
املــاركــســيــة ،منذ قــرن مــن الــزمــن أنــهــا التعبير الوحيد عــن مصالح
البروليتاريا.
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العمال بسهولة إذا لم تستسلم هذه النظرية أمام التلقائية ،وإذا ما
أخضعت هذه التلقائية لها ..تنجذب الطبقة ،العمالية تلقائي ًا نحو
االشتراكية .غير أن النظرية الفكرية البرجوازية هي التي تفرض
نفسها تلقائي ًا على العامل.

ويالحظ لينني أن حركة البروليتاريا التلقائية ال ميكن أن تؤدي
بالبروليتاري إلى ابعد من مرحلة تأليف النقابات التي نضم العمال
من مختلف املعتقدات السياسية ،وتهدف للنضال من أجل رفع مستوى
احلياة واألجور .ولكن ليس هناك من نقابة تستطيع ،بصفتها هذه ،أن
حتمل للعمال ما يحمله احلزب السياسي املاركسي أال وهو أمل الثورة
والعلم الثوري .وبهذا تتضح جــذور االستغالل الرأسمالي .تستطيع
االشتراكية العلمية ،إذن ،بنضالها املــريــر ضــد النظرية الفكرية
البرجوازية املنتشرة يف كل مكان أن جتد طريق طبقة العمال .وهي
مهمة يستحيل حتقيقها بدون وجود حزب يعتمد على العلم الثوري،

اتها
 2ـ ِصفَ َ
يجب إذن التأكيد بقوة على طابع االشتراكية املاركسية السامي.
فهي ليست أسطورة وال وحي ًا وال نظام ًا بني سائر النظم الفلسفية ،بل
هي علم.
والعلم هو معرفة موضوعية للواقع متدن ًا بالوسائل لتغيير هذا
الواقع .وهكذا شأن االشتراكية العلمية .وهي تعتمد على اكتشافني
كبيرين ،وهذان االكتشافان هما :نظرية التاريخ املادية واكتشاف سر
اإلنتاج الرأسمالي بواسطة فائض القيمة.
يرجع الفضل يف هذين االكتشافني لكارل ماركس ،ولقد جعال من
االشتراكية علم ًا من العلوم.
نعلم أن ماركس وجد ،يف دراسة الفلسفة والعلوم الطبيعة ،نظرة عن
العلم وهي النزعة املادية اجلدلية التي أدى تطبيقها على املجتمعات
إلى ظهور النزعة املادية التاريخية.
فلقد اكتشف داروين قانون تطور الطبيعة العضوية بينما اكتشف
ماركس قانون تطور املجتمع اإلنساني.
وهو قانون خارجي سابق على وعي الناس وارادتهم .ألن اإلنتاج ـ
أي النشاط الذي يضمن الناس بواسطته وسائل معيشتهم ـ هو الذي
يكون العامل األساسي يف املجتمعات ،ويتحكم يف تاريخيها .إذ تتحدد
العالقات االجتماعية واملؤسسات السياسية واألفكار بواسطة إنتاج
السلع املادية.

تأثير ْ
لمية
االشتراكية ِ
ِ -3
الع َّ

االشتراكية مع َ
العمالية
احلركة
مج
أ َ -د ُ
َّ
َّ

لم يوجد ماركس احلركة العمالية بل هي واقع موضوعي مستقل
عنه وقد بعثها وجود الرأسمالية .ولكنه أمد هذه احلركة ،بوضعه
لالشتراكية العلمية ،بالبوصلة التي تضيء طريقها وجتعلها منيعة ال
تقهر.
وهكذا مت بواسطته دمج االشتراكية مع احلركة العمالية ،ذلك ألن
البروليتاريا املضطهدة ،التي شغلها النضال من أجل لقمة العيش ،لم
يكن لديها الوقت أو الوسائل لتكوين العلم االجتماعي واالقتصادي
السياسي .فجاءها هذا العلم من اخلارج بفضل ماركس الذي متثل أفضل
ما أنتجه الفكر اإلنساني فجاءت االشتراكية العلمية تتويجا لهذا
التمثل .وهكذا تكون االشتراكية العلمية من عمل املفكرين البرجوازيني
املتقدمني .ولكن هؤالء البرجوازيني لم يستطيعوا النجاح مبهمتهم اال
بعد االنفصال عن طبقتهم .فلماذا؟ لم تكن البرجوازية ،التي كانت قد
دعمت ازدهار العلوم الطبيعية ،ـ وكانت هذه العلوم ضرورية للتجديدات
التقنية التي كانت تستفيد منها ـ لم تكن تستطيع ـ بعد االنتصار على
اإلقطاعية ـ أن تشجع العلم االجتماعي بــدون أن تسيء ملصاحلها
كطبقة مستغلة ،ألن هذا العلم كان يفضي إلى زوال الرأسمالية احملتم!
فأعلنت البرجوازية احلرب على العلم االجتماعي وكانت حرب ًا ضروس ًا
أدت بها إلى شكوى املاركسية أمام املجالس القضائية يف شخص انصارها
وهم الشيوعيون .كما حكمت اإلقطاعية يف املاضي على جاليله ألنه
برهن على أن األرض تدور حول الشمس.
لم يعد األمر معرفة ما إذا كانت هذه الفرضية أو تلك حقيقة أم ال،

الشيوعي ـ نَقد التلقائية
احلزْ ب
ورة ِ
ُ
ب – َض ُر َ
كيف حتقق دمج احلركة العمالية باالشتراكية العلمية؟ بتكون
احلــزب الــذي يضم طليعة البروليتاريا وينظمها ،وال ــذي يتسلح
باالشتراكية العلمية فيقود نضال طبقة العمال وحلفائها الثوري.
ذلك هو حزب الشيوعيني الــذي يحدد ماركس واجنلز مهمته يف
"البيان الشيوعي" .يحمل الشيوعيون ،يف امليدان العاملي ويف كل بلد،
إلى البروليتاريا فهم ًا واضح ًا لظروف احلركة البروليتارية وسيرها
وغاياتها العامة.
وضــرورة مثل هذا احلــزب معطى أساسي من معطيات االشتراكية
العلمية ،وهو يتفق مع تعاليم النزعة املادية اجلدلية والتاريخية.
فلماذا؟ ألنه إذا صح أن البروليتاريا التي تستغلها البرجوازية مضطرة
مادي ًا للنضال ضدها فال يعني ذلك قط أن وعيها اشتراكي تلقائي .ألن
نظرية التلقائية معارضة للماركسية ،والنظرية الثورية علم ،وليس
هناك من علم تلقائي.
ولقد قام لينني يف كتابه "ما العمل؟" بنقد كالسيكي للتلقائية؛
ويجب أن نعود لهذا النقد ألن كثير ًا من الذين يخيل إليهم أنهم
شيوعيون يقولون بأن املاركسية ليست سوى "غريزة طبقية" .وهذا
يفضي إلى املساواة بني البروليتاري املثقف والبروليتاري الذي ال يعرف
أين يسدد ضرباته ألنه ال يعي وعي ًا صحيح ًا مصلحته.
فلماذا ال تكون االشتراكية ثمرة تلقائية للبروليتاريا؟ ألن النظرية
الفكرية التي تعرض تلقائيا للبروليتاريا يف النظام الرأسمالي ،هي
النظرية الفكرية البرجوازية ،كالدين مثال أو األخالق اللذين يلقنان
يف املدرسة ويدعوان البروليتاريا إلى "التذرع بالصبر" ألنه ال بد "من
ثــواب الفضيلة" وال تعتمد النظرية الفكرية البرجوازية على قوة
التقاليد فقط بل تعتمد أيض ًا على الوسائل املادية الضخمة التي
متتلكها البرجوازية احلاكمة.
يقولون غالب ًا" :تسير البروليتاريا تلقائي ًا نحو االشتراكية وهذا
القول صحيح مبعنى أن النظرية االشتراكية حتدد أسباب مصائب
الطبقة العمالية ،ألنها أعمق وأصدق من سائر النظريات ،ولهذا يتمثلها

ويتصل باجلماهير الكادحة ويحمل لهذه اجلماهير الوعي االشتراكي.
مصلحة البروليتاريا الثورية تأمرها بالدفاع عن احلزب الشيوعي ضد
أي هجوم وتقويته ،ألن وجوده ضروري النتصارها .أما نظرية التلقائية
فهي تضع البروليتاريا حتت حماية البرجوازية.ألن نظرية التلقائية
هي األساس املنطقي لكل نزعة انتهازية.
يفسر دور احلزب الثوري العلمي هذه امليزات التي حددها لينني
منذ خمسني عام ًا .ويعجز العمال الذين يتأثرون بالنظرية الفكرية
البرجوازية عن إدراك هذه امليزات .وهاك بعض هذه امليزات:
أ  -للخطأ صور وأشكال عديدة ولكن العلم واحد .ومن هنا كانت وحدة
املبادئ التي متيز املناضلني الشيوعيني .وليس هذا تفكير القطيع .فلقد
اتفق جميع الفيزيائيني على االعتراف بقوانني الطبيعة .ولهذا كان
من العبث ادعاء عالم بأن له علمه اخلاص به .وكذلك ال يتعلق علم
املجتمعات مبزاج هذا العالم أو ذاك .والنتائج التي يصل إليها مستمدة
من التجربة ،ولهذا فهي حقائق موضوعية تصح عند اجلميع .وهذا ما
يفسر "وحدة" احلزب املاركسي.
ب  -أن النقد والــنــقــد الــذاتــي الــلــذيــن يخضع لهما املناضلون
الشيوعيون عملهم هما شرط مطلق لتقدم العلم.
ويجب على كل علم ـ ومنه العلم االجتماعي ـ أن يراقب مناهجه
ونتائجه .وهذا مهم جد ًا لنجاح النضال الثوري وملصلحة العمال .ولهذا
فأن محرري جريدة "البوبولير" حينما يسخرون من النقد الذاتي
قائلني بأنه "يدنس" الذين يستعملونه ،أمنا يعبرون عن امتهانهم
ملصلحة العمال.
ج -اإلدارة اجلماعية ضرورة علمية أيض ًا يف جميع مستويات احلزب
الثوري .ذلك ألن قرار ًا ما أو شعار ًا ما ال ميكن أن يعكسا متام ًا مصالح
احلركة اال إذا كانا نتيجة لنقاش جماعي يشترك فيه جميع املناضلني
فيحمل كل منهم معه التجربة التي استفادها من اتصاله باجلماهير
ويعمم احلــزب يف مجموعه كل هذه العالقات .النظرية هي جتربة
احلركة العمالية يف جميع البالد يف صورتها العامة.
أوليس من الطبيعي أن يكون هذا التعميم ،الذي يعكس مختلف
مظاهر احلركة لزمن معني ،قانون ًا لكل مناضل

؟
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احتجاجات صاخبة تجتاح كربيات املدن بالعامل:
رفض شعبي لنظام رأساميل عنرصي مل يعد يقوى عىل االستمرار
مير النظام الرأسمالي يف الوقت الراهن بأزمة متعددة األبعاد،
أزمة صحية ،سياسية ،اقتصادية واجتماعية .فقد ابانت األزمة
الصحية احلالية عن عجز النظام الرأسمالي املعولم عن توفير
الــدواء والتجهيزات واللوازم الطبية الضرورية واألطقم الطبية
الكافية واملتمرسة ملواجهة اجلائحة واحلد من اثارها على مختلف
الشرائح الشعبية .جائحة كــورونــا هــذه أظــهــرت الــواقــع املــزري
الــذي أصبح عليه قطاع الصحة العمومية الــذي عانى لسنوات
من السياسات النيوليبرالية التي قوضته من الداخل وسهلت
خوصصته لفائدة كبار الرأسماليني فتحول من مرفق عمومي
حيوي إلى مجال لالستثمار يدر أرباحا طائلة ويسيل لعاب كبار
الرأسماليني

.

األزمة الصحية احلالية أظهرت ،يف نفس الوقت ،قدرة الشعوب
على تطوير روابط التضامن وجتسيدها يف أشكال تعبيرية راقية.
ففي الوقت الــذي دعــت فيه األنظمة الرأسمالية وحكوماتها

للحد من حرية العمال واملستخدمني واسكات كل األصوات املنتقدة
والسماح بانتشار توجهات ميينية متفاشية .لقد أصبحت الفئات
الشعبية تواجه ظروف عيش صعبة وجد معقدة يف ظرف متر فيها
املجتمعات الرأسمالية بأزمة عامة وشاملة ويعرف فيها النظام
الرأسمالي العاملي تفاقم كل تناقضاته ويبرهن عن عجزتام عن
تقدمي أي حل مناسب لالزمة املركبة التي مير بها عدا تكثيف
االستغالل وتكريس أساليب القمع والترهيب

.

يف أجـــواء األزمـــة العامة هــذه ،اندلعت بــالــواليــات املتحدة
االمــريــكــيــة انتفاضة صاخبة ضــد العنصرية وضــد الــشــروط
الإلنسانية التي يتواجد عليها قسم كبير من األمريكيني .فقد
مت تنظيم احتجاجات عارمة من طرف البروليتاريا األمريكية
املضطهدة فالتحقت بالشارع يف مواجهة لقوى القمع إثر اجلرمية
النكراء التي دهب ضحيتها مواطن أمريكي من أصــول افريقية
يدعى"جورج فلويد" .هذه االحتجاجات هي فعال موجهة ضد

احلسني بوتبغى

هذه املوجة من االحتجاجات شكلت حدثا غير مسبوقا أثبتت
ملن اليزال يعتقد أن ميزان القوى بأكبر دولة صناعية قار ال يتغير
بأن الفكرة غير صحيحة و تستدعي املراجعة الفورية .فأمريكا
ليست دولة ممانعة كما يتم الترويج له ،كما أن األزمة احلالية ال
تقتصر على الواليات املتحدة األمريكية لوحدها ،بل هي أزمة
عامة وشاملة للنظام الرأسمالي العاملي يف صيغته النيوليبرالية
احلالية .فقد انتفضت معظم املدن الكبرى بأمريكا واستقطبت
االحــتــجــاجــات مــواطــنــن مــن كــل األطــيــاف ،مــن عــمــال وشــبــاب
وطبقات وسطى مثقلة بالديون ،كما تواجد بها البيض إلى جانب
السود ،ومن أصــول أسيوية إلى جــوار "الالتينوس" (.)latinos
كما أن االحتجاجات عمت كل دول العالم ،بل كل القارات ،بحيث
شهدت شــوارع كبريات املــدن بفرنسا موجات من الغضب ،ووقع
نفس الشيء بكل من إسبانيا وبولونيا ،بالبرازيل واملكسيك و
األرجنتني وباليابان والهند ،ووصلت االحتجاجات إلى أستراليا
و زيالندا-اجلديدة .هكذا تواجد العالم أمام موجة من الغضب
العارم عكست احتدام تناقضات النظام الرأسمالي وأعطت للصراع
الطبقي بعدا غير مسبوق .فبالرغم من ان وسائل االعالم وعدد من
املثقفني ال يكفون عن اختزال األحداث يف جانبها العنصري فقط،
فهي يف حقيقة االمر تعبير عن صراع طبقي وانتفاضة شعبية ضد
كل أشكال احليف واالضطهاد العنصري وذلــك ما أعطاها قدرة
كبيرة على تعبئة كل البروليتاريني ،كل املهمشني وكل املضطهدين
وجعلتهم يلتحقون بصفوفها ويتبنون شعاراتها

.

املواطنني إلى التزام "احلجر الصحي" والبقاء باملنازل ،كان رد
الشعوب التلقائي هو اإلشادة وبكل االشكال التعبيرية بتضحيات
األطقم الطبية التي صمدت بالصفوف األمامية ملواجهة اجلائحة
مسترخصة حياتها يف سبيل انقاد أرواح املاليني من املرضى .يف هذا
الوقت كشف فيه كبار الرأسماليني االحتكاريني عن جشع غير
مسبوق ،فقد طالبوا احلكومات و االبناك املركزية بتقدمي الدعم
املالي لهم وبتوفير الضمانات الكافية لتنمية أموالهم و مراكمة
املزيد من األربــاح .لهذا السبب بالضبط جلأت احلكومات وآالتها
الدعائية للترويج لشعارات أيديولوجية مدغدغة للمشاعر
من قبيل التضامن وحماية االقتصاد الوطني يف حني ان هذه
احلكومات ال تتوانى يف توظيف الصدمات ونشر الهلع يف األوساط
الشعبية بهدف مترير مخططاتها الرامية إلى اإلجهاز على حقوق
الكادحني ومكاسب مختلف الفئات الشعبية والتخفيف جراء ذلك
من وقع االزمة االقتصادية اخلانقة للنظام الرأسمالي التي تتوارى
خلف االنتشار الكاسح لفيروس كورونا

.

لقد سمحت األنظمة الرأسمالية القائمة للباطرونا لتكثيف
االستغالل والرفع من وثيرة احلــرب الطبقية التي تشنها على
اليد العاملة بحيث فرضت عليها كما على باقي الطبقات الشعبية
التخلي عن كل أشكال النضال وعن اي مطالبة باحلقوق ،وذلك يف
ظرف يعرف إغالق املؤسسات اإلنتاجية ما نتج عنه ارتفاع مهول
يف عدد البطالة وانخفاض حاد يف دخل العائالت .فعوض توظيف
االمـــوال العمومية لتلبية احلــاجــيــات االجتماعية والصحية
واالقتصادية األساسية لعموم الشعب جلــأت احلكومات بعدد
من الــدول الرأسمالية الــى فــرض حالة الــطــوارئ التي مبوجبها
مت جتميد كــل احلــقــوق الدميقراطية ومنحت قــوى القمع من
بوليس وعسكر حق استعمال كل أساليب البطش "للحفاظ على
االمن"وتوفير الشروط املالئمة للطبقة البورجوازية لتكثيف
االستغالل ومراكمة االربــاح .هكذا يتم توظيف جائحة كورونا

ممارسات عنصرية لكن أسبابها احلقيقية قد تتضح أكثر عندما
نستحضر اإلطار العام الذي تندرج فيه .فالطبقة العاملة بالواليات
املتحدة االمريكية كانت دوما متعددة الثقافات واالثنيات وتتشكل
نواتها الصلبة من بروليتاريني سود يشتغلون مبعامل السيارات
وقطاعات الصحة والبناء واملطعمة وغــيــره ،وهــذا القسم من
البروليتاريا ،االفرو-أمريكي ،كان دوما يف طليعة الصراع الطبقي
بالواليات املتحدة .إن العمال السود األمريكيني هم يف قلب الطبقة
العاملة ،واالحياء الشعبية التي يقطنونها تضم فقراء من كل
االثنيات ،من كل املزاولني لألعمال الشاقة ويتقاضون أدنى األجور.
على هذا النحو فالعنصرية ،يف إطار التقسيم االجتماعي للعمل
بأمريكا ،كما بباقي الدول الغربية ،متارس على قسم من املواطنني
امللونني من عمال وكل الفئات الفقيرة وإثر ذلك تأسست ضدهم
بنية اجتماعية عنصرية محتقرة تتوحد يف اطارها الشرطة
والباطرونا والسلطة املركزية .وفق هذا الطرح فاالحتجاجات
احلالية بأمريكا ،كما بباقي املراكز االمبريالية ،هي انتفاضة ضد
العنف العنصري املؤسساتي وضد االستغالل والقهر

.

لقد تسبب القتل االجــرامــي جلــورج فلويد على يد شرطي
مبدينة منيابوليس ( )Minneapolisيف اندالع احتجاجات بكل
املدن الكبرى بالواليات املتحدة االمريكية وبالعديد من الدول
عبر العالم .ورغم حالة الطوارئ وما ترتب عنها من منع للتجمعات،
فقد مت تنظيم العديد من التجمعات واملسيرات السلمية يف حتد
صريح للحكومات ومت التنديد من خاللها بالعنصرية املؤسساتية
وبانعدام املــســاواة وبالفوارق االجتماعية .هــذه االحتجاجات
ووجهت يف معظمها بقمع شديد ورغم كل ذلك فقد أرغمت األنظمة
االمبريالية عبر العالم على إعادة النظر يف معاملتها لقسم عريض
من مواطنيها وفرضت على أجهزتها القمعية مراجعة تصرفاتها
جتــاه مواطنني دنبهم الوحيد هوانتمائهم الطبقي واصولهم
االثنية

.

جرمية القتل العنصري التي دهب ضحيتها "جــورج فلويد"
لم تكن اجلرمية األولــى من نوعها التي تقع بالواليات املتحدة
األمريكية أو بباقي الدول الرأسمالية ،لكنها كانت مبثابة النقطة
التي أفاضت غضب الشارع .انها جرمية عنصرية متت يف ظروف
األزمة فانضافت لالستياء العام واالحتقان الشعبي الذي ترتب
عن تخبط واستهتار احلاكمني أثناء معاجلة األزمــة الصحية
واالجتماعية جلائحة كورونا و سمحت يف نفس الوقت بإظهار
الوجه البشع للنظام الرأسمالي النيوليبرالي .ولقد كان لذلك وقع
بالغ على الرأي العام ،و باخلصوص على كل املقهورين و احملرومني،
كل الذين اقصاهم النظام الرأسمالي و كانوا اول املتضررين من
كورونا ،و يف مقدمة هؤالء األفرو-أمريكيني و املاليني ممن فقدوا
عملهم و كل املضطرين الستئناف العمل يف شروط خطيرة وكذا
الشباب و الطالب الذين حرموا كما حرمت عائالتهم من العمل و
من التغطية االجتماعية

.

النظام الرأسمالي العاملي يفرض شــروط عيش ال إنسانية
على املاليني من البشر عبر العالم ،لكن اجلديد هذه املرة هو ان
السواد األعظم من هؤالء ،وقسم منهم ألول مرة ،يتساءلون حول
طبيعة ومشروعية هذا النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي
الذي فرض عليهم فرضا .فالنظام الرأسمالي بالواليات املتحدة
األمريكية تأسس إثر إبادة جماعية للسكان األصليني ،ثم تقوى
وترسخ عبر االسترقاق والعنف االجتماعي وتكثيف االستغالل
واضطهاد العمال .والتساؤل عن ظهور هذا النظام وتطوره ومتدده
عبر العالم يفرض استحضار الطرق املتشابهة التي تأسست عليه
كل الــدول االمبريالية عبر تاريخ استيطاني يرتكز إلــى النهب
وتكريس ممــارســات فضيعة يف حق الشعوب مبختلف الــقــارات.
هذه األساليب البغيضة املتبعة من اجل "االغتناء والتطور" ال
تــزال توظف حتى اليوم من طرف الرأسمالية املعوملة التي دفع
بها جشعها ورغبتها اجلانحة ملراكمة األرباح الى تدمير الطبيعة
وتهديد مستقبل اإلنسانية قاطبة

.

إن هذا السلوك اإلجرامي الذي طبع الرأسمالية عبر التاريخ
هو بالضبط ما دفع اليوم باحملتجني عبر العالم حملاولة إسقاط
كل التماثيل التي ترمز للعنصرية وللماضي االستعماري املقيت .و
رغم كل ما قيل و كتب عن جدوى مثل ذلك السلوك ،إال أن داللته
و رمزيته تكمن يف كونه دعــوة صريحة إلعــادة كتابة التاريخ
وتنقيحه ،كما أنها تعبير عن حلظة حاسمة لم تعد فيه الطبقات
الشعبية تستسيغ التغطية على نظام لم يتورع حلظة من توظيف
القهر واالستغالل من اجل البقاء ،نظام شاخ ولم يعد يقوى على
االستمرار .فهل يا ترى ستقوى الشعوب وقواه احلية على إسقاطه
واستبداله بنظام أحسن ،نظام أكثر إنسانية

؟
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املرأة املناضلة

قراءة يف كتاب "النساء يف الحركة العاملية"

بقلم سيد صديق (مصر)

ناقش كتاب “النساء يف احلركة العمالية”،

ورفض للسياسات االقتصادية التي
السلمي،
ٍ
اتبعتها الدولة

العام  ،2019مشاركة النساء يف االحتجاجات

تنبع أهمية هــذا الكتاب واجلهد املبذول

الصادر عن دار املرايا لإلنتاج الثقايف ،أواخر
العمالية يف الفترة من  2006إلى .2010

.

فيه من ثالثة باحثني ،باإلضافة إلى مشاركة

يرجع اختيار هذه الفترة ً
أول إلى الطفرة

آخــريــن يف نقاش مــائــدة مستديرة مــن ثالث

يف مــشــاركــة الــنــســاء يف االحــتــجــاجــات ،وقد
ً
ً
جوهرية (بحيث
سمة
كانت هــذه املشاركة

لنقاش
انطالق
جلسات ،من أنه مبثابة نقطة
ٍ
ٍ
طويل ال ينتهي مع انتهاء فصوله ،وكذلك

كان االستثناء هو عدم مشاركتهن) ،ولم تكن
حتديا
كمية ،بل ومثَّ َلت
فقط مجرد إضافة
ً
َّ

مــن احمل ــاور واملــشــكــات الــتــي يطرحها والتي

لثقافة تستبعد الــنــســاء مــن املــجــال الــعــام

لقيود تتجاوز قيود السلطة إلى قيود
وضربا
ٍ
ً
وثانيا األهمية الكبرى لهذه املرحلة
املجتمع.
ً

بتغييرات
مــن احلــركــة العمالية وارتباطها
ٍ
وعب َر ت عن
مهمة جتاوزت املطالب والشعارات
َّ

حتد للقوانني التي صادرت أشكال االحتجاج
ٍ

بني جتيت

بحاجة إلــى املــزيــد مــن النقاش وحتليل
هــي
ٍ
واستخالص خبرات املاضي من أجل املستقبل.
ً
أيضا مشاركة النساء يف سوق
يناقش الكتاب
العمل ،وأشكال مشاركتهن يف االحتجاجات
وكــيــف ت ــأثَّ ــرت أوضــاعــهــن بــهــذه املــشــاركــة،
ــتــبــاد ل بــن اجلــهــود واحلــركــات
والــتــأثــيــر ا ُمل
َ

النسوية ومشاركة النساء يف االحتجاجات.

يــنــاقــش الــفــصــل األول ،الــــذي أعـ َّـدتــه
الصحفية والــبــاحــثــة االقــتــصــاديــة بيسان
ـســاب ،حجم مشاركة النساء يف قــوة العمل
كـ َّ
ِّ
حد ذاته .يستند
ومدى متتُّ عهن
بحق العمل يف ِّ
هائل من اإلحصاءات
الفصل إلــى حتليل كـ ٍّـم
ٍ
املتنوعة ،من البنك الدولي واجلهاز املركزي
ِّ
للتعبئة العامة واإلحصاء ،وغيرهما من املصادر
كبير
املوثوقة ،ليكشف بادئ ذي ٍ
تطو ٍر ٍ
بدء عن ُّ
يف الفجوة بني بطالة الرجال وبطالة النساء.

يشير الفصل إلــى تدني حجم مشاركة
النساء يف قوة العمل يف مصر ،إذ بلغت نسبة
 22.8%يف عام  ،2018يف مقابل ِّ 35.6%
متثل
متوسط حجم مشاركة النساء يف سوق العمل يف
متوسطة الدخل،
الشريحة الدنيا من البلدان
ِّ
ليصبح حجم مشاركة النساء يف قوة العمل يف
عامليا (حوالي ثلث
مصر ضمن أقل ا ُملــعـ َّـدالت
ً
قــوة العمل مــن الــرجــال يف الفترة مــن 2005
دولــة
إلــى  ،)2017بحيث ال يــزيــد عنه يف
ٍ
كاململكة السعودية ،ذات القواعد االجتماعية
املتشددة للغاية بشأن خروج النساء
والقانونية
ِّ
للعمل وللمجال العام.

الطبقة الــبــرجــوازيــة ،ومــن اهمها الــثــروات
املــعــدنــيــة الــتــي يــزخــر بــهــا جــبــل بــوظــهــر
(الرصاص،الكاالمينا ،البريتني .)...يشتغل
بها جل او معظم ابناء وبنات املنطقة ،النه
ال بــديــل لــذالــك رغــم االضــطــهــاد الوحشي
الــذي ميــارس عليهم مــن اربــاب العمل .فهم
محرومون من جميع حقوقهم املشروعة وعلى
رأسها الضمان االجتماعي والتامني الصحي
والعطل األسبوعية او املوسمية ،ال شيء اال
االستبعاد اذا طلبت حقا من تلك احلقوق،
وما يزيد الطني بلة استغاللهم املهني للمرأة
التجيتية ابشع استغالل .فهي ال تختلف
عن نساء املدن األخرى فهي"ام ،أخت ،بنت".
إنها وجلــت املــدارس الــى جانب الــرجــل ،فهي
مثقفة على كل املستويات ،وعلى دراية بكل
ما هو معاش .لقد دفعتها الظروف الصعبة
للمنطقة أن تشتغل بــابــخــس األجـــور يف

واملنطقة غنية عن التعريف ،فقد عانت وال
زالــت تعاني يف صمت من اجــل لقمة عيشها
عيش لعائلتها

.

تــســود عــدديــا مجتمعها الطبقة الهشة
جــدا ،وتتوفر املنطقة على ثــروات طبيعية
هــائــلــة لــكــن لــأســف ال يستفيد منها اال

 - 1البد من حترير التكوين املهني
من وصاية البنك العاملي وصندوق النقد
الدولي و كذا عبت الباطرونا وتسخيره
ملصاحلها ،ولكن باألساس انتزاعه من
قبضة الدولة املخزنية التي تستعمله
للتستر على احلصيلة الكارثية للتعليم
وتدبير الهزات االجتماعية
 - 2تكريس التكوين املهني كمرفق
عــمــومــي و إقـــــراره كــحــق غــيــر قابل
للتبضيع مــجــانــي و مــوجــه خلدمة
اإلنــســان بــدل الــســوق مواكبا و ملبيا
حــاجــيــات االقــتــصــاد الــوطــنــي بــدل
مصالح الشركات العابرة للقارات
 - 3احلـــد مــن تــضــارب اإلطــــارات
الــقــانــونــيــة املنظمة للقطاع يف أفــق
توحيدها
 - 4رد االعــتــبــار لــلــمــهــارة املهنية
اجــتــمــاعــيــا و مــعــرفــيــا وعــلــى وجــه
اخلــصــوص ذات احلــمــولــة الصناعية
واليدوية
 - 5أقــرار احلــق يف التوجيه املهني
واعتماد منظومة مفتوحة طيلة السنة
التكوينية والتخلي عن منطق االنتقاء
التصفوي والــتــوجــيــه املبكر لتمكني
الشباب مــن إمكانية إعــادة التوجيه
الحقا
 - 6إقـــرار وضــمــان الــتــكــويــن مــدى
احلــيــاة كحق للشغيلة و كاختيار ال
كــإكــراه أو كمالئمة حلــاجــيــات سوق
الشغل
و أخيرا باعتبارنا مناضلني يطمحون
لبناء مجتمع ينتفي فيه استغالل
ألــإنــســان لــإنــســان وتــتــبــؤ الطبقة
العاملة طليعة و قيادة مهام إرساء هدا
املجتمع ،مجتمع يتساوى فيه العامل
واملهندس ،املمرض و الطبيب ....علينا
بشكل آني إيجاد السبل لتوطني فعل
نضالي بقطاع التكوين املهني .........

.

ولــم تقتصر معاناتها يف مناجم بوظهر،
فــقــد تــفــرعــت مــعــانــاة املــــراة يف الـــدواويـــر
احملــيــطــة ببني جتــيــت .فــهــي راعــيــة الغنم،
والفالحة و اآللة ...فهي العمود الفقري لكل
الــدواويــر منها(ايت يعقوب ،السبايك ،ايت
حدو ،ازار ،)...فهي تساهم يف كل النشاطات
احليوية من حرث وزرع و نسج زربية ونقش...
إنــهــا طــاقــة مــنــتــجــة يــعــتــمــد عــلــيــهــا يف
مــجــتــمــعــنــا ،لــكــن تــبــقــى دائــمــا مــهــمــشــة يف
املــجــاالت الــعــامــة ،رغــم انــهــا اعــطــت دروســا
كثيرة وقوية يف احلياة ،وربت اجياال يعتمد
عليها يف املنطقة

.

فالى متى يرفع عليها احليف والتهميش؟

و يعترف بدورها الهام يوما من االيام.

الضوء ً
أيضا على العالقة
يس ِّلط الفصل
َ
سيما يف
العكسية بني الزواج وعمل النساء ،ال َّ
منظومة اجتماعية
القطاع اخلــاص ،يف ظـ ِّـل
ٍ
تلقي األعباء املنزلية ِّ
بكل ثقلها على النساء
أسبوعيا يف املتوسط
ـزوجــات ( 34ساعة
املــتـ ِّ
ً
ـارة كذلك إلى
أي نحو  5ساعات
يوميا) ،يف إشـ ٍ
ً
ارتباط عمل املــرأة يف مصر بإمكانية حتسني
عموما ،وبالذات يف صورة خفض
ظروف العمل
ً
ساعات العمل.
ويلفت الفصل إلى أنه رغم التأثير الكبير
لقضية العمل املنزلي غير مدفوع األجر على
حجم قوة العمل النسائية ،ورغــم أن هاجس
“التوازن بني العمل والعائلة” ِّ
ميثل التحدي
األبرز أمام النساء العامالت ،ظلَّت هذه القضية
املؤسسة
خارج نطاق التناول
ً
تقريبا يف األدبيات ِّ
لعمل املرأة كمطلب نسوي.....الخ

يسني زهير ،مؤطر بالتكوين املهني

.

.

لــعـ َّـل مــن أهــم مــا يكشفه هــذا الفصل من
الكتاب هو تدني أجور النساء يف القطاع اخلاص
أسبوعيا يف العام ،)2018
(متوسط  754جنيه
ً
باإلضافة إلــى تدني أجورهن عن الرجال يف
َّ
تتخطى الـ. 17%
القطاع نفسه بنسبة

أي تكوين نريد ومهام القوى
التقدمية يف هذا املجال

حياة أمزيان

تقع بني جتيت يف املغرب الشرقي للمملكة
او ما يسمى باملغرب املنسي لالسف

من  7إلى  13يوليوز 2020

توصد األبواب يف وجه النساء؟
كيف َ

حول معاناة املرأة باملنطقة

جبل بوظهر .تخرج من بيتها على الساعة
اخلــامــســة صــبــاحــا وتــعــود الــرابــعــة زواال،
بأجر يتراوح بني  30و 40درهما لليوم .فاين
يا من تطبلون و"تزمرون" ،اين احلقوق اين
االنسانية ؟ فهي ال بديل لها غير هذا العمل

العدد 367 :

.

.

.

فالتكوين املهني ال يحضا باهتمام
الــيــســار بــشــكــل جــــدي ب ــل جن ــد أن
اخلطاب البورجوازي املتعالي يخترق
صفوفه بشكل ضمني
التكوين املهني يحيل إلى نقيضني
كما مت تبيانه فيما سبق :واقع فرضه
التقسيم الرأسمالي للعمل البشري،
أي أنـــه غــيــر طــبــيــعــي و حــتــمــي بل
نتيجة لتوجه سياسي مــحــدد ،ومن
جهة أخرى فهو جزء مهم من الثقافة
العمالية ومحط كبرياء و مصدرا لفخر
االنــتــمــاء الطبقي ملــواجــهــة غطرسة
"وبهاء" اخلطاب البورجوازي ،املناضلني
العمال أو من أصــول عمالية يدركون
دلك.،باإلضافة إلــى ذلــك فهو يشكل
أيضا متظهرا أصيال ملقاومة االستالب
والظروف القاسية لالستغالل ( العمل
الليلي ،اإلرهـــاق اجلــســدي ،التحرش
اجلنسي و اإلهانة اليومية).......
االنتماء االجتماعي لشباب معاهد
التكوين املهني وخصوصا مصيرهم
الطبقي ،حيث لــن ينفع معه تطور
كفاءتهم و ارتفاع مستواهم الدراسي ألن
مكينة االستغالل ال تهتم إال باإلرباح،
يطرح على اليسار و احلركة النقابية
املناضلة مزيدا من االهتمام و العمل يف
أوساطهم رغم الصعوبات واإلكراهات.
بــالــفــعــل عــمــلــيــة غــيــر ســهــلــة بحكم
املراقبة اإلدارية و الضغط املمنهج على
املتدربني يف مراكز التكوين و املقاوالت و
احلضور القوي للخطاب املخزني مهنيا
واجــتــمــاعــيــا .بــاإلضــافــة ،رمبــا لقصر
مــدة الــتــكــويــن وانــعــدام اجلــســور بني
شباب معاهد التكوين املهني و مناضلي
اإلحتــاد الوطني لطلبة املــغــرب .كلها
أسباب موضوعية جندها أيضا يف كل
جبهات النضال ،لكن تبقى هده الفئة
بحكم مصيرها الطبقي مدخال أساسيا
لالرتباط بالطبقة العاملة

.

.

13
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التعليم التقني والتكوين املهني بالقطاع الفالحي
كثر مؤخرا احلديث حــول التكوين املهني ،خصوصا لدى
اجلهات الرسمية للدولة املغربية ،فعقدت عديد القاءات
وصدرت مجموعة من التقارير التي تتحدث عن هذا القطاع
املرتبط بــوزارة التعليم والتكوين املهني والبحث العلمي ،هذا
القطاع الذي أصبح بني عشية وضحاها محط اهتمام اجلهات
املسؤولة ،فما الغاية من هــذا االهتمام ومــاذا يطبخ لهذا
القطاع؟ اجلواب على هذين التساؤلني مرتبط باألساس بوضع
التعليم وبالسياسات التعليمة املتبعة يف بالدنا منذ ستينيات
القرن الـ ،20والوضع الكارثي الذي أل له التعليم برمته ،نتيجة
تسليعة ووضع رهن إشارة الرأسمال ،ولكي تكتمل مهمتهم كان من
الالزم املرور لقطاع التكوين املهني إلعتبارات عدة ،أهمها الوضع
الهش الذي يعيشه القطاع وضعف بل وانعدام حركة طالبية
مناضلة به وكــذا ارتباطه أكثر بسوق الشغل خاصة القطاع
اخلــاص،عــاوة على سهولة إحــداث تكوينات وتدريبات حتت
الطلب لتلبية حاجيات الرأسمال احمللي ونظيره األجنبي.

؟

ما قلناه على قطاع التكوين املهني بشكل عام ينطبق على
التعليم التقني والتكوين املهني بالقطاع الفالحي ،الــذي
ولإلشارة ال تسلط عليه األضواء إال ناذرا كما أنه يخضع حتت
الوصاية احلصرية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات وهو ما يجعله منعزال شيئا ما عن باقي
منظومة التكوين املهني

.

 - 2حملة تاريخية عن التعليم الفالحي باملغرب

.

 2-4الفترة الرابعة  :من سنة  2000إلى اليوم
متيزت هذه الفترة باالستمرار يف إصدار القوانني واملشاريع
دائما يف إطار "اإلصالح" حيث سيتم إصــدار القانون 12-00
والذي جاء لينظم عملية التكوين بالتدرج كما مت إطالق مشروع
تكوين  300.000شاب قروي .وما بني سنتي  2000و 2003مت
إعطاء اإلنطالقة ألولــى التجارب اخلاصة مبقاربة القدرات
مبؤسسات التقنيني املتخصصني خاصة مبدينتي مكناس
واحملمدية

.

وما بني سنتي  2003و 2009مت إعادة هيكلة نظام التكوين
املهني بالقطاع الفالحي مع بداية تعميم البرامج اجلديدة
التي يتم إنشاؤها بنظام مقاربة القدرات ،أما خالل الفترة
من  2008إلى سنة  2010فتميزت بإنتاج مخططات قطاعية
"للتنمية والتكوين" بالقطاع الفالحي وكــذا إطــاق مخطط
للتدريب املهني خاص بالشباب القروي وأخر خاص بالتكوين يف
الصناعات الغذائية

.

 - 3كيف تدبر وزارة الفالحة التعليم التقني والتكوين املهني
بالقطاع الفالحي

؟

 2-1خالل فترة االستعمار الى حدود 1957

يعود تاريخ تأسيس أولى املــدارس الفالحية باملغرب التي
تخرج املهندسني الــى سنة  ،1942حيث مت إنشاء املدرسة
الوطنية للفالحة مبكناس وبعدها مت افتتاح املدرسة الغابوية
بإفران سنة  .1948وما بني سنتي  1951و 1957مت إحداث
مدارس فالحية تطبيقية (مدرسة Xavier Bernardباحملمدية
سنة  ،1951مدرسة البستنة مبكناس سنة  ،1953املدرسة
الفالحية بتمارة سنة  1951واملدرسة الفالحية بالسويهلة
بضاحية مــراكــش سنة  )1954هــذه املـــدارس كــانــت تخرج
املهندسني التطبيقيني ومدة التكوين بها كانت أربع سنوات
 2-2الفترة الثانية  :مابني سنتي  1957و.1972

خالل هذه الفترة كذلك وبالضبط سنة  1982مت إحداث
شعبة العلوم الزراعية بالعديد من الثانويات الفالحية باملغرب،
وسيتم إطالق مشروع (قدرة-تكوين-شغل) مابني سنتي 1991
و 1993وبعدها مت إصدار القانون رقم  36-96اخلاص بتأسيس
وتنظيم التكوين املهني التناوبي

.

هذه الفترة كانت جد مهمة وغنية حيث مت خلق مؤسسات
تكوين املساعدين التقنيني مبجموعة من مناطق املغرب يف
مختلف التخصصات ،وكانت مــدة التكوين محددة يف ثالث
سنوات (املدرسة الغابوية سنة  ،1957مدارس فالحية مبناطق
الزرايب ضاحية بركان والسويهلة و الفوارات ضواحي مدينة
القنيطرة سنة  1968ومدرسة الهندسة القروية والطبوغرافية
مبكناس سنة  1972ومدرسة امليكنة الفالحية ببولقنادل-سال
يف نفس السنة) .هذه الفترة كذلك مت خلق مراكز التكوين
التقني سنة .1969
مت كذلك خلق مسلك االقسام التحضيرية للولوج للمدارس
الزراعية الفرنسية أول مرة باملغرب سنة  1962بثانوية موالي
يوسف بالرباط ،وسنة  1967سيتم إنشاء مديرية خاصة
للتعليم الفالحي والتكوين املهني تابعة لوزارة الفالحة ،وسنة
 1968مت تنظيم مناظرة وطنية بضاحية احملمدية -اللويزية-
حول التعليم الفالحي والذي متخض عنها نظام جديد للتعليم
الفالحي باملغرب ،ويف نفس السنة مت خلق معهد الــزراعــة
بالرباط سنة ليتحول ملعهد الزراعة و البيطرة سنة  1972بعد
إضافة شعبة البيطرة .وسنة  1970مت إنشاء املدرسة الوطنية
الغابوية بسال

.

 2-3الفترة الثالثة  :من  1980إى 2000
خالل هذه العشرين سنة والتي تزامنت مع سياسات التقومي
الهيكلي مت تطبيق "إصالح" أخر على منظومة التكوين املهني
بالقطاع الفالحي سنة  1984وهو ما سيتمخض عنه إقرار ثالث
مستويات يف التكوين املهني بالقطاع الفالحي وهم  -:مستوى
التأهيل وهــو مفتوح يف وجــه أبناء الفالحني الصغار الذين
يتوفرون على مستوى الثالث اإلعدادي  -مستوى التقني وهو
مفتوح أمام التالميذ أصحاب مستوى الباكلوريا  -مستوى تقني
متخصص للحاصلني على الباكلوريا .سيتم تفعيل مقتضيات
هذا "اإلصالح" بدءا من سنة .1996

يف إطار املرسوم  168-09-2الذي صدر يف  21ماي ،2009
الذي حدد تنظيم ومهام املديريات املركزية لــوزارة الفالحة
والصيد البحري أنذاك ،والذي كذلك من بني مهام الوزارة إرساء
استراتيجية للتعليم العالي الفالحي والبحث والتكوين التقني
واملهني بالقطاع الفالحي ،ولهذا الغرض مت إنشاء مديرية
التعليم والكوين والبحث ( .)DEFRكما مت كذلك وهذا بطبيعة
احلال يف إطار مرامي الوزارة إلجناح مخطط "املغرب األخضر"،
حيث عمدت الوزارة إعطاء املديريات اجلهوية للفالحة مهمة
قيادة وتنسيق ومتابعة برامج التعليم التقني والتكوين املهني
بالقطاع الفالحي على مستوى كل جهة ،بحيث أن من بني املصالح
املتواجدة باملديريات اجلهوية مصلحة خاصة بالتعليم التقني
والتكوين املهني والبحث تابعة لقسم الشراكة والدعم التنموي

.

من هنا يتضح
أن وزارة الفالحية
أوال هي صريحة في
أهدافها التي تختزلها
في رهن التعليم
التقني والتكوين المهني
والـتأهيل الفالحي لفائدة
المقاوالت والضيعات
الفالحية المحلية
ونظيرتها األجنبية
ومدها بالموارد
البشرية المؤهلة
وبثمن بخس

بدر عريش

يــاحــظ ممــا سبق أن العقلية الــســائــدة بـــوزارة الفالحة
لصاحبها املقرب جدا من املخزن هي عقلية تسليعية جتعل
التعليم الفالحي يف خدمة سياساتهم الفالحية والــذي شكل
"مخطط املــغــرب األخــضــر" أحــد حلقاته وال ــذي مت جتــاوزه
ب"اجليل األخضر" دون تقييم ،لكن ما هو مؤكد أن سياسة
الوزارة لن تتغير يف عالقتها بالتعليم التقني والتكوين املهني
ألنها باملقام األول تسعى لوضعه (أي التكوين املهني بالقطاع) يف
خدمة مخططاتها ولتلبية حاجيات املستثمرين ورؤوس األموال
بالقطاع الفالحي

.

 - 4أهداف ومرامي التكوين املهني بالقطاع الفالحي  :سخاء
مطلق اجتاه الباطرونا الزراعية

االهداف املعلنة من طرف وزارة الفالحة فيما يخص املستويات
الثالث للتأهيل والتكوين املهنيني ،وتلخصها قي هدفني يتيمني
وهما  :الهدف األول وهو تليبة حاجيات املقاوالت والضيعات
الفالحية باملوارد البشرية املؤهلة أما الهدف الثاني وهو مرتبط
باألول وهو املساهمة يف حتسني تنافسية املقاوالت و الضيعات
الفالحية

.

من هنا يتضح أن وزارة الفالحية أوال هي صريحة يف أهدافها
التي تختزلها يف رهن التعليم التقني والتكوين املهني والـتأهيل
الفالحي لفائدة املقاوالت والضيعات الفالحية احمللية ونظيرتها
األجنبية ومدها باملوارد البشرية املؤهلة وبثمن بخس ينضاف
إلى عديد االمتيازات التي تغدق بها الدولة على الباطرونا
الزراعية (إعفاءات ضريبية،تسهيالت وتغاضي يف التصريح
بالعمال الزراعيني،استغالل مكثف للفرشة املائية)...

.

بذلك تكون الدولة تلعب فقط دور الوسيط ،حيث تقوم
بتكوين الطلبة يف سنتني مقسمة بني تكوين نظري وأخر
تطبيقي وتقوم بــإمــداد ســوق الشغل بحاجياتها من املــوارد
البشرية يف تخصصات معينة ،حيث أن حاجة السوق هي التي
حتــدد التخصصات التي تــدرس باملعاهد الفالحية ،والقلة
القليلة هي من يتم توظيفها مبسالك وزارة الفالحة واملؤسسات
العمومية التابعة لها ،يف حني أن جــزء أخــر يلتحق بصفوف
املعطلني خاصة يف العالم القروي

.

خــال شهر فبراير من السنة اجلــاريــة بجماعة اشتوكة
ايت باها أعطى رئيس الدولة إطالق اإلستراتيجية الفالحية
اجلديدة والتي اختاروا لها اسم "اجليل األخضر" ()2020-2030
وكــذا اإلستراتيجية املرتبطة بتطوير قطاع املياه والغابات
"غابات املغرب" ،وبإطاللة خفيفة على محور التعليم الفالحي
يف هذه االستراتيجية اجلديدة جند أن الدولة ستستمر يف
نفس سياستها يف هذا املجال وبدرجة أقوى يف تخريج االالف
من الشباب والذي يتشكل يف معظمه من شباب البادية املغربية
ووضعهم بني مخالب املفترسني (الباطرونا الزراعية) ،حيث
جنــد ان الــدولــة ستعمل على تكوين  140.000شــاب خالل
هذه العشرية يف معاهد التكوين املهني مقسمني على مختلف
اجلهات ،وكل جهة ستكون على شاكلة قطب بها معاهد فالحية
تقوم بتكوين الشباب يف التخصصات التي حتتاجها املقاوالت
الفالحية يف نفس اجلهة

.

من خالل كل ما سبق نصل خلالصة واحــدة هو أن التعليم
التقني والتكوين املهني بالقطاع الفالحي كغيره يف مختلف
القطاعات األخـــرى الصناعية والــتــجــاريــة ،يخضع لنفس
السياسة التي هي سياسة التسليع وتلبية حاجيات الرأسمال
ســواء احمللي أو األجنبي ،كذلك فالتعليم بالقطاع الفالحي
خضع يف تاريخه ملجموعة من "اإلصالحات" واملخططات التي
واكبت بصفة عامة قطاع التعليم والتكوين املهني ببالدنا وتبعا
للتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي عرفتها بالدنا منذ
االستقالل الشكلي إلى اآلن

.

إذن فمصير طلبة التكوين املهني هو نفس مصير كل طلبة
املغرب وما يستوجب هو االهتمام أكثر بطلبة قطاع التكوين
املهني وإبــداع آليات تنظيمية مرنة تستوعب خصوصية هذا
القطاع وتستهدف تنظيمهم للدفاع عن مطالب املشروعة وكذا
مواكبتهم بعد فترة التخرج سواء يف حالة التحاقهم بالشغل من
عدمه

.
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الثقافة و التغيري

يوميات منجمي
”أسطورة سيزيف"

العدد 367 :

عادل لعريف

صوت "ازنزارن"هل مازال صداحا؟

حسن أيت اعمر

فاجأتني فكرة باألمس قبل أن أخلد إلى النوم ،بني

غرفة نحب أن نسيمها نوستاجليا ،عالم تشعر بعفويته،

تدوينها والتفكير يف دواعي حضورها املباغث فرت الفكرة

براءته ،لطفه ،وصبيانيته ،ان كلمة نوستاجليا من بني

متــكــنــت مــجــمــوعــة "ازنــــــزارن" ان تــوصــل االغــنــيــة

واختبأت يف زاوية ،لم أستطيع الوصول إليها ،فعندما تفكر

أجمل وأرق الكلمات التي نحب كتابتها ،قراءتها ،فهي

االمــازيــغــيــة الــى العاملية ،والــتــي تتأسست سنة 1972

أكثر من الالزم تفقد أساسيات ولبنات الفكرة ،وتنزلق الى
هوامش ال تستطيع بعدها أن تركز يف صلب ما أنت ماض
يف الغوص يف خضمه ،كان النوم قريب ًا جد ًا مني لدرجة
أنني منت قبل أن أسترد الفكرة ،وأدونها ،قبل أن أعرف هل
منت ام أنني اتوهم بأنني راقد ،نائم بني صفحتني ،صفحة
تدوين الفكرة ،والغوص فيها من أجل احاطتها والتعريف
بها ،وصفحة اخللود الى النوم واجناح اطــواره ،ال أعرف
ً
جميال؟ ملاذا
ملــاذا ال نتمنى قبل أن ننام بأن نرى حلم ًا
ال منلك القدرة على حتقيق حلم رؤية األحالم اجلميلة
قبيل النوم؟ هل لسلطة النوم وجبروته قوة متنعنا حتى

ليست كلمة ليست عادية.

 .و"ازنـــزارن" تعني اشــعــة الــشــمــس ،فعال عبد الــهــادي

قــرأت مقالة " أســطــورة سيزيف" اللبير كامو سنة

ايكوت ورفاقه سلطوا اشعة نيرة وحارقة احيانا على

 ،2018وعدت األمس الى تلك السنة بفضل املقالة التي

االغنية االمازيغية التقليدية التي كانت حبيسة منط

يشبه فيها كامو عبثية حياة اإلنسان بوضع سيزيف،
شخصية من امليثولوجيا اإلغريقية التي عوقبت بتحمل
دحرجة صخرة إلى أعلى قمة جبل و ما أن تفعل تتدحرج
الصخرة إلى األسفل فيعود سيزيف و يحملها من جديد
وهكذا دواليك إلى ما النهاية له ،فأصبح سيزيف رمز
العذاب األبــدي .ويختم كامو مقالته بقوله "املثابرة
يف حد ذاتها  ...كافية لتمأل قلب اإلنسان .على املرء أن

الروايس،واالقتصار على مواضيع وجدانية يؤثر فيها
طــلــب اجلــمــهــور عــلــى حــســاب االبـــداع وتــثــويــرا ملضمون

و ا جلو هر .

هناك من النقاد واملتتبعني من يعتبر ظهور مجموعة
إزنــزارن بداية لتأسيس اول مدرسة غنائية امازيغية،
وأطلق عليها اسم مدرسة تازنزارت نسبة إلى اسمها "
إزنزارن " اسوة بالظاهرة الغيوانية التي تتقاسم معها

تزنزارت الكثير من االوجه .

اســتــطــاعــت "ازنـــــزارن" أن حت ــدث ثـــورة يف االغــنــيــة
االمازيغية – خصوصا منطقة ســوس – واالرتــقــاء بها
عبر مصاعد ومنعرجات ابداعية لم تعهدها االغنية
االمازيغية من قبل ،سواء من حيث االشعار و الكلمات
الهادفة والناطقة بهموم الفئات الشعبية ،او من حيث
الشكل الذي لقي صدى جماهيريا قل نظيره ،خصوصا
وســط الــشــبــاب ال ــذي كــان يــطــمــح الــى تــغــيــيــر اوضــاعــه
االجتماعية والسياسية املتأزمة ،فوجد يف "ازنــزارن"
من

التمني؟

جتعلنا نرضخ جلاذبية النوم ،النوم قوة

قاهرة ،فال نحن نستطيع أن نتحداها كضرورة بيولوجية،
وال نحن بقادرين على حتدي مفعولها النفسي ،لم أمتكن
من معرفة حقيقة هل فعال منت إلن هناك أفكار تتحرك
يف مخيلتي ،جتعلني أحس أنني ال أزال حبيس الوعي،
وباملقابل أحس أنني سجني الالوعي ،فرضت أفكار قوية
سلطانها وهي نابعة من مقالة فلسفية قرأتها قبل النوم،
مقالة " أسطورة سيزيف" ألفها ألبير كامو ونشرها سنة
 .1942تنتمي هذه املقالة إلى الفلسفة اجلوهرية التي
يحاول كامو ابرازها " العبثية والتمرد" ،متحورت املقالة
حــول اإلنتحار ،السؤال الفلسفي الــذي يجب أن يكون
محور الفلسفة ،مقالة فلسفية قرأتها فيما سبق إلى
جانب روايــة الغريب ،ومسرحية كاليغوال ،...حني كان
البير كامو كاتب السنة بالنسبة لي ،اي خصصت قراءة

جل كتبه لتلك السنة.

يتصور سيزيف سعيدا" ،والفكرة التي خانت ذاكرتي
باألمس استيقظت اليوم حتت تأثير عمقها ،وجاذبيتها،
وجدتها تنتظرني كأن لسان حالها يقول ،األمس لم يكن
لدي الوقت الكايف فقررت أن اختبئ وأنتظر حتى الصباح
ألنني لست فكرة ميكنها أن تنال ما تستحقه من اهتمام،
اليوم انتظرت خروجك من أجل إبراز وجودي ووجودك،
يف بعض األحــيــان نحتاج إلــى الصبر ،وكــل مــا يتطلب
الصبر هو يف مصلحتنا ،الفكرة التي نضجت مباشرة بعد
خروجها ،لقد كنت أنوي ان أكتبها حتى ال أنساها ،ولكنها
فكرت أن تنجلي قبيل النوم ألنها كانت حتتاج إلى وقت
كاف وإنسان هادئ املزاج ،متبصر ،يعرف كيف ومتى يبدأ،
وفعال كان للفكرة ما أرادت وكان لي ما أردت ،الصبر كان
فكرتي وهي أيضا مغزى وسر احلياة ،فبدونه نحس كأن
َ
كمعذب،
كل واحد منا سيزيف عصره ،وحسب نظرتنا له
وليس كفاعل لواجب خلق من أجله ،احلياة ،وبالصبر
نكون الصخرة التي تصعد إلــى القمة ،وتتدحرج الى

الناطق الرسمي بهمومه واوضاعه

املزرية .

فعال كان املستهدف برسالة مجموعة "اشعة الشمس"
هم الشباب ،رمز احلياة ،املستقبل

والتغيير .

حت ــول "ايــكــوت عــبــد ال ــه ــادي" ال ــى ذل ــك "الــرايــس"
احلــداثــي والعصري  ،وابعد من ذلــك الــى رمــز يف تصور
ومــخــيــلــة الــشــبــاب  ،فــهــو منـــوذج الــشــاب املــتــمــرد على
االوضــــاع الــقــائــمــة ،اجل ــام ــح بــصــوت صـــداح "مــزعــج"
واملتطلع لغد بــدون ظلم وال قهر ومساحات المحدودة

من احلرية واالمل .

بــاســتــحــضــار الــســيــاق الــســيــاســي الـــعـــام يف بــدايــة
السبعينات وال ــذي فــرض ذاتــه عــلــى كــل مــنــاحــي الفن
واالبـــداع عــامــة وعــلــى حــركــة "تــزنــزارت" خــاصــة  ،كما
يــجــب اال نــســقــط ان هــذا االبـــداع كــان مــغــلــفــا بالبعد

ا لقو مي .

كانت االغنية العاطفية املشهورة "إمي حنا" هي التي

كانت أفكاري قبل النوم تختلط بأفكار كامو عندما

األسفل ،نحن واعون بحتمية وصولها للقمة ،واالستمتاع

منت او عندما قررت بأن أصف وجودي بوجود "النائم"،

بلحظة إيصالها الى أعلى قمة ،تلك اللحظة التي قد

الشخص الذي يقرر ان يرتاح من أجل الغد ،هناك بعض

نسميها السعادة ،يجب أن نتيقن بأنها ستعود إلى األسفل

الكتب نقرأها من أجل تتويج وتكرمي مرحلة من مراحل

هــذه حقيقة علمية ال يجب أن نستهني بــهــا ،فثقلها

احلياة السابقة ،نعترف بسعادة شهورها ،وروعة لياليها،

وضعفنا يعيد الصخرة إلــى نقطة الصفر ،إمنــا احلياة

سنوات مبجرد أن تبتعد ويختفي أثرها وتأثيرها نضعها

بداية ونهاية ،احلياة جبل له قمة وسفح ،الصبر وحده

كــل اصــنــاف الــتــعــذيــب والــتــنــكــيــل رغــم كــل تضحياتها

يف سلة الذكريات السعيدة ،نقرأ كتب لعدة مرات من أجل

ميكن أن يقنعنا بأننا ماضون الى القمة وهو من يقدر أن

مــن اجــل احلــيــاة و االســتــمــرار،فــاالب هنا رمــز السلطة

اجترار بعض األحاسيس اجلميلة التي مضت ،ومتوقعت يف

يقنعنا بأن السفح بداية مشوار.

منحت للمجموعة صك االعتراف يف الساحة الفنية ،
هذه االغنية التي كان مضمونها حول االم والتي ترمز
لالصل واجلــذورواحلــيــاة واحلــريــة ،وهاجمت املجموعة
من خاللها على "االب" الــذي اذاق ويذيق االم احلنون

املستبدة سياسيا واجتماعيا

ودينيا .
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يف إطار تخصيص ملف هذا العدد من اجلريدة "ألهم مميزات الوضع
الراهن حلظة اخلــروج من احلجر الصحي" ،تستضيف هيأة التحرير
الرفيق محمد بلعتيق مشكورا ،مناضل سياسي (عضو الكتابة الوطنية
للنهج الدميقراطي) ،مناضل نقابي ...ليغني امللف مبقاربته الشمولية.
 -تطبيق التدابير الضرورية للحفاظ على الوظائف.

وعميقة خالل هذه الفترة :غياب أو ضعف اخلدمات الصحية،

سنحاول يف هذا اللقاء الوقوف على بعض سمات فترة

 -حماية العمال يف أماكن العمل من خالل تعزيز تدابير

خطر انتشار الفيروس مــن خــال الــبــؤر الفالحية ،العزلة

اخلروج من احلجرالصحي؛ ونبدأ بالتساؤل عن تقييمكم لتدبير

الصحة والسالمة املهنيني ومنع التمييز واالستبعاد للعامالت

1

الدولة لفترة تخفيف احلجر الصحي ولتعامل الباطرونا خالل

هذه املدة؟

عرفت السنوات األخيرة تزايد معاناة اجلماهير الشعبية

مع استبداد وفساد الدولة وجشع الباطرونا وتقلبات املناخ
وقساوة اجلفاف؛ وجاء فيروس كورونا املستجد ليعمق األزمة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف املغرب؛ وقد صمدت
اجلماهير الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة يف املعركة مع
جائحة كوفيد -19سواء مبواجهة الفيروس يف وحدات اإلنتاج
واخلدمات التي استمرت يف العمل خالل فترة احلجر الصحي
أو بالتزام املنازل رغم كل اإلكراهات وضعف اخلدمات العمومية
وضعف دعم الدولة والفقر ،إلى أن جاءت فترة التخفيف من

احلجر الصحي.

ومعلوم أن شروط رفع احلجر الصحي يلخصها خبراء منظمة
الصحة العاملية يف ستة نقط وهي :
 -التحكم يف انتشار الفيروس من خــال عــدد محدد من

املؤشرات املوضوعة لهذا الغرض.

 -قدرة املنظومة الصحية على كشف وعزل وعالج كل حالة

إصابة بالفيروس وتتبع املخالطني.

 -التقليل إلى أدنى حد من خطرانتشار الفيروس يف كل بيئة

هشة كدور املسنني.

والعمال.

 حتفيز االقتصاد عبر إجراءات مالية ونقدية نشطة. -االعتماد على احلــوار االجتماعي والسياسي واملفاوضة

اجلماعية إليجاد احللول.
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كيف تعيش اجلماهير الشعبية فترة
التخفيف من احلجر الصحي؟

تتنوع وتتعدد املشاكل التي تعاني منها اجلماهير الشعبية؛

كما أنها تختلف من فئة إلى أخرى وحسب مراحل تطور الوباء.
فقد عمقت فترة تخفيف احلجر الصحي الشروط القدمية
التي كانت تعيشها واملرتبطة باالستبداد والفساد واالستغالل
وضعف اخلدمات العمومية وأضافت حتديات جديدة صحية
وإنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية .وهكذا ستواجه
الطبقة العاملة خطر انتشار الفيروس واتساع بــؤره يف ،كما
ستواجه خطر التسريح من العمل أو تقليص ساعات العمل أو
تخفيض األجوروعدم تطبيق البروتوكوالت الصحية وتدابير
منظمة العمل الدولية وعدم إجــراء الكشف قبل العودة إلى
العمل .وتواجه فئات شعبية واسعةالقمع والتنكيل وخطر
فقدان مــورد رزقها دون أن توفر الدولة بديال لذلك،إضافة
إلى غياب احلماية االجتماعية والصحية وضعف اخلدمات

 -وضع تدابير وقائية يف مقرات العمل واملدارس وكل الفضاءات

العمومية ،وكذلك احتداد صراع عموم املواطنات واملواطنني مع

 -التحكم يف خطر استيراد حاالت مصابة باملرض من اخلارج؛

أمــا بالنسبة للفالحني فقد أصبحت مشاكلهم متعددة

العمومية.

جشع وانتهازية القطاع اخلاص وخاصة يف الصحة والتعليم.

 -وعي واقتناع وتأهيل كل فئات املجتمع لتقبل احلياة وفق

ورفض الباطرونا االلتزام بها وارتفاع مؤشر اإلصابة باملرض ،فإن
الدولة قد قررت استمرار حالة الطوارئ الصحية والتخفيف
من إجراءات احلجر الصحي وذلك عبر مراحل وحسب اجلهات
واألقاليم؛ إن ما حتكم يف هذا التوجه هو خضوع الدولة جلشع
البورجوازية وتفضيلها ألرباحها على أرواح العامالت والعمال؛
وعبرت الباطروناعبر نقابتها االحتــاد العام ملقاوالت املغرب
عن رغبتها يف استغالل مبرر األزمــة للحصول على الدعم
والتسهيالت واملغامرة بصحة وسالمة وأرواح األجراء يف مختلف
الوثائق التي أصدرتها وخاصة "خطة االنتعاش االقتصادي"؛
ومارست املقاوالت هذه التوجهات من خالل عدم ضمان شروط
الوقايةيف مقرات العمل وعدم االلتزام بالبروتوكوالت الصحية

إن النضال
من أجل
هذه المطالب
اآلنية يجب أن
يتم في إطار
االستراتيجية

قدرة كل الفئات االجتماعية على مواجهة تداعيات جائحة

العامة

يف وحدات االنتاج وارتفاع لعدد اإلصابات بالفيروس .ولتقوية
كوفيد -19كان من املفروض أن تتحمل الدولة مسؤولياتها يف :
 -توسيع نطاق احلماية االجتماعية والصحية ليشمل

اجلميع.

احلجر الصحي ،تداعيات اجلفاف ونقص املــوارد املائية.أما
البحارة فيعانون من ظهور بؤر جديدة وسط قطاع الصيد
البحري يف ظل غياب أبسط شروط الصحة والسالمة وضعف

اهتمام الدولة بالقطاع.

وعلينا اال ننسى املغاربة العالقني باخلارج والذين لم يسمح
لهم بالعودة إلى أرض الوطن؛ األمــر الــذي يستوجب توفير

شروط عودتهم يف القريب العاجل.
3

ما هي آفاق النضاالت الشعبية والعمالية؟

إن كــان جلائحة كوفيد -19وجــه مــأســاوي يتمثل يف عدد
اإلصــابــات واألرواح التي تزهقها ويف املعاناة التي تسببها
لعموم اجلماهير الشعبية وخاصة الطبقة العاملة ويف األزمة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تخلقها فإن لها وجه
آخر يتمثل يف فضح قيم وأسس الرأسمالية وعجزها عن تنظيم
تضامن دولي ملواجهة فيروس كورونا املستجد ويف تسريع وعي
الطبقة العاملة وعموم اجلماهير الشعبية بضرورة الرفع من
سقف مطالبها وخــوض النضال من أجــل الــرد على محاولة
البورجوازية استغالل تداعيات اجلائحة لتبرير هجومها على
احلريات العامة وحقوق االنسان واملكتسبات االجتماعية .إن
اتفاق الدولة والباطرونا على حتميل فاتورة األزمة للطبقة
العاملة وعموم اجلماهير الشعبية يستوجب نضاالت قوية

لردع هذا التوجه األهوج.

إن الوضعية احلالية تستدعي توحيد اجلهود واستنهاض كل
الشعبية والوحدة النضالية للحركة النقابية من أجل :

ورفض أداء واجبات إجراء الفحص املخبري قبل العودة للعمل
بالنسبة لألجراء ،األمرالذي نتج عنه ظهور بؤر كبيرة للوباء

املنتوجات الفالحية بسبب تبعات إجــراءات مرحلة تخفيف

الطاقات يف اجلبهة االجتماعية واجلبهة امليدانية واحلراكات

"معايير جديدة".

ورغم عدم توفر أغلب هذه الشروط لرفع احلجر الصحي

والتهميش وصعوبة الوصول للخدمات العمومية،مشقة بيع

للتغيير

 مواجهة كل احملاوالت الستغالل تداعيات اجلائحة وحالةالــطــوارئ الصحية لهدر حقوق االنــســان واحلــريــات العامة

واملكتسبات االجتماعية.

 -إطالق سراح معتقلي احلراكات الشعبية وعلى راسهم حراك

الريف ومعتقلي الرأي واملعتقلني السياسيني وإيقاف املتابعات.

 -ميزانية استثنائية تتأسس على التخفيف من أعباء

اجلماهير الشعبية.

 -استبعاد القطاع اخلــاص من القطاعات االستراتيجية

خاصة التعليم والصحة.

 مواجهة جشع الباطرونا. -تعميم احلماية االجتماعية والصحية على اجلميع وضمان

حد أدنى للدخل.

 حماية حقوق ومكتسبات العامالت والعمال.إن النضال من أجــل هــذه املطالب اآلنية يجب أن يتم يف

إطار االستراتيجية العامة للتغيير والقضاء على االستبداد
والفساد وإجناز الثورة الوطنية الدميقراطية الشعبية يف أفق
االشتراكية؛ ولن تنجز هذه املهام االستراتيجية إال بعد بناء

حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني.
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األخرية

سد النهضة  :طبول حرب بني مرص و أثيوبيا.
ال  ONUترمي بالجمرة يف حضن االتحاد اإلفريقي

مصطفى خياطي

خــافــا لــتــوصــيــات الــقــمــة اإلفريقية

إلــى مــع الرئيس الــســودانــي املخلوع عمر

وإثيوبيا متنع بناء السدود .وال أحد من

 33التي انعقدت يف أديس أبابا بتاريخ 9

البشير و رئيس الـــوزراء اإلثــيــوبــي .ولم

املتتبعني و احملللني االستراتيجيني توصل

فبراير ، 2020و التي اعتمدت شعارا لها

يطلع "برملانه" على بنود االتــفــاق و لم

إلــى فــك لغز غــبــاوة السيسي يف توقيع

" إسكات البنادق" ملعاجلة قضايا السلم

يحصل التصديق على االتفاقية كما هو

اتفاقية تلغي أخــرى حتفظ حق الشعب

و األمن يف القارة ،يتبني أن طبول احلرب

معمول بــه .و هو اآلن(السيسي) يتأبط

املصري يف املاء و التنمية،و هي االتفاقية

الزالت تدوي يف مناطق النزاعات ،و هذه

بامللف الليبي جلر فرنسا ،املنشغلة بثروات

( )1993الكفيلة لوحدها يف تأهيل امللف

دويــهــا مــن مصر بسبب
امل ــرة بــدأ ُيــســمـ ُـع ّ

دول الــســاحــل ،لدعمه يف مجلس األمــن

لولوج أروقة مجلس األمن الدولي و إعمال

الدولي ،و هو اخليار الذي رفضته أثيوبيا

حتكيمه .و عوض أن يبادر السيسي إلى

عــلــى مــنــابــع نــهــر الــنــيــل .و كــان االحتــاد

رفضا مطلقا و أكدت تشبثها بإبقاء امللف

االنــســحــاب مــن اتــفــاقــيــة  2015بحجة

اإلفريقي قد أطلق يف  2013تعهدا بإنهاء

داخل أروقة االحتاد اإلفريقي و هو اخليار

أنــهــا لــم يتم التصديق عليها مــن طرف

جميع احلروب القائمة يف إفريقيا بحلول

الذي تدعمه عدة دول من بينها الصني مع

"مجلس الشعب"  -كما يفعل األوروبيون

 ،2020إال أن توازنات و أهواء االمبرياليات

التأكيد على أهمية املفاوضات الثالثية

وأمريكا ،-ذهب إلى تعليق خطئه الفادح

املركزية ووكيالتها ما فتئت تؤجج نعرات

املباشرة .و هذا التحرك توازيه تصريحات

على ثورة  25يناير ، 2011حيث وجه يف

التفرقة و اخلــافــات و احل ــروب ألسباب

تشير إلى عزم إثيوبيا بدء عملية امللء

إحدى خطبه اللوم للشعب الذي "غلط"

داخلية و ثنائية ميكن حلها مبفاوضات

يف يوليوز  2020بطاقة استيعابية تبلغ

مباشرة و نــوايــا ترجح مصلحة الشعوب

 74مليون متر مكعب ،مما سيفقد مصر

حيث تكون مدعومة و مسنودة باملؤسسات

حصة سنوية تبلغ  55،5مليار متر مكعب

السيادية الدميقراطية لكل دولــة على

و السودان  18،5مليار متر مكعب .وتعلل

حدة،و تتربع فيها مصائر و مصالح الشعوب

إثيوبيا أحقيتها بتشغيل السد برغبتها

استعداد إثيوبيا مللء و تشغيل سد النهضة

على رأس أولويات جداول األعمال.

موقف مصر يف هذه القضية و خصوصا

يف حتقيق االكتفاء الــذاتــي مــن الطاقة

الكهربائية وتصدير الفائض.

يف  .....2011و كأنه ينتقم من شعب مصر.
هكذا تكون نتائج احلكم االستبدادي

كارثية على مصالح الشعوب ،وهكذا أيضا
تــؤدي الطبقات الشعبية فــاتــورة ضعف
أنظمتها الغارقة يف التبعية و الرجعية،
وضعف مؤسساتها الدستورية الشكلية
وافــتــقــارهــا ألي ســنــد شعبي ألنــهــا غير

منبثقة من إرادة الشعب.

رئيسها السيسي ،ضعيف و مرد ذلك لكونه

خلفيات االتفاق

كأقرانه يف األنظمة الرجعية /التبعية

يف  23مارس  ،2015ذهب السيسي إلى

للتذكير فقط ،فإثيوبيا رفضت نتائج

اخلرطوم و اجتمع بالرئيسني السوداني

تقرير مكتبني فرنسيني مكلفني بتنفيذ

آن ــذاك (عمر البشير) و رئيس ال ــوزراء

الدراسات الفنية اخلاصة باملشروع ،فيما

اإلثيوبي هايلي ماريام ديسالني ،ووقعوا

وقعت مصر يف فبراير املاضي اتفاقا يفوض

وثيقة إعــان مــبــادئ بشأن ســد النهضة

ألمريكا والبنك الــدولــي مــلء و تشغيل

،وهي االتفاقية التي تبطل أخرى مودعة

الــســد وهــو األم ــر ال ــذي رفــضــت إثيوبيا

،إصــغــاؤه إلمـــاءات الــقــوى االمبريالية
(فــرنــســا--أمــريــكــا) ،أكــثــر ممــا يصغي
للشعب صاحب احلــق و املصير ،و ممثليه
املفترضني (بــرملــان) .ففي ، 2015ذهــب
إلى اخلرطوم و أبرم اتفاقا يقر من خالله
بحق إثيوبيا يف بناء السد ،ووقع االتفاق

يف أروقة األمم املتحدة يف  1993بني مصر

التوقيع عليه.

قرأنا لكم  :مبناسبة مليونية السودان
من بيان الحزب الشيوعي السوداين
برزت يف الساحة السياسية بشكل واضح
وسافر ،ظاهرة الهجوم املركز على احلزب
الــشــيــوعــي وم ــح ــاوالت تــشــويــه مواقفه
السياسية املعلنة ،وتسفيه آرائه ولي عنق
احلقائق حول تاريخه يف محاولة لقراءات
مبتسرة ومنتزعة مــن سياقها لألجيال
اجلديدة التي لم ُتتح لها الفرص للتعرف
والــوقــوف على تــاريــخ احلــزب الشيوعي،
ضمن تــاريــخ احلــركــة الوطنية بأكملها
وتــاريــخ الــبــاد الــســيــاســي ،وذل ــك بحكم
متواليات مــصــادرة الدميقراطية وعــدم
إتاحة وتوفر الفرص للتعريف بالتاريخ
السياسي للبالد ،بعيد ًا عن تغبيش الوعي
اجلمعي لألجيال ،ومــصــادرة حقها يف أن
تتعرف عليه دون تشويه أو تغبيش وتزوير.
وقــد نشطت الــدوائــر املعادية للحزب
وبــرنــامــجــه الــســيــاســي هـــذه األيـــــام يف
محاوالت إبعاده بكل اإلمكانيات عن لعب
دوره التاريخي يف هذه املرحلة احلساسة
وطرح رؤاه حول مجمل الراهن السياسي،

ونرصد مالمح احملاوالت اجلارية ملثل هذا
التشويه املقصود ،يف عــدة محاور أهمها
مــا بــرز مــن ص ــراع داخ ــل جتمع املهنيني،
املوقف من مفاوضات السالم اجلــاريــة يف
جوبا ،االدعــاء بتمدد احلــزب و تكويشه
على كامل مقاعد احلكم االنتقالي ،رغم
مــواقــفــه املعلنة الــرافــضــة للمحاصصة،

مصطفى خياطي

والشواهد على ذلك متعددة ،منها دعواته
املــبــكــرة لــضــرورة االبــتــعــاد عــن التأثير
األيديولوجي وتسييس اخلدمة املدنية،
موقفه املعلن حيال الترشيح ملناصب الوالة
وكيفية اختيارهم ،وكذا املوقف من كيفية
اختيار أعضاء املجلس التشريعي وغيرها
كثير...الخ

.
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من وحي األحداث

امنا االحزاب
االخالق ...

التيتي الحبيب

ان ذهبت اخالقهم ذهبوا  ....نقتبس هذه الكلمات
مــن بيت شــعــري مشهور للشاعر احــمــد شوقي
واملناسبة هي ما بــات يعرف بفضيحة الوزيرين
البيجيديني جتاه مأجوريهم وحرمانهم من الضمان
االجتماعي .االمر يتعلق بالرميد وزير عدل سابق
وحاليا وزيــر مكلف بحقوق االنسان ويرافع على
احــتــرام املغرب لهذه احلقوق يف املنتديات وأمــام
املؤسسات الدولية ،والــوزيــر الثاني امــكــراز وزير
الشغل واإلدماج املهني .كل واحد من هذين الوزيرين
يشتغل محاميا وله مكتبا يشتغل فيه اجراء لم يتم
التصريح بهم لدى صندوق الضمان االجتماعي.
بالنسبة للرميد توفيت االجيرة بعد  24سنة من
اخلدمة دون ان تسجل يف الضمان االجتماعي؛ اما
وزير الشغل فإنه لم يصرح بإجرائه إال بعد انفجار
فضيحة زميله الرميد

.

كان للجائحة التي تضرب املغرب الفضل الكبير
يف كشف حقيقة تهرب الباطرونا من التصريح لدى
الضمان االجتماعي بجميع االجراء او بجزء منهم.
كشفت كورونا ان اغلبية الباطرونا تخرق القانون
وترتكب جرمية هضم حقوق االجــــراء .كشفت
كورونا ان االغلبية الساحقة من العامالت والعمال
تعرضوا للجوع ولشظف العيش الن مشغليهم لم
يصرحوا بهم لدى صندوق الضمان االجتماعي

.

مع وفاة اجيرة الرميد اطلع الرأي العام الوطني
عــلــى فضيحة حــرمــانــهــا مــن صــنــدوق الــضــمــان
االجتماعي؛ اعتبر الناس هذه الفضيحة ترقى الى
اجلرمية السياسية بالنظر الى املعني بها .بعد ذلك
اطلع الرأي العام على فضيحة اخرى ال تقل خطورة
وهي حرمان اجراء وزير الشغل من حقهم يف صندوق
الضمان االجتماعي .هكذا عرت كورونا على حقيقة
ان احلكومة وأعضائها هم االولون يف خرق القانون،
هم اول من يضرب به عرض احلائط ،وهذا امر جاري
به العمل يف اوساط رجاالت الدولة من القمة الى
اسفل سافلني

.

وجــد حــزب الــعــدالــة والتنمية نفسه يف عني
العاصفة وهو الذي اعتمد يف كل خطاباته وحمالته
الدعائية بأنه حزب االخالق ومكارمها ،حزب اياديه
بيضاء ال يكذب وال يسرق..وانه ال يسمح بأن تطاله
االتهامات الباطلة .لذلك اجتمعت قيادته لترد على
اتهامات وزيريه وأصدرت بالغا أكدت فيه أن هناك
خرق للقانون من طرف الوزيرين ،لكنها لم تقف
على أي مساس بالشفافية والنزاهة .هكذا يتعرف
الــراي العام على مفهوم النزاهة عند البيجيدي
التي تقبل بخرق القانون او ارتكاب جرمية هضم
حقوق االج ــراء .يتعرف الــراي العام ان االخــاق
والتي ركنها النزاهة اصبحت عند البيجيدي اخالق
تقبل بخرق القانون واالعتداء على حق االجراء

.

هل سيتعرض هــذا احلــزب للمساءلة من طرف
الدولة؟ نشك كثيرا يف ذلك ولسبب بسيط وهو ان
الدولة اذا حاسبت البيجيدي فإنها ستجد نفسها
امام تناقض صارخ كيف لها ان حتاسب البيجيدي
على امــر هــي غــارقــة فيه حتى االذنــــن .لذلك
سيغطي االستبداد على زالت الفساد

.

