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الكلمة للشعب

مع املوجة الثانية لتفاقم جائحة كورونا وكما أعلن رئيس

انطالقا من وعي هذه احلقيقة وكون النظام يسعى لتوظيف

الدولة يف آخر خطاب له ،فإن الدولة قدمت أقصى ما ميكنها

اجلائحة إلخماد اصوات النقد واملعارضة املبدئية يتوجب على

تقدميه ،واملسؤولية اليوم تقع على الشعب .يف ظــرف أقــل من

القوى املناضلة ان تبادر لوضع برنامج نقيض يهدف أوال الى

اسبوعني وصلت احلاالت التي تستوجب العالج اكثر من  10آالف

جمع شمل احلركات االحتجاجية القائمة وتوضيح ان املطالب

مصاب ،وقفز عدد الوفيات إلى أكثر من ألف واستقرت األرقام يف

املرفوعة هنا او هناك لها جذر واحــد وسبب واحــد .أن تقوية

املتوسط يبني  1500مصاب و 30وفاة يوميا ،بينما انهار القطاع

حس التضامن سيمكن هذه احلركات االحتجاجية املشتتة من

الصحي العمومي وتغيب او امتنع القطاع اخلاص عن حتمل قسط

التعرف على قوتها من خالل قوة وتضامن اجلميع .أن تعميم

من املسؤولية ،لذلك امرت الدولة املصابني بأن يستأنفوا العالجات

التضامن وتنظيمه سيحقق التخفيف من الضغط والقمع ومينع

يف منازلهم وهذا مستحيل .من جهة ثانية بدأت السنة الدراسية

من انفراد االجهزة القمعية باحلراك الواحد والتنكيل بطالئعه.

يف جو من االرجتال والتخبط تعكسه اإلجراءات والقرارات التي

أن امثلة ما حصل مع حــراك الريف ومــن بعده حــراك جــرادة

تصدر يف منتصف الليل لم يعد الناس يعرفون ما يجب عليهم

ميكننا تقدميها كنماذج استطاع النظام من خاللها إخماد اجلذوة

فعله ليوم الغد .كما خضع التنقل بني املدن واألقاليم الى تدابير
اإلغالق أو الفتح غير معروفة وال متوقعة ،ويتم التصريح بها يف

أقل من  12ساعة على دخولها حيز التطبيق.

االحتجاجية ولو إلى حني.

باإلضافة الى إشاعة روح التضامن ال بد للقوى املناضلة من
إطالق مبادرات متعددة من احلركات االجتماعية انطالقا من

يف هــذه الظرفية بــات كل شــيء متحوال ومتغيرا باستثناء

حالة الفقر الــذي عم أكثر من  20مليون مواطن ومواطنة ملا

خدمة مصالح الرأسمال الكبير ،فهي ثابتة وقــارة ومنسجمة

يعنيه من تفشي اجلوع وتفاقم تأثيرات اجلائحة وانتشار امراض

وواضحة ولها من يرعاها ببعد نظر وتخطيط مسبق.

ما الهدف من هذه السياسة وما العمل من أجل املواجهة؟

لعل الهدف من إشاعة أن الدولة تتخبط وهي ترجتل احللول
ميكننا استنتاجه بالضبط من هذه احلملة اإلعالمية التي تسعى
لتشكيل رأي عام وإجماع حول ضرورة االلتفاف حول الدولة التي
حتملت الكثير من الضغط وهي على شفى فقدان السيطرة .إنها
تعمل جاهدة على تيسير اإلمكانيات وقد يضيع هذا اجلهد ان لم
يحصل إجماع وطني يترجم بسلم اجتماعي وانخراط املؤسسات
والشركاء االخرين الى جانبها .وكلما جنحت هذه السياسة كلما
اضطر املواطنون الى خفض املطالب واالنصياع الى قانون الطوارئ
الصحية الذي حتول الى حالة استثناء غير معلنة .ان تدبير
االزمــة الراهنة بهذه الطريقة أمر عادي ومعمول به يف جميع

االنظمة االستبدادية.

الثمن  4 :دراهم

الفقر مــن ســل وأوبــئــة بــدأت تضرب الفئات املــعــوزة يف املناطق

توسع أو تقلص الطبقة العاملة ال
يؤثر على الصراع الطبقي وعلى كيفية
ادارة الصراع مع البورجوازية

يف ذكرى تأسيس "منظمة إىل األمام"
راهنية وملحاحية مرشوعها  :بناء
حزب الطبقة العاملة
الوضع السيايس الراهن ومهام
اليسار املناضل
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الهشة .وملقاومة الفقر ،ال بد من النضال من أجل الشغل الكرمي
واملنتج والذي بدونه لن يستطيع املواطن احلصول ال على العالج

وال على التعليم أو السكن الالئق.

على هذه القوى املناضلة املبادرة يف خلق اجلبهات االجتماعية
احمللية او اجلهوية والتنسيقيات وكل التنظيمات الذاتية املستقلة
للجماهير ،وتوجيهها نحو إفشال السياسات الرجعية للنظام

الشباب املغريب  :إفرازات واقع جديد
بتحديات وآفاق نضال جديدة

12

وفضح طابعها الطبقي؛ إنها سياسات تسعى الى تنمية مصالح
الكتلة الطبقية السائدة حتت جناح كورونا .إن الدولة تستغل
اجلائحة إلضعاف املقاومة الشعبية وفرض املزيد من التراجعات
ضحى من أجلها شعبنا .فلنجعل من مقاومتنا
عن املكاسب التي
ّ
الواعية لهذه السياسة نقط قــوة ،وانطالقة متجددة ملسيرة

شعبنا نحو التحرر والدميقراطية والكرامة .إن توحيد نضاالت

اجلماهير يعتبر من أوجب الواجبات أمام القوى املناضلة.

األرض يف قصة غسان القصرية
"إىل أن نعود"
السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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النهج الدميقراطي يعرب عن تضامنه مع الشعب السوداين

برقية تضامنية مع الشعب السوداني

الى الرفيقات والرفاق يف قيادة احلزب الشيوعي السوداني
حتية رفاقية وبعد:
يتابع رفيقاتكم ورفــاقــكــم يف قــيــادة وقــواعــد النهج الــدميــقــراطــي مــا مت حتقيقه
من مكتسبات هامة لصالح شعب السودان العظيم ،بفضل نضاالت القوى الثورية
والدميقراطية يف افق استكمال مهام الثورة املظفرة التي لعب فيها احلزب الشيوعي
دورا رياديا .وإذ نحيي صمودكم والدفاع املستميت عن مطالب اجلماهير الشعبية
السودانية ،نعبر عن تضامننا املبدئي مع شعب السودان يف ما تعرض له من فيضانات
أسفرت عن خسائر كبيرة يف هذه الظرفية العصيبة التي تتكالب فيها قوى الثورة
املضادة من اجل التراجع عن املكتسبات احملققة.
نحييكم ونشد على أياديكم والنصر حليف ثورة شعب السودان واخلزي لكل عناصر
الثورة املضادة الداخليني واخلارجيني.

القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يدين الحملة التغريضية ضد
الرفيقة كنزة بيار
همجية

بلطجية املخزن اتجاه مناضالتنا لن تثنينا عن مواصلة النضال ضد

طبيعة النظام املستبد
تتعرض رفيقتنا " كنزة البيار" ،عضوة الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي ببني
مالل ،وعضوة اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الدميقراطي،

حلملة تشهير

مسعورة من طــرف بلطجية النظام املخزني  ،من تهديد مباشر وقــذف وســب عبر
تسجيالت صوتية يف مواقع التواصل االجتماعي

الفايسبوك .

إننا ،يف القطاع النسائي للنهج الدميقراطي ،إذ  ،نعلن إدانتنا لسلوكات املخزن

الهمجية ،نــقــول لــه بــصــوت عــالــي كــمــنــاضــات ومــنــاضــلــي الــنــهــج الــدميــقــراطــي بــأن
ممارساته للقمع وتلفيق التهم وزرع الرعب والتخويف لن يثنينا عن النضال ضد
فساد واستبداد

ا ال شتر ا كية .

نظامه  .ولن يوقف مسيرتنا نحو التحرر والدميقراطية يف افق

وأن عزمية رفيقتنا وقناعتها أقوى من عنف وظلم واستبداد االجهزة البوليسية
املخزنية وبيادق

البلطجية .

سكراترية القطاع النسايئ للهنج الدميقراطي

بياانت تضامنية :الفرع الجهوي للهنج الدميقراطي ابلجهة الرشقية  ،وبيان فرع إيطاليا

توصلت اجلريدة يف اآلونة األخيرة ببيانات افروع النهج الدميقراطي تؤكد فيها تضامنها مع احلركات االحتجاجية يف بعض مناطق البالد من جهة ومع
النضاالت التي يخوضها املعتقلون السياسيون داخل سجون املخزن  .وندرج يف هذا العدد أهم ماجاء يف بيان الفرع اجلهوي للنهج الدميقراطي باجلهة الشرقية
وفرع النهج الدميقراطي بإيطاليا.

بيان النهج الدميقراطي فرع إيطاليا

وجــاء يف بــيــان فــرع النهج الــدميــقــراطــي بإيطاليا الــصــادر يوم
اخلــامــس مــن شتنبر  ، 2020أن الــفــرع ِيــؤكــد متابعته لتطورات
الــوضــع االجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي والــســيــاســي بــاملــغــرب ،واملتميز
بــاملــزيــد مـــن تــشــريــد الــعــمــال والـــعـــامـــات وتـــدهـــور اخلــدمــات
االجتماعية ومنها اخلدمات الصحية التي عرت جائحة كورونا
هشاشتها وحالتها املهترئة ،ووضعية احلــريــات العامة املتميزة
مبعاناتها من القمع وتوزيع األحكام اجلائرة على معتقلي حراك
جــرادة وحملة االعتقاالت التي تعرض لها معطلو منطقة بني
تيدجيت ،فقط ملطالبتهم باحلق يف الشغل  .كما يساند الفرع
جميع الــنــضــاالت الــتــي يــخــوضــهــا املــعــتــقــلــون الــســيــاســيــون.ويــعــلــن
إدانــتــه للحملة املخزنية  ،ويــدعــو كافة الــقــوى احلية يف البالد
وخارجها إلى خلق دينامية نضالية لفرض إطالق سراح املعتقلني
وإسقاط املتابعات على النشطاء داخل وخارج الوطن

.

الكتابة الجهوية للنهج الدميقراطي بالجهة الرشقية
ففي بيان الفرع اجلهوي للجهة الشرقية ليوم اخلامس من شتنبر 2020
أكدت الكتابة اجلهوية متابعتها للنضاالت التي يخوضها املعطلون يف
بني تيدجيت وما صاحبها من اعتقاالت وإضــراب عن الطعام واملسيرة
البطولية لعائالت املعتقلني  ،وحتيي التضامن الشعبي الواسع مع هذه
النضاالت  .ويف نفس الــوقــت أكــدت أن النهج الدميقراطي يتابع بقلق
كبير استمرار االعتقاالت بجرادة واملتابعات ضد املناضلني واملناضالت
باجلهة الشرقية ،ونضاالت معتقلي حراك الريف وخاصة إضرابهم عن
الطعام لليوم الثالث والعشرين ولليوم اخلامس عشر بالنسبة ملعتقلي
بــنــي جتــيــت يف ســجــن بــوعــرفــة .وأعــلــن أن الــنــهــج الــدميــقــراطــي باجلهة
الشرقية يرفض استمرار االعتقاالت واملتابعات باملنطقة ،ويدعو إلى
املزيد من التعبئة والوحدة النضالية إلطالق سراح املعتقلني ومن أجل
التغيير الدميقراطي

.
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شبكة تقاطع تستنكر استغالل الحكومة لظروف جائحة كوفيد 19
لتمرير قانون توسيع العمل بالعقود املحدودة املدة

بعدما فشلت احلكومات املتعاقبة يف مترير نص تنظيمي

النظر عن املدة التي تستغرقها هذه األنشطة...

يوسع حاالت تطبيق عقود الشغل احملــدودة املدة يف القطاع

باستقرار العمل .كما يهدف القانون اجلديد إلى التراجع عن

ومن ضمن املقتضيات التي تضمنها القانون اجلديد تلك

اخلــاص ،وذلــك بفضل يقظة احلركة النقابية واحلقوقية

بعض الضمانات التي توفرها مدونة الشغل لفائدة العمال،
وخصوصا املــادة  16التي جتعل من الشغل الــدائــم قاعدة

وتصديها حملـــاوالت سابقة منذ  ،2004هــا هــي احلكومة

والشغل املؤقت استثناء ،واملادة  17التي تنص على أن العقد

احلالية تستغل ظروف جائحة كوفيد 19والعطلة الصيفية

احملدود املدة يصبح غير محدود املدة إذا ما استمر العمل به

وعيد األضحى لتقوم بإصدار القانون اجلديد حتت رقم

إلى ما بعد أجله ...ومن جهة أخرى ،يهدف القانون املذكور

( 2.19.793اجلــريــدة الرسمية بتاريخ  6غشت ،)2020

إلى إضعاف املقاومة العمالية من خالل تغليب الطابع الهش

للعمل مبواقع اإلنتاج.

بتحديد القطاعات واحلــاالت االستثنائية التي ميكن فيها

إبرام عقد الشغل محدد املدة.

وهــكــذا فــإن احلكومة بــدل أن تعمل على إل ــزام املشغلني

ويعتبر هذا النص التنظيمي اعتداء على استقرار العمل

بالتصريح بالعمال والعامالت يف نظام الضمان االجتماعي

وخرقا ملدونة الشغل (املادة  )16التي يستند إليها وبالتالي

والتخلي عن السياسات العمومية النيولبرالية املفروضة

تكريسا لهشاشة الشغل وبــؤس الطبقة العاملة وانتصارا

منذ عقود ووضــع سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة

للباطرونا املارقة التي ستجد فيه مبررات إضافية لتوسيع

تراعي أولويات الطبقة العاملة واجلماهير الكادحة عموما،

العمل بهذه العقود املجحفة.

فإنها (أي احلكومة) اختارت الهروب إلى األمام والتمادي يف

والغريب أن القانون اجلديد الذي يدعي تنفيذ املادة 16
من مدونة الشغل جتاهل مضمون هذه املادة وتعمد التمييع
باالستناد إلى مواد أخرى ( )196 ،192 ،190 ،189ال عالقة
لها بطبيعة عقود الشغل .ذلــك أن املــواد املــذكــورة تتعلق
بتمديد ساعات العمل بالنسبة للعمال األصليني باملقاولة
وليس تشغيل عمال جدد بعقود محدودة .أما املادة  196فقد
سبق أن صدر بشأنها نص تنظيمي حتت عدد  2.04.570بتاريخ
 29دجنبر  2004ال زال ساري املفعول إلى اليوم .فهل أصبحت
هذه املــادة ( )196تتوفر على نصني تنظيميني مختلفني؟.

خدمة مصالح أربــاب العمل باالستجابة ملطلبهم القاضي
التي تسمح بتشغيل العامل الــذي جتــاوز  58سنة من عمره

بإشاعة "مــرونــة العمل" ممــا ســيــؤدي إلــى تعميق هشاشة

بعقد محدود املدة "من أجل استكمال حقوقه يف التقاعد"

الشغل والهشاشة االجتماعية عموما ،وكــذا إثقال كاهل

حتى وإن كانت طبيعة عمله دائــمــة!؛ أي تشغيله بعقود

الشعب املغربي باملديونية يف خضوع تام ملصالح الرأسمالية

محدودة ملدة قد تتجاوز  10سنوات إضافية .وبعبارة أخرى
فإن احلكومة تعتدي على حقوق هذا العامل مرتني :األولى
حني تتواطأ مع املشغلني الذين يحرمونه من التصريح يف
الضمان االجتماعي ،والثانية حني تفرض عليه هشاشة

الشغل فيما تبقى من حياته املهنية.

وتوجيهات املؤسسات املالية الدولية.

إن شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية إذ تستنكر استمرار
الــدولــة يف تعميق وتوسيع هشاشة الشغل ،تدعو احلركة
النقابية واحلقوقية والدميقراطية إلى التصدي العملي لهذا
الهجوم اجلديد على حقوق الطبقة العاملة واإلسراع يف بلورة

كما أشاع القانون اجلديد نوعا من الضبابية واخللط حني

إن خلفية واضــعــي القانون اجلــديــد واضــحــة وتتجلى يف

الصيغ النضالية الوحدوية الكفيلة باحلفاظ على ما تبقى

اعتبر املعارض العمومية واألنشطة الترفيهية ضمن احلاالت

إضفاء الشرعية على ممارسات الباطرونا وشركات التشغيل

من املكتسبات االجتماعية وإقرار احلقوق واملطالب األساسية

االستثنائية التي تبرر تشغيل عمال بعقود محدودة بغض

املــؤقــت التي تخرق معايير الشغل وضمنها تلك املتعلقة

طنجة

عامل رشكة " امانور" التابعة للمجموعة
الفرنسية "فيوليا"

يــخــوض عــمــال شــركــة"امــانــور" إضــرابــا عن

وقد رد العمال بشكل صريح برفض اإلفراغ

العمل واعتصاما مفتوحا أمام مقرات الشركة

ولو على حساب أجسادهم بعد أكثر من سبعة

بكل من طنجة والرباط وتطوان منذ  21يناير

أشهر من النضال والصمود يف ظــروف مادية

 2020من اجل مطالبهم العادلة واملشروعة ويف

واجتماعية جــد صعبة تعمقت أكثر بسبب

مقدمتها إرجــاع العمال املطرودين وضمنهم

تداعيات جائحة كورونا وعدم استفادتهم من

الكاتب العام واحترام حرية التنظيم النقابي.

تعويضات صندوق كورونا بسبب رفض الشركة

وعوض تلبية مطالبهم جلأت الباطرونا الى
سياسة التماطل والتجويع واالنتقام وحبك

التصريح بهم لدي الصندوق الوطني للضمان

ا الجتما عي .

املؤامرات بتواطؤ مكشوف من طرف السلطة

وقد اصدر املكتب النقابي بيانا بتاريخ 26

ومندوبية الشغل وتوظيف القضاء لتخويف

غشت  2020نــدد فيه بكافة أشــكــال التآمر

وترهيب العمال حيث تفاجأ العمال بقدوم

عــلــى الــعــمــال ،ودعـــا الــســلــطــات احملــلــيــة إلــى

عــون قضائي إلــى املعتصم بطنجة مصحوبا

الــتــزام احلــيــاد.كــمــا دعــا املــركــزيــة النقابية

مبــمــثــلــي الــســلــطــة يـــوم الــثــاثــاء  26غشت

االحتاد املغربي للشغل املنضوين حتت لوائها

إلبالغهم بصدور قرار من الوكيل العام يقضي

واإلطــــارات احلــقــوقــيــة واإلطــــارات املناضلة

بإفراغ مقر االعتصام من املعتصمني والتهديد

وجميع املناضلني الشرفاء إلى تقدمي املزيد

باستعمال القوة يف حالة عدم تنفيذ القرار.

من الدعم ملعركة العمال.

للشغيلة والكادحني عموما.

العرائش

معاناة عامل/ات خيل كوميز لتعليب
السمك بالعرائش

خاض عمال وعامالت شركة "خيل

دفـــع ب"االحتـــــاد الــعــام لــلــمــقــاوالت

كــومــيــز" لتصبير السمك بالعرائش

بــاملــغــرب" لــلــتــدخــل بــعــد مـــرور أربــع

املنضوون حتت لــواء االحتــاد املغربي

ســاعــات عــلــى اإلضــــراب كــوســيــط من

لــلــشــغــل إضـــرابـــا عـــن الــعــمــل يــوم

اجــل فــتــح احل ــوار بــن إدارة الشركة

األربـــعـــاء  05غــشــت  2020بجميع

واملكتب النقابي حتت إشراف السلطة

وحـــدات الــشــركــة للمطالبة بتلبية

احمللية ومندوبية الشغل،وهو ما مت يف

ملفهم املطلبي سواء يف جانبه املادي

اليوم املوالي لإلضراب

حيث التزمت

او على مستوى شروط العمل وتوفير

إدارة الشركة بتلبية مطالب العمال/

مــســتــلــزمــات الــســامــة والــوقــايــة من

ات مبــا يف ذلـــك الـــزيـــادة يف األجـــور

فــيــروس كــورونــا خــاصــة وان الشركة

والــتــعــويــض ع ــن الــعــطــلــة الــســنــويــة

قد عرفت إصابة العديد من العمال

مقابل التزام املكتب النقابي بتعليق

والعامالت

اإلضــراب.وقــد ساهمت شبيبة النهج

سابقا .

وقد عرف اإلضراب جناحا باهرا اذ
عرف مشاركة أزيد من  820عامل/ة
يف الــتــزام تــام بشروط السالمة .مما

الــدميــقــراطــي يف إجن ــاح هــذه احملطة
الــنــضــالــيــة عــلــى مــســتــوى الــتــنــظــيــم

و ا لتعبئة .

قضايا عاملية وحقوقية
4
معاناة عامل النظافة من القهر
العامالت الزراعيات وجشع الباطرونا
واإلستغالل
العدد 375 :

من  15إلى  21شتنبر 2020

* مت تأكيد إصابة حوالي  90عامل وعاملة

 -انــقــاب " بيكوب" ر يــوم  9غشت 2020

بكوفيد 19يف محطة التلفيف بايت ملول

بــدار أوالد زيــدوح بإقليم الفقيه بــن صالح

بــســبــب غــيــاب شــــروط الــوقــايــة والــســامــة

كانت تقل عماال وعامالت يشتغلون بإحدى

واإلجـــراءات االحــتــرازيــة ملواجهة الفيروس

الضيعات الفالحية وقــد أسفر احلــادث عن

عــلــى مــســتــوى وســائــل الــتــعــقــيــم والــنــظــافــة

جرح  11منهم/هن بينهم/هن ثالث يف حالة

والتباعد اجلسدي والنقل وغيرها .ويعود

خــطــيــرة نــقــلــوا عــلــى الــفــور إلــى املستشفى

ذلك إلى جشع الباطرون الذي ال تهمه سوى

اجلهوي ببني مالل

األربــــاح وتــواطــؤ الــســلــطــات املــعــنــيــة وغــيــاب
املراقبة والتتبع رغــم املاسي والــكــوارث التي

لتلقي العالج.

 يخوض عمال وعامالت شركة "فروتاسراك ــي ــل" بــاشــتــوكــة ايـــت بــاهــا املــنــضــوون يف

خاض عمال شركة س أو س للنظافة

الدميقراطية للشغل بــاوطــاط احلــاج

يف وجدة واملنضوون يف النقابة الوطنية

وقــفــة احــتــجــاجــيــة بــتــاريــخ  17غشت

للجماعات الترابية والتدبير املفوض

 2020احتجاجا على طرد  28من عمال

(ك د ش) إضرابا انذاريا ملدة  48ساعة

وعامالت ببلدية املدينة يف خرق سافر

ابتدءا من يوم األربعاء  26غشت 2020

لقوانني الشغل .ويشار إلى أن منهم من

أمام باب مقر الشركة للمطالبة بتوفير

اشتغل أكثر من  18سنة ليجد نفسه يف

شــروط العمال وخاصة شــروط الصحة
والــســامــة وفــتــح حـــوار جــاد وحقيقي
بشان مطالب العمال لتحسني أوضاعهم

االجتماعية .

حتول الوحدات اإلنتاجية إلى بؤر وبائية.

اعتصاما مصحوبا مببيت ليلي منذ  27غشت

* مازالت مــعــركــة عــامــات وعــمــال شركة

امــام مقر الشركة بايت باها احتجاجا على

"روزا فــلــور" الفالحية باشتوكة ايــت باها

توقيف العمل والتهديد بالطرد الغلبية

املــطــروديــن/ات مــن الــعــمــل مــنــذ مــدة بــدون

الــعــمــال/ات وعــدم تــاديــة العطلة السنوية

حــصــولــهــم/ن عــلــى حــقــوقــهــم/هــن مستمرة
مــن احــتــجــاجــات واعــتــصــامــات انــتــقــلــت من
امــام مقر الــشــركــة الــى مقر عمالة االقليم
 .فــقــد خــاضــوا/ن اعــتــصــامــا مــع مبيت ليلي
يـــوم اخلــمــيــس  26غــشــت  2020أمـــام مقر
عمالة اإلقليم بعدما لالحتجاج على تنصل
السلطات اإلقليمية من التزاماتها ومتاطلها
يف تنفيذ القانون وارغام املشغل على احلوار

وتاخير االجرة.

 -انــقــاب "بــيــكــوب" يــوم السبت  29غشت

متنوعا من وقفات واعتصامات مت تدشينه
بوقفة احتجاجية اما باشوية "ايت عميرة

يوم  2شتنبر .2020

* تستمر مأساة العمال/ات الزراعيني/ات
مــع وســائــل الــنــقــال مــن تكديس يف شاحنات
وبيكوبات متهرئة ومتقادمة وحوادث مروعة
أودت بحياة الــعــديــد مــنــهــم/هــن.وآخــر هذه
املاسي:

للشغل وعمال شركة "أرمــا" املمنوعني

الــوطــنــي يــخــوضــون نــضــاالت متواصلة

انذاريا عن العمل ملدة  48ساعة يومي 7

ضد الشركات املشغلة املدعمة من طرف

و 8شتنبر  2020وقفتني احتجاجيتني

السلطة واملجالس اجلماعية كاجلديدة

األولى أمام مجلس املدينة والثانية أمام

والــقــنــيــطــرة والــســعــيــديــة وبــنــي مــال

املــراب اجلماعي بانفا وذلــك احتجاجا

وغــيــرهــا ملــواجــهــة االســتــغــال املكثف

على األوضــاع املزرية التي يعانون منها

واحل ــي ــف الــــذي يــتــعــرضــون لـــه على

وانعدام وسائل العمل والوقاية يف ظل

انتشار وباء كورونا باملدينة.

* سيخوض عــمــال النظافة بشركة

*ويخوض عــمــال الــنــظــافــة لشركة

"مــيــكــومــار" مبــرتــيــل املــنــضــوون حتت

"امارا" بالقنيطرة املطرودين من العمال

لـــواء االحتــــاد املــغــربــي لــلــشــغــل وقــفــة

منذ عيد األضحى وعددهم  20عامال

احتجاجية يــوم اخلميس  10شتنبر

مدعمني مــن طــرف زمالئهم ونقابتهم

 2020أمــام مقر اجلماعة الترابية يف

املــنــضــويــة حت ــت لــــواء الــكــنــفــدرالــيــة

إطــار البرنامج النضالي الــذي سطروه

الدميقراطية للشغل اعتصاما مفتوحا

احتجاجا على جتاهل اإلدارة

مللفهم

امام مقر الشركة للمطالبة بإرجاعهم

املــطــلــبــي وعـــدم تفعيل بــنــود محاضر

إلى العمل واحترام حقهم يف االستقرار

االتفاقات املبرمة مع مكتبهم النقابي

يف الشغل.

*خاض االحتــاد احمللي للكنفدرالية

حتت إشــراف مديرية الشغل والسلطة

احمللية .

بني مالل

مدير أكادميية بني مالل يدشن املوسم مبتابعات قضائية انتقامية :

ضواحي تزنيت كانت تقل عامالت زراعيات

يوم اخلميس  10شتنبر  2020جولة

ڤيال مجانا ،كما فضح ما يحصل يف بعض

عـــائـــدات م ــن إحــــدى الــضــيــعــات الــفــاحــيــة

جــديــدة مــن ج ــوالت محاكمة اجلامعة

الصفقات والتدبير العسكري للقطاع

باشتوكة ايــت بــاهــا.وقــد أســفــر احل ــادث عن

الوطنية للتعليم  -التوجه الدميقراطي

والــذي جعل أكادميية بني مــال حتتل

إصــابــات عــديــدة يف صــفــوف الــعــامــات ووفــاة

 -يف شــخــص كــاتــبــهــا اجلــهــوي املــنــاضــل

املرتبة األخيرة يف نتائج الباكالوريا على

عاملة وهــي تلميذة من أســرة فقيرة تضطر

اسماعيل أمرار من طرف مدير أكادميية

للعمل يف الــعــطــل ملــســاعــدة أســرتــهــا ولــشــراء

بــنــي مــــال الــــذي يــســتــعــمــل مــحــامــيــة

ومتكني العمال/ات متكني حقوقهم املشروعة .لوازم الدراسة.
وقد سطر العمال والعامالت برنامجا نضاليا

التابعني

للكونفدرالية

الدميقراطية

ويذكر أن عمال النظافة على الصعيد

يف ظل مخاطر انتشار فيروس كورنا.

تعرضت لها الطبقة العاملة وطنيا من جراء

* خاض عمال النظافة بشركة"افيردا"

مــن حــريــة التنظيم الــنــقــابــي إضــرابــا

مستوى أجورهم و ظروف عملهم املزرية

اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي ( ا م ش)

األخير يف الشارع بدون دخل وال حقوق.

وتتحمل الباطرونا والسلطات املسؤولية
عن هــذه احلــوادث نظرا لعدم توفير وسائل

األكادميية لالنتقام من املناضلني عوض أن
تنكب على ملفات السكنيات احملتلة وتلك
املمنوحة إلرضاء األصهار واملعارف...

النقل املناسبة واإلنسانية وغياب املراقبة

اسماعيل أمــرار فضح تبذير املــال

والــتــواطــؤ املــكــشــوف للسلطات الــتــي تغمض

الــعــام و حــصــول مــديــر األكــادميــيــة على

األعــن عــن هــذه الــتــجــاوزات ارضـــاءا ملصالح

تعويضات مهولة ،يف الوقت الذي تعيش

الباطرونا وسيادة الرشوة والفساد.

فيه املـــدارس فــقــرا مــرعــبــا ،واســتــفــراده
بتعويضات غير مبررة مبا فيها تعويضه
بٱالف الدراهم شهريا عن السكن و املاء و
الكهرباء يف الوقت الذي يستفيد فيه من

املستوى الوطني ...

اسماعيل أمــرار رفــض رهــن طابعه
لنزوات املــســؤول ،يف الوقت الــذي تكالب
فيه رباعي من ٱكلي اجليفة على منح
قــواعــدهــم وتنظيماتهم عــربــون متلق
واســتــزالم ملــن ال يــرى فيهم ســوى كالب

حراسة ...

ال لتجرمي النضال النقابي املكافح
باملتابعات الكيدية واالنتقامية ،عاشت
اجلــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــتــعــلــيــم وعـــاش

املناضلون النقابيون الشرفاء ...
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من تاريخ الحركة العاملية

خمسون سنة بعد أتسيس "منظمة إىل األمام"
راهنية وملحاحية مرشوعها  :بناء حزب الطبقة العاملة
خمسون سنة مرت على تأسيس املنظمة املاركسية-اللينينية
املغربية "إلى األمــام" ،خمسون سنة شهد فيها العالم واملغرب
تغيرات كثيرة لعل أهمها :
 وصول االمبريالية ،بقيادة الواليات املتحدة االمريكية،مستوى غير مسبوق من التعفن بسبب هيمنة الرأسمال املالي
االحتكاري واملفترس كشفته األزمة الهيكلية التي انفجرت يف
 2008وعمقته جائحة كوفيد  19 -مهددة نصف الطبقة العاملة
العاملية بالتسريح والنصف اآلخر بالهشاشة ،والفالحني الصغار
والفقراء بالتشرد ،وأغلب فئات الطبقات الوسطى باإلفالس
والبيئة باملزيد من التدمير

.

 تعمق أزمة الدميقراطية البرجوازية وانفضاح جوهرهاكدكتاتورية ضد الشعوب ،وخاصة الطبقة العاملة

.

 انهيار الكتلة الشرقية ،بقيادة االحتاد السوفيتي ،وانتقالالعالم من القطبية الثنائية إلى هيمنة القطب الواحد ،القطب
االمبريالي ،بقيادة الواليات املتحدة االمريكية ،ثم التراجع
التدريجي للهيمنة االمبريالية على العالم والوالدة العسيرة
لعالم يتسم بالصعود السريع للصني كقوة اقتصادية وعلمية
وتكنولوجية رائدة ،وبداية تشكل قطب مناهض لإلمبريالية،
وخاصة اإلمبريالية االمريكية الــذي ينفضح ،أكثر فأكثر،
جوهرها العدواني ضد الشعوب ،ويف مقدمتها الطبقات العاملة،
وضد الطبيعة واحلياة فوق كوكبنا

الطبقية السائدة واالمبريالية من جهة والطبقة العاملة وعموم
الكادحني من جهة ثانية تناقض عدائي وبالتالي ال سبيل حلله
بواسطة االصالحات ،بل املطلوب هو النضال من أجل تغييره
بشكل جذري

.

لقد فشل الفكر التوفيقي االصالحي ل" احلركة الوطنية"
بسبب طبيعتها الطبقية البرجوازية فشال ذريعا يف حتقيق
مهام التحرر الوطني والبناء الدميقراطي التي أصبحت منوطة
بالطبقة العاملة وحلفائها املوثوقني (الــفــاحــون الفقراء
والصغار وكــادحــو األحــيــاء الشعبية) .وأمــام االنهيار املــدوي
ألحزاب "احلركة الوطنية" والضعف البنيوي اخلطير للقوى
االصالحية ،ليس أمام املناضلني واملناضالت اجلذريني(ات) من
خيار سوى النضال والعمل املثابر واملستمر والوحدوي من أجل
املساهمة ،بجانب طالئع العمال والكادحني ،يف بناء احلزب
املستقل للطبقة العاملة وجبهة الطبقات الشعبية.
يشهد للحركة املاركسية  -اللينينية املغربية ،وخاصة منظمة
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عبد اهلل احلريف

مهمة بناء حزب الطبقة العاملة ،باالرتكاز على تقييم وتقومي
التجارب وعلى التفاني والكفاحية يف خدمة مصالح الكادحني

.

لكن لم تنج منظمة "إلــى األمــام" من االخطاء التكتيكية:
نذكر منها الصراع الصدامي ضد النظام انطالقا من اعتبار أن
الثورة على األبواب ،الصراع الفوقي مع البيروقراطية النقابية،
اعتبار الشبيبة املدرسية طليعة تكتيكية...كما أسقطت على
الواقع املغربي شكل حسم السلطة :االنتفاضة بالنسبة ملنظمة
" 23مارس" والشكل الذي اتخذته حرب التحرير الشعبية يف
الصني بالنسبة ملنظمة "إلى األمام"

.

لقد اعتبر النهج الــدميــقــراطــي نفسه شكال مــن أشكال
االستمرارية السياسية والفكرية للحركة املاركسية-اللينينية
املغربية ،وخاصة "منظمة إلى األمام" .ويف هذا اإلطار ،طرح على
نفسه ،منذ تأسيسه ،كمهمة مركزية بناء التنظيم السياسي
للطبقة العاملة وعموم الكادحني التي طورها يف مؤمتره الرابع
مــن خــال اإلع ــان عــن حتمل مسئوليته التاريخية لبناء

.

 انفضاح طبيعة االستقالالت التي عرفتها الدول املستعمرةأو الشبه مستعمرة كانتقال من استعمار مباشر إلى استعمار
جديد غير مباشر؛ وذلك بسبب قيادة حركات التحرر الوطني
من طرف البرجوازية الوطنية أو البرجوازية الصغرى ،يف حني أن
الدول التي قادت فيها االحزاب الشيوعية حركة التحرر الوطني
واملرتكزة إلى الطبقة العاملة والفالحني الصغار والفقراء (الصني
وفيتنام وكوريا الشمالية) ،استطاعت فرض سيادتها واستقاللها
احلقيقي وليس الشكلي .أما يف كوبا ،فإن توفر نواة شيوعية يف
قيادة حرب العصابات ودور الفالحني والطبقة العاملة (العمال
الزراعيني والبروليتاريا احلضرية) يف الثورة كان لهما دور حاسم
يف جتذر املسار الثوري

.

 ومنذ انفجار أزمــة الرأسمالية ،انطلقت ،يف منطقتنا،ســيــرورات ثورية وشهدت مناطق أخــرى انتفاضات وحركات
شعبية قوية (فرنسا واإلكــوادور والتشيلي والواليات املتحدة
االمريكية )...استطاعت خلخلة األوضــاع السياسية ،لكنها
لــم تستطع ف ــرض تــغــيــيــرات جــذريــة لألنظمة السياسية
واالقتصادية-االجتماعية القائمة ،والسبب األســاســي هو
غياب أو ضعف احلزب املستقل للطبقة العاملة وغموض البديل
الشعبي

.

 ويف منطقتنا العربية واملغاربية ،يتأكد ،يوما بعد يوم،أن العدو اللدود للشعوب هو الثالوث املشكل من االمبريالية،
وخاصة االمريكية ،والصهيونية والرجعية .كما يتأكد أن الوحدة
الضرورية لشعوب املنطقة ال ميكن أن تبنيها البرجوازية التبعية
التي همها الوحيد هو توحيد أسواق املنطقة لفائدتها وفائدة
أسيادها اإلمبرياليني ،وأن الوحدة ستبنيها الشعوب حتت قيادة
الطبقة العاملة وأنها ال ميكن أن تنبني على الضم واإلحلاق ،بل
على الدميقراطية والتعددية والندية

.

 بروز وتقوية التيارات الهوياتية التي غالبا ما استعملتهاوتستعملها االمبريالية ضد قوى اليسار التي تركز على الصراع
الطبقي وضد األنظمة التي تواجه هيمنتها

.

 أثبتت جتربة بالدنا ،خالل أكثر من ستني سنة ،أن اجلوهراالستبدادي للنظام القائم ال زال سائدا ،رغم الدساتير املتتالية
املمنوحة واالنتخابات واملؤسسات "الدميقراطية" املزعومة وأن
النظام االقتصادي-االجتماعي السائد هو النظام الرأسمالي
التبعي والريعي املناقض ألية تنمية مستقلة حقيقية .كما
يتأكد أن التناقض بني النظام السياسي(املخزن) والكتلة

"إلى األمام" ،أنها :
 طرحت على نفسها كمهمة مركزية بناء احلزب املستقلللطبقة العاملة املسلح باملاركسية ،كمنهج للتحليل ونظرية الثورة
يف ظل منط االنتاج الرأسمالي ،تغتني باستمرار باالستفادة من
املمارسة النضالية والتطور العلمي .هذه املهمة التي تخلى عنها
احلزب الشيوعي املغربي

.

 أحدثت القطيعة مع التحريفية التي جــردت املاركسيةمن روحها الثورية لتبرير التعاون الطبقي وتنكرت ،بالتالي،
لإلرث اللينيني الذي اعتبر أن اإلمبريالية هي املرحلة األعلى
للرأسمالية وعصر الثورات االشتراكية

.

 أحدثت القطيعة مع االصالحية التي تعني الوهم بإمكانيةالتغيير اجلذري للنظام السائد بواسطة اصالحات متدرجة،
ويف نفس اآلن ،أكدت ضرورة النضال من أجل االصالحات

.

 أحدثت القطيعة مع فكر " احلركة الوطنية " التوفيقيوأكدت مركزية الصراع الطبقي

.

 أحدثت القطيعة مع الفكر الشوفيني وتبنت موقف حقتقرير مصير جماهير الصحراء الــذي طورته منظمة "إلى
األمام" من خالل تبني والدفاع عن موقف حق الشعب الصحراوي
يف تقرير مصيره

.

 اعتبرت أن القضية الفلسطينية قضية وطنية وأن عدوشعوب األمــة العربية هو الثالوث :اإلمبريالية والصهيونية
والرجعية

.

كما تربى مناضلو(ات) احلركة املاركسية-اللينينية ،وخاصة
"إلى األمام" ،على الوفاء للمبادئ التي ضحى من أجلها شهداؤنا
ومناضلونا يف السجون واملعتقالت ويف الساحة النضالية وعلى
اإلصرار ،رغم الضربات القمعية املتتالية ،على استمرار يف اجناز

حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ودعوة املاركسيني(ات)
إلى النقاش حول هذا املشروع العظيم .وبلور خطة وبرنامجا
للتحضير لإلعالن عن هذا احلزب يف مؤمتره الوطني اخلامس

.

ويشهد للنهج الدميقراطي أنه تشبث ،يف أحلك فترات الردة
والتراجع ،بالقطائع التي أجنزتها احلركة املاركسية-اللينينية
املغربية ،وخــاصــة "منظمة إلــى األمـــام" ،وتفاني مناضالته
ومناضليه يف الدفاع عن مصالح اجلماهير الشعبية والكادحة
بشكل خاص وتواجدهن(م) يف مختلف واجهات النضال الشعبي

.

لم تتوقف منظمة "إلى األمام" عن االجتهاد لتطوير خطها
الفكري والسياسي حيث عرفت نقاشات عميقة حول قضايا
هامة :تاريخ الشعب املغربي وهويته ،قضايا االستراتيجية
والتكتيك ،متفصل احلــزب مع التنظيمات الذاتية املستقلة
الشعبية...وطور النهج الدميقراطي هذه االجتهادات
للجماهير
ّ
وبلورها يف وثائق صادقت عليها مؤمتراته الوطنية ،وخاصة
وثيقة "اإلطار املرجعي للنهج الدميقراطي" واطروحات املؤمتر
الوطني الرابع

.

هكذا اعتبر أن سيرورة تشكل شعبنا أدت إلى انقسامه إلى
كمبراودر ومالكي األراضي الكبار (ونظامهم السياسي املخزني)
يشكلون كتلة طبقية سائدة من جهة ،ومن جهة ثانية طبقة
عاملة وكادحني غير عمال( فالحون صغار ومعدمني ،كادحو
األحياء الشعبية) وطبقات وسطى وانقسام املجال إلى مناطق
تتركز فيها الثروة حيث متتص خيرات البالد لفائدة الرأسمال
العاملي ويف مقدمته الرأسمال الفرنسي ولفائدة الكتلة الطبقية
السائدة وهي باألساس السهول األطلسية مع جيوب يف املناطق
املنجمية تتركز فيها الطبقة العاملة ويتمظهر فيها الصراع
كصراع طبقي ومناطق شاسعة تعاني من التهميش يتمظهر
الصراع الطبقي يف املناطق املهمشة كصراع من أجل رفع التهميش

.
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الوضع السيايس الراهن ومهام اليسار املناضل
يسعى هذا املقال إلى تسليط قليل من الضوء على الوضع
العام ببالدنا وإبــراز أهم سماته العامة واقتراح إجــراءات
عملية للنضال من أجل التغيير الدميقراطي

.

يف التشخيص العام:

يتسم الوضع العام ،بأزمة خانقة ،تتجسد ،اقتصاديا ،يف
انحسار نسبة النمو يف  ،)2019( 2,9%وناقص  5%يف ظل
جائحة كورونا ،وتدني الدخل الفردي (الرتبة  122عامليا
حسب تصنيف منتدى االقتصاد واألعمال باألمم املتحدة
لسنة  ،)2018وارتــفــاع العجز التجاري املغربي21,72( ،
مليار دوالر سنة  ،)2019وبــلــوغ حجم الــديــن اخلارجي
 339,8مليار درهم عند متم ( 2019حسب تقرير إحصائي
لــوزارة املالية(؟؟؟) ،وبلوغ الدين الداخلي  558,3مليار
درهم عند نهاية أبريل ،2019ومواصلة سياسة االقتراض
املدمرة لالقتصاد املغربي ،إذ بلغ حجم املديونية 93%
من الناجت الداخلي اخلام،واستمرار نهج النظام املخزني
لسياسة اقتصادية طبقية ،عوض أن تقوم على التخطيط
االستراتيجي لبناء اقتصاد وطني متحرر ومتمحور حول
حاجيات ومصالح شعبنا،فإنها تقوم على تقوية اقتصاد
الريع وتفويت مؤسسات الشعب العمومية إلى البورجوازيني
اجلشعني الذين ال تهمهم إال األرباح حتى ولو كان ذلك على
حساب مصلحة الوطن والشعب وقواه املنتجة

.

وطبيعي أن تنعكس هذه األزمة االقتصادية على األوضاع
االجتماعية لألغلبية الساحقة من جماهير شعبنا ،وخاصة
على القطاعات احليوية كالشغل والصحة والتعليم،ففي
مــجــال الــشــغــل،فــإن مــا ال يــقــل عــن  58,3%مــن السكان
النشيطني يوجدون خارج دائرة الشغل ،فأزيد من  13مليون
و 970ألف مواطن(ة) من بني أكثر من  25مليون شخص ممن
تتجاوز أعمارهم  15سنة،يوجدون خارج سوق الشغل،أما
الذين متكنوا من ولوج سوق الشغل ،فإن مليونا و 679ألف
منهم يشتغلون دون أجر،وتبلغ نسب املشتغلني/ات دون
أجر  39,3%يف صفوف النساء ،و 45,5%يف صفوف الشباب
أقل من  25سنة ،و 11,2%لدى البالغني  45سنة فما فوق،
و 21,2%بالنسبة لألشخاص بدون شهادة ،و 9,9%بالنسبة
حلاملي الشهادات،مع العلم أن أغلبية األجــراء ال يتلقون
احلد األدنى لألجر ،يضاف إلى ذلك أن  273000شخصا يف
سن العمل غادروا سوق الشغل قبل جائحة كورونا،وحوالي
 900000فقدوا عملهم خالل اجلائحة،يضاف إليهم جميعا
مليون و 107آالف شخص من املعطلني،هذا الوضع جعل أكثر
من  20مليون مغربي(ة)يوجدون يف وضعية فقر حاد ضمنهم
حوالي ثمانية ماليني يعيشون حتت عتبة الفقر.
أما القطاع الصحي العمومي فهو يف وضعية كارثية،فإنفاق
الدولة عليه ال يتجاوز  5%من امليزانية العامة وأقل من 2%
من الدخل الوطني وأقل من  5%من الناجت الداخلي اخلام
(توصي منظمة الصحة العاملية مبا ال يقل على  )12%يضاف
إلى ذلك قلة ورداءة املستشفيات واملستوصفات والتجهيزات
واخلصاص املهول يف املــوارد البشرية،وتسليع الولوج إلى
الصحة عبر استنبات وتشجيع القطاع اخلاص مما يجعل
األغلبية الكبيرة من اجلماهير الشعبية الكادحة غير قادرة
على الولوج إلى العالج والــدواء خاصة بالنسبة لألمراض
املعقدة كأمراض القلب والشرايني والقصور الكلوي واألمراض
النفسية والعقلية والسرطان وااللتهاب الكبدي،التي تتطلب
عالجات مستمرة بينما يصطدم املصابون بهذه األمراض
بأثمنة خيالية لألدوية والتجهيزات الطبية املتعلقة بها
تفوق بأضعاف إمكانياتهم وقدراتهم الشرائية ،وهو ما يدفع

عبد السالم العسال

حوالي  20%منهم إلى بيع ممتلكاتهم واللجوء إلى االقتراض
(ومنهم من يلجأ إلــى التسول) لتسديد فــاتــورات العالج
واالستشفاء واألدويـــة ،وكخالصة فــإن هــذا الوضع الهش
لقطاع الصحة يف املغرب ،والــذي عرت جائحة كورونا عن
الكثير من مساوئه،جعل ماليني املواطنني/ات محرومني/ات
من حقهم/ن األساسي يف الصحة ،وبالتالي جعل املغرب يحتل
املراتب املتأخرة يف سلم الترتيب اخلاص باحلق يف الصحة

إن هذه األزمة
الخانقة،التي تجد
أساسها الماد ي
في طبيعة النظام
السياسي التبعي
والالوطني ،تفرض على
قو ى اليسار الحقيقي ذات
المصلحة في التغيير،رص
صفوفها ووضع خالفاتها
جانبا والنضال بشكل
وحدو ي مشترك على
مختلف القضايا ذات
االهتمام المشترك
وفق برنامج نضالي
واضح في معالمه
وأهدافه
والولوج إلى العالج والدواء( ،املرتبة  89عامليا) حسب تقرير
"مؤشر الرعاية الصحية نومبيو لعام  ،"2019ليس فقط على
املستوى العاملي واإلقليمي ولكن أيضا حتى مقارنة بجيراننا
كاجلزائر وتونس أو ببلدان نخرتها احلروب كالعراق(،)86
ولهذا فال غرابة أن تكون الــدولــة مرتبكة ومهزومة أمام
انتشار جائحة كورونا ،حيث املصابون يتكدسون أو ميوتون
يف ردهات مستشفيات منعدمة اخلدمات أو يتركون ملعاجلة
أنفسهم يف منازلهم حتت تتبع أعوان السلطة عوض األطقم
الطبية والتمريضية املختصة.
وأما قطاع التعليم فوضعيته كارثية على كافة املستويات،
وعلى سبيل املثال فمن بني  1000جامعة مصنفة يف العالم
ال توجد أية جامعة مغربية (حسب تصنيف معهد التعليم
العالي التابع جلامعة شانغهاي جياو تونغ) وعشرات اآلالف
من خريجي اجلامعات ال يجدون شغال قــارا وأغلب نسب
للهدراملدرسي تتم يف اجلامعات املغربية(( )64%تقارير
املجلس األعلى للتربية والتكوين) ،بينما بلغت نسبة الهدر
املدرسي خالل املوسم الدراسي 38 ،2017-2018ألف و740
تلميذ(ة) بالتعليم االبتدائي و 183ألف و 218تلميذ(ة) يف
الثانوي اإلعدادي(حسب الوزارة الوصية) ،وتوقعت منظمة

اليونسكو ،أن  1.68مليون طفل مغربي سيجدون أنفسهم
خارج املدارس بحلول سنة  ،2030فيما يقدر عدد األطفال
الذين ال يذهبون إلى املــدارس ،يف الوقت الراهن بـ1.53
مليون طفل من الذين تــتــراوح أعمارهم بني  5و 17سنة،
(حسب تقرير لليونسف) ،كل ذلك يندرج يف سياق سياسة
ممنهجة لتخريب التعليم العمومي والقضاء عليه كحق
ومكتسب للشعب املغربي ،ويف هذا اإلطار مت مترير القانون
اإلطار الذي سيحول التعليم العمومي إلى سلعة باعتباره
سيصبح باألداء

.

مهام قوى اليسار:

إن هــذه األزمـــة اخلــانــقــة،الــتــي جتــد أساسها املـــادي يف
طبيعة النظام السياسي التبعي والالوطني ،تفرض على
قوى اليسار احلقيقي ذات املصلحة يف التغيير،رص صفوفها
ووضع خالفاتها جانبا والنضال بشكل وحدوي مشترك على
مختلف القضايا ذات االهتمام املشترك وفق برنامج نضالي
واضح يف معامله وأهدافه،وهو ما يتطلب منها،على اخلصوص،
ما يلي :
• اعتبار السياسات املعادية للتكتل الطبقي السائد
ونظامه السياسي املخزني تناقضا أساسيا وتوحيد اجلهود
للنضال ضدهما بشكل وحدوي منظم ومسؤول

.

• االشتغال اجلدي،بهم مشترك،لوضع حد لتشتت
قــوى اليسار،والعمل على إنضاج إدراكــهــا لضرورة احلاجة
للتكتل والتوحد على أرضية حتالفات حقيقية،مرحلية
واستراتيجية،وعلى قــاعــدة برنامج حــد أدنــى مشترك
ملناهضة هذا الوضع املتردي والفعل فيه لتغييره

.

• مناهضة هيمنة البيروقراطيات املقيتة املتسلطة
على املركزيات النقابية،التي تعمل على إفراغ العمل النقابي
مــن طابعه الكفاحي وحتــويــل النقابات إلــى بقرة حلوب
خلدمة مصاحلها الضيقة واستخدامها للطبقة العاملة عوض
خدمتها

.

• العمل بكل مسؤولية لتقوية اجلبهة االجتماعية
باعتبارها مكسبا حقيقيا للنضال ضد املخزن باعتباره
راعيا للفساد وللمفسدين ومصدرا لالستبداد ،فاجلبهة
االجتماعية تشكلت كاستجابة ملطلب شعبي وجماهيري ملح
بهدف توحيد جهود كافة القوى املناضلة املناهضة للمخزن،
وهــي مرشحة لقيادة النضال اجلماهيري والشعبي على
قاعدة برنامج واضح يضع يف أولوياته القضايا االجتماعية
األساسية كالدفاع عن التعليم والصحة العمومية والشغل
والسكن االجتماعي والعدالة االجتماعية واملساواة التامة،
ومناهضة نهب املال العام وتهريبه للخارج والتهرب الضريبي
والتحكم يف احلقل السياسي وتغول األجهزة القمعية ...وكل
ذلك يف إطار خطة وبرنامج عمل متوافق حولهما

.

• النضال من أجل وضع حد نهائي لالعتقال ألسباب
سياسية وجعل مطلب إطالق سراح املعتقلني السياسيني على
رأس أولويات النضال السياسي

.

وكــخــاصــة ،فــإن احلــاجــة أصبحت تــدعــو ،أكثر مــن أي
وقت سابق ،عموم املناضلني/ات التقدميني/ات ،وخصوصا
املاركسيني/ات منهم ،لتظافر اجلهود وتقوية العزم وتصليب
اإلرادة لإلسراع يف مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الــكــادحــن/ات كمهمة آنية ومستعجلة ،لتخليص شعبنا
من نظام مستبد وبناء مجتمع اشتراكي عادل يتسع لكل
جماهير شعبنا التواقة للحرية والكرامة والعدالة واملساواة

.

7
ملف العدد
يف تحوالت بنية الطبقة العاملة وتوسع الهشاشة واالستغالل
العدد 375 :

من  15إلى  21شتنبر 2020

يف سياق متابعة ومساهمة اجلريدة يف دينامية التنظيم نحو إعــان حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني وفتح نقاشات حول جوانب تهم هذه الدينامية
 ،وتعزيز حتليل التشكيلة االجتماعية خاصة مع التطورات التي تعرفها هذه
التشكيلة ومكوناتها الطبقية ارتباطا بالتطورات املادية للمجتمع  ،وخاصة
منها الطبقة العاملة،وما يطرحه ذلك من إشكاالت تهم تعريف الطبقة العاملة

 ،خصصت اجلريدة ملف هذا العدد إلعطاء املتتبع واملناضل نظرة راهنة يف
تعريف الطبقة العاملة ،انطالقا من اجتهادات مناضلني متابعني نظريا وميدانيا
للموضوع ،تهم استقصاء اجتاهات التطور الكمي والنوعي للطبقة العاملة ببالدنا
من جهة وتشخيص واقعي ألوضاع بعض مكوناتها من جهة أخرى خاصة يف القطاع
غير املهيكل ويف الوحدات الصناعية واخلدماتية األجنبية املستقرة باملغرب

.

بصدد التحوالت يف سوق الشغل وبنية الطبقة العاملة املغربية

عبداهلل لفناتسة

• اتــســم الــتــوزيــع القطاعي للشغل بــاملــغــرب يف العقود
الثالثة األخيرة بتحوالت كبرى ،نتيجة من جهة للتغيرات
االقتصادية والتكنولوجية العاملية وما تالها من تقسيم جديد
للعمل ،ومن جهة ثانية كانعكاس لتطور الرأسمالية التبعية
باملغرب وهيمنة اقتصاد الريع وحتكم الرساميل الكبرى التابعة
أو املقربة من القصر يف رسم السياسات العمومية االقتصادية
واالجتماعية

.

• فقد تراجعت حصة الشغل الصناعي مــا بــن سنتي
 2000و 2015من  %13.2إلى  %11.3بفعل تقلص األنشطة
الصناعية التقليدية (النسيج واأللبسة ،)...وهروب الرساميل
نحو قطاعات أكثر ربحية أو نحو تلك التي استفادت من
اإلعــفــاءات الضريبية والــدعــم العمومي السخي يف إطــار
املخططات القطاعية (املــغــرب األخــضــر ،وتسريع التنمية
الصناعية ،واالستراتيجية الطاقية ،وتطوير التنافسية
اللوجستيكية ،أليوتيس .)...فما عادت الصناعة التحويلية
متثل سوى  %10.3من مجموع الشغل ،وتشغل 1102000
شخصا (ضمنهم حوالي  1800طفل و 34000ممن جتاوزوا 60
سنة من عمرهم) .كما تراجعت الصناعة املنجمية ولم تعد
متثل سوى  %0.49وتشغل  52000شخصا.

• ويعتبر القطاع األول أي الفالحة والــغــابــات والصيد
البحري ،ثاني مــزود للشغل باملغرب بحيث ميثل  %40من
مجموع الشغل ويشغل  4043000نشيطا مشغوال ضمنهم
 45000طفال و 515000ممن جتــاوزوا  60سنة من عمرهم.
ومتثل النساء  %41من الشغل القروي

.

• أما اخلدمات فقد ارتفعت حصتها يف سوق الشغل يف نفس
الفترة ( )2000-2015من  %34.7إلى  ،%40.2أي بزيادة
متوسطة سنوية تقدر ب  87000فرصة شغل ناجتة عن خلق
 24000شغل بفرع التجارة وإصالح املعدات املنزلية ،و1300
شغل بفرع "اخلدمات الشخصية" و 11000شغل بالنقل
الطرقي و 9000شغل بالفنادق واملطاعم...
• وميثل قطاع البناء واألشغال العمومية  %9.7من سوق
الشغل ( 1042000شغيال).

وكانت هذه النسبة قد ارتفعت من  %6.2سنة  2000إلى
 %9.84سنة  ،2011ثم تراجعت إلى  %9.3بعد انفجار الفقاعة
املضارباتية التي دمــرت حوالي  70000منصب شغل سنتي
 2012و2013

.

• وهكذا ،ضمن حوالي  129000فرصة شغل كان االقتصاد
املغربي يخلقها سنويا ما بني  2000و ،2014لم يكن نصيب
قطاع الصناعة سوى  1000فرصة (كمتوسط سنوي) ناجتة
عن إحداث ( 4000يف الصناعة الغذائية و 4000يف احلديد
واألثــاث و 2000يف فــرع تركيب السيارات وصناعة اآلالت
الكهربائية) من جهة ،ومن جهة ثانية تدمير  9000منصب
شغل يف السنة بفرع النسيج واأللبسة

.

• تراجع التشغيل بالقطاع الصناعي يعكس أيضا املنحى العام
لالستثمار يف التكنولوجيا على حساب العمل .أي أن إنتاجية

العمل الصناعية استمرت يف اإلرتفاع باملوازاة مع االستغناء عن
آالف العمال والعامالت ،أي بعبارة أخرى ارتفاع مستمر لنسبة
االستغالل الرأسمالي للطبقة العاملة الصناعية

.

صحيح أن هذه اخلاصية مرتبطة بتطور منط اإلنتاج
الرأسمالي بشكل عــام ،لكنها تعمقت بفعل تطبيق برنامج
التقومي الهيكلي ابتداء من سنة  1983وتسارعت وتيرتها
بعد دخول املغرب لعدد من اتفاقيات التبادل احلر يف نهاية
التسعينات من القرن املاضي.
• منذ الثمانينات من القرن املاضي خضعت أغلب البلدان
الرأسمالية التبعية ومن ضمنها املغرب ،إلمــاءات إمبريالية
صارمة يف إطار ما سمي ببرامج التقومي الهيكلي حتت إشراف
املؤسسات املالية الدولية .وقد كان لهذه السياسات التي امتدت
ألكثر من ثالثة عقود آثار وخيمة على األوضاع االجتماعية
للجماهير الشعبية وعلى ســوق الشغل والطبقة العاملة
خصوصا

.

• كما أدى مسلسل اخلوصصة إلى تغيير الوضع القانوني
آلالف العامالت والعمال الذين انتقلوا من القطاع العام إلى
القطاع اخلــاص .بل إن العديد منهم مت تسريحهم من طرف
الرأسماليني اخلواص الذين استولوا على الضيعات واملنشآت
الصناعية واخلدماتية املخوصصة

.

إن مسلسل اخلوصصة لم يؤثر سلبا على أوضــاع العمال
وباقي املأجورين الذين فقدوا استقرارهم املهني ومكاسبهم
الشغلية فحسب ،بل ساهم أيضا يف املزيد من تركيز وسائل
اإلنتاج والثروة يف يد أقلية من الرأسماليني احملليني والشركات
متعددة االستيطان

.

 )10املؤسسات العمومية التي تشغل حــوالــي 130000
أجيرا أي  %15من شغيلة القطاع العام باملغرب ،خضع جزء
منها للخوصصة وملنطق السوق منذ الثمانينات من القرن
املاضي .مما أدى إلــى تراجعات يف مكتسبات أجرائها ،بدءا
بضرب استقرار العمل وتسريح اآلالف منهم إما بشكل مباشر
(صوديا ،كوماغري،السامير ،كوماناف )...أو غير مباشر عبر
"املغادرة الطوعية" ،وتشغيل أجراء جدد بعقود محدودة عن
طريق شركات الوساطة ...إلى غيرها من التراجعات التي مست
مكتسبات اجتماعية أخرى (كالتقاعد.)..،
 )11وتتميز شغيلة املؤسسات العمومية برصيدها النضالي
العريق ونسبة للتنقيب مرتفعة نسبيا وتعبئة نضالية عالية
ال حتدها سوى البيروقراطية والفساد النقابي املستشري يف
معظم هذه املؤسسات والذي تصونه الدولة وتغذيه.
إن جزءا كبيرا من مأجوري املؤسسات العمومية ينتمون
للطبقة العاملة املغربية ،ونعني بهم عمال وعامالت املؤسسات
العمومية السوقية (les établissements publics
 )marchandsأي تلك املقاوالت التي تنتج خدمات عمومية
مؤدى عنها أو تنتج سلعا وفقا لقانون السوق (النقل احلضري
والسككي واجلوي ،املاء والكهرباء ،الفوسفاط واألسمدة.)..
ذلك أن هذه املؤسسات أصبحت خاضعة بشكل تام لعالقات

اإلنتاج الرأسمالية وتنتج سلعا حاملة لقيمة تبادلية كباقي
السلع املعروضة يف السوق الرأسمالية .وبالتالي فإن الدولة
مالكة وســائــل اإلنــتــاج العمومية ،أصبحت متثل "باطرونا
عموميا" يستحوذ على فائض القيمة الذي تنتجه الطبقة
العاملة بهذه املؤسسات وحتوله لفائدة الطبقات السائدة

.

وهكذا بقدر ما يتقدم مسلسل تسليع اخلدمات العمومية،
فــإن مــأجــوري املؤسسات العمومية املنتجة لهذه "السلع"
اجلديدة يلتحقون بالطبقة العاملة املغربية

.

 )13أما املدرسون العاملون بالقطاع اخلــاص الذين بلغ
عددهم خالل املوسم ( %60( 67730 :)2015-2016منهم
نساء) ،فإنهم يشكلون جزءا من الطبقة العاملة املغربية .إذ
ال يجب النظر إلى األستاذ بالتعليم اخلــاص كمجرد مربي
لألطفال ،بل إنه "عامل منتج حني ينهك نفسه أثناء العمل
إلثراء مالك املدرسة ،عالوة على معاجلة رؤوس األطفال."...
فهو ينتج سلعة حاملة لفائض القيمة الذي يستحوذ عليه
الرأسمالي مالك املدرسة ،مقابل أجر أي ثمن قوة عمل األستاذ
اخلاضع لالستغالل الرأسمالي كأي عامل يف معمل أو ممرض
يف مصحة خــاصــة ...إال أن أغلب أساتذة القطاع اخلــاص ال
يرون أنفسهم عماال .لذلك فهم ينعزلون ،يف سعيهم لتحسني
أوضاعهم ،عن باقي مكونات الطبقة العاملة املغربية

.

 )14فضال عن ذلك ،ونظرا للطبيعة التبعية للرأسمالية
السائدة باملغرب وقيام العديد من الشركات اخلاصة بدور
املناولة لفائدة شركات عاملية ،فإن الطبقة العاملة املغربية
اخلاضعة أصــا الستغالل مضاعف ،ظلت تتأثر مباشرة
باألزمات املتسارعة التي هزت الرأسمالية العاملية يف العقود
األخيرة .هذه األزمــات ساهمت بدورها يف التحوالت الكمية
والنوعية العميقة التي ميزت بنية الطبقة العاملة املغربية.
والتي تسارعت (أي التحوالت) مع مطلع القرن احلالي على إثر
بدء العمل بعدد من اتفاقيات التبادل احلر التي وقعها املغرب
(االحتاد األوروبي ،2000 :تركيا ،2006 :أمريكا.)...2006 :
 )15سجل حجم الشغل خــال الفترة ،1999-2014
تراجعا ب  13600 :منصبا كمتوسط صــايف سنوي بقطاع
الفالحة و 7500منصبا بقطاع الصناعة .بل إن الوضع تفاقم
إثر األزمة الرأسمالية لسنة  2008حيث بلغ فقدان مناصب
الشغل بالقطاعني على التوالي  23900و .16500وباملوازاة ظل
قطاع اخلدمات يحدث  84500منصب شغل كمتوسط سنوي،
حيث أصبحت قطاعات اخلدمات والزراعة والبناء واألشغال
العمومية تستحوذ على نصيب األســد من مجموع الشغل
باملغرب ،علما بأن القطاعات املذكورة تتميز عموما بهشاشة
الشغل وتردي ظروف العمل

.

 )17وهكذا وأخــذا بعني االعتبار باقي فئات املأجورين
الذين أصبحوا خاضعني لعالقات اإلنتاج الرأسمالية (شركات
احلراسة والنظافة والبستنة ،وجمع القمامة ،والصالونات
العصرية للحالقة والتجميل ،ومؤسسات التعليم اخلــاص،
واملصحات اخلاصة)...
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الهشاشــة يف العمــل

مــا يــاحــظ مــن طــرف املهتمني واملتتبعني لتطورات
سوق الشغل ،هو أن الهشاشة أصبحت تفرض هيمنتها
عليه ،الشيء الذي يطرح حتديات كبيرة على احلركة
النقابية املناضلة والقوى اليسارية الطامحة لبناء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني

.

فماذا نعني بالهشاشة؟ وما هي أسبابها؟ أشكالها؟

أحجامها؟ وما هي السبل للتعاطي معها؟

سنحاول يف هــذه املقالة التفاعل مع هــذه األسئلة،
علما أن اإلجابة عنها تبقى يف آخر املطاف جماعية

.

 - 1يف مفهوم الهشاشة
نــعــنــي بــالــهــشــاشــة انــعــدام االســتــقــرار االقــتــصــادي
واالجــتــمــاعــي والنفسي الــنــاجــم عــن انــعــدام أو ضعف
الدخل الكفيل بتحقيق حد أدنــى من احلياة الكرمية،
وعدم ثبات املكتسبات القابلة للضياع يف كل وقت وحني،
وانعدام االستقرار على مستوى العمل ،وضعف أو انعدام
احلماية االجتماعية ،وضبابية يف املستقبل يتولد عنها
قلق دائم ،إن لم نقل انعدام الثقة فيه

بظاللها على األوضــاع ،هذا وبدل التوجه نحو معاجلة
أصــل الــكــارثــة ،هناك سعي حثيث لــلــدول الرأسمالية
املعنية إلى حتميل تبعاتها للطبقات العاملة والشعوب
 ،عبر املزيد من الهجوم على ما تبقى من املكتسبات،
وتكريس وتوسيع نطاق الهشاشة.

وعلى الصعيد احمللي ،فــإذا كانت الهشاشة مرتبطة
بالنظام االقتصادي السائد املبني على الريع ،واالحتكار،
واملــضــاربــة ،والتبعية لإلمبريالية ،وخــاصــة فرنسا،
فتطورها الــســيء ذو صلة بــأزمــات النظام الرأسمالي
العاملي ،وبالشروط القاسية الناجتة عن ثقل املديونية
والتي متليها املؤسسات االمبريالية  ،وعلى رأسها صندوق
النقد الدولي والبنك العاملي ،كالتقشف واخلوصصة

العدد 375 :

من  15إلى  21شتنبر 2020

عبد اهلل حسبـي

بدل الصناعات التحويلية ،واعتبار الدولة االستثمار يف
املوارد البشرية مجرد تكاليف تثقل كاهل امليزانيات ،فال
عجب إذن أن يصل االقتصاد إلى حافة اإلفالس ،والذي
عبر عنه رأس الدولة بإعالن فشل النموذج التنموي

.

هــذا ،وال يفوتنا أن نشير إلى أن ما سهل مترير تلك
السياسات الالشعبية واملــكــرســة للهشاشة على نطاق
واسع ،هو الضعف الشديد للحركة النقابية ،بحيث ال
تتجاوز نسبة املنخرطني  4%من املأجورين ،ناهيك عن
هيمنة البيروقراطية على النقابات؛ وتشرذم وضعف
انــغــراس الــقــوى الــيــســاريــة وســط اجلماهير الشعبية،
وغياب احلزب املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحني.

.

 - 2يف أسباب الهشاشة يف الشغل
على العموم حتتاج الرأسمالية إلــى جيش من اليد
العاملة الستغاللها عند احلاجة بأبخس ما ميكن من
األثمان ،وليشكل أداة ضغط على الطبقة العاملة لكبح
نضاالتها االقتصادية ،ووضع حد لطموحاتها السياسية
(بناء االشتراكية) ،ومن هذا املنطلق فالهشاشة هيكلية
يف النظام الرأسمالي ،لكن توسعها أو انكماشها رهني
مبوازين القوى يف الصراع بني الطبقة العاملة واجلماهير
الــكــادحــة مــن جهة والــبــورجــوازيــة ومــن يــدور يف فلكها
من جهة ثانية ،ففي فترات املد النضالي وتعاظم قوة
الطبقة العاملة والشعوب إثــر جنــاح الــثــورة البلشفية
وتــوســع نــطــاق حــركــات الــتــحــرر ،اســتــطــاعــت الطبقة
العاملة وعموم الشغيلة مراكمة مكاسب هامة اقتصادية
تنظيمية واجتماعية  ،وعلى رأسها االستقرار يف الشغل،
لكن مع دخول الرأسمالية يف أزمة خانقة يف سبعينيات
القرن املاضي ،واختالل موازين القوى لصاحلها ،عملت
البورجوازية على التأقلم مع الوضع اجلديد،واضعة
نصب أعينها احلفاظ على معدالت الربح من االنزالق،
وهــكــذا شنت منذ مطلع الثمانينيات هجوما مضادا
منسقا وقــويــا حتــت يافطة "النيولبيرالية" ،وهــو ما
ترجم عمليا من خــال تسليع اليد العاملة ،وتقليص
تكاليفها  ،واإلجهاز على مكتسباتها فيما يخص استقرار
العمل واألجور واحلماية االجتماعية ،مما أدى إلى تطور
الهشاشة بشكل ســيء ،وازداد الوضع ســوءا وقتامة مع
االنهيارات الكبرى التي طالت األنظمة البيروقراطية
يف بلدان أوربــا الشرقية واالحتــاد السوفياتي  ،وسيادة
الــلــيــبــرالــيــة املــتــوحــشــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي بفعل
االختالالت الكبرى يف موازين القوى لصالح الرأسمال،
الــذي أصبح يعمل جاهدا على فرض شروطه على قوة
العمل عامليا حتــت يافطة "الــعــوملــة الرأسمالية" عبر
إخضاعها لقانون العرض والطلب

.

وامللفت للنظر أن الرأسمال يف مواجهة هكذا وضعية،
والستعمال أقل ما ميكن من املــوارد البشرية  ،وحتقيق
أربــاح عالية وسريعة  ،جلأ إلــى توظيف التكنولوجيا
احلديثة ،ووجــه استثماراته باألساس نحو املضاربات
املــالــيــة والــعــقــاريــة ويف السلع واخلــدمــات على حساب
الصناعة والفالحة ،مما ساهم يف انفجار أزمة اقتصادية
ومــالــيــة حـــادة ســنــة  ،2008الزالـــت حــتــى اآلن ترخى

ومــرونــة الشغل  ،الــشــيء الــذي أدى إلــى تدمير ممنهج
لقوى اإلنتاج ،ناهيك عن ارتهان االقتصاد لالستثمارات
اخلارجية  ،والتساقطات املطرية ،وتركيزه على اخلدمات

والملفت للنظر
أن الرأسمال
في مواجهة هكذا
وضعية ،والستعمال
أقل ما يمكن من الموارد
البشرية  ،وتحقيق أرباح
عالية وسريعة  ،لجأ إلى
توظيف التكنولوجيا الحديثة،
ووجه استثماراته باألساس
نحو المضاربات المالية
والعقارية وفي السلع
والخدمات على حساب
الصناعة والفالحة

 - 3يف أشكال الهشاشة يف الشغل
تــتــعــدد أشــكــال الــعــاقــات الشغلية الــهــشــة ،ويبقى
التفاوت فيما بينها يختلف من حيث درجــة الشدة ال
غير ،وننوه هنا ألبرز أوجهها

.

أ -تداريب الدراسة والتكوين :Les stages
تشكل التداريب فرصا ثمينة للباطرونا للحصول
على يد عاملة مؤهلة دون مقابل ،وتغنيهم جزئيا عن
البحث عنها ،كما متكنهم من استغاللها إلى أقصى حد،
فاملتدرب للحصول على شهادة أو دبلوم جنده يتحمل
ظــروف العمل مهما كانت صعوبتها ،أو االستغالل مهما
كانت قساوته ،كما أنها أي التداريب متكن من انتقاء
أكثر األطر خنوعا

.

ب -فرتة االختبار وعقد الشغل محددة املدة:
تتيح شرعنة فــتــرات االخــتــبــار للباطرونا إمكانية
استغالل العمال واملستخدمني واألطــر أبشع استغالل،
والتخلص منهم دون أدنى تبعات بحجة أنهم لم يؤذوا
واجبهم كما يجب ،وهي فرصة تعفيهم من إبرام عقود
محددة املدة

.

كما يعد عقد الشغل محدد املدة أحد األوجه البشعة
لشرعنة الهشاشة ،فاألجير يفرض عليه اخلنوع وعدم
الدفاع عن حقوقه يف إطار نقابي مخافة فقدان الشغل

.

هذا ،وإذا كانت املدونة تتيح للمشغلني متديدها إلى
حــدود عامني يف القطاع الــفــاحــي ،وبــشــروط سهلة يف
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تمتة مقال الهشاشة يف العمل
القطاعات األخــرى ،فإن ما يجري على ارض الواقع ال
ميت بأية صلة بالقانون ،فلتفادي حتوله إلى عقد غير
محدد املــدة ،جند أن جل العقود تفسخ قبل موعدها،
وقــد جتــدد بــا حــدود ،ممــا يبقي األجــيــر على الــدوام
حتت رحمة املشغل

.

ج -مدة العمل:
شرعنت مــدونــة الشغل التخفيض مــن األجــر تبعا
للتخفيض من ساعات العمل ،وهو ما يؤدي إلى تراجع
الدخل ،وهــذا يشكل تراجعا خطيرا عن ما نص عليه
ظهير  18يونيو  1936من أن تخفيض ساعات العمل ال
يترتب عنه تخفيض األجر ،كما أنها أتاحت للمشغلني
عــنــد احلــاجــة تشغيل أجــرائــهــم خـــارج أوقـــات العمل
العادية ملدة ساعتني يف اليوم ،وقد تصل يف مجموعها
إلــى  100ساعة يف السنة ،مع عــدم إخضاعها للقانون

أن انتشار هــذا النوع من الشركات أصبح يتخذ شكال
سرطانيا ،وقــد غــزا بقوة القطاعات العمومية وشبه
العمومية والوظيفة العمومية

.

و  -رشكــات املناولــة:
شــركــات املــنــاولــة أو املــقــاولــة مــن الــبــاطــن (Sous-
 ،)traitanceهي مقاولة يف خدمة مقاولة أخرى ،بحيث
تقوم بذات النشاط الذي تقوم به املقاولة األصلية أو
بنشاط مكمل لنشاطها ،عمال هذه املقاوالت يتعرضون
الستغالل مضاعف ،وكثيرا ما يعانون من هضم احلقوق
التي تضيع ما بني الشركة األصلية والشركة املستغلة،
ناهيك عن اإلغــاق والتسريح اجلزئي أو الكلي مببرر
تراجع الطلبات ،أو تغيير وجهتها نحو شركات أخرى أو
دول أخرى

.

ز  -أشكال أخــرى:
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مرسوم توسيع العمل بالعقود احملددة املدة  ،والذي نشر
باجلريدة الرسمية بتاريخ  06غشت  2020حتت رقم
 ،2.19.793وهــو املرسوم الــذي حظي لألسف مبوافقة
النقابات األكثر متثيلية حسب تصريح وزيــر الشغل،
بالرغم من أن مضامينه أخطر من مضامني املشروعني
اآلنفي الذكر ،لكونه يضيف إلى احلاالت السبع املقررة
مبدونة الشغل حــاالت جديدة  ،ليصبح عدد احلاالت
التي ميكن اللجوء فيها إلى عقد الشغل محددة املدة 18
حالة ،وأكثر من ذلك فهو يوسع من دائرة القطاعات التي
ميكنها اللجوء إلى تلك العقود ،فبعد أن كانت الفقرة
األخيرة من املادة  16من مدونة الشغل تشير إلى إبرامها
يف بعض القطاعات ،مت تعميمها على قطاعات الصناعة
والتجارة واخلــدمــات والفالحة والصناعة التقليدية،
وبهذا جتد الطبقة العاملة وعموم املأجورين أنفسهم
أمــام عــدوان جديد على استقرار العمل ،وهو ما يجد
ترجمته يف املزيد من تكريس الهشاشة املتفشية أصال
يف عالم الشغل ببالدنا.

 - 5أرقـام انطقـة تعكس مدى كارثية هشاشة
الشغل ابملغرب
يف مــذكــراتــهــا للسنوات الــثــاثــة األخــيــرة  ،سجلت
املندوبية السامية للتخطيط (( HCPتراجعا مستمرا
يف معدل التشغيل ،من  46,7%سنة  2017إلى 46,2%
سنة  ،2018ليصل إلى  41,6%سنة  ،2019وهو ما يعني
بالنسبة للرقم األخير أن اقل من  11مليون نشيط من
أصل ما يزيد عن  26مليون هم فقط يشتغلون ،وهو
رقــم من أدنــى املستويات على الصعيد العاملي ،وذاك
املعدل جد متدني وسط النساء ،إذ يصل إلى 21,5%؛
زيــادة على أن  50%مــن املــأجــوريــن ال يــتــوفــرون على
أية عقدة عمل ،ورغم ذلك الزالت الدولة والباطرونا
والبنك العاملي يثيرون موضوع املرونة !!! ،وهناك 40%
من املشتغلني يعملون لساعات مفرطة تفوق  48ساعة
أسبوعيا ،و 75%ال يتوفرون على تغطية صحية

.

اخلاص بالساعات اإلضافية.
ذ -الفصل والترسيح من العمـل:
زيادة على الفصل التأديبي ،هناك إمكانيات للقيام
بتسريحات جماعية بــدعــوى إعــادة هيكلة املقاولة،
أو ألســبــاب تكنولوجية أو اقتصادية ،أو عند تغيير
اآلالت واملعدات ،وجتتهد الباطرونا يف اختالق األسباب
للتخلص من العمال املرسمني ،وبالتالي التخلص من
تكاليف واجباتها اجتــاهــهــم ،كما جتدها تستغل أية
ظرفية للقيام بذلك ،كما هو الشأن مع جائحة "كورونا"،
ودوما جتد أجهزة الدولة ومؤسساتها مجندة ملساعدتها
يف مترير مخططاتها

.

ه -رشكــات الوساطــة (:)Sociétés d’intérim
هــي شــركــات للسمسرة يف اليد العاملة ،ذات طابع
ريعي بامتياز ،إذ ال تقدم أيــة قيمة مضافة لإلنتاج،
ونشاطها يقتصر على وضــع أجــراء مؤقتني محسوبني
عليها رهن إشارة املؤسسة أو املقاولة املستعملة ،التي
تقوم بتحديد عملهم واإلشـــراف عليهم ،ومراقبتهم
وتوجيههم أثــنــاء مــزاولــة أعمالهم دون أدنــى الــتــزام
جتاههم ،تعمل هذه الشركات يف أحسن األحــوال بعقد
مــحــددة امل ــدة ،ومعها يعيش الــعــامــل(/ة) حتــت ضغط
فقدان الشغل يف أي وقــت وحــن ألبسط شكاية ضده،
وهم على العموم عمال بدون حقوق ،ويعانون من أبشع
أنــواع االستغالل ،كما تتميز أجورهم بالهزال،وغالبا
ما يحرمون من أية تغطية اجتماعية ،وامللفت للنظر

إضافة إلى غزو الهشاشة للوظيفة العمومية انطالقا
مــن قطاعي التعليم والصحة؛ هناك العمل بواسطة
املــنــصــات االلكترونية أو غــيــرهــا ،حيث يعفى العامل
(ة) من احلضور إلى مقر العمل ،إذ ميارس عمله الذي
يتقاضى عنه أجــرا معينا انطالقا من منزله ،وبحكم
شكل العمل يجد الــعــامــل( /ة) نفسه أعــزل أمــام رب
ا لعمل

.

هــذا ،ويعاني العامالت والعمال باملناطق احلــرة من
أبــشــع أنـــواع االســتــغــال ،وهــم مــحــرومــون مــن احلــق يف
التنظيم النقابي واالحــتــجــاج ،كما جنــد الباطرونا
األجنبية تستفيد من محاباة السلطات لها ،وذلك مهما
كان حجم هضمها حلقوق العمال وخرقها لقانون الشغل

.

 - 4يف آخر تطورات الهشاشــة يف العمل
ظل هاجس تلبية مطلب توسيع نطاق العقود احملددة
املدة ( )CDDاملطروح من طرف نقابة الباطرونا االحتاد
العام ملقاوالت املغرب ( )UGEMيؤرق احلكومات ،ففي
سنة  2005أعــدت احلــكــومــة مــشــروع مــرســوم رفضته
النقابات باعتباره يشكل تراجعا عــن املــبــدأ القاضي
بــاعــتــبــار عــقــد الــشــغــل غــيــر مــحــدد املـــدة ( )CDIهو
األصل ،وقد أعادت الكرة يف  14فبراير  2015مبشروع
جــديــد عمد إلــى حتــديــد الــقــطــاعــات واحلـــاالت التي
ميكن فيها إبــرام تلك العقود ،لكن مــرة أخــرى واجهته
النقابات بالرفض ،لكن يف هذا الصيف  ،وبضغط قوي
من الباطرونا  ،التي طالبت بإدخال الكثير من املرونة
لتجاوز آثــار وتداعيات جائحة كوفيد  ،19مت مترير

وحسب ما قدمته الشبيبة العاملة يف ندوتها ،فإن:
 40%مــن األجــــراء يــتــقــاضــون أقــل مــن احلــد األدنــى
لــأجــور ،و 40,9%من الذين يبلغون سن التقاعد ال
يصلون إلــى  3240يــوم عمل املطلوبة للحصول على
التقاعد؛ وأن متوسط األيــام املصرح بها يف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ال تتعدى  212يوم عمل،
أي فقط  8أشهر يف السنة !! ،وأن  50ألف عامل وعاملة
يف اإلنعاش الوطني محرومون من أية حماية اجتماعية
أو حقوق رغم اشتغالهم مع الدولة

.

 - 6يف الختــام
خالل األربعني سنة األخيرة ،عرفت تركيبة الطبقة
العاملة تغييرا جذريا بحيث أصبحت الهشاشة طاغية
عليها ،الشيء الذي يشكل ضغطا على اجلزء القار منها.
هذا ،وتلقى هذه الفئة عراقيل وصعوبات كبيرة فيما
يخص االنــخــراط يف العمل النقابي ،يزيدها تعقيدا
تــهــرب الــقــيــادات الــنــقــابــيــة مــن ذلــك مــخــافــة املتاعب
وااللتزامات التي تتطلبها ،وألنها لن تستفيد منها ما
دامت تفتقد للحق يف التمثيل يف االنتخابات املهنية.
إن هـــذا ال يــعــفــي املــنــاضــلــن الــنــقــابــيــن والــهــيــئــات
احلقوقية والقوى السياسية الدميقراطية واليسارية
باخلصوص من فضح ما يتعرضون له من استغالل بشع،
ومن العمل على تنقيبهم ودعم نضاالتهم ،وأكثر من ذلك
االرتــبــاط بهم يف أحيائهم وقــراهــم وأمــاكــن تواجدهم
لالنخراط يف النضاالت الشعبية ويف الصراع الطبقي
العام

.
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أوضاع الطبقة العاملة يف ظل القطاع غري املهيكل

محمد شويا

منذ بناء النظام التبعي والسياسات االقتصادية املرتبطة
به تشكل قطاع غير مهيكل إلى جانبه يغذيه ويتغذى منه
وبذلك االقتصاد املغربي تأسس على القهر الطبقي املتمثل يف
االستغالل املكثف للطبقة العاملة املغربية وأسوأ منها ظروف
العمال والعامالت وأكثر انسحاقا يف القطاع غير املهيكل..
يف هذه الورقة سنتناول أوضــاع الطبقة العاملة يف ظل
القطاع غير املهيكل يف محورين :
األول :حول مفهوم القطاع غري املهيكل ومكانته وحجمه مضن
االقتصاد التبعي وتداخله مع نظام الريع واالمتيازات وأسباب
توسعه.
يختلف الدارسون حول مفهوم القطاع غير املهيكل عند
مقاربتهم إلشكالية التنمية يف دول العالم الثالث فهناك من
يضعه كقطاع منفلت من القانون واملؤسسات الرسمية وهناك
من يسميه قطاعا موازيا لالقتصاديات املهيكلة ومرتبط
باختالالتها وتناقضاتها وإفرازا ألزماتها خصوصا يف األنظمة
الرأسمالية التبعية وعموما تعطي اليونسكو تعريفا عاما
لهذا النمط من اإلنتاج فهو قطاع يضم وحدات انتاج صغيرة
ضعيفة التنظيم وليس بها فصل بني اإلنــتــاج والرأسمال
كعامل لــإنــتــاج ،وتــهــدف إلــى توفير فــرص للشغل وبعض
البضائع املوجهة للسوق وهناك من يضيف معايير أخرى لهذا
التعريف كعدم االنضباط للنظام الضريبي وقوانني السالمة
والصحة العامة.
وقد عرف املغرب مبكرا منو القطاعات غير املهيكلة إلى
جانب إرساء النظام االقتصادي التبعي ،إذن اختيارات النظام
االقتصادي التبعي منذ بداية الستينات حسب تفاهمات
اكــس ليبان فــرضــت موضوعيا تشكل أطـــراف االقتصاد
الطفيلي واالجــرامــي يف بعض جوانبه فنظام االمتيازات
والريع الذي ظل موازيا لالقتصاد املغربي كاالجتار يف البشر
وغسل األموال والتهريب الكبير وإنشاء مكاتب استراتيجية
يف قطاع املناجم وتدبير املــاء والكهرباء ال متر عبر املالية
وامليزانية العامة وال عبر اآلليات املؤسساتية كاحلكومة
والبرملان.
إال أن التوسع الكبير للقطاع غير املهيكل سيعرف توسعا
كبيرا بعد تطبيق سياسة التقومي الهيكلي منذ  1981عمقته
السياسات النيولبرالية املتوحشة وبالرجوع إلــى تقارير
املندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها االحتادي أحمد
احلليمي خصوصا التقرير األخير بعد إجــراء بحث وطني
موسم  2013-2014بعد البحث الــذي أجــري سنة 2007
وسنة  ،1999هذا البحث الذي مت تقدميه سنة  2018والذي
يعتبر القطاع غير املهيكل جزءا من االقتصاد الوطني بعد
أن استبعد القطاعات ذات الطابع االجرامي منه معتبرا ذلك
يقتضي مقاربات أخرى حسب رأي املندوب السامي.
حسب هــذا التقرير األخــيــر أنتج القطاع غير املهيكل
 185مليار درهم سنة  2013مشكال من املصالح واخلدمات
مبعدل منو  7باملائة سنويا منذ  2007رغم األزمة العاملية
وخصوصا يف قطاع التجارة ويف سنة  2013استثمر القطاع
غير املهيكل  3.366مليار درهم بنسبة منو سنوي  % 3.2منذ
 2007وبذلك ساهم هذا القطاع يف تشكيل الرأسمال الوطني
الثابت بنسبة  1.1%خصوصا قطاع اخلدمات  50%التجارة
 32,5%الصناعة  12,2%والبناء  5.3%ويف نفس السنة
ساهم القطاع ب  12,2%يف القيمة املضافة وطنيا أي 11.5%
من الناجت الداخلي اخلام.
ويف سنة  2013أيضا اشتغل يف القطاع غير املهيكل 2.4
مليون عامل وعاملة مستثنى منه العمل الفالحي وميثل
36.3%
من العمال على املستوى الوطني وبلغ فيه املشغلون 233
أألف مشغل مستقل قاموا بتشغيل  420ألف أجير بغالف مال
يصل إلى  11.4مليار درهم من الكتلة االجرية وطنيا

.

من خالل ما سبق نستنتج أن القطاع غير املهيكل يكتسي
أهمية قصوى حتت النظام التبعي من حيث االستثمار يف
املشاريع الصغرى غير املهيكلة ومن حيث توفير فرص الشغل
ومن حيث املساهمة يف الرأسمال الثابت والقيمة املضافة
وفرص التشغيل وإغناء الرأسمال املــادي لبالدنا ويتم هذا
خــارج األطــر القانونية واملؤسساتية مما يفسر اندماجه
بالفساد العام السياسي واالقتصادي واملالي.
الثاين :أوضــاع العاملني والعامالت ابلقطاع غري املهيكل
وإمكانيات النضال إىل جانهبم
إن طبيعة القطاعات واألنشطة االقتصادية غير املهيكلة
تتم يف إطــار التشغيل الــذاتــي واملــقــاوالت الصغرى وحتى
املتوسطة الغير قــادرة على االنــدمــاج يف النظام القانوني

والضريبي واملؤسساتي لالقتصاد التبعي لذلك هذه املشاريع
غير املهيكلة 70%
منها ال يتعدى التشغيل فيها عامل ومساعد له برأسمال
شخصي أو بالتضامن العائلي أو بالقروض مــن جمعيات
ومؤسسات ظهرت منذ التسعينات تعتمد على التمويالت
التضامنية إلنشاء مشاريع صغيرة بنسب فائدة عالية كما
أن املقاوالت الصغرى ال تتعدى نسبتها  17%تأتي بعدها
التعاونيات واملشاريع العائلية وخادمات البيوت واملقاهي
واملطاعم وال تتعدى نسبة النساء  3%مــن املشتغلني يف
القطاع غير املهيكل إذا استثنينا خادمات البيوت وعامالت
النظافة يف شركات املناولة والسمسرة يف اليد العاملة لذلك
ال تتعدى نسبة رئاسة املشاريع غير املهيكلة من طرف نساء
 7%ورغم صغر حجم املشاريع غيراملهيكلة فإنها توفر فرص
عمل هائلة تصل إلى  2.4مليون عامل وعاملة دون احتساب
العمال والعامالت الزراعيني وكل هذه اليد العاملة مقصية
من أي نظام للحماية االجتماعية ولعل جائحة كوفيد 19
كشفت هذا الوضع حيث تقدم  24مليون من املغاربة لطلب
املساعدة من صندوق كورونا.
ويتوزع العمال على األنشطة والقطاعات االقتصادية غير
املهيكلة على قطاع املناجم الذي تخلت عنه الدولة لفائدة
الشركات الكبرى خصوصا الشركات التجارية واحتكار
التسويق كما هو الشأن يف جرادة وتويسيت وبوعرفة وبني
دجيت وميدلت والراشدية واميضر حيث يشتغل العمال
املنجميون كمياومني وبدون عقدة شغل وال التزامات احلماية
االجتماعية وخــارج القانون املنجمي املعدل على عالته
وال مدونة الشغل كذلك قطاع البناء واالشغال العمومية
مبا فيه بعض املــقــاوالت الصغيرة واملتوسطة التي تشتغل
لفائدة احلكومة كذلك املشتغلون يف القطاع اخلدماتي مع
الطباء والصيادلة واحملامني وشركات االتصاالت والتأمينات
ومكاتب السمسرة والدراسات والقطاعات التي تخلت عنها
الــدولــة يف إطــار اخلوصصة كشركات احلــراســة واالطــعــام

والنظافة والتعليم اخلصوصي وغيرها من اخلدمات ويشغل
قطاع التجارة غير املهيكلة نسبة مهمة من العاملني كالباعة
املتجولني والباعة بالتقسيط وجتــار نصف اجلملة الذين
يشتغلون مع الشركات الكبرى يف القطاع املهيكل بآليات القطاع
غير املهيكل أي خارج احملاسبة املالية الرسمية وخارج القانون
وخارج اإلدارة ،هناك كذلك قطاع النقل الذي يخترقه نظام
االمتيازات والريع والذي تعترف به الدولة وهو مجال واسع
لالستغالل والفساد ...
ال ميكن اعتبار العاملني والعامالت يف القطاع غيراملهيكل
حثالة البروليتاريا أو جيش العاطلني بــل هــذه الطبقة
االجتماعية لها موقع يف اإلنتاج ولها تأثير على اإلنتاج
وبالتالي ميكن بخلق شــروط الوعي الطبقي أن يصبح لها

تأثير على الصراع السياسي هذه الطبقة حلد اآلن رغم بعض
نضاالتها ومحاوالت تنظيمها ال زالــت خاضعة ليس فقط
لالستغالل املكثف والقهر الطبقي واحلــرمــان من مقومات
العيش الكرمي كالتعليم حيث ال يتعدى اجلامعيون فيها
 3%واحلاصلني على التعليم الثانوي  7%بينما  90%لم
يتجاوزوا التعليم االبتدائي ولم يحصلوا على أي تكوين بل
يشتغلون بدون أجر مقابل تعلم بعض احلرف املرتبطة بقطاع
الصناعة التقليدية كما ال يستفيدون من نظام التغطية
الصحية بعد فشل نظام الرميد وال يقبلهم أي صندوق من
صناديق احلماية االجتماعية ولم تضع لهم الدولة أي نظام
للحماية االجتماعية لذلك جند نسبة مهمة من الشيوخ ال
زالت تشتغل ونسبة أخرى حتولت إلى التسول أو االقتصاد
ذي الطابع االجرامي أو احلاط بالكرامة اإلنسانية فهم ال
يخضعون فقط لالستغالل بل للقمع واملنع واملطاردة واالبتزاز
من طرف أجهزة الدولة مثال ال يسمح لهم بتنظيم أنفسهم
وال تعترف الدولة بجمعياتهم وال تنظيماتهم النقابية كما
حصل يف الدار البيضاء وبني مالل ووزازات ووجدة وطنجة
وتستفيد أجهزة الدولة من هــذا القطاع غير املعترف به
سياسيا مجاال لالغتناء عن طريق الفساد واملضاربة يف
املشاريع املوجهة لهذه الفئة كاالسواق النموذجية كما أن
احتــاد املــقــاوالت املغربية ينتهز وضعية هــذا القطاع غير
املهيكل للمطالبة بإدماجه عبر التخفيف من الضرائب على
املقاوالت واملرونة يف الشغل وتقليص األعباء االجتماعية
على الشركات والتراجع على بعض القوانني الواردة يف مدونة
الشغل ...
وأخيرا هذه الطبقة املهمة املرتبطة بقطاع غير مهيكل
على اليسار أن يهتم بها ألنها مؤهلة ألن تلعب دورا حاسما
يف بناء التنظيم ويف الصراع الطبقي والعمل على االرتقاء
بوعيها الطبقي وبإمكانية مساهمتها يف التغيير واالطاحة
بالنظام االقتصادي التبعي ومبؤسساته السياسية القمعية
والقهرية

.
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 صناعات أخرىالكهرباء،
الغاز والماء
 البناء واألشغالالعمومية
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-
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تطور
تركيبة
الطبقة
العاملة
ما بني
1999
و2016

النقل والتخزينواالتصاالت
عن طريق السياسات العمومية (اإلعفاءات الضريبية ،الدعم العمومي ،احلسابات اخلصوصية
للخزينة ،الصفقات العمومية املشبوهة)...

ميكننا تقدير تطور حجم الطبقة العاملة من  3.2مليون سنة  1999إلى  3.5مليون سنة .2016

 - 2وزارة املالية.Tableau de bord social"، 2016 " ،

وبذلك تكون الطبقة العاملة أهم قوة يف املجتمع املغربي ،كما ونوعا .فهي من جهة ،متثل ثلث
الشغيلة املغربية وأكثر من  %70من فئة املأجورين ،ومن جهة ثانية فهي وحدها تنتج فائض
القيمة الذي تستحوذ عليه البرجوازية احمللية والعاملية ويشكل أساسا للتراكم الرأسمالي.

 - 3املندوبية السامية للتخطيط" ،النشرة اإلحصائية" ،2017 ،صفحة .426
» HCP, « Note sur le marché du travail au Maroc entre 2000 et 2014 - 4

 )18ونظرا لتمركزها يف وحدات إنتاجية صناعية وفالحية ومنجمية وخدماتية ...متوسطة
وكبيرة ،تبقى الطبقة العاملة النواة األكثر تالحما وانسجاما واستعدادا للنضال ضد النظام
الرأسمالي التبعي القائم .وال أدل على ذلك من املعارك العمالية التي ميزت السنوات األخيرة
مبعامل النسيج باملنطقة احلرة بطنجة ومناجم جبل عوام وسكساوة وإميني وبوازار وإميضر
ومطاحن الساحل واملعامل

.

 - 5حسب نفس الدراسة أعاله ،ارتفعت إنتاجية العمل بالقطاع الصناعي من  15840درهم
سنة  1982إلى  19589سنة 2002

.

 - 6املجلس األعلى للحسابات" ،تقرير حول املؤسسات واملقاوالت العمومية" ،يونيو .2016
 - 7حسب نفس الدراسة أعاله ،ارتفعت إنتاجية العمل بالقطاع الصناعي من  15840درهم
سنة  1982إلى  19589سنة 2002

املصادر

.

 - 1ال تكتفي البرجوازية الكبرى املغربية بتكديس الثروة عبر أقصى استغالل للطبقة العاملة
حتت إشراف دولة املخزن ،بل إن هذه األخيرة تقوم فضال عن ذلك بتنمية ثروة الطبقات السائدة

 - 8املجلس األعلى للحسابات" ،تقرير حول املؤسسات واملقاوالت العمومية" ،يونيو .2016

تمتة مقال خمسون سنة بعد أتسيس "منظمة إىل األمام"

كما طور النهج الدميقراطي تصوره لهوية الشعب املغربي
حيث اعتبر "أنــه من اخلطأ اخــتــزال هوية شعبنا الغنية
بتعددها وتنوعها يف حلظة من حلظات تشكلها وتطورها أو
يف مظهر أو بعد وحيد من أبعادها سواء كان هو اإلســام أو
األمازيغية أو العروبة أو الوطنية .ألن هذه الهوية هي مركب
من كل ذلك إضافة إلى تطلعات املغاربة وإرادتهم يف العيش
املشترك أي إلى مشروعهم املجتمعي الذي ميثل يف واقع األمر
حقال ورهانا لصراع املشاريع التي حتملها الفئات والطبقات
االجتماعية املتصارعة.)1(".

وقد مكن ذلك من تطوير تصور ومواقف النهج الدميقراطي
من األمازيغية التي لم يختزلها يف اللغة والثقافة ،بل سعى إلى
ربطها بأساسها املــادي(األرض) ،وكذا العروبة واإلسالم .كما
حظيت قضية املرأة لديه باهتمام خاص

.

واعتبر النهج الدميقراطي أن املرحلة التي متر منها بالدنا
هي مرحلة التحرر الوطني من هيمنة االمبريالية واجناز
مهام الثورة الوطنية الدميقراطية الشعبية؛ وأن ذلك يتطلب
حل التناقض الرئيسي بني الكتلة الطبقية السائدة ونظامها

املخزني واإلمبريالية من جهة والطبقات الشعبية من جهة
أخرى .وأن ذلك يتطلب بناء جبهة الطبقات الشعبية وقيادتها
من طرف حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني الذي يجب
أن يعطي أهمية خاصة لبناء وتنويع وتوسيع وتوحيد
التنظيمات الذاتية للجماهير الشعبية واملساهمة يف توحيد
املاركسيني على الصعيد العاملي

.

لذلك ،اعتبر النهج الدميقراطي أن نضاله يندرج ضمن أربع
سيرورات مترابطة بشكل جدلي ينعكس التقدم يف إحداها
ايجابيا على السيرورات األخرى .ويعتبر النهج الدميقراطي
أن سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني تلعب
دورا حاسما

.

 سيرورة بناء احلزب السياسي املستقل للطبقة العاملةاملنظم لعموم الكادحني :إن هذه السيرورة تتطلب إبداع أشكال
من التنظيم تساعد على التمفصل بني احلركة النضالية
للجماهير الكادحة وتنظيماتها الذاتية املستقلة وبني احلزب
والعمل من أجل توحيد املناضلني والقوى التي تناضل من أجل
القضاء على الرأسمالية واالنغراس وسط الطبقات الكادحة

وإغناء الفكر االشتراكي وتأصيله يف التربة املغربية
 ســيــرورة تطوير وتوسيع احلركة النضالية عبر بناءوتطوير وتنويع وتوحيد تنظيماتها الذاتية املستقلة

.

 سيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية عبر املساهمة يفبلورة برنامج يركز مهام التحرر الوطني والبناء الدميقراطي
على طريق االشتراكية وتلتف حوله أكبر قــوة سياسية
واجتماعية ممكنة .هذه اجلبهة التي لن تبنى بني عشية
وضحاها ،بل من خــال مراكمة جتــارب جبهوية مختلفة
ونشر ثقافة الــوحــدة يف النضال .ويف هــذا اإلطـــار ،اعتبر
النهج الدميقراطي أن الظرف احلالي يستوجب بناء جبهة
دميقراطية تضم كل القوى الدميقراطية وجبهة ميدانية ضد
املخزن تضم كل القوى املتضررة من املافيا املخزنية ،أيا كان
موقعها الطبقي ومرجعيتها االيدولوجية ،شريطة استقاللها
وعدم رفضها الدميقراطية على األقل كآلية( االنتخابات)

.

 سيرورة بناء أممية ماركسية من أجل جتاوز الرأسماليةوبناء االشتراكية

.
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الشباب املغريب  :إفرازات واقع جديد بتحديات وآفاق نضال جديدة

حميد السوسي

ظهر مرض كوفيد -19الذي يسببه فيروس كورونا يف
مدينة ووهــان يف الصني أواخــر العام املاضي ليتحول إلى
جائحة عاملية سببت أحد أخطر األزمــات الصحية التي
عرفتها البشرية والتي فرضت على أثرها احلكومات تدابير
احلجر الصحي والتباعد االجتماعي ،وقد كان جلائحة
كوفيد 19 -العديد مــن االثــار على الصعيد السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والسيكولوجي ،ويعتبر الشباب
وباخلصوص أبناء الطبقات الشعبية أحـــد أكثـر الفئات
تأثرا بهذه اجلائحة التي كانت لها انعكاسات سلبية على
العديد من املستويات أهمها :

• أتزم الوضع االقتصادي واالجمتاعي للشباب:

يعاني الشباب املغربي حتى قبل االزمة الصحية احلالية
مــن الــعــديــد مــن اإلشــكــاالت على الصعيد االجتماعي
واالقتصادي كنتيجة لتعاقب السياسات النيوليبرالية
التي طبقها النظام املغربي طيلة العقود املاضية ،التي
كــان اخــرهــا اإلجــهــاز على الوظيفة العمومية و فصل
التوظيف عن التكوين يف العديد من القطاعات اهمها
قطاع التعليم ،حيث يجد جــزء كبير من الشباب أبناء
الطبقات الشعبية أنفسهم على هامش النظام االقتصادي
املغربي القائم على الريع و الذي يولد التهميش والفوارق
الطبقية ،هــذا ما تظهره جل الــدراســات حتى تلك التي
أجنزتها مؤسسات تابعة للنظام نفسه كالتقرير الذي
أصدره املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي والتقارير
الدورية التي تصدرها املندوبية السامية للتخطيط والتي
تظهر أن نسبة البطالة لدى الشباب تبلغ  20باملئة )قبل
اجلائحة( ،كما أن معدل البطالة يرتفع بشكل ملموس
مقارنة مع مستوى التكوين اذ يجد الشباب /األطر العليا
نفسهم غير قادرين على احلصول على عمل يتناسب مع
مستواهم الــدراســي ،كما تنتشر الهشاشة بشكل مهول
يف صفوف الشباب العامل وهو ما ظهر بشكل جلي يف ظل
االزمــة احلالية ،حيث وجد العديد من الشباب أنفسهم
غير قادرين على توفير احلد األدنى من متطلبات احلياة
بعد توقف االعمال التي كانوا يزاولونها نتيجة تدابير
احلجر الصحي ،ويشير آخر تقريرللمندوبية السامية
للتخطيط الى ارتفاع نسبة البطالة يف أوســاط الشباب
لتتجاوز الثالثني باملئة )يف النصف االول من (2020وهي
النسبة املرشحة لالرتفاع يف ظــل األزم ــة التي يعيشها
االقتصاد .وتتوجه الدولة من بداية االزمــة الى تعليق
التوظيف يف القطاع العمومي يف الوقت الذي تغدق فيه
على الباطرونا بأموال اإلعانات من جيوب دافعي الضرائب،
وهذه الوضعية دفعت بعض الشباب املغربي الى التفكير
باستمرار يف املخاطرة وركوب قوارب املوت أمال يف العيش
الكرمي .إن واقع األزمة االجتماعية واالقتصادية اخلانقة
التي فرضت على الشباب املغربي يطرح وبحدة ملحاحية
تنظيم نضاالته يف كل مواقع تواجده باخلصوص على
مستوى األحياء الشعبية والبوادي املغربية وذلك بخلق
هياكل تنظيمية قادرة على تأطير الشباب املغربي الذي
بينت التجارب أنه يزخر بطاقات نضالية هائلة

.

• التعلمي العايل،جامعات ومــدارس مهنكة
وبحث علمي مهمش وحركة طالبية تواجه وضع
صعبا:

وجد الشباب املتمدرس نفسه أمــام جامعات ومــدارس
عمومية أنهكتها سنوات من اإلهمال والتهميش ،وظهر
القطاع اخلــاص بوجهه األناني البشع ميص دمــاء األسر
املغربية يف عز ازمة اقتصادية خانقة .كما ان جتربة التعليم
عن بعد التي أطلقتها احلكومة دون توفير احلد االدنى من
االمكانيات املادية واللوجستية كان مصيره الفشل على
جميع املستويات وعمق من حجم الفوارق يف ضرب ملبدإ

تكافؤ الفرص .كما يظهر بشكل جلي أن احلكومة عازمة
على استغالل األزمــة احلالية لإلجهاز التعليم العمومي
عبر مأسسة التعليم عن بعد الذي ال ميكن بأي شكل من
االشكال ان يكون بديال للتعليم احلضوري

.

لقد أظهرت األزمة الصحية أهمية البحث العلمي غير
أنه رغم اجلهود اجلبارة التي يبذلها الباحثون الشباب
يف جميع مجاالت البحث العلمي اال أن طموحهم الواعد
يصطدم بشح االمكانيات وتهميش البحث العلمي وتهميش
الطالب الباحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي ،مما
يجعل قطاع البحث العلمي غير قادر على تقدمي اإلضافة
املرجوة ويدفع خيرة األطر الشابة للهجرة

.

تواجه احلركة الطالبية موسما صعبا يف ظل غياب
املنظمة النقابية اوطـــم حــيــث فــرضــت تدابيراحلجر

الصحي وإجــراءات التباعد االجتماعي وتعليق الدراسة
حضوريا حتديات جديدة غير مسبوقة على مناضلي
احلركة الطالبية ،و قد اتضح من الفترة املاضية أن احلركة
الطالبية عاجزة بشكل تــام عن التعبئة والتفاعل مع

يعاني الشباب
المغربي حتى قبل
االزمة الصحية الحالية
من العديد من اإلشكاالت
على الصعيد االجتماعي
واالقتصادي كنتيجة لتعاقب
السياسات النيوليبرالية التي
طبقها النظام المغربي طيلة
العقود الماضية ،التي كان
اخرها اإلجهاز على الوظيفة
العمومية و فصل التوظيف
عن التكوين في العديد
من القطاعات اهمها
قطاع التعليم

املستجدات التي أفرزها الواقع اجلديد؛ ففي الوقت الذي
تتقدم فيه الدولة بخطى تابثة نحو مأسسة التعليم عن
بعد وتتمادى فيه إدارات املؤسسات اجلامعية يف اإلجهاز
على حقوق الطلبة ال تبدي احلركة الطالبية أي بوادر
مقاومة منظمة ،إن هــذا الــواقــع الصعب الــذي تعيشه
احلركة الطالبية يتطلب تكثيف العمل الوحدوي قاعديا
بني مكونات التوجه الطالبي الدميقراطي من أجل إطالق
دينامية نضالية وتنظيمية يف مختلف املواقع اجلامعية

.

• الشباب اكرت الفئات املترضرة من
التضييق عىل الحرايت

كعادته استغل النظام املخزني جائحة كورونا ليكثف
من إجابته القمعية من أجل تقوية قبضته على الشباب
الكادح ملواجهة املطالب املشروعة ألبناء الشعب املغربي،

ففي الــوقــت الــذي ميضي فيه أبــرز رمــوز حــراك الريف
الشباب االحكام القاسية والظاملة ال لشيء سوى ملطالبتهم
بابسط حقوقهم من صحة وتعليم وتشغيل ،يشن النظام
املخزني حملة اعتقاالت رهيبة بداية مبعتقلي العيش
الكرمي بجرادة و معتقلي بني جتيت الدين طالبوا بحقهم
الطبيعي يف الشغل باالضافة الى القمع الرهيب املسلط
على االقالم احلرة على رأسها الصحفي الشاب عمر الراضي
الذي زج به يف دهاليز السجون كضريبة لتمسكه بالكلمة
احلــرة .كما شهدت هــذه االزمــة مزيدا من التضيق على
حرية التعبير يف العالم الرقمي ،اذ عرفت اآلونة االخيرة
عــددا متزايدا من املتابعات على خلفية تدويانات على
مستوى مواقع التواصل االجتماعي

.

• مهام املرحلة

لعب الشباب تاريخيا دورا طليعيا يف حركات التحرر
الوطني فقد اثبتوا قدرتهم على لعب أدور هامة ومحورية
يف دفع الصراع الطبقي نحو االمــام و التموقع الى جانب
مصالح اجلماهير الشعبية ،و قد عاد دور الشباب للواجهة
مع انطالق السيرورات الثورية يف املنطقة املغاربية و العربية
ابان ربيع الشعوب ،و اليوم تفرض األزمة التي تعيشها بالدنا
أكتر من أي وقت مضى على الشباب املغربي حل تناقضات
التي تعيشها احلركات النضالية التي ينخرط فيها وعليه
أيضا التقدم يف بناء تنظيمات دفاعه الذاتية وتوحيد
نضاالته على مستوى كل اجلبهات كشروط أساسية تخول
للشباب كفئة فاعلة يف املجتمع تبوؤه ملكانته الطبيعية يف
النضال من أجل االنعتاق واحلرية الذي مير بالضرورة عبر
بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحني على
طريق التغير الدميقراطي ذي االفق الثوري

.

13

املرأة املناضلة

العدد 375 :

من  15إلى  21شتنبر 2020

واقع العامل يف ظل جائحة كورونا والحاجة إىل بناء حزب الطبقة العاملة
فاطمة اللماح

تعيش الطبقة العاملة املغربية أوضاعا مزرية حتى قبل
جائحة كــورونــا وذلــك راجــع أوال وقبل كــل شــيء لرجعية
القانون الذي ينظم العالقة ما بني العامل واملشغل ،فهو قانون
أغلب بنوده (تقريبا  90يف املائة) هي يف صالح الباطرونا
وتخدم مصاحلهم على حساب الطبقة العاملة ورغم ذلك
فهو ال يطبق يف كل املعامل وهذا باالعتراف الرسمي للدولة.
ومن بني املشاكل العديدة التي تعيشها الطبقة العاملة يف
جل القطاعات ان لم نقل كلها جند:
• التسريحات اجلماعية والفردية للعمال والعامالت
واإلغالقات الالقانونية للمعامل وتشريد العمال وعوائلهم؛

• التصريح يف الضمان االجتماعي الذي هو حق وأصبح
امتيازا حيث جند األغلبية الساحقة من املعامل ال تصرح
بالعمال أو تصرح بعدد أيام أقل من التي يشتغلها العمال،
وهناك من الباطرونا من تصل بهم الوقاحة حتى االقتطاع
من األجــرة الهزيلة للعامل وال تدفع هاته االقتطاعات
للضمان االجتماعي ،يعني أن هناك عدة تالعبات يف هذا
املجال وهذا طبعا بتواطؤ حتى املسؤولون عن هذا الصندوق؛

إلخراج القانون املمسوخ للشغل الذي خرج سنة. 2004

الوضع خالل الجائحة:

• خالل هذه اجلائحة تفاقمت مشاكل الطبقة العاملة
وستتفاقم أكثر مستقبال حيث أن عدة معامل لم تتوقف
واستمرت يف العمل وعرضت حياة العمال والعامالت خلطر
االصــابــة بــالــوبــاء؛ وهــو األمــر الــذي لــوحــظ يف كــل أنحاء
املغرب حيث صرخات واحتجاجات العمال والعامالت كانت
متأل مواقع التواصل االجتماعي وخاصة يف املدن الصناعية
كــالــدار البيضاء وطنجة والعرائش وفــاس وغيرها حيث
ظهور بؤر الوباء داخل هذه الوحدات ادى الى انتشار الوباء
بسرعة كبيرة داخــل األحــيــاء الشعبية التي يقطن بها

.

.

.

• مشكل وســائــل النقل الــتــي أصبحت مقابر للعمال
والعامالت سواء يف القطاع الصناعي أو الفالحي ،وذلك راجع
لرداءتها واالكتظاظ والسرعة املفرطة بسبب جشع أرباب
هاته الوسائل التي تــؤدي الــى وقــوع عــدة حــوادث يذهب
ضحيتها العمال والعامالت

.

• جترمي العمل النقابي يف كل القطاعات الهشة يف غياب
قيادات نقابية دميقراطية تدافع عن وجودها

.

طنجة نضال مسمتر وملفات عالقة:

فقد عرفت طنجة عدة معارك عمالية من أجل حقوق
العامالت والعمال وعلى راسها معركة عامالت امليناء الذى
حتول الى ميناء ترفيهي والتى دامت أكثر من ثالث سنوات
ضد الطرد التعسفي وعدة معارك أخرى يكون فيها دائما
العمال هم املتضررون ألن هناك باستمرار من يلجم نضالهم
ويقف يف وجههم وخاصة الفصل املشؤوم حول عرقلة حرية
العمل  ،288وكذلك تخاذل القيادة النقابية التي ال تساند
العمال يف معاركهم لينتهي بهم االمر إلى احملكمة التي بدورها
تصدر احكاما حتى وان كانت لصالح العمال فهي تبقى حبرا
على ورق ال تنفذ و لنا يف طنجة امثلة مللفات مضى عليها
أكثر من  20سنة ولم تنفذ.

هشادة للتاريخ:

قبل ان اتكلم عن واقع العمال يف ظل جائحة كورونا أريد
فتح قوس على شهادة وواقع مرحلة معينة عشتها كعاملة يف
قطاع النسيج الذي بدأت فيه العمل يف بداية التسعينات
بالضبط سنة ، 1992يف هذه املرحة كان العمل النقابي يف
أوجه يف قطاع النسيج كنا نخوض نضاالت من أجل ملفات
مطلبية ويكون هناك حــوار ونحقق مكاسب وكــان هناك
تنسيق عمالي واستطعنا خوض معارك مشتركة تضامنية
وغيرها ،أي كان هناك زخم نضالي كبير استمر الى غاية
أواخــر التسعينات حيث فطن النظام الــى هــذا التضامن
العمالي فخطط إلقــبــاره وبــدا بتصفية العمل النقابي
واإلجهاز عليه والتضييق على النقابيني ووضعهم يف لوائح
ســوداء وطبعا مبباركة البيروقراطية النقابية وحتالفها،
وهكذا متت تصفية عدة معامل باإلغالقات الالقانونية
وهذا لغرض يف نفس يعقوب ألنه يف ذلك الوقت بدأ التهيؤ

.

ال اظن ان هناك من سيشكك يف مصداقية وراهنيه الطرح
الذي يطرحه النهج الدميقراطي وهو بناء حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني وهذا طبعا سيتم بتظافر جهود
كــل مــن لــه مصلحة يف التغير ومــن يؤمن بانه لــن يتم اي
تغيير بدون ان تخرط فيه الطبقة العاملة الطبقة املنتجة
للخيرات بل تقود هذا النضال من أجل انعتاقها وانعتاق
املجتمع

• غياب شروط الصحة والسالمة داخل املعامل وخاصة
أغلبيتها مبنية
تلك املعامل التي هي عبارة عن كاراجات
َ
حتت األرض وخاصة بالنسبة ملعامل النسيج ،مثال منطقة
املجد  -العوامة بطنجة مما ينجم عنه عدة أمراض مهنية
كاالختناق لقلة الهواء الخ
• األجــر الهزيل حيث أن احلــد االدنــى لألجور ال يوفر
العيش الكرمي ورغم ذلك فهو غير معمم يف كل املعامل وغير
موحد ما بني القطاعني الصناعي والفالحي رغم اننا نعيش
يف بلد واحــد ومستوى العيش هو واحــد إلى غير ذلك من
املشاكل

اننا امــام حلظة تا ريخية إما ان نكون او ال نكون هذه
املرحلة ستشكل قفزة نوعية نحو التقدم بنضالنا وحتقيق
مكاسب للطبقة العاملة وعموم الكادحني وللشعب املغربي
بصفة عامة وإمــا ستكون انتكاسة كبيرة لليسار املناضل
الدميقراطي الذي يتوق الى التغيير ألنه  -وبفضل جائحة
كورونا  -متت التعرية عن وحشية الرأسمالية فهي لم تعد
تكتفي بامتصاص دماء العمال بل استنزفتهم ملا أرغمتهم
على العمل يف ظل الوباء القاتل وبدون حماية؛ وأمام هذا
االصطفاف املكشوف للدولة الى جانب الرأسمالية املتوحشة
أصبح على الطبقة العاملة التي وجــدت نفسها وحدها أن
تبحث عن حلفائها خلوض الصراع الطبقي من أجل التغيير
اجلــذري بعدما تبني ان هــذا النظام الرأسمالي هو نظام
فاشل

العامالت والعمال الذين كانوا يشتغلون يف غياب شروط
الصحة والسالمة للوقاية من الوباء؛

• التسريحات اجلماعية للعمال بــدون تعويض بحجة
األزمة بسبب اجلائحة وعدم استفادة عدد كبير من األجراء
من التعويضات إمــا ألنهم لم يكونوا مسجلني يف الضمان
االجتماعي أو بسبب اشــتــراط التصريح يف شهر فبراير
وهذا الشرط لم يكن منصفا وحرم عددا كبيرا من العمال
من االستفادة  ،والدليل هو ما وقع لعمال وعامالت شركة
املغرب الكبير الذين قضوا اكثر من عشرين سنة يف املعمل
وكان يقتطع من راتبهم طول هذه املدة إال أنهم لم يستفيدوا
ألنهم قد مت تسريحهم من العمل من قبل أي يف شهر يناير
من سنة  2020وهذا غير منصف

.

• البطالة اصبحت تهدد عددا كبيرا من العمال والعامالت
بحيث أن اغلبية املعامل استأنفت العمل بثلث عمالها ويبقى
مصير اآلخرين مجهوال؛ وهذا يعطى كذلك فرصة للباطرونا
للتخلص من العمال القدامى ومن واجباتها اجتاههم ،وأكثر
من ذلك فنحن نرى أن الباطرونا وبكل وقاحة هي من تقدمت
مبذكرة تطالب فيها من الدولة الدعم لصاحلها يف انتهازية
منقطعة النظير ،حيث طلبت أن تخفض من هــذا األجر
الهزيل الذي يتقاضاه العمال وكذلك تخفيض ساعات العمل
والتراجع عن الزيادة يف احلد االدنى الذى كانت قد وعدت
به من قبل مما يعني ان األوضــاع ستتفاقم اكثر ألن جشع
الباطرونا كبير فهي تريد مزيدا من التنازالت لصاحلها
بدون حسيب وال رقيب وهنا نطرح السؤال أين هي األموال
التي راكمتها هاته الرأسمالية املتوحشة قبل االزمة؟ وملاذا
لم تخصص جزءا من أموالها ملواجهة األزمات واملخاطر كما
هو منصوص عليه يف القوانني الدولية يف حاالت األزمات؟
هذا السؤال كان على املسؤولني طرحه عوض التنفيس على
هاته الباطرونا وتقدمي الدعم لها بحجة انقاذ االقتصاد
الوطني على حساب العمال.

مهامنا يف هذه اللحظة التاريخية:

أمــام هــذا الهجوم الشرس للرأسمالية املتوحشة على
كل املناضلني الشرفاء الذين يتوقون لتغيير هذه األوضاع
املزرية التجند واحلزم من أجل التصدي واملواجهة الشرسة
والقوية.

ولكي يتحقق ذلــك علينا يف البداية دمقرطة العمل
النقابي واالنــخــراط فيه من أجــل تغيير مــوازيــن القوى
بداخله لصالح الــعــامــات والــعــمــال املنتجات واملنتجات
وجعله يخدم الطبقة العاملة وال يستخدمها وذلك طبعا
بالنضال املستميت من أجل القضاء على الفساد بداخلها
وهذا لن يتأتى اال بتظافر جهود كل املناضلني الدميقراطيني
النقابيني احلقيقيني وفضح هاته البيروقراطية التي ال
متثل العمال على املستوى الوطني والدولي والنضال من
أجل فرض احلرية النقابية ورفع الشكايات ملنظمة العمل
الدولية لفضح إجهاز الدولة والبروقراطيات النقابية على
العمل النقابي اجلاد واملسؤول وحتى ال تكرر معنا االنتكاسة
التي وقعت اثناء نضاالت الشعب يف  20فبراير املجيدة حيث
كان للبيروقراطية النقابية دور كبير يف حتييد الطبقة
العاملة وعموم املأجورين واملوظفني من الصراع مما اعطى
الفرصة للنظام املخزني الحتواء مطالب احلركة

.

والعمل النقابي اجلــاد واملــســؤول سنستطيع من خالله
تنظيم العمال والرفع من وعيهم السياسي ولن يتأتى هذا
إال باالنخراط اجلدي واملسؤول لكل املناضلني واملناضالت
الدميقراطني /ت يف اجلبهات االجتماعية وتسطير مطالب
آنية للنضال املشترك من أجل حتسني أوضاع الطبقة العاملة
وعموم الكادحني وعلى راس هاته املطالب :
• إخــراج الطبقة العاملة من الفقر وذلك بتعميم احلد
االدنــى لألجور والــرفــع من قيمته مع توحيده يف القطاع
الصناعي والفالحي

.

• النضال من أجل التصريح بكل األجــراء يف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي

.

• التعويض عن البطالة بالنسبة للعمال املسرحني باألجر
الكامل لألجراء

.

ويف االخير أجدد الدعوة لكل املناضلني وخاصة اليسار
الدميقراطي اجلــذري لتجاوز كل االختالفات وأن يوحد
النضال على النقط املشتركة وما أكثرها يف إطــار جبهات
اجتماعية تضم أوســع املتضررين من السياسات املخزنية
والذين سيتضاعفون بعد كــورونــا .وعلى اليسار أيضا أن
يسترجع مصداقيته وأن يتصالح مع نفسه ومع اجلماهير
حتى يستطيع قيادة النضاالت اجلماهيرية نحو التحرر
واالنعتاق وحتى يتسنى له املساهمة الفعالة يف بناء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني والنضال من خالله من
أجل حترر الطبقة العاملة وعموم الكادحني وبالتالي حترر
املجتمع بصفة عامة من قبضة الرأسمالية املتوحشة وبناء
مجتمع بديل تسود فيه الكرامة والعدالة االجتماعية
واملساواة الفعلية وينتفي فيه استغالل االنسان لإلنسان

.
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الثقافية

األرض يف قصة غسان القصرية ((إىل أن نعود))
نورالدين موعابيد

كوني كـ"غسان .ك،".
مسام أديــب
كلما أوغــل القارئ يف
َ
ّ
ـدم ما انتهى إليه وهــو يقرأ
وأبحر يف جلجه الطامية ،هـ َ
القراءة األولى ،وتبنى خالصات أخرى أكثر جتذرا؛ فاملعنى
متكثر يستدعي قــراءات متكثرة (متعددة) كذلك ،كما
اعترف  ،Barthesو ..... Todorovوغيرهما..
وكدي هنا هو قصة غسان القصيرة ،املشار إليها يف العتبة
الالورقي ،قراءتها.
األولى :العنوان ،التي أتاح لي العالم األزرق
ّ

والفلسطيني ت ــوأم ــان :األرض يف الــاوعــي
ـ األرض
ّ
ّ
ماض ،حاضر ،ومستقبل :أو هي إن شئنا
الفلسطيني،
الثقايف ٍ
ّ
املبتدأ واخلبر .وقد زعقها محراثه بالرموش واألظافر ،حتى
الفلسطيني..
إنها لدكتاتورية ،باملعنى املوجب يف أيك األدب
ّ
ومن منا ال يذكر كيف لقب الشاعر محمود درويش ((شاعر
األرض احملتلة)) على الرغم من أنه رفض ذلك ،معتبرا إياه
مختزال شاعريته ،وشعريته.
وميكن رصد موضوعة األرض يف عناوين آثار أدبية أبدعها
غسان نفسه (عائد إلى حيفا ،أرض البرتقال احلزين ،)....
ولن يعنت القارئ إن هو تتبع متظهرات األرض يف النص الذي
عنو َن هذه الورقة .يقول الراوي..(( :مع أشعة الشمس التي
َ
كانت تأكل رأسه وهو وحيد يف صحراء النقب ،ويغرس قدميه
ولهان ،يعشق
تر إلى أنه متيم،
ُ
يف الرمال الناعمة ،))...ألم َ
رحمه :األرض إذ وصف رمــال صحرائه بأنها ناعمة ،على
حبه َ
أرضه
الرغم من األشعة التي تأكل رأسه؟! ،مبعنى أن َّ
العقالني) مبا أنه آخى احلرارة
(املنطقي،
حسه
ملك عليه ّ
ّ
ّ
املفرطة ،والنعومة!! .وحتى قسمات الــوجــه ،قدرها أن
أي مكون من مكوناتها ،فيتحول وجه
تخترقها هذه األرض ،أو ّ
املروي عنه إلى ((حقل صغير ،فإذا اخلطان اللذان يشقان
ّ
مر لتوه من ذلك املكان،))..
جبهته ..آثار (شفرات) محراث ّ
إنها أكسيره أو مالذه الذي ال يقبل فيه املساومة ،فيواصل
الصهيوني ،من قبيل
املقاومة مناهضا مغالطات الكيان
ّ
املروي عنه
(أرض بال شعب ،لشعب بال أرض ..).وال يستعيد
ّ
لـ(يشم جزءا من ماضيه،)..
ُهويته إال إذا اقترب من أرضه
ّ
بل إن صدى صوت يخاطبه مستفهما إياه استفهاما إنكاريا:
((هي أرضك ،ألم تعش هناك؟ حسنا ،إنك تعرفها أكثر من
سواك.))..
الراوي يعرف أكثر من مما
وظف غسان ضمير الغائب ألن
ّ
تعرف الشخصية عن نفسها (الرؤية السردية من اخللف)،
مع إطاللة ضمير اخلطاب ،اخلاطفة..
املــــروي عــنــه :صحيح أن الــوصــف والــســرد
ـ مــواصــفــات
ّ
حاضران ،إال أنني سأقتصر على الوصف ألن كفة حضوره
راجــحــة .استنادا إلــى هــذا املفصل ،دومنــا مقاربة القوى
الفاعلة اآلدمية ،والقوى الفاعلة غير اآلدمية (العوامل

ـراوي( :كان قصيرا،
املساعدة ،والعوامل املضادة) ،يقول الـ ّ
أي شيء يستلفت النظر..
أسمر البشرة ..لم يكن يف وجهه ّ
َ
كل ما هناك أن لفمه شفتني رقيقتني ،تنطبقان يف تصميم
 ،))...الشاهد عندي أنه أسمر ،والسمرة خصيصة األرض
العربية ،ومبا أن النضال حتى االستشهاد هو القاعدة ،وليس
ـروي عنه كان عاديا ،ال يثير أي اهتمام،
استثناء ،فإن املـ ّ
العاملي
أليست القضية الفلسطينية قضية محبي السالم
ّ
كيفما كانت جنسياتهم؟! .أما التوصيف األهم فهو إصرار
الفلسطيني على استرداد أرضه فهو كما قال درويش:
ّ
املكابر
آه يا جرحي
ْ
وطني ليس حقيبه

من  15إلى  21شتنبر 2020

الثقافة و التغيري

جمالية الفضاء

أبو حنظلة

اعــتــد الــفــاســفــة مــنــذ زمــن ضــارب أطــنــابــه يف الــقــدم
رئــيــس هـــو :احلـــق ،اخلــيــر ،اجلــمــال (احلــقــل
بــثــالــوث
ٍ
آخــر  :االستمالة،
ـي ) ،يستدعي ثــالــوثــا
َ
األكــســيــولــوجـ ّ
التأثير ،اإلقناع

.

ويجوز اختزاله يف ثنائية :إمتاع/إقناع .وأكاد أذهب
إلــى أن ذلــك كله مرتهن بكون اإلنــســان حيوانا راغبا،

مسافر
وأنا لست
ْ
إنني العاشق ..واألرض حبيبه

يفلسف الفضاء إذ قد يكون جاذبا ،أو الفظا ،باعتماد

املكابر ،حقيبة ً،
فلسطيني)( ،األصــل:
(يوميات جرح
َ
ّ
مسافرا ،حبيبة ً).
والراوي(( :ووصله صوت رئيسه من بعيد:
ويتناص
ّ

ولكنك ال تستطيع أن تتابع غدا ..يجب أن تستريح..

مفهوم "األلــفــة" ،بله ما سماه " :Bachelardشاعرية
الــفــضــاء" .والــســؤال/الــتــســاؤل هــو :مــا حــظــوة الفضاء

املدرسي من اجلمالية ؟ .
ّ

ودون أن يفكر أجاب:
بل أستطيع..
إلــى متى حتسب أنــك تستطيع ،أن تــواصــل على هذه
الصورة

؟

قال وهو يسند رأسه على كيس املتفجرات:
إلى أن نعود( )).دمشق .)24/06/1957
واضــح أن الكاتب لم يحتف بتقنيات الكتابة السردية،
فال يحضر احلــوار إال حضورا محتشما ،وقل القول نفسه
(السطري ،املتقطع،
بالنسبة إلــى تتبع منحنيات الزمن
ّ
االستباقي ،احملذوف ،وما إلى ذلك.)..
االسترجاعي،
ّ
ّ
(مشعرنة) ،ألنها كــادت تكون
وقــد نــأت اللغة أن تكون
َ
خطابية ،مباشرة لوال بعض اخلطرات..
يف حــن أن اخلــامتــة وإن بــدت مفتوحة ،فهي مضمخة
بحتمية االنــتــصــار :اســتــرجــاع األرض السليبة ،وعــودة
النازحني ..ومن ثمة فهي خامتة سعيدة ،متفائلة..
أخيرا يذهب سمير اليوسف يف مقاله (غسان .ك .والرواية
السياسية ..مجلة نزوى .العدد  .17يناير  .1999ص)85:
القاص يقصي السياسة من املواجهة الفلسطينية ـ
إلى أن
ّ
الصهيونية يف أكثر من مؤلف ،وال أجاريه يف ادعائه أن (إلى
االجتماعي( .ينظر مقاله السابق.
أن نعود) ،تهمش البعد
َّ
ص.).84 :

رصخة طالب

تطارد املــســارات ذاكرتي بال رحمة أقطف ما تبقى من
األمل يف خاصرة روحي املنهكة باخليبات ،أهيم يف فضاءات
خيالية ال متناهية ،أرسم لذاتي مخرجا من الوهم ،أجتول
يف أفْ ق منزوع الهوية ،أتوه يف دروب احلياة املسكونة بسلّم
تراتبي ال أجدني فيه ،وأدعو كل آلهات السماء واألرض أن
تنقذني من براثن الفقر املتعشش يف حقيقة وواقع من هو
على شاكلتي ،طوق من الشعارات التي كنت أرددها باجلامعة
حتاصرني ،تسرق ما تبقى من عمري ،جتثم أنفاسي وتخنق
صدري ،ال شيء منها حتقق ،أصبحت منزويا أكثر من ذي قبل
علي بطيئة كأنني
شارد الذهن يف أغلب الساعات التي متر ّ
أصارع مرضا ال يرجى له عالج ،كان أبي عامال بسيطا كما
جدي وجد جدي إلى اخر جد تفرعت منه املعاناة ،رمبا
سيكتب ابني أو ابن ابني مذكراته بنفس األلــم ،قررت أن
أضع حدا لهذه املتتالية املتكررة وال أخلف ابنا وال بنتا رفقا
بهم من املعاناة ،أو رفقا باملعاناة منهم… .ولكن هذا األمل
املتوهج أمامي يدعوني إلى مخالفة قراري ومعاكسة افكاري
وأضرب املتتالية الرياضية التي ال تقبل االحتمال يف نظري
بعرض احلائط… .وها أنا أوضع أمام موقف اختيار صعب،
واألصعب انني ال أستطيع البوح بحقيقة مشاعري لم أكن

العدد 375 :

حلسن شكري

أتوقع أن اختبر أمام هذا النوع من املعاناة ،ولكنني أتوقع أن
يجلل صوتي عاليا وأكسر صمت املعاناة بقوة األمل وصمود
العزمية
مير أمامي عجوز يدفع عربة مملؤة باخلضر مثال ،فيكبر
يف داخلي ذلك الشعار الذي سمعته أول مرة باجلامعة ” ال
استسالم”  ..نعم يكبر يوما بعد يوم قويا صارخا كما يخرج
من أفواه الطلبة الفقراء ،أتابع السير يف اخليال راكضا وراء
دخــان سيجارتي ،أزج بنفسي يف متاهات احللم ،كم أكن
سعيدا حينما أتوقف عن الركض وأنتصب كتمثال جاثم
أتأمل أفق مستقبل متشعب الطرقات كلها تؤدي إلى املجهول
داخل وطني ،أو نهاية تتوقف فيها األنفاس داخل وطني
أضحى عمري يطل على األربعني ،وما زلت متسمرا دخل
طابور العطالة فيما أفواج من احملظوظني واملقربني والذين
أنعم عليهم وطني ببركاته تسلك معابر بال مراقبة تلج من
أي األبواب شاءت ،مازلت أقايض وجعي بالصبر والوطنية
والقدر والرزق … بعدما خانته كل الشعارات السابقة ،هذه
القيم التي أمنت بها ضــدا عن إرادت ــي ال لشيء إال ألنها
جتعلني أتنفس هواء يبقيني على األقل على قيد احلياة
وتخفف عني شيئا من األلم

.

.

.

الــرســمــي  ،ويــلــهــج( :مــدرســة
ممــا يــلــهــث بــه اخلــطــاب
ّ

الــفــرح) ،و(تربية اإلبــداع) ،وواضــح من رصــد املؤشرات
ـي أن
ـي احلــالـ ّ
الــدالــة عــلــى اشــتــراطــات الــدخــول املــدرسـ ّ
مــا ذكــر أعــلــى هــذه الــســطــور ،وبــاألحــرى تفعيله ،هو
من قبيل لنب العصفور ،أو النوق العصافير ،فاإلقبال
ضــامــر ،واالنـــخـــراط ســنــابــلــه عــجــاف مبــا أن الــرحــلــة
َ
العمومي
صوصي إلى التعليم
اخل
املكوكية من التعليم
ّ
ّ
تنتهي يف األسابيع القادمة ،بل إن
تنته بعد ،ولن
لم
ِ
َ
ـي بــات على كــف عــفــريــت ،مــارد،
مصير املــوســم الــدراسـ ّ
مبعنى أنه يستحيل حتديد اجلمالية املذكورة إذا ما
(اخــتــارت) ال ــوزارة الوصية (التعليم عــن بــعــد) ،وهي
ليست مستقلة يف اتخاذ هذا القرار أو ذاك ،مما يؤجج
نار التوجسات واالرتباك ،وميدها باحلطب اجلزل .ومن
َ
ـي
املــفــارقــات العجيبة أن مــؤســســات التعليم
اخلــصــوصـ ّ
إن التمس املالحظ متظهرات
أفــرغ من فــؤاد أم موسىِ ،
املدرسي  ،ذلك أنها مفتونة باستغالل
جمالية الفضاء
ّ
مساحاتها استغالال دكتاتورا…،
ـي يــؤكــد تغييب املــرافــق احليوية
والــواقــع املــوضــوعـ ّ
بالنسبة إلــى كثير مــن املــؤســســات ،فما بــالــك بـ(عيد

املدرسة) ؟! .
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تستضيف الجريدة يف هذا العدد الرفيق محمد هاكش وهو عضو الكتابة الوطنية للهنج
الدميقراطي واحد االطر النقابية يف الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي  /االتحاد املغريب
للشغل ابالضافة اىل نضاله عىل الصعيد االممي يف الجهبة النقابية .نشكر رفيقنا هاكش
عىل افاداته القمية
 1كيف تــرى إلشكالية التوسع او تقلص الطبقة
العاملة؟ ما هو املنحى الغالب

؟

بعد التحية احلـــارة للطاقم اإلعــامــي جلــريــدة النهج
الصامدة وقبل االجابة عن سؤالك أريد إن أشير الى الدور
الــتــاريــخــي للطبقة العاملة يف التغيير ويف قــيــادة حترر
الشعوب من االستغالل الرأسمالي وبناء املجتمع االشتراكي
وذلك لكونها منتجة للخيرات واخلدمات ،وبدون قوة عملها
ستتعطل املاكينة الرأسمالية .وعلى العمال والعامالت ان
يدركوا ذلك جيدا ليعرفوا قوتهم وان الباطرونا ال حتسن
إليهم بتشغيلهم كما يتم الترويج له (مسكني احلاج دار فيه
اخلير خدمو عندو)

.

فيما يخص توسع أو تقلص الطبقة العاملة فان املوضوع ال
اعتبره اشكالية وال يؤثر على الصراع الطبقي وعلى كيفية
ادارة الصراع مع البورجوازية مــادام هــذه االخيرة متارس
ديكتاتوريتها على الطبقة العاملة وتتفنن يف استغالل قوة
عملها وما دام النظام االقتصادي الراسمالي قائما ،وال ننسى
يف هذا االطار ان نتذكر كيف انتصرت الثورة البلشفية رغم
العدد القليل للعمال يف روسيا القيصرية  .ما هو مهم يف نظري،
والــذي يجب على املناضلني واملناضالت ادراكــه وتتبعه ،هي
التغيرات التي تعرفها مكونات وفئات الطبقة العاملة والتي
تصاحب التطور االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي الذي
تعرفه الراسمالية .ان طبيعية الطبقة العاملة يف بدايات
الراسمالية يختلف بشكل كبير مع طبيعتها يف عصر العوملة
حيث تقلص عــدد العمال والعامالت يف القطاع الصناعي
وتوسع بشكل كبير يف قطاع اخلدمات بكل اصنافها ،كما توسع
العمل الذهني على حساب العمل اليدوي حيث توسع عدد
التقنيني واملهندسني .ان هذه التغييرات ،التي احدثتها العوملة
والتطور التكنولوجي الــذي صاحبها واستحواذ الشركات
املتعددة االستيطان على االقتصاد العاملي ،تختلف بني
الدول الرأسمالية املسيطرة والدول ذات االقتصاد الرأسمالي
التبعي كما يف املغرب لكون هذه األخيرة استوردت العديد من
األنشطة الصناعية واخلدماتية يف إطار عملية نقل األعمال
إلى اخلارج ))Offshoring
بالنسبة للمغرب ،يتوجب على النهج الدميقراطي ،الذي
يسير بخطي ثابة نحو اإلعالن على تأسيس حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،ان يعزز معطياته حول الطبقة
العاملة املغربية ويوسع إحاطته بطبيعتها وخصوصيتها
ومكوناتها عبر اجناز دراسة شاملة ومدققة

.

ويف انتظار هذه الدراسة نسجل أن منشور النهج " بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني مهمة أنية" أورد أن
نسبة عدد املأجورين ازدادت ب  40يف املائة من  2002إلى
 2014كما سجل أن عدد العامالت والعمال الزراعيني قد
تزايد بشكل كبير إذا علمنا أن نسبة األجراء يف العالم القروي
قفزت من  17يف املائة الــى  24.3يف املائة يف نفس الفترة.
وجاء املنشور مبجموعة من املعطيات حول التواجد املتزايد
للعمال والعامالت يف قطاعات البناء واالشــغــال العمومية
والنقل الطرقي واالنشطة ذات الطابع املنزلي و املهن احلرة
وجتارة التقسيط باالسواق املمتازة واخلدمات يف اطار املقاولة
بالباطن لفائدة الشركات املتعددة االستيطان

.
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يبدو ان الهشاشة اصبحت معطى بنيوي لحالة
الطبقة العاملة ما هي اهم االسباب

؟

يف أطـــار احــتــواء أزمــــات الــرأســمــالــيــة املتعاقبة وحلها
على حساب الطبقة العاملة اجتهدت مؤسساتها املالية
واالقتصادية لتعميق هشاشة العمل عبر فــرض وتعميم
مرونة األجــور والتشغيل وحصار العمل النقابي املكافح.
هكذا نالحظ ان الهشاشة ببالدنا يف تصاعد مستمر .ولقد
كشفت أزمة كورونا عن هذا املنحى التصاعدي الذي أصبح
يتجسد بشكل واضح يف تقنني الهشاشة حيث تستغل الدولة
والــبــاطــرونــا ظــروف الــطــوارئ الصحية لتمرير مجموعة
مــن الــقــوانــن املــدمــرة للمكتسبات واحلــقــوق االقتصادية
واالجتماعية للطبقة العاملة ووضع هذه االخيرة واملدافعني/
ات عن مصاحلها امام االمر الواقع .يف هذا االطار مت إصدار
القانون القاضي بتوسيع مجال عقود العمل محدد املدة
ومترير قانون العقدة والسماح للباطرونا بتسريح العمال
(العاملون بشركة اخلطوط امللكية املغربية منوذجا حيث
اعطت عاملة عمالة احلــي احلسني والول مــرة منذ صدور
مدونة الشغل موافقتها ،السباب اقتصادية ،على تسريح 140
مستخدم) كما أن الدولة والباطرونا تسيران بخطى حثيثة
لتمرير القانون التكبيلي لإلضراب وقانون النقابات ،الذي
يهدف الى تعميق الهشاشة و محاصرة وإضعاف العمل النقابي،
والتمهيد للمزيد من اخلوصصة عبر املخططات التخريبية
للوظيفة العمومية والقطاع العمومي واالستعداد لفرض
تعديالت تراجعية يف مدونة الشغل .ان العمال والعامالت
وق ــوة عملهم هــم "احلــيــط القصير" بالنسبة للباطرونا
للحفاظ على ارباحها وحل أزماتها .ومادامت الدولة حتميها
فان تصاعد استغاللها وتعميم الهشاشة لن يتكسرا إال على
صخرة الوحدة العمالية وامتالك الطبقة العاملة وحلفائها
الطبيعيني اداتها السياسية

.

3
الدولة تدعي اهنا جعلت املغرب قبلة االستمثارات
االجنبية .ما هي اهم ممزيات وضع الطبقة العاملة يف
وحدات االنتاج للرأمسال االجنيب ببالدان؟

فعال ،رغم انخفاض االستثمارات االجنبية عامليا ب40
يف املائة يف النصف االول من سنة  2020مقارنة مع السنة
السابقة  ،احتل املغرب ،حسب منظمة مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية ( ،)UNCADاملرتبة الرابعة يف تصنيف
االكثر جذبا من بني الــدول االفريقية بعد مصر وجنوب
افريقيا والكنغو الكن السؤال املطروح هو ماذا يستفيد الشعب
املغربي بصفة عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة من هذه

؟

التدفقات املالية  .قد يحتاج اجلواب على هذا السؤال الى
مقال ودراســة خاصة ،الكن ميكن ان جنزم ،وبدون مجازفة،
ان االســتــثــمــارات األجنبية املــبــاشــرة الـــواردة على بالدنا
جتذبها اإلغ ــراءات التنافسية املمنوحة من طرف الدولة
للشركات االجنبية ومن بينها الشركات املتعددة االستيطان
والتي يف معظمها تكون على حساب الطبقة العاملة حيث
األجور الهزيلة والتسهيالت التشريعية يف مجال التشغيل
واالجـــراءات القمعية لــردع النضاالت العمالية .باالضافة
الى التسهيالت الضريبية وضمان حرية حتويل االمــوال.
لكن االدهــى من كل هــذا هو ان هــذه االستثمارات ،حسب
املهتمني باملجال االقتصادي ،ال تساهم يف تطوير القدرات
االقتصادية والكفاءات التكنلوجية للبالد يف اجتــاه بناء
مسار اقتصادي وطني .يف هذا اإلطار نالحظ ان االستثمار
األجنبي يف صناعة السيارات ،والــتــي تتباهى بها الدولة
كأحد أهــم قطاعات الــصــادرات  ،يعرف نسبة ضعيفة من
االندماج االقتصادي احمللي أي أن معظم أدوات اإلنتاج تأتي
بها الشركات األجنبية من خارج املغرب ويبقى هذا األخير
باألساس منبعا الستغالل اليد العاملة الرخيصة .وجتدر
اإلشارة كذلك أن العمال والتقنيني واملهندسني يف الصناعات
املرتبطة باالستثمار االجنبي اليحتلون مكان القرار التي
تقتصر فقط على األجانب (الذين يسهرون على حفظ سر
املهنة لكي ال يتسرب)  .واختم جوابي هــذا بالتعبير عن
استغرابي الشديد من االستثمار االجنبي املتعلق بشركات
اخلدمات كتوزيع املاء والكهرباء وجمع االزبال وألسال ،ملئ،
فمي ،هل نحن املغاربة عاجزون على جمع أزبالنا وتوزيع
الكهرباء واملياه بيننا يف قطاع يستغل عمالنا وال نستفيد منه
بأي قيمة تكنولوجية

؟؟
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القطاع غري املهيكل قطاع منفلت من اية رقابة او
عمل نقايب .ماهي بنظرك اهم القضااي اليت يجب االشتغال
علهيا ملساعدة الطبقة العاملة يف هذا القطاع؟

يرتكز مدخل االشتغال على مساعدة عــامــات وعمال
القطاع غير املهيكل للدفاع عن مصاحلهم والرفع من وعيهم
الطبقي  ،يف نظري ،علي عنصرين أساسني .يتعلق األول
باالجتهاد الذي يجب ان يقوم به مناضالت ومناضلو التوجه
النقابي الدميقراطي إلبداع وسائل التواصل مع هذه الفئة
العريضة لتمكينهم مــن تنظيم أنفسهم وفــق خصوصية
مواقعهم  .اما العنصر الثاني وهو العمل السياسي املباشر
والــذي سيقوم به حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
لتوحيد صفوف الطبقة العاملة ببالدنا

.
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األخرية

الدخول املدريس

منذ نهاية السنة الــدراســيــة املاضية
واملؤسسات املخزنية تبحث عن مخرج لها
مما سيطرحه الدخول املدرسي ،يف ظل
اجلائحة  ،من إشــكــاالت ظهرت يف تدبير
األشهر األخيرة من موسم ،2019-2020
وعلى رأسها مسألة النمط التربوي املعتمد
والصراع بني آباء وأولياء التالميذ وأصحاب
املــدارس اخلصوصية .وهاتان املسألتان يف
احلقيقة مترابطتان  ،إذ أن اإلقرار يف األولى
له تأثير على القضية الثانية .ونتيجة
لــضــغــوطــات الــلــوبــي الــرأســمــالــي للقطاع
اخلـــاص والـــذي يتشكل يف نسبة كبيرة
منه من عناصر تنتمي للكتلة الطبقية
السائدة ،عمل مخططو املخزن على نسج
قــرارات حربائية  ،وأعــدوا السيناريوهات
الكفيلة باستعادة القطاع التعليمي اخلاص
للمبادرة ولي أعناق اآلباء لقبول إمالءاته
املادية واملعنوية دون األخذ بعني االعتبار
العواقب املــاديــة واالجتماعية للجائحة
على األسر  ،ويف نفس الوقت خلق املزيد من
شروط تقهقر التعليم العمومي وإفقاد ثقة
األسر فيه .وكانت هذه مرامي البالغ الشهير
ليوم  22غشت ، 2020والذي متيز باعتماد
أســلــوب اخللط للتغطية على اخللفيات
احلقيقية للقرارات املتضمنة يف البالغ،
حيث بيدأ(هذا البالغ) باإلشارة إلى أن
النمط الــذي سيعتمد يف آوائــل الدخول
املدرسي هو منط التعليم عن بعد يف ظل
الــتــطــور السلبي ال ــذي تعرفه الوضعية
الوبائية حيث االرتــفــاع املتواصل لعدد

محمد شاعر

وأعــلــن ظــهــور حـــاالت إصــابــة يف م ــدارس
،فأعفى املخزن نفسه من مسؤولية ضمان
احلق يف التعليم ويف نفس احلق يف السالمة
الصحية ملاليني األطفال املغاربة

.

لقد أفــرزت هــذه الــقــرارات والتدابير،
الواقع التعليمي املتوقع من بالغ  22غشت
 ، 2020واملــتــســم بالتمييز بــن أطــفــال
الشعب املغربي ،ففئة منهم انطلق لديها
الدخول املدرسي تدرس حضوريا أو عن
بعد بإمكانيات لوجيستكية متطورة وهذا
حــال أغلبية املــدارس اخلصوصية  ،وفئة
لم تعرف بعد دخــوال مدرسيا الحضوريا
وال عن بعد ،إما إلغالق مؤسساتها أو لعدم
توفر املؤسسات على إمكانيات خلق أقسام
افتراضية أوتدبير شكل آخــر من أشكال
التعليم عن بعد  ،أما فئة أخــرى فلم تنه
بعد املــوســم الــدراســي املــاضــي إذ مــا زالــت
متابعة بامتحانات مؤجلة ألسباب واهية
ومتناقضة

.

إن العدالة االجتماعية مرهونة بتكافؤ
الفرص يف التعليم بني جميع أبناء الشعب
املغربي  ،والواقع التعليمي املغربي يعرف
انعدام اإلنصاف يف ظــروف التعلم  ،بفعل
السياسات العمومية املخزنية يف القطاع
 ،وستزيد تدابير املــخــزن يف ظــل الواقع
احلالي الهوة اتساعا يف هــذا القطاع بني
تعليم عمومي مهترئ يسير نحو حتفه
وتعليم خاص متفاوت حسب الفئات املوجه
إليها

.

أمناء فصائل فلسطينية
مرشوعَ التصفية األمري ّ
فعل فلسطين ّي ًة استثنائ ّي ًة
يك-الصهيو ّين
الرجعي يستوجب ردو َد ٍّ
نور الدين الرياضي

مــن مقر الــرئــاســة مبدينة رام اهلل ومن
العاصمة اللبنانية بــيــروت عبر" الفيديو
كونفرنس" عقد امناء الفصائل الفلسطينية
لقاءهم يــوم  3شتنبر  2020وال ــذي صرح
بخصوصه نائب األمني العام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني أبو أحمد فؤاد "إن اجلبهة
ترى ضرورة أن يبقى اجتماع األمناء العامني
للفصائل الفلسطينية صيغة ومرجعية
مفيدة لعمل الفصائل وتواصلها"
من جهته قال نائب األمني العام للجبهة
الــدميــقــراطــيــة فــهــد سليمان "أن احلــركــة
الوطنية الفلسطينية تواجه تصعيدا نوعيا
يف املــخــطــط االمــبــريــالــي عــلــى احلــقــوق يف
املنطقة ،وعلى حقوق الشعب الفلسطيني
خــصــوصــا ،والــــذي يتمثل بصفقة الــقــرن
والضم ،والذي ميثل أعلى درجات االستعمار،
والتطبيع"
من جهته قــال رئيس املكتب السياسي
حلركة حماس اسماعيل هنية إن اللقاء يعتبر
مبثابة لقاء وطني تاريخي
و صرح نائب األمني العام للجبهة الشعبية
– القيادة العامة طالل ناجي ،إننا “نلتقي اليوم
على قواسم وجوامع مشتركة ،والتي تتمثل يف
رفض صفقة القرن التي تستهدف القضية
واحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ولــم تخرج تصريحات باقي االمناء عن

.

.

جوهر هــذه االفــكــار وهــو مــا جــاء بتفصيل
يف البيان اخلتامي للقاء امــنــاء الفصائل
الفلسطينية
بينما استنكرت مجموعة من الفصائل
الفلسطينية(حركة فتح االنتفاضة وجبهة
النضال الشعبي الفلسطيني وجبهة التحرير
الفلسطينية واحلزب الشيوعي الفلسطيني
الثوري) اسثتنائها من حضور االجتماع قائلة
انه ال يجعل منه لقاء وطني ًا جامع ًا
غــيــر ان خــطــاب مــحــمــود عــبــاس كــان
مخيبا آلمال الكثير من القوى التي رأت فيه
استمرار العمل باتفاقية اوسلو ،ومــن ذلك،
واجلمعيات والقوى
ؤسسات
ّ
ما عبرت عنه ا ُمل ّ
والعربية يف الوطن والشتات
الفلسطينية
ّ
ّ

.

.

من  15إلى  21شتنبر 2020

من وحي األحداث

قرارات تعمق التمييز وعدم تكافؤ الفرص
اإلصابات والوضعيات احلرجة والوفيات،
مما يفرض اعتماد النمط السالف الذكر.
وبعد ذلــك يعطي الــبــاغ لألسر إمكانية
اختيارمنط التعليم احلضوري  ،وهو بهذا
يفرش األرض ورودا للوبي القطاع اخلاص
،الــذي تلقف هذه الهدية لتعمل العديد
من املــدارس اخلصوصية اإلعــداد للنمط
احلضوري ألنها تتوفر على إمكانيات تلبية
تدابير البروتوكول الصحي الذي تفرضه
الوضعية الوبائية .ويف نفس الوقت كانت
الــوزارة تنتظر إقباال ضعيفا على التعليم
احلــضــوري يف العمومي ممــا سيعفيها من
تدابير إضافية تتعلق بالبروتوكول الصحي
من مواد وآليات التعقيم والتباعد اجلسدي
واليد العاملة ،فقزمت املدة الزمنية الالزمة
إلعالن األسر الرغبة يف التعليم احلضوري
يف ثالثة أيام بني الفاحت من شتنبر والثالث
منه  ،مما أدى إلى حاالت اكتظاظ أمام أبوب
املــدارس  ،وهي حــاالت قد تكون املسؤولة
عــن استفحال الوضعية الوبائية الــذي
عرفه األسبوع املاضي،ورغم هذه العراقيل
عبرت نسبة كبيرة من األسر عن الرغبة يف
التعليم احلضوري.وخاصة يف املدن الكبرى.
ونتيجة لواقع حــال الفضاءات املدرسية
التي تفتقد الكثير منها لشروط التعليم
احلضوري يف الظروف العادية  ،فما بلك
بتوفير تــدابــيــر الــبــروتــكــول الــصــحــي أو
لوجيستك التعليم عن بعد  ،تقرر إغالق
املؤسسات التعليمية يف الدارالبيضاء وعدد
من األحياء يف طنحة والرباط وتارودانت

العدد 375 :

والتي قالت :
الصهيوني-األمريكي
مشروع التصفية
"إن
ّ
َ
ّ
ّ
فلسطيني ًة
فعل
الرجعي كان يستوجب
َ
ردود ٍ
ّ
ّ
تــمــع ُك َّ
ـــل جــمــاهــيــر شعبنا
اســتــثــنــائـ ّـيـ ًـة َ ْ
الفلسطيني يف فلسطني ُ
املتلّة والشتات
ّ
أن مــا ج ــاء يف كلمة رئيس
وامل ــن ــايف .غــيــر ّ
تكرارا
الفلسطينية ال يعدو أن يكون
السلطة
ً
ّ
َ
احلد األدنى
سابقة ال ُت ّلبي
ملواقف
عقيما
َّ
ٍ
ً
تستجيب
وال
ه،
وأهداف
نا
شعب
طموحات
من
ِ
ِ
ُ
ِ
الفلسطيني،
الوطني
ترتيب البيت
ات
ملهم ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
وسياسي ٍة
وطني ٍة
استحقاقات
لغيرها من
وال
ٍ
ِ
ّ
ّ
وتنظيمي ٍة بــاتــت غــيـ َـر قــابــلـ ِـة للتسويف
ّ
وطني
انتخاب مجلس
والتأجيل ،وعلى رأسها:
ُ
ّ
فلسطيني جديد "
ّ

.

إنه حوار الشعوب
التيتي الحبيب

يف العشرة سنني االخيرة دخلت شعوب العالم
العربي واملغاربي مرحلة جديدة من تاريخها بعد
انتهاء مرحلة النضال من اجل االستقالل الوطني.
وقد انتهت هذه املرحلة بالنسبة لشعوبنا الى
الفشل واالجهاض تولى بعده عمالء االستعمار
ووكــاء الشركات املتعددة االستيطان السلطة
ومصير البلدان

.

هكذا اندلعت سلسلة من االنتفاضات الشعبية
كمثل بركان انفجر بعد ان جتمعت طيلة عقود
االستقالل الشكلي كمية هائلة من اخليبات ومن
املطالب واحلقوق املسلوبة والتضحيات الغالية،
لكنها كانت تباد حتت القمع والترهيب .اندلعت
هــذه االنــتــفــاضــات ،فشكلت سلسلة مــن الهبات
الثورية النوعية أدت الى اسقاط رؤوس انظمة كان
اجلميع يعتقد الى عهد قريب انها راسخة وقوية
ال تقهر

.

حظيت هذه الهبات باالهتمام والتحليل؛ فعلى
عكس الــذيــن رؤوا فيها يــد املــؤامــرة االجنبية
وخاصة ارادة االمبريالية و الصهيونية ،رأى فيها
املناضلون شكال مــن اشــكــال الــســيــرورة الثورية،
مبعنى ان شــعــوب املنطقة دخــلــت مرحلة صنع
ثــوراتــهــا مبــا تيسر لها مــن عــوامــل ذاتــيــة ووفــق
الشروط واخلصوصية لكل شعب وبلد

.

ففي هذا االطار استطاعت احلركات االسالمية
أي القوى االصولية من اخوان مسلمني او تيارات
الوهابية ان تركب املوجة النضالية وان توجهها الى
خدمة مشروعها التاريخي ،وقد استغلت ضعف
التواجد السياسي للقوى املناضلة الدميقراطية
والــتــقــدمــيــة.يف احملصلة سقطت رؤوس انظمة
وعــوضــتــهــا رؤوس جــديــدة .اســتــطــاعــت الــقــوى
االصولية ان توظف آليات الدميقراطية لتعوض
القيادات املتساقطة بقيادات جديدة وأبقت على
نسيج الدولة وأجهزتها ،بينما لم تستطع ان حتقق
نفس النتائج يف ليبيا حيث انهارت الدولة بالكامل
او يف سوريا حيث لم تستطع االطاحة برأس النظام
لفشلها يف احلرب املدمرة على الشعب هناك

.

ففي العشرة سنوات االخيرة من هذه السيرورة
الثورية مرت الشعوب من مرحلة سقوط رؤوس
انظمة وتعويضها بأنظمة ليست بأحسن منها؛
بل ظهر أنها متثل فئات اجتماعية اكثر تخلفا
وظالمية ،وأكثر استعدادا للتعاون مع االمبريالية
والصهيونية مقابل أن تتمكن من السلطة .ففي
هذه الفترة اكتشفت الشعوب ان هذه القوى ليست
بديال وإمنا هي نوع من جتديد نحب االستبداد
والتسلط؛ فسقطت مشاريعها وبــاتــت الشعوب
تــطــرح س ــؤال كيف السبيل ملــواصــلــة الــســيــرورة
الــثــوريــة بــالــتــوجــه االنــســب وبــقــيــادة ثــوريــة
حقيقية

؟

وكــبــدايــة جـــواب الــشــعــوب لبعضها البعض،
انفتحت املــوجــة الثانية مــن الــســيــرورة الثورية
يف السودان والعراق ولبنان واجلزائر .ففي هذه
االنتفاضات بدأ يبرز البرنامج التقدمي والتوجه
الثوري االجتماعي ،حتتل فيه مطالب العمال
والكادحني الريادة ،وبــدأت النقاشات السياسية
والــثــقــافــيــة للبديل تــضــع االســئــلــة احلقيقية
يف املــســاواة واحلــريــة والدميقراطية واملواطنة
والعلمانية ووحدة الشعوب ،بعيدا عن الطائفية
والصراعات االثنية او الدينية واملذهبية .هذا
هو حوار الشعوب الثائرة ومنه نستنبط التوجيه
والتسديد ملا يجب ان نتبناه يف بلدنا من حوار
عمومي وتوحيد للقوى املناضلة من اجل التغيير
احلقيقي

.

