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جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

.

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :سعيد رحيم

فضائح التعليم حتت اجلائحة

كلمة العدد

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :عبد الحق الوسولي

الطبقة العاملة يف مواجهة مناورة مترير قانون تكبيلي حلق اإلضراب

يف ظل ظرفية جائحة كوفيد  19 -واألزمــة
الشاملة وتعميم طرد األجــراء وتقليص األجور
حتاول الدولة مترير مشروع قانون تنظيمي حول
ممارسة حق االضـــراب؛ إن هــذه احملــاولــة ليست
جديدة فقد سبقتها مــحــاوالت أخــرى؛ وكانت
الطبقة العاملة تفشلها ،الواحدة تلو األخــرى،
ألنها لم تكن تهدف إلى حماية وتنظيم ممارسة
حق االضراب ،بل ترمي إلى تكبيله وإضعاف قدرة
الطبقة العاملة على الدفاع عن مصاحلها

.

فعوض التخفيف من مآسي وآالم اجلماهير
الشعبية يف هذه الظرفية العصيبة ،تعمل الدولة
على مضاعفتها ،واستغالل ظروف اجلائحة من
أجل مترير إجراءات وقوانني متجاوبة مع جشع
الباطرونا ومجحفة يف حق الفئات الشعبية

.

وهكذا سيتم اإلعالن عن إدراج مشروع قانون
تنظيمي رقم  97.15بتحديد شروط وكيفيات
ممارسة حق اإلضراب يف جلسة يوم األربعاء 16
سبتمبر  2020للجنة القطاعات االجتماعية
مبجلس النواب؛ األمر الذي ولد ردود فعل رافضة
ملضامينه وحملــاولــة تهريبه إلــى مجلس النواب
دون التفاوض حوله مــع النقابات .وأم ــام هذا
الرفض الواسع للمشروع تراجعت الدولة ،واتصل
وزير الشغل واإلدماج املهني باملركزيات النقابية
ليخبرها بتـأجيل النقاش حوله يف البرملان من
أجل فسح املجال لنقاشه مع النقابات؛ إنها ليست
قناعة حقيقية باحلوار االجتماعي ،وال رغبة
يف حصول توافق حول املشروع ،بل مجرد مناورة
المتصاص سخط النقابات والعمل على تكسير
أي عمل وحدوي بينها ومنع تشكل جبهة شعبية
ملقاومة املشروع يف انتظار خلق شــروط مناسبة
لتمريره

.

إن مــواد املشروع موجهة من أولها إلى آخرها
إلى تقييد وتكبيل حق اإلضــراب عوض ضمانه
وتنظيم شروط وكيفيات ممارسته ،وميكن تركيز
بعض هذه املضامني يف ما يلي :

.

الثمن  4 :دراهم

يعرف اإلضراب بصيغة تقلص معناه إلى حد
ّ

يجعله شبه مستحيل؛ ويحصر اجلهة الداعية
لإلضراب يف النقابة األكثر متثيلية أو أغلبية
األجراء

.
.

.

يوسع مدلول املرافق احليوية ليشمل أغلبية
مرافق اإلنتاج واخلدمات ومينع اإلضراب فيها

.

يــفــرض احلــد األدنـــى مــن اخلــدمــة أثناء
اإلضراب يف جل املرافق املسموح بتنظيم االضراب
فيها

.

.
.

يوسع مجال تطبيق القانون ليشمل القطاع
ّ
العام والقطاع اخلاص

.

مينع اإلضراب الذي ال يخضع لهذا القانون
وميــنــع ع ــدة أنــــواع مــن اإلض ــراب ــات  :اإلضـــراب
الــســيــاســي ،اإلضـــــراب الــتــضــامــنــي ،اإلضــــراب
بالتناوب...كما مينع األشــكــال النضالية التي
ّ
وجل أشكال التعبئة له؛
تصاحب عادة اإلضراب

.

يفرض مسطرة معقدة وطويلة إلعــان
االضــراب متر عبر مراحل :التفاوض ،واملساعي
احلميدة ،والصلح ،والــقــضــاء ،وآج ــال اإلخطار
الطويلة جلهات كثيرة ،واجلمع العام بنصاب
قــانــونــي غــيــر واقــعــي ،ومــلــف قـــرار اإلضــــراب،
واإلحاطة علما للجهات املعنية

.

•

يجيز لالتفاقية اجلماعية التنصيص على
تعليق حق اإلضراب

.

•

يعطي للمشغل وللسلطة احلــق يف إحالل
أشــخــاص محل األجــــراء املــضــربــن عــن طريق
التشغيل أو السخرة يف جل احلاالت

.

•

يحصن حرية العمل بعقوبات قاسية ملنع
ّ
الدعوة لإلضراب

.

•

يسن عــقــوبــات خفيفة للمشغل وأخــرى
قاسية جدا ضد األجير لثنيه عن التفكير يف
اإلضراب

•

.

يعتبر اإلضـــراب توقفا مدبرا عن العمل
ويحرم األجير من أجرته خالل مدة اإلضراب

•

.

يفرض على األج ــراء تعويض املشغّ ل عن
اخلسائر أثناء اإلضراب؛

•

يعطي احلق لرئيس احلكومة وللقاضي احلق
يف منع أو توقيف إضراب ما يف حاالت كثيرة.
إن ما ذكر ال يشكّ ل إال جزءا يسيرا مما تضمنه
ّ
املشروع من تكبيل حلق اإلضــراب يصل إلى حد
جترميه يف مواد كثيرة منه ويف املقابل ميد الدولة
والباطرونا بكل األسلحة ملنعه ومحاربته

.

لقد بــدأ هــجــوم الــدولــة والكتلة الطبقية
السائدة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة
منذ مدة طويلة ،ويتواصل حاليا بشراسة كبيرة؛
وبلغ مع مشروع قانون النقابات ومشروع القانون
التكبيلي لإلضراب حدا من االستخفاف بحقوق
الطبقة العاملة يفرض نهوضا عارما للعامالت
والــعــمــال مــن أج ــل الـــرد عــلــى ه ــذه العنجهية
اخلــرقــاء .وجــاء تصعيد هــذا الهجوم يف هذه
اللحظة بــالــذات الستغالل ظرفية اجلائحة
وتعبيرا عن اخلوف من االحتجاجات والنضاالت
تعمق األزمة الشاملة
االجتماعية الناجتة عن ّ
للنظام؛ إن الدولة تستعد ملواجهة موجة الغضب
الشعبي القادمة والــتــي تظهر مالمحها يف كل
مناطق املــغــرب؛ لذلك فهي تعمل على حرمان
الطبقة العاملة من أحد أهم أسلحتها وهو سالح
اإلضراب

.

إن الطبقة الــعــامــلــة املــغــربــيــة الــيــوم أمــام
وللرد على كل
حلظة تاريخية إلعــاء كلمتها،
ّ
املستخفّ ني بــقــدرتــهــا ،ولــلــدفــاع عــن مصاحلها
وإســقــاط كــل املشاريع الرجعية للدولة وعلى
رأسها مشروع قانون النقابات ومشروع القانون
التكبيلي لإلضراب؛ وللنجاح يف هذه املهام ال بد
لها من التنسيق النقابي وتوحيد كلمتها وتصعيد
نضاالتها وااللــتــحــام بــاحلــركــات االجتماعية
واالحتجاجات الشعبية.
وسيبقى التقدم يف هذا املسار مرتبطا جدليا
مبسار تقدم الطبقة العاملة يف تهيئ شــروط
اإلعــــان عــن ح ــزب الطبقة الــعــامــلــة وعــمــوم
الكادحني الــقــادر على قــيــادة نضالها مــن أجل
حتقيق أهدافها اآلنية واالستراتيجية

إن التعليم عن بعد ال يمكنه بأي
حـ ــال م ــن األحــــــوال أن يــكــون بــديــا
للتعليم حضوريا.

معيقات التغيري ورضورة بعث األمل
يف صفوف املناضالت واملناضلني
النداء من أجل اعتامد "ميثاق
اجتامعي" من منظور الرصاع
الطبقي
تالسينت بني سندان البطالة ومطرقة
التهميش واإلقصاء

عن رشق املتوسط مرة أخرى
الغاز وممراته البحرية يلهب املنطقة

.

السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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استغالل بشع يحرسه تحالف املخزن والباطرونا
إضاءة عىل واقع الطبقة العاملة يف اقليم القنيطرة
الوطني للضمان االجتماعي واحلرمان من التغطية الصحية.

أ ـ استغالل بشع ،محروس :

تواجه الطبقة العاملة يف اقليم القنيطرة واقع االستغالل
البشع يف حواضر االقليم كما يف قــراه ،واقــع يعكس بشكل
مباشر،ميزان القوى املختل لصالح الباطرونا والدولة ،على
حساب طبقة عاملة غير منظمة يف أغلب االحيان اواملنظمة
"بشكل سيء"أومعزولة يف شكل "أنوية"نقابية املكافحة

.

يف مقابل جهاز قمعي متعفن مبرمج على احلضر العملي
لوجود النقابة املناضلة ،واستدراج اشباه النقابات والنقابيني
الفاسدين يف املنطقة ليتحولوا الى "ضباط"يساعدون يف
فرض اخلنوع على حساب الشكايات ـ وليس املطالب ـ التي
يضعها االجــراء فرادى وجماعات،وكما يعكس حال الطبقة
العاملة يف االقليم تغول الــدولــة وضعف وتشتت والفعل
النقابي والــفــســاد النقابي فهو مــن ناحية اخ ــرى يعكس
شراسةتكتل الباطرونا يف االقليم ،والدي يقوده على مستوى
البادية حتالف االعــيــان وكــبــار خــدام الــدولــة العسكريني
واملدنيني ،وعدد من الشركات الفالحية الكبرى التي شرعت
يف استيطان املنطقة يف إطار عمليات نقل حيازة الضيعات
الفالحية من الدولة للخواص

ـ رفض التصريح بحوادث الشغل و االمراض املنهية
ـ تأنيث القهر و االستغالل باالعتماد الواسع على النساء يف
املعامل والضيعات املؤسسات اخلدماتية التي حتتاج للكثير من
اليد العاملة مع ما يرافق ذلك من متييز يف االجور واحلماية
االجتماعية واالستغالل التحرش اجلنسي.

ج ـ تحالف مفضوح ضد العمال
وتأتي احلريات النقابية :من احلق يف التنظيم الى احلق يف
االضراب ،مرورا باحلق يف املفاوضة اجلماعية ،ويف احلماية من
التمييز ومن التضيق والطرد بسبب االنتماء و العمل النقابي
،يف مقدمة احلقوق التي تستهدفها باطرونا الريع والرأسمال

إدريس عـدة

التي الزالــت مفتوحة على احتمال التصعيد يف غياب حل
شامل لكارثة النقل احلضري يف املدينة  ،كما تابعنا معركة
عمال النظافة التي انطلقت يف ثاني عيد االضحى على اثر
تسريح ازيــد من عشرين عامال ومكتبهم النقابي ،بشكل
فاضح ومخالف للقانون،وهو امللف الذي الزال مفتوحا الى
يومنا هدا ،بفضل صمود العمال املطرودين ودعــم رفاقهم
العاملني يف نفس الــشــركــة ،وشــهــدت املدينة حتــركــا مهما
ملستخدمي مراكز الــنــداء  web helbللمطالبة بتحسني
ظروف العمل وحماية املمثلني النقابيني من الطرد والتنقيل
التعسفي كما نتابع يف مدينة املهدية معركة املئات من النساء
العامالت يف معمل تصبير السمك التابع لشركة UNIMER
،للمطالبة بالتعويض عن التوقيف عن العمل لشهور بسبب
جائحة كــورونــا ،وحتــســن ظــروف العمل وبالتعويض عن

.

ويف مـــدن االقــلــيــم الــثــاثــة حتــتــل الــشــركــات مــتــعــددة
االستيطان يف املنطقة احلرة والناطق الصناعية رأس الرمح
يف فرض شروط االستغالل القروسطوية يف املعامل ويف بعض
اخلدمات ذات القيمة املضافة العالية

.

وهكذا على مستوى مدينة القنيطرة وسوق اربعاء الغرب و
املهدية ،تنتشر يف محيط املنطقة احلرة و املنطقة الصناعية
بعض معامل حتــويــل وتعليب املـــواد الغدائية،ومؤسسات
اخلدمة املتوسطة والصغيرة ،واالســـواق املمتازة وشركات
املــنــاولــة الــتــي تنجز اشــغــاال لــفــائــدة اإلدارات واملــؤســســات
العمومية و اجلماعات الترابية ،وشركات التدبير املفوض
خلدامات النقل وجمع النفايات ،واحلرف املتمركزة يف بعض
التجمعات احلرفية الصغيرة

.

وإدا كانت املركبات الصناعية الكبرى يف املنطقة احلرة
واملــنــاطــق الصناعية محميات حليتان الــراســمــال الريعي
احمللي والشركات العابرة للحدود،فان باقي املواقع االنتاجية
واخلــدمــاتــيــة واحلــرفــيــة هــي االخـــرى تضل مرتعا للفساد
ولتواطؤ السلطة احمللية والشغلية على حساب احلقوق
االساسية للعامالت والعمال وحتى االطر التقنية املتوسطة

.

ب ـ شكاايت فقط ،ال مطالب :
وهكذا ميكن جرد أهم اخلروقات التي تعرفها املجمعات
االنتاجية التقليدية و املستحدثة يف مــجــال الصناعة
واخلــدمــات ويف القطاع الفالحي والصيد البحري يف مدن
االقليم الثالثة القنيطرة مهدية وسوق اربعاء الغرب ،كما
يلي :
 تصفية الشغل القار /الدائم وتعويضه بالعمل املؤقت غيراملوثق او التشغيل عبر العقودمحددة املدة واستغالل عقود
التمرين وعقود " "Anapecوعبر اللجوء للخدمات القدرة
لشركات التشغيل املؤقت والسماسرة التقليديني يف اليد
العاملة " الشناقة "

.

 حرمان العمال من الوثائق التي تثبتالعالقة الشعلية منبطاقة الشعل ورقة األداء وسجل االجور والعطل السنوية
وغيرها

.

 -عــدم التصريح أو التصريح املنقوص لــدى الصندوق

العابر للقارات يف االقليم .ويف هدا املستوى تتجلى متانة
التحالف القائمإلى حد التماهي بني الدولة و الباطرونا
،حيث ينسق اجلانبان بشكل مفضوح لضرب احلق يف التنظيم
النقابي املستقل للعمال ،عبر رفــض تسلم ملفات املكاتب
النقابية ،واالمتناع عن تسليم وصل االيداع  ،والتنسيق من
اجل الضغط على اعضاء املكاتب النقابية لتقدمي استقالتهم
،وطرد النقابيني،وعرقلة احلق يف االضراب وجترمي ممارسته
بتلفيق التهم للمضربني  ،والتلكؤ يف عقد االجتماعات لدى
مفتشيات الشغل ،خدمة للباطرونا ،وامتناع عامل االقليم
عن عقد اجتماعات اللجنة االقليمية للبحث واملصاحلة
،للبث يف نزاعات الشغل طبقا للقانون على عالته ،وتلفيق
تهم ثقيلة للعمال من قبيل الضرب و اجلرح ،وحتى اضرام
تهم النار عمدا ،للزج بهم يف السجن أو على االقل مساومتهم
للتخلي عن شكاياتهم ،التي غالبا ما ال تتعدى املطالبة
بتطبيق قانون الشغل وبصرف األجور يف كثير من االحيان

.

د ـ واقع مرير ومقاومة متصاعدة:
يف ظــل االســتــغــال اجلهنمي ورغ ــم تــخــاذل البوتيكات
النقابية  ،وحتالف املخزن و الباطرونا لتجريد العمال من
احلق يف النقابة و احلق يف اإلضراب  .إال ان مقاومتهم سرعان
ما تستعيد وهجها من واقع الصراع الطبقي  :وهكذا رصدنا
يف اآلونة األخيرة يف ظل جائحة كورونا والتحكم املخزني يف
الفضاء العمومي  ،بدريعة الطوارئ الصحي،عدد من املعارك
التي خاضها العمال يف إطار نقاباتهم أو بدونها ،فكانت معركة
عمال حافالت شركة الكرامة التي غــادرت املدينة مخلفة
وراءهــا حوالي  500اجير ،دون عمل وال أجر ،وهــي املعركة

املــردوديــة،وارجــاع عضو املكتب النقابي املطرود والتصريح
باألمراض املهنية وحماية احلريات النقابية

.

ومــن جانبهم لــم يتخل الــعــمــال الــزراعــيــون عــن خوض
النضاالت حتى يف ظــروف اجلائحة :فــردوا على التأخر يف
صرف اجورهموحتى التملص من دفعها،وعدم التصريح بهم
لــدى  CNSSوعــدم االستفادة من التغطية الصحية،ونهب
األراضي الفالحية املسترجعة ،بإضراب انداري موحدخاضه
العمال خالل األسبوع املنصرم يف الضيعات التابعة لشركات
هالسطا و أوماللة ومليح آكري

.

هـ ـ مصود العمال يبعث اآلمال:
إن صمود العمال يعد ذخيرة حية يف أياديهم يف مواجهة
االفتراس واالستغالل الطبقي البشع اال انهم ال يستفيدومنن
ذخيرتهم هته بالشكل االمثل يف غياب الوحدة والتضامن
والتأطير الــكــايف ،نــظــرا لضعف تأثير الــتــجــارب النقابية
املكافحة ،واستمرار التشتت التنظيمي  :العدو اول لعمال
،وك ــذا مــع غياب االط ــار الساسي العمالي الفاعل إيجابا
ومباشرة يف واعــي العمال واملتماهي ميدانيا ،مــع معاركهم
والقادر على جعل هذه املعارك رافدا من روافد املعركة األم
،من اجل احلرية والكرامة و العدالة االجتماعية على طريق
االشتراكية ،لذا تعد مهمة مواصلة تأسيس وتوحيد التجارب
النقابية املكافحة وتأسيس وجتدير االطار السياسي املهموم
أساسا بقضايا ومعارك العمال والكادحني ،مهمتان متوازيتان
ومتكاملتان مطروحتان على عموم املناضلني التقدميني يف
اإلقليم ويف طليعتهم املاركسيني املؤمنني بالدور التاريخي
للطبقة العاملة ومبشروعها التحرري

.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

العدد 376 :

من  22إلى  28شتنبر 2020

" القافلة التضامنية" للتنديد باالعتقال السيايس
والدعوة للنضال الجامهريي الوحدوي

يف وضع عام يتسم بانتشار جائحة كورونا وتطبيق قانون
حالة الطوارئ واحلجر الصحي الذي صاحبه حجر النظام
املخزني على حرية الرأي والتعبير واحلق يف التظاهر السلمي
وذلك باعتقال املدونني والصحافيني واملعارضني واملناضلني
الــشــرفــاء على طــول وعــرض خريطة هــذا الــوطــن اجلريح
(معتقلي جرادة  ،معتقلي بني جتيت  ،عمر الراضي  ،سليمان
الريسوني  ).......يف محاولة يائسة الجتثاث كل صوت حر
وكل فعل نضالي

قوبلت معركتهم بالتجاهل وسياسة الهروب واألذان الصماء يف
غياب تام ألي مقاربة اجتماعية مبنية على احلوار وحلحلة
الــوضــع باالستجابة للمطالب املــشــروعــة بــل ظــل النظام

.

انطالقا من املوقف الثابت إلطارنا من االعتقال السياسي
كقضية طبقية وإميــانــا منا بــضــرورة النضال الــوحــدوي ،
وجتسيدا لشعار مؤمترنا الوطني الرابع عشر " :تنظيم قوي ،
نضال جماهيري وحدوي  ،من أجل الشغل  ،احلرية والكرامة"
نظم املكتب التنفيذي للجمعية الوطنية حلملة الشهادات
املعطلني باملغرب قافلة تضامنية يف اجتاه بلدة بني جتيت
يوم  09شتنبر  ، 2020للتضامن امليداني مع أمهات وعائالت
املعتقلني اللواتي حملن مشعل النضال والصمود بعد اعتقال
فلذة أكبادهن  ،وللمطالبة بسراح املعتقلني السبع خاصة
وأن اعتقالهم جاء على خلفية فعلهم النضالي ومعركتهم
البطولية املتمثلة يف اعتصام مفتوح دام  11يوما رافعني مطلب
التشغيل كحق عادل ومشروع

.

ويف الوقت الذي كان املعطلني السبع ينتظرون حوارا جادا
ومسؤوال مع اجلهات املسؤولة محليا أو إقليميا وحتى جهويا
من أجل االستفادة من برنامج التشغيل الذاتي الشطر الثاني

رفيق املهداوي

وقد شكلت القافلة التضامنية فرصة إلعــادة فتح نقاش
توحيد حركة املعطلني كمهمة أنية ال تقبل التأجيل متاشيا
والشعار املؤطر للقافلة التضامنية  " :ال بديل عن النضال
الــوحــدوي ملــواجــهــة كــافــة املخططات الطبقية يف ميدان
التشغيل" خاصة وأن النظام يكثف من هجومه على قطاع
التشغيل عبر سن قانون التعاقد وعبر مجموعة من القرارات
الالشعبية كان أخرها منشور رئيس احلكومة رقم 2020 / 9
الصادر بتاريخ  01يوليوز  2020والقاضي بعدم إحداث أي
مناصب مالية يف القطاعات الوزارية ما عدا التعليم والصحة
والداخلية ما بني  2020و  ، 2023وذلــك من أجل املواجهة
اجلماعية لكل املخططات خاصة وأن ما يجمعنا كمعطلني
حملة الشواهد هو وحدة املطالب ووحدة النقيض الطبقي

.

الالوطني الالدميقرطي الالشعبي وفيا لعقليته املخزنية
ومقاربته القمعية البوليسية ،باعتقال معطلي بلدة بني
جتيت رغم أن اعتصامهم كان سلميا وحضاريا ولم يصاحبه
اي شغب أو مــس بــاألمــن الــعــام ،ليتم إصــدار أحــكــام قاسية
وانتقامية يف حقهم بتاريخ  10/09/2020وصلت يف مجموعها
إلى  28شهرا من السجن و  5500درهــم من الغرمات املالية
رغم خلو امللف من أي إثبات وإنكار املعتقلني يف جميع املراحل
حسب تصريح هيئة الدفاع

.

ويف األخــيــر نحيي كــافــة فــروع اجلمعية الوطنية التي
استجابت لنداء املشاركة ونحيي كل اإلطارات الدميقراطية
والتقدمية الــتــي انخرطت يف هــذه القافلة وساهمت من
موقعها يف إجناح هذه اخلطوة التضامنية والوحدوية ونحيي
أمهات وعائالت املعتقلني على صمودهم وعلى حسن الضيافة
واالستقبال ونحيي اجلماهير الشعبية ببلدة بني جتيت
الرافضة لكل أشكل الظلم والتهميش واإلقصاء االجتماعي
 ،وستظل اجلمعية الوطنية دائمة التضامن والتآزر لضحايا
السياسات الالوطنية الالدميقراطية والالشعبية وضحايا
االعــتــقــال السياسي إلــى غــايــة حتقيق احلــريــة والكرامة
والعدالة االجتماعية

.

ترصيح للمناضل موىس ابويهي حول معاناة
ساكنة املحمدية يف ظل جائحة كورونا
ازدادت معاناة ساكنة إقليم احملمدية تفاقما ومعها الطبقة
العاملة وعموم الكادحني يف ظل زمن اجلائحة بالنظر إلى
تدهور اخلدمات االجتماعية مبختلف القطاعات االجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،حيث تعالت األصوات املطالبة باحلق
يف الشغل والسكن والتعليم والصحة والنقل ...والرافضة ،من
جهة لسياسة اإلقصاء والتهميش واحلرمان والتفقير التي
يسلكها املخزن ،ومن جهة أخرى للمقاربة األمنية املبنية على
القمع يف معاجلة مختلف املطالب املشروعة املتعلقة باحلق
يف العيش الكرمي والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية
واإلنصاف .وقد جتلت مظاهر ذلك بوضوح من خالل تصاعد
وثيرة االحتجاجات املنددة باإلقصاء واحلرمان والتهميش
التي طالت مجموعة من العمال والعامالت املوقوفني عن
العمل قسرا بسبب استغالل الباطرونا جلائحة كورونا لتبرير
التوقيف القسري بدعوى حالة الــركــود ،والشلل الناجمة
عن اجلائحة .أما الذين الزالــوا يشتغلون يف زمن اجلائحة
رغــم املخاطر احملدقة بهم بسبب خــرق الباطرونا لشروط
السالمة يف العمل وضعف املراقبة من طرف اجلهات املعنية
للوحدات اإلنتاجية وإلزامها بتوفير مستلزمات النظافة
والوقاية والسالمة الصحية حماية للصحة العامة للعامالت
والعمال ،باإلضافة إلى املعاناة القاسية واألوضاع الالانسانية
التي تكابدها مجموعة من املواطنات واملواطنني "الفراشة
" باحملمدية جراء إقصائهم وحرمانهم من حقهم املشروع يف
مزاولة أنشطتهم التجارية التي تعتبر املصدر الوحيد لضمان
قوتهم اليومي و أسرهم

.

فرغم التوقيف اإلجباري من طرف السلطات عن مزاولة
أنشطتهم االعتيادية فان الفراشة من املواطنات واملواطنني،
كانوا ملزمني رغم العطالة اإلجبارية التي فرضت عليهم قسرا
توفير مستلزمات املعيشة اليومية األمر عمق من معاناتهم

.

هــذا وقــد استغلت السلطات اجلائحة وقــانــون الطوارئ

للمرور إلى السرعة القصوى يف الهجوم الغير املسبوق على ما
تبقى من احلقوق واحلريات بإقليم احملمدية ،وهو ما جتلى
واضحا من خالل اعتقال خمسة مواطنني من الفراشة ال لشيء

سوى ألنهم طالبوا بحقهم يف عرض سلعهم رفقة زمالئهم،
يف انتهاك سافر للحق يف التظاهر السلمي وحرية التعبير
واحلق يف العمل والعيش الكرمي والعدالة االجتماعية ،وأيضا
من خالل الشطط يف استعمال السلطة عند القيام بتنفيذ
عمليات الهدم على رؤوس أصحابها و دون احترام اإلجراءات
والتدابير التي يتعني اتخاذها يف مثل هذه احلاالت لتجنب
انتهاك احلق يف السكن و احلق يف األمن واألمان واحلماية من
التشرد ،كما أن بادية املدينة تعاني من تداعيات اجلائحة
واجلفاف وحرمان ساكنتها من املاء الصالح للشرب والكهرباء
واملستشفى واخلدمات االجتماعية ،كما أن انطالق املوسم
الدراسي برسم  2021/ 2020مت يف ظروف استثنائية ووفق
مقاربة تربوية اتسمت باالرتباك و العبث ،وبالنظر لالكراهات
والتعقيدات واإلشكاليات الناجمة عن اجلائحة ،ويف ظل تخلي
وزارة التعليم عن مسؤوليتها يف ضمان تكافؤ الفرص جلميع
املتعلمات واملتعلمني للولوج إلى التعليم وتوفير مستلزمات
الوقاية والسالمة ،بدل االعتماد على جمعيات أمهات وآباء
وأولياء التالميذ لتوفير بعض املستلزمات والتجهيزات على
سبيل املثال ال احلصر جهاز قياس درجــة احلـــرارة ،كما آن
العديد من األســر وجــدت أنفسها غير قــادرة على تسجيل
أبنائها وبناتها بسبب قلة األطر التربوية ،وأمام هذه الوضعية
املعقدة والفشل الذريع للمخزن ومحكومته يبقى النضال رغم
القمع والتضييق واحلصار ،السبيل الوحيد للخروج من هذا
النفق املظلم وشكرا جلريدة النهج الدميقراطي على مواكبتها
املتميزة جلميع امللفات والقضايا

.
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.

وعلى العموم فاألوضاعباإلقليم ال تشد عن
ما يعيشه املغرب من تهميش واقصاء وتفقير
وتفكيك مــا تبقى مــن مكتسبات الطبقات
املــتــوســطــة والــفــقــيــرة والــتــي راكــمــتــهــا بفضل
نضاالتها ونــضــاالت الــقــوى احلــيــة يف البالد
،واجتاه الدولة إلى حتميل هذه الطبقات تبعات
االزمــة الناجتة عنانتشار فيروس كــورونــا يف
املغرب ويف العالم بأسره

.

وسأتوقف معكم على أهم معالم االنتهاكات
التي يعيشها االقليم :
• استمرار نزيف هضم أبسط حقوق العامالت
والعمال بالقطاع الفالحي

.

تعاني هذه الفئة من تخلي الدولة عن دعمهم
يف مواجهة اجلفاف ونــدرة مياه السقي وغالء
االعالف

.

• مشكل العطش باإلقليم من متظهراته :
• االنقطاعات املتكررة للماء الشروب خاصة
ببلدية بيوكرى

.

• شــح املــيــاه الــصــاحلــة لــلــشــرب بالعديد
م ــن اجلــمــاعــات الــقــرويــة خــاصــة باملنطقة
اجلبلية،فمع توالي سنوات اجلفاف تفاقمت
أزمة املياه بهذه املناطق،ورغم اللجوء الى تزويد
العديد من الدواوير ببعض اجلماعات اجلبلية
باملاء انطالقا من سد أهل سوس بجماعة أيت
أمــزال بتمويل من البنك االســامــي فــان هذا
املــشــروع توقف مند ما يزيد عن سنة بسبب
عدم توصل املقاولتني املكلفتني باملشروع بأية

عرفت  ،خالل األسبوع الثاني من شتنبر
 ، 2020العديد من املــدن بجهة درعة-
تافياللت و خــاصــة بإقليم الرشيدية
(كلميمة  ،الرشيدية  ،ارفــود  ،اجلرف )
مجموعة من احلركات االحتجاجية ضد
الــقــرار الــوالئــي املتعلق بــإغــاق احملــات
التجارية على الساعة السادسة مساء
و الـــذي اتــخــذ يف إطـــار حــالــة الــطــوارئ
التي تعيشها البالد جراء انتشار كوفيد

• احلــرمــان مــن االجــــور (شــركــة روزا فلور
وصوبروفيل),,,,

.

• الــتــســريــحــات اجلــمــاعــيــة للعمال منــوذج
صوبروفيل وروزا فلور,,,,
• عـــدم الــتــصــريــح بــالــعــمــال لـــدى CNSS
والتالعب بعدد االيام املصرح بها
• محاربة العمل النقابي

.

• عـــدم تــوفــيــر شـــروط الــصــحــة والــســامــة
والــوقــايــة مــن انــتــشــار كــورونــا بــالــعــديــد من
الــوحــدات االنتاجية مبــا يف ذلــك وســائــل نقل
العمال

.

• التطبيع مع الهشاشة يف العمل عن طريق
شركات الوساطة او اشخاص ذاتيني(سماسرة)
مما يحول هــؤالء العمال الــى مجرد عبيد ال
تربطهم ايــة عالقة تعاقدية مع رب العمل و
صاحب وسائل االنتاج

.

 - 2مشكل الفراشة بالسوق املركزي ملدينة
بيوكرى(حوالي  160مهني) والــذيــن عملت
السلطات احمللية على توقيفهم عــن مزاولة
انشطتهم مند بداية اجراءات احلجر الصحي
بسبب أزمة كورونا ووعدهم مبباشرة انشطتهم
مبجرد تخفيف ورفع اجــراءات احلجر الصحي
،غير أن ذلــك لم يتم حيث تنصلت السلطات
واملجلس البلدي من كافة وعودهم

.

 - 3مشكل صغار الفالحني والكسابة ،حيث

مستحقات مالية مند شروعها يف العمل

• مشكل الخدمات الصحية :

ضعف البنيات التحتية ،وتــوفــر االقليم
على مستشفى وحيد تغيب فيه العديد من
التخصصات اضافة الــى غياب قسم االنعاش
وقلة املوارد البشرية من أطقم طبية و متريضية
،وانــتــشــار الزبونية واحملسوبية وغيرها من
االنتهاكات التي تــزداد وطأتها يوما بعد يوم
والــتــي يــواجــه ضــحــايــاهــا بالقمع والتهديد
وبالتضييق وحــصــار االطـــارات الدميقراطية
اجلادة ومبقابل ذلك على القوى احلية باالقليم
االضطالع مبهامها النضالية وبااللتحام بهموم
هذه الطبقات

.

من  22إلى  28شتنبر 2020

حول احتجاجات تجار بجهة درعة-
تافياللت
احمد القادري

ترصيح صحفي للرفيق اولحوس الحسني
عضو النهج الدميقراطي باشتوكا أيت باها

يف الــبــدايــة أتــوجــه بــالــشــكــر الـــى الــرفــاق
والــرفــيــقــات يف جــريــدة الــنــهــج الــدميــقــراطــي
إلتاحتي الفرصة للحديث عن االوضاع العامة
التي يعيشها اقليم اشتوكة أيت باها

4
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 19و على إثر االرتفاع الصاروخي الذي
أصبحت تسجله اجلهة  ،و اإلقليم خاصة
 ،يف عــدد اإلصــابــات و كــذلــك يف معدل
الوفيات الذي جتاوز كل التوقعات  .ضمت
هذه االحتجاجات جتار صغار و حرفيني
و باعة موسميون ( بائعي التمور ) ممن
اعتبروا أنفسهم متضررين من هذا القرار
 ،و انخرط فيها  -يف بعض املناطق كما هو
الشأن بالنسبة لبلدة للجرف  -مجموعة
من املناضلني يف إطار دعمهم و مساندتهم
لهذ الفئة من املواطنني و يف إطار محاولتهم
للفت االنتباه إلــى الوضع املتردي الذي
تعيشه اجلهة كنتيجة لسياسة التهميش
 .و إذا كانت هذه االحتجاجات قد نالت
تعاطفا نسبيا لكونها دفــاعــا عــن حق
مــشــروع يف احلــفــاظ عــلــى مــصــدر عيش
احملتجني من أصحاب احملــات التجارية
و احلرفيني و أصحاب املقاهي  ....الذين
جنحوا يف خوض إضراب عام كان التجاوب
له ملحوظا  ،فإنها لم تسلم من النقد
على اعتبار أنها نوع من االستهتار بالوضع

الوبائي للمنطقة و للبالد بشكل عام  .كما
ذهب البعض إلى أن هذه االحتجاجات ال
تعد كونها تصفية حسابات بــن حزب
العدالة و التنمية و والي اجلهة  .و إذا كان
ألصحاب هذا الرأي نصيب من الصواب و
ذلك إذا ما رجعنا إلى طبيعة الشعارات
الــتــي رفــعــت خ ــال ه ــذه االحــتــجــاجــات
كما سجل بأرفود مثال  ،فإنه ال ينبغي
اختزال هذه احلركة االحتجاجية يف هذا
الشكل ألن ذلــك سيكون إجحافا يف حق
أوالئــك الذين لم يحركهم ســواء وعيهم
احلسي بوضع الهشاشة الــذي يعيشونه
و الــذي تكرسه الــقــرارات التي يتخذها
املــخــزن يف إطــار قــانــون الــطــوارئ محمال
حــل املــعــادلــة الصعبة  -الــقــوت اليومي
للمواطن و سالمته الصحية – على كاهل
أبناء الشعب الكادحني و الذين مع األسف
الشديد فقدوا كل شيء أمام تخلي الدولة
عن مسؤولياتها اجتاهه يف ظل اجلائحة
 :فــقــدوا مــصــدر قوتهم و فــقــدوا أمنهم
الصحي.
انطلقت االحتجاجات وكانت أحيانا
عــارمــة لكنها ســرعــان مــا خمدت بعدما
حققت مطلبها يف متــديــد ســاعــات فتح
احملالت التجارية  .توقفت االحتجاجات
ليظل الــســؤال مطروحا كيف نستوعب
الــــدروس مــن مــثــل هـــذه االحــتــجــاجــات
لندرك أن دور املناضل هو العمل على رفع
الوعي يف صفوف أبناء الشعب من العمال و
الكادحني و املهمشني  ،هو االرتباط بهم و
هو النضال معهم و ليس محاولة "النضال "
بهم  .النضال سيرورة و بناء و ليس سلوك
حلظي  .إن املطلوب منا كمناضلني يساريني
بجهة درعة-تافياللت العمل على توحيد
اجلهود يف إطار جبهة اجتماعية جهوية
من أجل استنهاض الفعل النضالي من أجل
رفع كل مظاهر احلكرة و التهميش عن هذه
اجلهة التي تعتبر – انطالقا من املعطيات
اإلحصائية – جهة الفقر بامتياز .

نداء وطني لدعم معركة عامل أمانور

يف الــوقــت الــذي تدخل فيه معركة عمال شركة "أمــانــور" شهرها الثامن مــن االعتصام
واإلضــراب املفتوح يف مقرات الشركة بكل من طنجة وتطوان والرباط ،تتفاقم معاناة العمال
ال 500وعائالتهم احملرومني من أجورهم ،والذين يعانون التجويع املمنهج نتيجة لتعنت إدارة
الشركة يف االستجابة للمطلب العادل للعمال القاضي بإرجاع كافة العمال واملمثلني النقابيني
ومناديب العمال املطرودين دون قيد أو شرط .فبعد معركة بطولية للعمال يف إطار مكتبهم
النقابي املنضوي حتت لواء االحتاد املغربي للشغل ،وتسطيرهم مللحمة نضالية عنوانها الوحدة
والصمود واإلصرار على فرض االستجابة ملطلب عودة املطرودين رغم كل أشكال الترهيب والقمع
واإلشاعات املغرضة ورغم التهديدات املتواصلة بالتدخل األمني لفك االعتصام ،نعتبر أنه آن
األوان لبلورة وجتسيد تضامن فعلي وميداني ونضالي مع معركة عمال "أمانور".
إننا ،نحن املناضلني النقابيني باالحتاد املغربي للشغل مبختلف القطاعات واجلامعات الوطنية،
ومن مختلف االحتادات احمللية واجلهوية ،وإميانا منا بضرورة تقدمي الدعم النضالي وجتسيد

التضامن العمالي والنقابي مع عمال شركة "أمانور" ،وبراهنية تكثيف كل أشكال التضامن
امليداني والنضالي ،ودعم معركتهم/معركتنا جميعا دفاعا عن احلريات النقابية وضد استهداف
املمثلني النقابيني والعمال بالطرد التعسفي ،نعبر عن تضامننا الكامل والالمشروط مع عمال
شركة "أمانور" ومطالبتنا بإرجاع كافة العمال املطرودين ،ونتوجه إلى األمانة الوطنية لالحتاد
املغربي للشغل ،ولكل االحتــادات احمللية واجلهوية ،ولكل املناضلني النقابيني ،من أجل تقدمي
كل أشكال الدعم والضغط النضالي لنصرة معركة العمال وفرض إعادة كافة العمال والنقابيني
املطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
إننا إذ نضم صوتنا إلى كل األصوات واجلهود املبذولة لدعم معركة عمال "أمانور" ،نعتبر أن
املعركة قد وصلت محطات حاسمة تستدعي تكثيف التضامن والدعم وضرورة االنخراط يف
مبادرات نضالية داعمة للعمال وملعركتهم العادلة ،وندعو كافة املناضلني النقابيني إلى دعم هذا
النداء وبلورة أشكال نضالية تضامنية وداعمة للمعركة البطولية لعمال شركة "أمانور".

قضايا عاملية وحقوقية
5
بني تجيت :ترصيح املناضل محمد جميل طلبة األقسام التحضريية -شعبة االقتصاد-
رئيس فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان املقصيون من لوائح االنتظار :بني إهامل
املسؤولني واملصري املجهول
العدد 376 :
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أدوار اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق

والعيش الكرمي ،وما نضالنا مع عائالت

اإلنسان فرع بني جتيت ملواجهة الوضع

املعتقلني بالبلدة إال وجــه مساهمتنا

احلقوقي املتردي بالبلدة.

ال ــن ــض ــال ــي ــة يف ال ــت ــع ــري ــف بــقــضــيــة

إن اصطفافنا إلــى جانب اجلماهير

االعتقال السياسي.

مبنطقتنا نابع من قناعتنا مبشروعية

أما على املستوى الثقايف :ما يدفعنا

نضال اإلنسان احملروم أينما وجد ،ضد

ملساندة الشباب هو الوضع القامت الذي

وضعه االقتصادي والسياسي والثقايف

أسست له الدولة منذ زمن طويل ،عبر

اخلانق.

ضرب دور الشباب والفضاءات الثقافية

فعلى املستوى االقتصادي :الهجوم
على مــا تبقى مــن مكتسبات الطبقة
الــعــامــلــة ،الــتــســريــحــات اجلــمــاعــيــة،

ال ــه ــادف ــة الــتــي تــؤطــر الــنــاشــئــة من
أجــل تسطيح وعيهم ودفعهم للهجرة

االقــتــصــاد -الــذيــن مت إقــصــاءهــم عــمــدا من

لــم يــكــلــف أي مــســؤول نــفــســه لــزيــارتــهــم/ن

لوائح االنتظار يف املدارس الوطنية للتجارة

واالس ــت ــم ــاع إلــيــهــم/ن ســــواء م ــن املــديــريــة

و ا لتسيير .

اإلقــلــيــمــيــة للتعليم أو مــن رئــاســة جامعة

اعتصاما مفتوحا أمــام املــدرســة الوطنية
للتجارة

والتسيير

باجلديدة˛

باعتبارها

املــدرســة التي كانت مقرا المتحان الوطني

شعيب الــدكــالــي أو مــن عمالة اإلقليم رغم
مــراســلــتــهــم/ن لــــوزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة.
وهـــو م ــا اعــتــبــروه اســتــهــتــارا بــصــحــتــهــم/ن

واالنحراف وامليوعة.

الــزحــف عــلــى األجـــور وزيـــادة ســاعــات

إننا مناضلي الفرع احمللي للجمعية

العمل .كل هذا فرض علينا املساهمة

املغربية حلقوق اإلنسان ببني جتيت ال

مــن أجــل رفــع حضور الطبقة العاملة

نفوت أي فرصة ملــؤازرة ضحايا حقوق

نضاليا النــتــزاع حقوقها عبر املــؤازرة

اإلنسان ،ومواكبة اخلروقات احلقوقية

امليدانية لعمال مناجم "بــوظــهــر" يف

بكامل تراب البلدة  ،شعارنا يف ذلك "

معركتهم للمطالبة بتحسني شــروط

التواجد امليداني من أجل تكريس فعل

عملهم .

يخوض طلبة األقسام التحضيرية –شعبة

أكــثــر مــن ثــاثــة أســابــيــع مــن االعــتــصــام

حقوقي جاد وفعال ومسؤول".

وعــلــى املــســتــوى االجــتــمــاعــي :يشهد
قطاعا الصحة والتعليم واقعا كارثيا
غير مسبوق ،جعلنا نؤكد على التزامنا
الــنــضــالــي جــنــبــا إلـــى جــنــب الــســاكــنــة
املكتوية

بناره.

أمـــا عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي فــإن
الــعــنــوان األبــــرز هــو الــتــضــيــيــق على
احلــريــات؛ فقد منع الــفــرع احملــلــي من
وصل اإليداع القانوني رغم استيفائه
كــل الــشــروط املــطــلــوبــة .كــمــا اعتقل
ســبــع معطلون ببني جتــيــت ال لشيء

لــأقــســام التحضيرية لــهــذه الشعبة˛وذلك

إال ألنــهــم طــالــبــوا بحقهم يف الشغل

بالغ الجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان آسا الزاك

فور علم املكتب احمللي للجمعية املغربية
حلقوق اإلنسان بآسا-الزاك صباح اليوم
 15شتنبر  2020بنداءات ملرضى كوفيد
 19املــتــواجــديــن باملستشفى اإلقليمي
آلســــا-الــــزاك تــشــتــكــي مـــن ســـوء بنية
االستقبال املخصصة لهم وغياب الرعاية
الصحية والتتبع وانــعــدام املــاء الصالح
للشرب منذ ليلة البارحة إضافة لتأخر
وجبة الفطور ملدة  14ساعة

.

ســارع أعــضــاء مــن املكتب احمللي لزيارة
املستشفى اإلقليمي يف حــدود الساعة
 13:00بــعــد الــــــزوال لــإســتــفــســار عن
الوضعية احلالية إال أنه ولألسف امتنعت
إدارة املستشفى عن تقدمي أي توضيح يف
مقابل نهج "مقتصد املستشفى" ألسلوب

استفزازي وغير مسؤول ُينم عن تخبط
واضح يعيشه املستشفى أمام تطور احلالة
الوبائية باإلقليم والتي وصلت حلدود
الساعة ل  22حالة

.

وإذ ينبه املكتب احمللي للجمعية خلطورة
غــيــاب تــصــور واضـــح إلدارة املستشفى
وقطاع الصحة والسلطات احمللية ملواجهة
التطورات الصحية السلبية التي يعرفها
اإلقليم

.

فــإنــه يــدعــو كــافــة املــواطــنــن/ت إلــى
اتخاذ كافة التدابير الوقائية من خالل
استحضار البعد األخــاقــي واستنهاض
الوعي اجلماعي ألجــل محاصرة انتشار
هذا الوباء

.

منذ يوم األربعاء  26غشت  2020احتجاجا
عــلــى إقــصــاءهــم ˛مطالبني بحقهم املــشــروع
يف إدراج أســمــاءهــم/ن ضمن لوائح االنتظار

ومــصــيــرهــم/ن وســلــوكــا المــســؤوال مــن طــرف
املسؤولني الذين من املفروض فيهم االستماع
إلى شكاوى املواطنني وإيجاد حلول لها حسب

تصر يحا تهم  /ن .

لــضــمــان ولــوجــهــم/هــن لــلــمــدارس الــوطــنــيــة

ورغــم الظروف القاسية واإلرهــاق والتعب

للتجارة والتسيير الستكمال دراستهم/هن

وقلة اإلمكانيات املادية بالنسبة ألغلبهم/

مبا ينسجم مع تخصصهم/ن.

هــن بــاعــتــبــارهــم/ن يــنــتــمــون ألســـر فــقــيــرة

شبان وشابات يف عمر الزهور˛يعتبرون من
خيرة الطلبة بالنظر ملستواهم/هن الدراسي
والنتائج اجليدة التي حصلوا

عليها خالل

مــســارهــم الـــدراســـي وخـــاصـــة يف األقــســام
التحضيرية التي تتميز بجهد دراسي كبير˛
يجدون أنفسهم/ن معتصمني يف الشارع منذ
أكثر من ثالثة أسابيع˛ بعيدين عن أسرهم
ومــهــدديــن بكل أنــواع املخاطر واألمـــراض يف

ظل انتشار جائحة كورونا.

فإنهم/ن مصرون/ات على الصمود واالستمرار
يف االعتصام حتى حتقيق مطلبهم املشروع
والــعــادل يف ولــوج املــدارس الوطنية للتجارة
والــتــســيــيــر.وممــا يــرفــع مــن مــعــنــويــاتــهــم/ن
هــو التضامن الــقــوي الــذي تلقوه مــن طرف
مناضلي/ات النهج الدميقراطي واجلمعية
املــغــربــيــة حلــقــوق اإلنـــســـان وفــصــيــل طلبة
اليسار التقدمي من خالل التواجد اليومي
معهم/ن واملشاركة يف وقفاتهم/ن والتعريف
إعالميا

مبعركتهم/ن.
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معيقات التغيري ورضورة بعث األمل يف صفوف املناضالت واملناضلني

حسن جعفاري

قد يتساءل البعض عن هذا العنوان و أسباب نزول هذا
املوضوع ،لكن باستقراء الواقع خاصة يف صفوف الشباب
الكادح و منه املتعلم والذي ال ينخرط عامة يف الصراع العام،
رغم أن الظروف السوسيو-اقتصادية للغالبية ال تدعو
للتفاؤل ،تدفعنا لطرح عدة أسئلة و محاولة إيجاد األجوبة
املناسبة ،حتى جنعل الغالبية الكادحة من الشباب تساهم
يف النضال اجلماهيري والسياسي من أجل تغيير حقيقي
يضمن كافة احلقوق و كرامة اإلنسان املغربي   

.

ففي إطــار التواصل مع الشباب حــول طبيعة النظام
املغربي و النظام الرأسمالي و األزمة البنيوية التي يعرفها
املغرب وتأثيراتها على حقوق الشباب من تعليم مجاني
علماني دميقراطي وجيد وشغل يضمن العيش الكرمي واحلق
يف تطبيب مجاني وجيد يستحضر إنسانية املغاربة و احلق
يف التنظيم و حرية التعبير...الخ
غالبا ما نفاجأ ببعض األجــوبــة التيئيسية من طرف
عديد من الشباب ذكورا و إناثا و منهم العديد الذين لهم/
لهن جتــارب نضالية يف إطــارات جماهيرية ،بل يف إطــارات
سياسية يسارية ،حيث يعتبر هـؤالء أن االمبريالية وصلت
إلى درجة من القوة و التخطيط يجعلها تستبق أزماتها ،بل
حتول أزماتها إلى فرصة من أجل املزيد من الهجوم على
احلقوق و املكتسبات و تبقى نضاالتنا مجرد تلهية ليس إال.
هذا النوع من األجوبة دفعتني إلى اقتسامها مع رفيقاتي
ورفقائي للعمل سويا على إيجاد آليات و تقنيات ومناهج
للرفع من مستوى األمــل واإلرادة والعقلية اإليجابية يف
صفوف املناضالت واملناضلني ،فاليأس و اإلحباط هو بداية
هزمية املشروع التحرري ذي األفق الشتراكي .إن الهدف من
هذا املقال ليس الوقوف عند الواقع املزري ولعن الظالم ،بل
الهدف هو إشعال شمعة تنير الطريق ،و هذا لن يتم مببدأ
"كم حاجة قضيناها بتركها" بل بالغوص يف أعماق املجتمع
املغربي و البحث عن ميوالت الشباب و احتياجاته الدفينة،
خاصة الكادح منه ،وعن اآلليات التي تشتغل بها اإلمبريالية
جلعل الفردانية هي السلوك السائد ورمبا استعداد الغالبية
للقبول بأنصاف احللول وبالفتات ،عوض إدراك أن املنتجني
األحــرار ميثلون األغلبية و لهم/لهن من القوة ما يؤهلهم
للوصول إلــى السلطة شريطة وحدتهم/هن وتنظيمهم/
هن يف إطارهم/هن احلزب املستقل للطبقة العاملة و عموم
الكادحني و وعيهم بدورهم/هن التاريخي يف حسم الصراع
الطبقي ملصاحلهم

.

لقد علمنا التاريخ أن الطبقات املسودة ،رغم أن ميزان
القوى احلالي مييل لصالح اإلمبريالية و عمالئها احمليلني،
عندما تعي بدورها الرئيسي يف عملية اإلنتاج و بأهمية
وحدتها ،كــان دائما النصر حليفا لها ،كما أن املناضالت
واملناضلني كانوا دائما متفائلني و يعملون من أجل حتويل
اإلنهزامات و االنكسارات إلى بداية بروز بــوادر االنتصار،
لذلك على قيادات القوى املمانعة االجتهاد يف لغتها ،و إنتاج
خطاب حتفيزي  ،تفاؤلي يزرع األمل يف نفوس قواعدها.
فاملستحيل ليس علميا ،لذلك ،على هذه التنظيمات اتخاذ
مبادرات طبقا لكل مرحلة واستحضار الشرط الذاتي و إبراز
املكتسبات مهما كانت صغيرة و عدم التضخيم من الهزائم،
بل األجدى هو جعلها نقطة انطالق لتحقيق مكاسب و لو
جزئية و تراكمات تصب يف املشروع العام املتمثل يف التغيير
اجلذري ذي األفق االشتراكي ،و هنا أرى بأن االهتمام بعلم
النفس االجتماعي أصبح يفرض نفسه على كل تنظيم
يهدف إلى تقوية صفوفه و إلى التأثير خاصة يف الشباب
ليساهم بكثافة يف عملية التغيير ،فالبرامج اجليدة و أخالق
و تضحيات املناضالت و املناضلني غير كافية الستقطاب
أوسع اجلماهير الكادحة

.

إن الصراع الطبقي مهما تعقدت شروطه و لف غموض

حول متظهراته ،حتما ستحسمه الطبقة العاملة و عموم
الكادحني لصاحلها ،لكن البد من فك شفرات الصراع و جعله
شأنا عاما عوض أن يبقى شأن بعض النخب

.

النضال امليداين ووسائل التواصل االجمتاعي،
أية عالقة؟
      عــرف التطور العلمي والتكنولوجي مستوى غير
مسبوق يف شتى املجاالت ومنها قطاع االتصال والتواصل.
فأصبح العالم مجرد قرية صغيرة ،حيث إن أبسط حدث يقع
يف أي بقعة من العالم ميكن معرفته يف أية منطقة أخرى ويف
اللحظة نفسها ،سواء يف املنزل أو مكان العمل ،عبر التلفاز أو
الهاتف احملمول ...إلخ .هذا التطور غير املسبوق أبهر جزءا
كبيرا من اإلنسانية وخاصة الشباب الذي ال يستطيع أن

كما أن
المناضالت
والمناضلين
كانوا دائما
متفائلين
ويعملون من أجل
تحويل اإلنهزامات
واالنكسارات إلى بداية
بروز بوادر االنتصار،
لذلك على قيادات
القوى الممانعة
االجتهاد في لغتها،
و إنتاج خطاب
تحفيزي  ،تفاؤلي
يزرع األمل
في نفوس
قواعدها
يفارق هاتفه النقال أو حاسوبه ولو لدقائق معدودة  .غير
أن لهذا التطور وجهان؛ فمن جهة ييسر ألي كان التوصل
باملعلومة ،بعدما كانت الــدول حتتكر لنفسها هذا احلق،
وتعمل على نشر ما يخدم فقط مصالح الطبقات السائدة،
وهنا ميكن الكالم عن دمقرطة احلق يف الوصول إلى املعلومة
،غير أن هذا احلق سرعان ما سيتبخر فمثال  facebookإذا
الحظ أن مستعمال يسيء إلى الصهيونية ،يتم احلجر على
حسابه ،إلى غير ذلك من أشكال التضييق على احلريات.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن تدفق املعلومات هو قتل
للمعلومة

.

    من هنا نستنتج أن دمقرطة احلــق يف الــوصــول إلى
املعلومة تبقى بعيدة املنال ما دام الرأسمال هو الذي ميلك
ويتحكم يف وسائل إنتاج وبث املعلومة ،لكن هذا ال ينفي
أن هذا التطور سمح للغالبية العظمى مبعرفة عديد من
احلقائق التي كانت غائبة عليها  .وهذا ما عملت االمبريالية
يف صيغتها املعوملة على استغالله لتأليب الشعوب على

حكام الــدول "املارقة" وصناعة رأي عام وفق مقاسها ،كما
أن الشعوب كذلك استغلت هذا التطور للتعبير عن آرائها
املقموعة من طرف األنظمة االستبدادية ،كما هو الشأن
بالنسبة ملا يسمى الربيع العربي ومنه حركة  20فبراير
املجيدة

.

     فوسائل التواصل االجتماعي ساهمت إلى جانب األزمة
البنيوية لألنظمة الديكتاتورية القائمة يف انتفاضة شعوب
املنطقة .وكــان الشعب املغربي جــزءا من هــذه الدينامية
،إال أن العنصر احلاسم يف الصراع لم يكن توظيف وسائل
التواصل رغم أهميتها  ،بل نزول مئات اآلالف من والكادحات
والكادحني إلى الشوارع ويف مختلف مناطق املغرب مبا فيها
النائية ،مما أربــك النظام وأجبره على اتخاذ اإلجــراءات
املعروفة ،خاصة بعد سقوط بن علي ومبارك غير املأسوف
عليهما  .فوضع جلنة لتغيير الدستور ،وفتح باب التوظيف
يف وجه عشرات اآلالف من املعطلني احلاصلني على الشواهد
وزيـــادة  600درهــم لكل مــوظــف  ،لكن متكن مــن حتييد
الطبقة العاملة من الصراع ....إلخ  .بهذه املناورات وانسحاب
اجلماعة من 20فبراير ،بدأ بريق احلركة يتراجع حتى
وصلت إلى موتها اإلكلنيكي احلالي رغم توظيف كل وسائل
التواصل إلحيائها .من هنا نستنتج محدودية هذه الوسائل
يف الصراع

.

    إن سياسة أي نظام وإجــراءاتــه لها انعكاس ملموس
على األوضــــاع االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والسياسية
والثقافية على شعوبها  .وبالتالي فإن أية مواجهة لهذه
السياسات ال ميكن أن تكون إال ميدانية وليست افتراضية
؛ إضرابات  ،اعتصامات  ،مسيرات ،عصيان مدني  ..من هنا
أدعو مناضالت ومناضلي الشبكة العنكبوتية للنزول إلى
امليدان واالرتباط بعموم الكادحات والكادحني يف معمعان
صراعهم/هن ضد املافيا املخزنية و زبانيتها عوض املكوث
وراء الشاشة وإعــطــاء الـــدروس لآلخرين  .فــدور وسائل
التواصل هو نشر املعلومة والتحريض والتعبئة ،أما غير ذلك
فهو فقط الهروب من حتمل املسؤولية التاريخية يف مواجهة
الفساد واالســتــبــداد .أمــا املعرفة والتكوين  ،فاملناضالت
واملناضلون يتلقونها يف معمعان الصراع .كما أشار إلى ذلك
ماوتسي تونغ يف كتابه "نظرية املعرفة" ،وليسوا بحاجة
إلى بعض منتهزي الفرص للركوب على نضاالتهم/هن .إن
مستوى الصراع الطبقي باملغرب يؤكد الطبيعة املتذبذبة
واالنتهازية للطبقات الوسطى التي لم تستطع النزول
من برجها الوهمي واالرتباط بهموم املقصيات واملقصيني.
ففي الــوقــت الــذي تخوض اجلماهير الــكــادحــة نضاالت
بطولية من أجل أبسط احلقوق كما وقع بالريف واجرادة
 ،بني جتيت ،تالسينت ،تنغير ،أوطاط احلاج ،بومية...إلخ،
نالحظ أن البرجوازية الصغيرة تهتم مبصاحلها الشخصية
غير مدركة أن الصراع القائم هو صراع سياسي بني املشروع
املخزني واملشروع التحرري الذي يفتح آفاقا جديدة ،يكون
فيها املنتجون/ات األحرار هم املتحكمون يف دواليب السلطة
 ،لذلك فاملناضالت واملناضلون غير محتاجني لتدويناتكم /
كن بقدرما هم /هن يف حاجة إلى أن تخلقوا /قن بؤرا للنضال
يف مختلف مواقع التواجد ؛ قرات العمل  ،أحياء سكنية ،
ضيعات فالحية  ،جمعيات نسائية ،أمازيغية وشبابية .
فتوظيف وسائل التواصل هو مكمل للصراع اليومي وامليداني
يف مختلف مواقع التواجد واإلنتاج وليس بديال عنه  .أما
إعطاء الدروس عن بعد فقد ثبت فشله

.

   فلنساهم جميعا يف توحيد اجلماهير املكتوية بنار
السياسات املخزنية من أجل جبهة واسعة ضد املخزن والعمل
على بناء األداة السياسية املستقلة للطبقة العاملة وعموم
الكادحني القادرة لوحدها على خوض الصراع الطبقي من
أجل مغرب آخر

.

ملف العدد

فضائح التعلمي تحت الجائحة
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يعاني التعليم باملغرب من أزمة بنيوية ،و هي نتاج التشكيلة االجتماعية السائدة ،و طبيعة التكتل الطبقي الرجعي احلاكم ،الذي يستمد
شرعيته الوحيدة من القمع املمنهج ،و من سيادة الفكر الظالمي .فهو تعليم طبقي يف كل أبعاده االقتصادية ،و السياسية و الثقافية
و قد جاءت جائحة "كورونا/كوفيد "19 -لتعري ما بقي مستورا
ففي هذا اإلطار اختارت جريدة النهج الدميقراطي "إشكالية التعليم" يف الواقع املغربي عامة ،و يف ظل كورونا خاصة كملف لعددها هذا

.

.

.

املدرسة وإعادة إنتاج الثقافة السائدة

عزيز عقاوي

يقول كارل ماركس :

" حتى الطفل يعلم  ،أن أي تشكيلة اجتماعية ال تعيد إنتاج
ظروف اإلنتاج يف نفس اآلن الذي تقوم فيه بعملية اإلنتاج
فإنها لن تستمر يف الوجود أكثر من سنة "
"un enfant lui-même sait que, si une formation
sociale ne reproduit pas les conditions de la
production en même temps qu'elle produit, elle
* " ne survivra pas une année
* Lettre à Kugelmann, 11 juillet 1869 (Lettres sur
)le Capital, Éditions sociales, p. 229

.

الرتبية والتكوين وسؤال استقاللية املدرسة.
عند كل دخول مدرسي  ،وخالل كل مواعيد االمتحانات
االشــهــاديــة  ،تتحرك أجــهــزة الــدولــة التعليمية واألمنية
واإلعالمية املوازية إلجناح هذه احملطات األساسية يف املسار
السياسي العام لألنظمة السياسية القائمة(خاصة على
مستوى األنظمة االستبدادية).فتتحول هذه اللحظات إلى
مناسبات لتلميع صور االستبداد واإلشــادة ب"االستقرار "
والسياسات "احلكيمة" عبر إبــراز جناح السلطات يف تأمني
وضمان استمرارية قطاع كبير جــدا من املجتمع الــذي هو
املجتمع التعليمي ( 10ماليني تلميذ يف املغرب) تتنقل يوميا
من والى املدارس واجلامعات واملعاهد بنظام وانتظام!..

املدرسة دون أن تتغير وظيفتها اإليديولوجية والثقافية ،
حيث حافظت املدرسة على وظيفتها الثقافية إال وهي تثبيت
وتعميق الثقافة السائدة

.

واستمرت املدرسة رديفة لألسرة ،يف تلقني الناشئة مختلف
املعارف الثقافية للطبقة املهيمنة  .يقول كارل ماركس  " :إن
األفكار السائدة هي أفكار الطبقة السائدة وهي أيضا أفكار
الهيمنة " .فاملدرسة هي إحدى أجهزة الدولة اإليديولوجية
يف مجال الفعل التربوي والثقايف ،لهذا تعتبر املدرسة إحدى
الركائز األساسية يف سياسات الدولة أي التحالف الطبقي
املسيطر

.

االستعمار واملدرسة.
لقد لعب االستعمار دورا أساسيا ،بل و حاسما  ،يف خلق النواة
األولى للمدرسة احلديثة  ،فإنشاء املدارس يف املدن واجلبال لم
يكن حبا يف أبناء املستعمرين (بفتح امليم)  ،بل حفاظا على

املدرسة ووظيفة إعادة إنتاج الثقافة السائدة.
قبل نشأة املدرسة احلديثة ،كانت مهمة التعليم موكولة
للرهبان واحلــاخــامــات والــفــقــهــاء يف الكنائس واالديــيــرة
واملــســاجــد ...ونــظــرا لــارتــبــاط الــتــاريــخــي ،واالديــولــوجــي
واالقتصادي  ،ملؤسسات العبادة مبصالح امللوك وحلفائهم
اإلقطاعيني ،فقد كان التعليم الديني امللقن لتالميذ هذه
املؤسسات الدينية  ،يصب يف اجتاه الطاعة واخلنوع والوالء
التام واألعمى ألولياء األمور (خلفاء اهلل على األرض)! ولم
يكن السؤال وال التشكيك يف مضامني املــواد امللقنة مباحا
والمتاحا...ألن ذلك قد يزيح املتلقي عن "الطريق املستقيم "!

املدرسة احلديثة  :تغير يف املظهر واستمرار يف اجلوهر!..
بعد الثورتني الثقافية والصناعية ،عرفت البشرية
تطورا مهما يف كل املجاالت  ،نتج عنه تطور يف شكل وهيئة

وعـــاوة علي مضامني املناهج الـــدروس واملــقــررات ،تلك
املضامني التي تكرس ثقافة االستهالك وإعادة اإلنتاج ،فان من
السمات السائدة يف مؤسساتنا التعليمية هي سمة السلطوية
املوروثة عن النظام التعليمي التقليداني الذي غداه وطوره
النظام الكولونيالي خلدمة مصاحله عبر النخب التي فوت لها
البالد بعد االستقالل الشكلي!

هي تفاواتت طبقية وليس تفاوت يف القدرات املعرفية.
يعتبر لينني امل ــدرس ــة" أداة هيمنة طبقية يف يد
البورجوازية"  ،ويشاطره الرأي بيير بورديو  ،الذي يرى أن
التفاوتات يف التحصيل املدرسي والعلمي  ،هو نتيجة حتمية
للتفاوتات االجتماعية على عكس ما يحاول منظري الطبقة
السائدة ،البورجوازية ،التنظير له بكون هذه التفاوتات
املدرسية هي تفاوتات يف امللكات العقلية والقدرات املعرفية

.

وقد أصبح من البديهي لدى عموم املواطنني ،أما املختصني
واملناضلني التقدميني فيعلون هذا من بدايات املدرسة  ،أن كل
الصراعات القائمة بني القوى االجتماعية بسبب مواقعها
املتفاوتة يف بنية اإلنتاج املــادي والثقايف للمجتمع ،تخترق
املجال املدرسي

.

فاملدرسة مــرآة تعكس الواقع االجتماعي بكل تفاوتاته
الطبقية ،بل أصبحت املدرسة مؤسسة لتقسيم املهام  ،واألدوار
 ،والوظائف وفق إستراتيجية محددة سلفا من طرف الكتلة
الطبقية السائدة عبر السياسة التعليمية املسطرة

أليس هذا وحده كاف للتعبري عن "استقرار"
النظام العام؟!
وقد تعتبر كل عرقلة أو تشويش،على هذا املسار مبثابة
زعزعة الستقرار البالد ،وتتجند كل السلطات لردع املشوشني
واملعرقلني واملشككني يف جدية و أهمية بل ومستقبل "فلذات
األكباد " و "بناة الوطن "!!! واحلقيقة أن املدرسة هي درع من
أدرع النظام ،وجهاز من أجهزته اإليديولوجية كما عبر عن
ذلك  Althusserيف مقاله الشهير لعام Idéologie et" 1970
"appareils idéologiques d’État

إنه عنف وإكــراه وقسرو يختلف عن عنف الدولة املادي
بكونه عنفا رمزي كما يرىبيار بورديو.Pierre Bourdieu /

.

مصاحله االقتصادية ،عبر تكوين نخب محلية تتلقى ثقافة
استعمارية تضمن استمرارية الفكر االستعماري والتبعي
للدوائر الرأسمالية  ،التي حلت باملستعمرات ،ال لنهب خيراتها
،بل من اجل اجناز "مهمة حضارية " "mission civilisatrice
" !!! وإخراج القاطنني  ,les indigènesمن "ظلمات" ثقافتهم
احمللية إلى "أنوار" ثقافة الكولونيالية !
إن الطبقة املهيمنة تسهر على مراقبة االنتقاء لتكريس
طابع التراتبية .فاملدرسة اليوم تضمن إعادة إنتاج العالقات
االجتماعية السائدة يف املجتمع  ،مكرسة سيطرة الدولة
وهيمنتها بواسطة ،اإلقناع والتراضي ،حسب تعبير غرامشي.
يرى غرامشي أن "الدولة تقود املجتمع عن طريق القوة
(القمع) كلما فشلت يف قيادته عن طريق التراضي (العقد)"،
بالنسبة لكرامشي الهيمنة الثقافية هي األصل يف ممارسة
محصنة بالقمع".
السلطة ،وبالتالي "الدولة هي هيمنة
ّ
إن مؤسسات مثل املدرسة والكنيسة واإلعالم املوازي للدولة
ال ّ
تقل قمعية عن مؤسسات البوليس واجليش والقضاء ،وأن
هذا البعد القمعي يتواصل يف ممارسات أخرى مثل تخطيط
املدن وأساليب تقسيم العمل.

هذه السياسات التعليمية التي تهيئ أبناء الطبقة السائدة،
ملراكز التخطيط ،والقرار ،والقيادة  ،ورسم االستراتيجيات
الكبرى ....وفـــق ما متليه املصالح العليا للشركات العابرة
للقارات والدوائر املالية العاملية ...كما تهيئ أبناء الطبقات
الكادحة ،للخدمة وتطبيق وتنفيذ املهام املوكولة اليها يف
اجليش ،واألمن ،والدرك  ،ومختلف أجهزة حفظ أمن الطبقة
املهيمنة ،ويف املصانع ،واملؤسسات اخلدماتية  ،ومراكز التسوق
وغيرها!...

لنكن واضحني.
إنه من السذاجة اعتبار املدرسة ،فضاء للتحصيل املعريف
واألكادميي  ،واحترام تكافئ الفرص ،واعتماد الدميقراطية،
والــشــفــافــيــة ،يف إعــــداد الــبــرامــج واملــنــاهــج واملــخــطــطــات
واالستراتيجيات ذات األفق املعريف اإلنساني ،الذي يضمن
املساواة و الكرامة اإلنسانية !..
إن املــدرســة كما يــرى العديد مــن املفكرين ،والباحثني
واملهتمني (ماركس ،لينني ،باسرون ،بورديو) هي " أداة للخضوع
واالمتثال" فوظيفة املدرسة هي تكريس البنية الطبقية
للمجتمع

.

ال حترر للمدرسة  ،وال وظيفة إنسانية لها ،دون حتررها من
قبضة الطبقة املهيمنة والرأسمال املتوحش !

امللف
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العدد 376 :

من  22إلى  28شتنبر 2020

بعض مميزات الدخول املدريس يف ظل الرصاع
بني الرؤية التقدمية والرؤية الليربالية املتوحشة للتعليم ببالدنا

عبد احلفيظ إسالمي

عــرف املــغــرب رؤيــتــن متصارعتني يف حقل السياسات
العمومية عموما و يف ميدان التعليم خصوصا منذ االستقالل
الشكلي إلى حدود بداية التسعينات :
فمن جهة الــرؤيــة السائدة للدولة املخزنية للمسألة
التعليمية وحلكوماتها املتعاقبة والتي يحكمها الطابع
الطبقي والنخبوي مــن الناحية االجتماعية والطابع
الرجعي و املليء باملتناقضات من حيث احملتويات واملضامني
اإليديولوجية املكرسة للواقع وللعقلية الرجعية السائدة
املعادية لتكوين مواطنة عصرية باملعايير احلقوقية الكونية
و مبعايير الدميقراطية الشعبية

.

ومــن جهة أخــرى الــرؤيــة التقدمية احملكومة بالطاقة
اإلجنذابية نحو املشروع املجتمعي الدميقراطي الشعبي
العلماني النقيض ملا هو سائد و الذي يتأطر بأهداف تعليم
أبناء وبنات الشعب تعليما عصريا يخدم التنمية الشاملة
املتمحورة حول الذات و يرتقي باملجتمع  ،تعليما تقوم فيه
الدولة بدور الريادة لتحقيق عمومية التعليم ومجانيته
وطابعه الطليعي من حيث هو تعليم علمي علماني للجميع
يرتكز على القيم الكونية لعصرنا ووفــق املعايير الكونية
للجودة ليكون رافعة فعلية لتقدم املجتمع

 - 2سكزيوفرينية منظومة القمي  :إن سيادة منظومة
قيم هجينة متأثرة بالطابع االستبدادي للدولة و بتأثير
القيم الرجعية السلبية املنتقاة من التراث  ،أو بقيم حداثة
ليبرالية معطوبة ومشوهة منتقاة أيضا  ،أدى إلى تكريس
بنية قيم ممسوخة تتعايش فيها جميع املتناقضات حيث
تتعايش فيها قيم التواكل و القدرية السلبية و الفردانية
واالنتهازية وتغييب أو إضعاف الوعي العقالني والعلمي
واحلقوقي القادر على التصدي للكوارث واألزمات و اآلفات    .
 - 3تقليص مزيانية التعلمي  :لقد كان من املمكن
أن تكون اآلفات و األزمات و منها كوفيد  19درسا للحاكمني
الستخالص الدروس على أن هذا النهج التعليمي قد أضعف
الدولة واملجتمع أمــام التحديات املطروحة عليه و جعله
مجتمعا بدون مناعة و فاقد للتحصني ضد اجلهل و املرض و
الفقر  ،لكن يبدو أن السياسات القائمة تعودت على التعامل
مع األزمات مبنطق االستغالل البئيس  ،فبدل من الرفع من
ميزانية التعليم و الصحة والتضامن املجتمعي رأينا تقليص

للمزيد من الهجوم على الوظيفة العمومية و على احلقوق
الشغلية واحلريات النقابية

.

 - 6بؤس التعلمي األويل  :االرجتال يف التعليم األولي
و حضوره الشكلي مما يدل على تصور الدولة وحكومتها
ألطفال املستقبل  ،حيث ترك مجاال مشرعا للقطاع اخلاص
 ،أو مت إخضاعه لوضعية ملتبسة داخــل بعض مؤسسات
التعليم العمومي (أطرا و برامج و حجرات )...
 - 7الخصاص املهول يف البنيات  :إن عدم تأهيل
الكثير من املؤسسات و افتقاد بعضها للماء و للتجهيزات
أو تآكلها و غياب حقيقي لــإجــراءات الصحية الصارمة
الستقبال التالميذ و األطــر و املدرسني يف ظــروف صحية
حقيقية جتــعــل احلــمــات اإلعــامــيــة حـــول الــدخــول
املــدرســي"الــعــادي" يف اإلعــام الرسمي ال تختلف عن كل
احلمالت اإلعالمية الكاريكاتورية السابقة ( قياس احلرارة
يف اليوم األول للدخول املدرسي فقط أمام الكامرات و كأن
احلرارة ستبقى مستقرة طيلة املوسم الدراسي  ،،،واحلديث

.

وإذا كان الصراع بني الرؤيتني عرف وتائر مختلفة من
فترة زمنية إلى أخرى ،فإن التراجع املؤقت للفكر التقدمي و
تصاعد الهجوم النيوليبرالي على الصعيد العاملي و نواجته
من السياسات التعليمية من خوصصة و تفكيك و تهشيش
للوظيفة العمومية و لوضعية كل العاملني يف ميدان التعليم
 ،وسن سياسة التقشف وفرض العديد من التراجعات عن
املكتسبات االجتماعية ويف مقدمتها مجانية التعليم
وعموميته ووحدته مما كرس طابعه الطبقي وعمقه (تعليم
للفقراء و آخر لألغنياء) كما كرس تعليم مفتوح على الشغل
للنخبة وتعليم مفتوح على الشارع/البطالة أو البطالة
املقنعة

.

و إذا كان الوضع التعليمي جد متردي (مثله مثل الوضع
الصحي و االجتماعي) وزاده الفساد ترديا خاصة منذ سن
سياسة لتقومي الهيكلي مع بداية الثمانينات واخلضوع
املتنامي لتوصيات املؤسسات املالية الدولية (البنك العاملي
وصندوق النقد الدولي) يفضح ذلك الواقع و كذا املؤشرات
واملعايير الدولية لتقييم و ترتيب الــدول يف املجال  ،فإن
مرحلة احلجر الصحي خصوصا واملرحلة الوبائية عموما
كشفت ليس فقط الطابع االنبطاحي للدولة اجتاه القطاع
اخلــاص بل كذلك الطابع االرجتــالــي والتقشفي للتعليم
الرسمي (العمومي) الذي ميثل الوجه البارز من "النموذج
التنموي" الفاشل  ،فما هي مميزات الدخول املدرسي لهذا
املوسم

؟

من بني أهم التمظهرات التي ميكن تسجيلها على الواقع
التعليمي يف ظل الدخول املدرسي للموسم  2020-2021ما
يلي :
 - 1ارتفاع نسب األمية  :إن عــدم قــدرة التعليم
الــعــمــومــي عــلــى الــقــضــاء نهائيا عــلــى األمــيــة األبــجــديــة
والثقافية على مدى  65سنة من احلكومات املتعاقبة دليل
كاف على غياب أي مشروع تنموي شعبي و على التردي املهول
للسياسات التعليمية خصوصا يف عصرنا السريع حيث تكلفة
اجلهل و األمية أكبر من تكلفة التعلم على استقرار الشعوب
وتقدمها وبرهنة ملموسة على فشل كل "مشاريع اإلصالح"
التي خربت املنظومة التعليمية و جعلتها يف خدمة رأس املال.

ميزانية التعليم وتوقيف التوظيف (أزيــد من  10آالف
منصب من املــدرســن) يف الوقت الــذي تعرف فيه املدرسة
العمومية خصاصا مهوال يف األطــر واكتظاظ يف األقسام
وضعف يف البنيات و التجهيزات

.

- 4غياب التفاوض االجمتاعي  :توقيف احلــوار
االجتماعي و التدبير االنفرادي (االستبدادي) للمنظومة
باسم الظرفية االستثنائية ،و محاولة استحضار النقابات يف
جلسات حوارية عقيمة هدفها تكريس رؤية شكلية ملفهوم
"الشريك االجتماعي"  ،بدل تطارح املطالب االجتماعية
للشغيلة التعليمية و التي العديد منها عمر ملدة تزيد عن
عقدين من الزمن بدون حل أو جواب ملموس مما أدى إلى
تكريس التفقير والــبــؤس يف أوس ــاط هــذه الفئات وغيب
أي حتفيز مــادي للعمل املقدم يف قطاعات تنعت بكونها
"إستراتيجية" وعجل استغالل اجلائحة مبحاولة مترير
بنود القانون اإلطار ( )51.17ومشاريع قوانني لتكبيل احلق
يف اإلضراب و احلريات العامة.

 - 5اسمترار سياسة تفكيك الوظيفة العمومية:

ارتفاع نسبة األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتلكأ
الدولة يف إدماجهم يف الوظيفة العمومية مستغلة التراجع
النسبي للنضاالت امليدانية عموما حتت تأثير اجلائحة
و ظروفها ،هــذه السياسة الــتــي لــن توقفها كــل األزمــات
(كالوباء) بل تصبح هذه األزمــات بدورها مبررا ومناسبة

عن معاجلة املصابني يف منازلهم !!! إلخ )

 - 8التعلمي الحضوري و الهواجس الصحية:

ارتــفــاع هــواجــس األســر بــن الرغبة يف التعليم العمومي
والتعليم احلضوري ألطفالهم و بني رهاب اخلوف من الوباء
خصوصا يف ظل سياسات تعليمية و منظور رسمي يتهرب من
حتمل الدولة ملسؤوليتها يف ضمان احلق يف التعليم بجميع
أركانه مبا فيها صحة األطفال ،فاألسر واملدرسني واألطر
التربوية  ،إذا كانت قلقة من الوباء يف حد ذاته فهي متخوفة
وقلقة أكثر من غياب البنيات الصحية احلقيقية الستقبال
األطفال يف املــدارس والبنيات الصحية الستقبال املصابني
باملستشفيات ومراكز االستقبال الصحية يف وضع يضمن
الكرامة اإلنسانية .
إن التعليم قطاع استراتيجي يف كل عمليات التنمية بل يف
استقرار املجتمعات وتقدمها  ،و إذا كانت السياسات الالشعبية
والالوطنية املــتــواتــرة قــد أهــدرتــه كما أه ــدرت إمكانيات
التنمية احلقيقية  ،فإن احلركة التقدمية و الدميقراطية
والقوى النقابية املناضلة مطالبة بتطوير آليات التصدي
الــوحــدوي لهذه السياسات  ،و إعــداد ميثاق استراتيجي
بديل يضع القيم األساسية للنضال من أجل تعليم شعبي
دميقراطي يلعب دوره يف التنمية الشاملة و املستدمية و يف
الدفاع عن الدميقراطية و القيم احلقوقية الكونية

.
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امللف

العدد 376 :

من  22إلى  28شتنبر 2020

التعليم عن بعد  :تكريس للفوارق الطبقية
•

مقدمة

•

سياق التعلمي عن بعد

زمن كوروان :فرصة ذهبية للدولة املغربية للزميد من
•
الهجوم عىل الحق يف التعلمي
•

التعلمي عن بعد  :تكريس للفوارق الطبقية.

•

مقدمة :

أثناء بحثنا عن مفهوم التعليم عن بعد ،الــذي تلوكه
االلسن بكثرة خالل االشهر االخيرة ،وجدنا مايلي :
نسبيا .ويعتمد مفهومه
" هو أحد طرق التعليم احلديثة
ً
األساسي على وجود املتعلم يف مكان يختلف عن املصدر الذي
قد يكون الكتاب أو املعلم أو حتى مجموعة الدارسي"

احلديثة ،إدخال الهشاشة والالإستقرار املادي والنفسي عبر
الية التعاقد لألساتذة والعمل من الباطن العوان احلراسة
والنظافة واإلطــعــام املــدرســي ،اعتماد االساليب العتيقة
واملتجاوزة من طباشير وسبورات،...غياب الوسائل واالدوات
املعلوماتية )...
أمام هذا الوضع املزري الذي تعيش على إيقاعه املدرسة
املغربية ،وضمنها أغلب املدارس اخلصوصية ،كشف الوضع
الوبائي عن ضعف وانعدام جاهزيتها ملواجهة هكذا وضعيات.
فبدل ان تقول الدولة للمغاربة ادخلوا بيوتكم خوفا
من كورونا ،حتى متر هذه العاصفة،اضافت بعض التوابل
"املسوسة" من خالل التجنيد العشوائي للقنوات العمومية

حسن أيت اعمر

وبعض املنصات كالواتساب وغيرها ،وهي مبادرات فردية
يبقى مفعولها محدودا زمنيا وجغرافيا

.

اكاد اجزم ان غالبية ابناء الشعب املغربي لم يتلقوا اي
تعليم منذ اغالق ابواب املــدارس يف منتصف مارس املاضي،
الشيء الــذي سيؤثر ال محالة على مستقبلهم الدراسي،
حيث سترتفع اكثر نسبة الهدر والعزوف املدرسيني بفعل
عدم املواكبة وغياب االستمرارية البيداغوجية التي متكن
املتعلم واملتعلمة من احلفاظ على "اللياقة" البيداغوجية
قدر االمكان

.

 - )3زمن كــوروان  :فرصة ذهبية للدولة املغربية
للزميد من الهجوم عىل الحق يف التعلمي.

"وهــو نقل برنامج تعليمي من موضعه يف حرم مؤسسة
جغرافيا .ويهدف إلى جذب
تعليمية ما إلى أماكن متفرقة
ً
طالب ال يستطيعون حتت الظروف العادية االستمرار يف
برنامج تعليمي تقليدي".
عملية الفصل بني املتعلّم واملعلّم والكتاب يف بيئة
"هو
ّ
التقليدية للتعليم من جامعة أو مدرسة
التعليم ،ونقل البيئة
ّ
جغرافي ًا ،وهو ظاهرة
وغيره إلى بيئة متعددة ومنفصلة
ّ
حديثة للتعليم تطورت مع التطور التكنولوجي املتسارع يف
لطالب
العالم ،والهدف منه إعطاء فرصة التعليم وتوفيرها
ٍ
ودوام شبه
ظروف تقليدية
ال يستطيعون احلصول عليه يف
ٍ
ٍ
يومي".
وتعرف اليونسكو التعلم عن بعد ":هو أي عملية تعليمية
ال يحدث فيها اتصال مباشر بني الطالب واملعلم ،بحيث
يكونان متباعدين زمنيا ومكانيا  .ويتم االتصال بينها عن
طريق الوسائط التعليمية اإللكترونية أو املطبوعات"

وينقمس التعلمي عن بعد من حيث النقل اىل نوعني :
أ  - :النقل املزتامن :حيث يكون االتصال والتفاعل مباشرة
أي يف الوقت احلقيقي بني احملاضر والطالب (الدارسني) يف
مؤسسات التعليم املختلفة من جامعات ومعاهد ومــدارس
وذلك يف حالة التعليم عن بعد وكذلك هو الوضع عند إقامة
بعض الدورات التدريبية من على البعد

.

ب  - :النقل الالمزتامن :ويف هذا النوع يقوم احملاضر بنقل
وتوصيل أو توفير املادة الدراسية بواسطة أشرطة الفيديو،
أو عبر جهاز الكمبيوتر أو أي وسيلة أخرى ،والطالب (املتلقي)
من اجلانب اآلخر يتلقى أو يتحصل على املواد يف وقت الحق
(أي ليس يف نفس الوقت)

.

• سياق التعلمي عن بعد :

بتاريخ  14مــارس  ، 2020على غــرار باقي دول العالم،
قرر املغرب إغالق املؤسسات التعليمية واجلامعية وتعليق
الدراسة فيها كإجراء احترازي ملنع تفشي فيروس كوفيد 19
املسبب لكورونا

.

باعتبار هذا االجراء فجائي ،فرضته الوضعية الوبائية
العاملية املقلقة ،حيث االجــواء ،احلــدود البرية والبحرية
مغلقة بالكامل ،كما مت فرض حجر صحي وتوقفت احلياة
اليومية العادية بشكل شبه كلي ...
يف مقابل هذا االجراء قررت الدولة استمرار الدراسة عن
بعد ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبشكل بديهي هو :ماذا
هيأ املغرب ماديا ولوجيستيكيا لهذه التجربة

؟

وذلك باستحضار واقع املدرسة املغربية املتردي ،بحسب
تقارير وطنية (منها الرسمية) ودولية يعتبر التعليم املغربي
من افشل االنظمة التعليمية يف العالم ،وذلك يف زمن "التعليم
احلضوري" (االكتظاظ ،بنيات استقبال مهترئة تفتقر الى
احلد االدنى من التجهيزات االساسية من ربط باملاء الكهرباء،
املراحيض والــصــرف الصحي،...ضعف التكوين االساسي
وغياب التكوين املستمر يف مجال املعلوميات والبيداغوجيات

لنقل بعض الدروس ،والتي يعوزها الكثير سواء على املستوى
البيداغوجي او مستوى االخـــراج الفني والتقني ،دون
احلديث عن املبالغ املالية املرصودة لذلك ،علما ان الغالبية
العظمى من التالميذ لم يستفيدوا منها  ،لكونها تبعث امللل
يف نفوسهم لرداءتها شكال ومضمونا ،وفقدانها للحيوية
والتفاعل التي تبعث الروح يف العملية التعليمية التعلمية.
كما قامت بإحداث منصات ومواقع على االنترنيت لتقدمي
الدروس لعدد من املستويات التعليمية ،لكن كلها تبقى عاجزة
عن املواكبة والوصول الى اكبر قاعدة تالميذية ممكنة

.

كما التجأ بعض االساتذة الى مواقع التواصل االجتماعي

ال تدع
الدولة اي
مصيبة تلحق
الجماهيراال
وتحاول
االستفادة منها
قدر الممكن ،من
أجل االجهاز على
ما يمكن االجهاز
عليه ،فبدل توفير
العدة البيداغوجية
والتقنية من اجل
ايصال التعلمات
للتالميذ في
بيوتهم خالل
زمن كورونا

ال تــدع الــدولــة اي مصيبة تلحق اجلماهيراال وحتــاول
االستفادة منها قدر املمكن ،من أجل االجهاز على ما ميكن
االجهاز عليه ،فبدل توفير العدة البيداغوجية والتقنية من
اجل ايصال التعلمات للتالميذ يف بيوتهم خالل زمن كورونا،
وذلك بتكوين االساتذة ومنحهم كل الوسائل التقنية والربط
باالنترنيت للتواصل احلي واملباشر مع التالميذ وذويهم يف
هذه الظرفية الغير املسبوقة

.

فبدل طمأنة املواطنني والتأكيد على ان التعليم عن
بعد شكل استثنائي ،فرضه الوضع الوبائي ،اصبحت الدولة
ماضية يف تقنينه عبر قوانني ومراسيم واعتباره شكال من
اشكال التعليم يف افــق تقليص/الغاء التعليم احلضوري،
لــكــي تنفض ه ــذه الــدولــة يــدهــا ممــا تبقى مــن املــدرســة
العمومية ،ليتم تفويت عقار املؤسسات التعليمية واجلامعية
والــداخــلــيــات واالحــيــاء اجلامعية للوبيات هــذا القطاع،
وتسريح اكبر عدد ممكن من املوظفني ،واحلاق ماتبقى منهم
الى االكادمييات او رمبا اجلماعات احمللية !! اما وضعية االسر
امام البطالة والهشاشة الشغل فال ميكنها توفير احلواسيب
والربط باالنترنت البناءها ،اي بشكل مباشر تقدمي ابناء
اجلماهير الشعبية قرابني للجهل واالمية والتخلف ،ولتأبيد
سيطرة الطغمة املتحكمة اقتصاديا وسياسيا

.

 - )4التعلمي عن بعد  :تكريس للفوارق الطبقية:
كما قالها احد اعضاء احلكومة السابقة بالفم املآلن":لي
بغا ايقري والدو اضرب ايدو جليبو" ،جاءت كورونا لتؤكد
فعال انه لتدرس ابناءك يجب ان تقدم اضعافا مضاعفة،
حيث انــك يف حاجة الــى حاسوب او هاتف ذكــي لكل طفل
والربط باالنترنيت على مدار الساعة  ،بالضافة الى الوسائل
االخرى والتقنيات االخرى التي يتطلبها التعليم عن بعد
سواء املتزامن منه او غير املتزامن

.

امام الوضع االجتماعي واملعيشي لغالبية االسر املغربية،
فال ميكنها توفير ذلك ،حتى ما يسمى بالطبقة الوسطى
تآكلت بفعل السياسات احلكومية املجحفة ،وهــوى وباء
كورونا بالسواد االعظم منها يف براثني الفقر واحلاجة،
ويتجلى ذلــك مــن خــال عــدم قدرتها على االســتــمــرار يف
تسديد متدرس االبناء يف املدارس اخلصوصية وما تبع ذلك
من صراع مع ارباب هذه املدارس ،وجلوء عدد كبيرمنها الى
خدمات املدرسة العمومية مع بداية هذا املوسم الدراسي

.
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قضايا نظرية

العدد 376 :

من  22إلى  28شتنبر 2020

النداء من أجل اعتامد "ميثاق اجتامعي" من منظور الرصاع الطبقي

سعيد وحماد

طــرحــت مــؤخــرا مــجــمــوعــة مــن الــنــشــطــاء السياسيني
واجلمعويني نداء من أجل اعتماد ميثاق اجتماعي يدعو إلى
إرجــاع جسورالثقة بني الدولة واملجتمع .مبادرة فيمجملها
حميدة وال شك أن أحدا سيرفض أن ينعم الوطن باالستقرار،
بالرفاه والتآزر املبني على العمل اجلماعي التضامني اجلاد
والكفيل بالرقي بالبالد الى مصاف الــدول التي تنعم فيها
جميع مكونات املجتمع بكل تالوينها بالعيش الكرمي ولم ال
بالرفاهية .كيف ال والكل يحلم بهذا الغد املشرق الذي ستزول
فيه جميع أسباب "سوء التفاهم" والصراعات التي لن يستفيد
منها الوطن وخاصة أمام التحديات الكبرى التي تواجه العالم
بأسره .أجل ملاذا استمرار هذا التشنج الذي يطبع العالقة بني
الدولة واملجتمع

بني اجلنسني ،بني اجلهات ،الــفــوارق اإلجتماعية الرهيبة،
نزيف حاد لألدمغة ،تفشي خطير للفساد والريع ،اخلدمات
االجتماعية يف وضعية مهترءة جراء سياسة تشجيع القطاع
اخلاص على حساب القطاع العام يف مختلف امليادين مع غياب
شبه تام للمراقبة والتتبع ،خاصة يف قطاعي التعليم والصحة
ما انتج انتشار األمية واألمراض باملغرب .وبطبيعة احلال فإن
من يكتوي مبختلف اآلفات اإلجتماعية الناجتة عن تراجع
مستوى قطاعات التعليم ،الصحة ،السكن ،التشغيل ،األجور،
قوانني الشغل ...هم شرائح املوظفني املهنيني املتوسطني

؟

حلم جميل فعال ويعبرعن أمــل كــل مغربي ومغربية،
تشريح نزيه للواقع املر الذي يتسم يف شموليته باالختالالت
وبدميومة األزمات التي تولد باستمرار احتقانات واضطرابات
مجتمعية تاركة يف غالب األحيان جروحا تستمر آثارها لعقود
دون أن تندمل .إن هذا النداء ينم على أن واضعيه على بينة
من هول األزمة التي تنخرجسم املجتمع املغربي وعلى جميع
األصعدة :السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية والثقافية

.

وما التفكير يف ضرورة البحث عن مخرج من الوضعية التي
تعيشها بالدنا إال دليل عن حسن نية رواد هذه الدعوة ما
لم تبني األيام وخطواتهم املقبلة ما ينايف ذلك .أخذ املبادرة
والتعبير عن الطموحات شــيء محمود بل وحــق مشروع ال
ميكن إال أن نشجعه وندعمه لكن بشرط أن يرتكز على أسس
ودعــامــات ذات مصداقية كفيلة بإجناحه وبتحقيق كل ما
يصبو له املغاربة من عزة نفس وإحساس بروح املواطنة يف وطن
مستقل عن كل التأثيرات والضغوطات األجنبية ،وطن يحضن
جميع أبناءه يف ظل نظام دميقراطي يقر باحلرية والكرامة
والعدالة االجتماعية للجميع .عدا ذلك ستبقى كل التصورات
والطموحات واآلمال مجرد أحالم يقظة شأنها يف ذلك شان ما
تصوره أفالطون ملدينته الفاضلة بحيث مرت أكثر من ألفي
سنة بعده وال شيء حتقق من أحالمه

.

لكن ما دام األمــر يتعلق مببادرة الغرض منها رأب الصدع
والشرخ بنية املساهمة يف تقريب الهوة بني الشعب بكل فئاته
والدولة بكل ركائزها فاألمر يستوجب أوال وقبل كل شيء
حتديد املفاهيم واملصطلحات

.

يف نظرنا هذه املبادرة ال ميكننا أن نسوقها يف إطار آخر غير
إطار الدعوة الى مصاحلة .وما دام األمر كذلك ،فمن الضروري
حتديد مفهوم املصاحلة على املستوى اللغوي حتى نتبني يف
حالتنا هذه من يصالح من ،وهل هناك من مشاكل ما يستدعي
هــذه املصاحلة ،ومــا الــغــرض مــن أيــة مصاحلة ممكنة ،ومن
املستفيد منها يف حالة حتققها ،وما العمل لدميومتها...

؟

املصاحلة لغويا تعني املساملة ،املصافاة وإزالــة كل أسباب
اخلصام .وبذلك فهي عملية جعل طرفني يف نزاع يقبالن حال
يرضي كليهما ويكون عبر إبرام اتفاق  /ميثاق ينهي بينهما
اخلصومة ويقر باملساملة والــتــوافــق والــوئــام وبفتح صفحة
جديدة يف العالقة بينهما تنتفي فيها أسباب اخلصام

.

وعليه ،وتبعا ملا ورد يف نص املبادرة ،فإن العالقة بني الدولة
واملجتمع (بتجاوز ما يكتنف مصطلحي الدولة واملجتمع من
تداخل يف املفاهيم) يطبعها غياب جسور الثقة أي ما يعني
وجود حالة شرخ واختالف املواقف وبالتالي وجود خالف أو
صراع .أما جتليات هذه الوضعية فتتمثل يف تأزم احلالة العامة
بالبالد وعلى كافة املستويات .فاملشهد السياسي بالبالد
ليس سوى تأثيثا للمشهد وتنويعا للديكورموجه لالستهالك
اإلعــامــي احمللي واخلــارجــي بغرض التمويه .نسبة النمو
االقتصادي متواضعة جدا إلى ضعيفة ،العجز التجاري يف
تفاقم مستمر ،الدين اخلارجي ضخم ويف تزايد ،انفتاح بل
وانصياع كلي لتوصيات املؤسسات املالية الدولية ولكبريات
الشركات اإلمبريالية .وعلى املستوى اإلجتماعي فالوضعية لم
تعد تطاق من لدن معظم فئات املجتمع حيث تطال الهشاشة
 20مليون مغربي نتيجة البطالة املتفشية ،عدم تكافؤ الفرص

والصغار ،العمال ،الفالحني الصغار ،الكادحني ،الطلبة ،املعطلني،
املشردين … بينما القلة القليلة هي التي تنعم بالرخاء وتعيش
يف بدخ وهي املشكلة أساسا من البورجوازيني الكبار املرتبطني
بكبريات الشركات الصناعية والتجارية واملالية العاملية،
الفالحني اإلقطاعيني الكبار ،كبار املوظفني املتنفذين يف جميع
دواليب احلكم ثم فئات املخلوقات التي دخلت عالم األعمال
واجلاه عن طريق الريع املتنوع األوجه كمقابل للخدمات التي

فإن العالقة
بين الدولة
والمجتمع
(بتجاوز ما يكتنف
مصطلحي الدولة
والمجتمع من تداخل
في المفاهيم) يطبعها
غياب جسور الثقة أي ما
يعني وجود حالة شرخ
واختالف المواقف
وبالتالي وجود
خالف أو صراع

تسديها ضدا على مصالح الطبقات الشعبية وعلى رأس هذه
اخلدمات لعب دور رجال اإلطفاء كلما اشتد الصراع الطبقي
والحت يف األفق بوادر االحتجاجات الشعبية القوية

.

إذن اجلواب على من هما طريف الصراع هو ببساطة من جهة
فئة املسيطرين واحملتكرين ملعظم وسائل اإلنتاج ويف جميع
امليادين ،وبالتالي املستفيدين من فائض القيمة عبر استغالل
قــوة عمل سائر الفئات االجتماعية املتوسطة والصغيرة
والطبقة العاملة وعموم الكادحني  ...ومن جهة أخرى باقي
الطبقات التي تشكل أزيد من  % 90من الشعب املغربي ،وهي
احملــرومــة من جميع حقوقها يف العيش الكرمي ويف التمتع
باحلرية والعدالة االجتماعية .....
إن مسألة املصاحلة عادة ما تكون بعد سوه تفاهم ،خصام أو
نزاع ...لكن األمر هنا ليس بهذا أو ذاك .إنه واقع حياة أو موت.
واقع طبقة تعيشفي التخمة والبذخ على حساب طبقات تعيش
يف الفقر واحلاجة .القضية هنا مرتبطة بصراع من أجل احلياة.
صراع بني طبقة متلك وطبقات ال متلك .إنه الصراع الطبقي
وال شيء سواه .فلنسمي األشياء إذن مبسمياتها حتى نكون
صادقني مع أنفسنا قبل غيرنا .ومن هنا جنزم بكون أصحاب
هذه املبادرة كلهم وبــدون استثناء ينتمون للطبقة الثانية
بدليل أن مبادرتهم هاته تنم ولو بدون شعور عن اصطفافهم
إلى جانب حال الطبقات الشعبية التي هي الضحية األولى
لتردي األوضاع االجتماعية .وبناء على ذلك أيضا يصح القطع
كذلك أن ال أحد منهم ينتمي للطبقة األولى ،واحلالة هذه فان
املبادرة ال تعدو أن تكون سوى مناشدة وتوسل واستجداء عبر
إثارة انتباه أصحاب السلطة واملال واجلاه بهول األزمة وكذلك
محاولة حثهم على االنتباه إلى خطر الهاوية التي تسير نحوها
البالد وبالتالي دعوتهم إلى اإلصالح (وال شيئ فوق اإلصالح)
وذلك قبل فوات األوان .ولكن ويف نفس الوقت ال يجب أن نغفل
نيتهم وسعيهم إلى اقناع جميع شرائح الشعب املغربي بواجب
االنخراط يف اجتاه حتقيق هذه املصاحلة( .مع إغفال تام لذكر
كلمة «حق»)

.

إن وضــع أي ميثاق اجتماعي يــروم حتقيق مصاحلة بني
الطبقات يف أي بلد كان بهدف جتاوز حالة التنايف والصراع ليس
باألمر السهل ،خاصة إذا كانت التناقضات شديدة والفوارق
عميقة وبالتالي الصراع الطبقي حادا .فاحتكار وسائل اإلنتاج
وفائض القيمة واجلمع بني السلطة واملال من لدن طبقة قليلة
العدد وبالعكس افتقار معظم فئات الشعب األخرى ألدنى وسائل
العيش احليوية بالرغم من كونها هي قوة العمل الرئيسية ،هو
واقع مختل وغير عادل وتستحيل معه حتى إمكانية إقناع
الطرف املهيمن باجللوس إلى طاولة التفاعل اإليجابي مع
املبادرة ملناقشة مضامينها فباألحرى تلبية مطالب الطبقات
املسحوقة .إنه الصراع الطبقي وضمنه الصراع الفكري الذي
ينبني على مبدأ املادة هي األساس والفكر انعكاس

.

حينما تشتد التناقضات االجتماعية يف أي مجتمع وتصبح
الفوارق الطبقية شاسعة وال تتوقف الهوة عن االتساع بني
الــذي ميلك والــذي ال ميلك وخاصة عندما جتتمع السلطة
وامل ــال يف يــد األول وال يتوانى يف استخدامهما كلما دعت
حاجته ومصلحته لذلك ،فإن الشيء الوحيد الــذي يتبقى
للطرف الثاني هو النضال وال شــيء غير النضال من أجل
حتقيق مطالبه .وللنضال آليات متعددة ،متنوعة ومشروعة
بحكم القوانني الوطنية على علتها ولكن باخلصوص باالستناد
على التشريعات الدولية التي هي شمولية وكونية وكونها أسمى
ما وضع من مواثيق لتنظيم العالقات يف املجتمعات وللحد من
استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان

.

وبــنــاء على كــل مــا سبق ،فــإن النضال بجميع الوسائل
املشروعة سواء عبر العمل السياسي أو النقابي أو اجلمعوي
املتميز باجلدية واملصداقية والنزاهة واملنحاز لهموم الطبقة
العمالية وعــمــوم الكادحني هــو السبيل الوحيد لتحقيق
احلرية ،الكرامة والعدالة االجتماعية يف بلدنا يف ظل نظام
يرتكزعلى مبادئ الدميقراطية ،فصل السلط واحلد من اجلمع
بني السلطة واملال

.
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الثابت واملتغري يف وضع العامل "ملا قبل" و "ما بعد" كورونا
بدأ موسم سياسي جديد و أسئلة عدة تطرح بخصوص الساحة
الدولية ومنحى مجريات األحــداث .لإلجابة عن هذه التساؤالت
سنتوقف عند طبيعة النظام الرأسمالي ومحركه الوحيد املتمثل يف
مراكمة األرباح والذي من اجله ال يتورع من نشر الدمار والتجويع
والتشريد للماليني من البشر .إن الرأسمالية يف بحثها احلثيث
عن انــتــزاع أكبر قــدر من األرب ــاح تقوم بأبشع أشكال االستغالل
واالضطهاد ،كما تتسبب يف أزمات وحروب واستنزاف ملوارد الطبيعية
وتدمير البيئة .توظف لهذا الغرض أساليب عدة منها القدمية
كاحلروب كما تبتدع أساليب أخر ال تقل فتكا من األولى ،سنتطرق
لها تبعا فيما يلي :

العمومية والسكن االجتماعي وكل البنيات التحتية األساسية
وتعطيل كبير يف مجاالت البحث والتصنيع وغيره .لقد وظف هذا
السالح الفتاك يف حق دول كثير تعد باملئات منها فينزويال وكوبا
وروسيا وكوريا الشمالية وفيتنام وإيــران ،والعراق وسوريا واليمن
وفلسطني ولبنان وغيرها كثير .واملساومات واالمتيازات التي تطالب

حسني بوتبغى

شكلت جائحة كورونا بالنسبة لإلمبريالية األمريكية وحلفائها
مناسبة للرفع من وثيرة حربها االقتصادية على الصني .فقد أعلن
مدير منظمة الصحة العاملية بتاريخ  30-01-2020أن فيروس
كورونا املستجد مبثابة جائحة اعتمادا على  150حالة إصابة
بالفيروس خــارج الصني ،زيــادة على  6حــاالت عــدوى بالواليات

األساليب التقليدية لإلمبريالية

االمبريالية مسئولة أمام التاريخ عن اجلرائم التي تسببت فيها
مبناطق عدة عبر العالم كأفغانستان والعراق وسوريا وليبيا ،وقبل
ذلك بفيتنام وكوريا وغيرها من املناطق .فمند أن حلت الواليات
املتحدة األمريكية مكان إنكلترا وأصبحت أول قــوة اقتصادية
وسياسية وعسكرية ،فرضت هيمنتها على العالم ووظــفــت كل

إمكانياتها من اجل بسط سيطرتها على املناطق اإلستراتيجية
والغنية باملوارد الطبيعية.غير أن تواجد قوى عظمى منافسة،
كروسيا والــصــن ،جعلها تتجنب املواجهة املباشرة معها تفاديا
حلــرب عاملية جــديــدة .عــوض ذلــك تعمل على زعزعت استقرار
الدول الرافضة لهيمنتها بتكليف قوى رجعية تتولى الدخول معها
يف حــروب بالوكالة .هــذا التوجه هو الــذي جعلها تدعم الكيان
الصهيوني يف إبــادة للشعب الفلسطيني وقضم أراضيه و إبقائه
حتت احلصار ،وتسعى اليوم ،بتواطؤ مع الرجعية العربية ،لتصفية
القضية الفلسطينية عبر ما سمي بصفقة القرن .نفس الدور تقوم
به األنظمة العربية املتخاذلة ،وعلى رأسها السعودية ،باليمن
الشقيق ،حيت يتم تدمير البنية التحتية واقتصاد البلد وقتل
شعبه وتهجيره مع إبقاء املتشبثني بــاألرض منهم حتت احلصار
يفتك بهم اجلوع والفقر واملرض

.

مند السبعينيات مــن الــقــرن املــاضــي ومــع نهاية فترة الــرفــاه،
تالحقت أالزمات االقتصادية للنظام الرأسمالي العاملي وتوالت معها
مشاكل اجتماعية عويصة أدت لظهور حركات اجتماعية اتخذت
منحا ثوريا ،تشكل خطرا محدقا مبصالح البورجوازية .لذلك
اضطرت الرأسمالية لتجديد أساليبها يف املواجهة فساهمت بشكل
فعال يف والدة قوى ميينية متطرفة بعدد من الدول ،قدمت لها كل
أشكال الدعم يف املسلسالت االنتخابية ،وعندما فشلت يف مباراة
صناديق االقتراع ،أمدتها باملال والسالح لتجنيد عصابات والقيام
باالنقالبات على حكومات وطنية اختارتها شعوبها .هكذا وقع مع
سلفادور أليندي وضد احلكومة السندينية بنيكاراغوا و مؤخرا
ببوليفيا .نفس املؤامرات عرفتها آسيا و إفريقيا حيت مت قتل رؤساء
دول وتدمير أخرى وإحالل الفوضى بها لترك املجال مفتوحا لنهب
خيرات الشعوب من بترول ومعادن ثمينة كما هو احلال بالكونغو
وحاليا بالعراق وليبيا ومالي وغيره .و التزال احلروب االمبريالية
مشتعلة تغذيها النعرات العرقية واالثنية ،تؤججها عصابات
مسنودة من األنظمة الرأسمالية وحلفائها من األنظمة الرجعية.
فاإلمبريالية بزعامة أمريكا لم تتخلى يوما عن تبني احلروب
واالنقالبات واالغتياالت كتوجه سياسي قار

.

احلصار االقتصادي كأسلوب جديد يف احلرب

احلرب التي تشنها "وول ستريت" وملحقاتها املالية بتنسيق مع
"البنتاغون" ،توظف فيها أدوات اشد فتكا من القنابل واألسلحة
النارية .انه سالح صامت ال يثير انتباه غالبية البشر ،يتمثل يف
الديون الكريهة التي تقترضها دول من املراكز املالية االمبريالية
وأيضا يف احلصار االقتصادي .وإذا كان االقتراض يتم"مبحض إرادة"
الدول ،فاحلصار االقتصادي عكس ذلك .انه إعالن حرب من قوى
امبريالية على دول حتاول وضع برامجها خدمة ألهدافها التنموية
بعيدا عن أطماع وهيمنة القوى االمبريالية.هذا احلصار يتمخض
عنه تأخر ،لعقود من الزمن ،يف مجاالت حيوية عــدة كالصحة

بها الواليات املتحدة األمريكية ومؤسساتها املالية والتجارية غالبا
ما يتم إخفائها والسكوت عنها .انه سالح جديد توظفه االمبريالية
إلخضاع معارضيها عبر العالم ذلك ألنها تواجه مقاومة شديدة من
الداخل بسبب احلروب العدوانية التي تورطت فيها عبر العالم

.

النظام املالي العاملي يعتمد الدوالر ،وكل املعامالت متر عبر البنوك
األمريكية ،لذلك فهذه األخير قادرة على جتميد كل نقل لألموال
وحجز مدخرات الدول واألشخاص الذاتيني املستهدفني من طرف
أمريكا ومؤسساتها املالية .يف نفس الوقت بإمكان هذه املؤسسات أن
ترغم باقي البنوك عبر العالم بتنفيذ كل اإلجراءات العقابية التي
متليها عليها و إال تعرضت هي نفسها للعقاب .إذا صدرت العقوبات يف
حق دولة فعليها أن تتفاوض مع املؤسسات األمريكية و تنفيذ ما سيتم
إمالئه عليها من سياسات ،كتنظيم انتخابات ترضى عليها أمريكا
وحلفائها ،تطبق سياسات ال شعبية يترتب عنها تقليص ميزانيات
اخلدمات العمومية وغيره من السياسات التقشفية .أما ما سيترتب
عن احلصار االقتصادي كالنقص يف املواد األساسية مثال ،فستتحمل
احلكومات بالدول احملاصرة تبعاتها وتتهم بالفساد وعدم الكفاءة
ويتم تأليب الشارع عليها وتقوم األجهزة اإلستخباراتية املعادية
مبراقبة حتركات الشارع وإعطاء اإلشارة لفرقها لتأجيج الصراعات
وتوجيهها وصناعة الثورات امللونة .هذا هو حال بيالروسيا حاليا
التي وظفت فيها تكتيكات مت جتريبها بكل من العراق وسوريا وليبيا
و فينزويال ودول أخرى عديدة

.

االمبريالية تستغل كل الفرص السانحة مبا فيها األزمات

النظام الرأسمالي العاملي يبتكر أساليب ابتزاز الشعوب ونهب
ثرواتها وتأبيد تبعيتها ،ويف الوقت نفس ،يتحني كل الفرص ،مبا
يف ذلك األزمات لتوظيفها لنفس الغرض ،واألزمة الصحية احلالية
واحــدة من هــذه الفرص .فمع ظهور كوفيد  19 -أعلنت منظمة
الصحة العاملية حالة الــطــوارئ الصحية وكــان ذلــك مبررا كافيا
إلطالق مسلسل هيكلة جديدة على املستويات كلها االقتصادية
واالجتماعية والسياسية .قامت الــدول بإغالق حدودها واعتبر
هذا القرار حال مناسبا حضي بتأييد شخصيات يف ميادين الطب
والبحث .يف نفس الفترة بدأت وسائل اإلعــام يف تعداد املصابني
والوفيات ضحايا الفيروس ،وهي أعداد مت تضخيمها .كان لهذه اآللة
الدعائية تأثير كبير على اجلماهير الشعبية فالتزمت من دون تردد
بتطبيق التدابير الوقائية التي أملتها عليها احلكومات .احلصيلة
كانت كارثية ،لقد توقفت احلركة االقتصادية على املستوى الوطني
والعاملي وتسبب ذلك يف تسريحات العمال بشكل غير مسبوق كما
عرف الفقر والبطالة ارتفاعا مهوال

.

املتحدة األمريكية و 3بكندا و 2بإنكلترا .أعلن عن هذا القرار على
هامش املنتدى االقتصادي العاملي ،املنعقد بدافوس شهر يناير
 ،2020وحضي بدعم من بيل غيتس وكبريات املختبرات الصيدلية.
 31يناير أعلنت حكومة الواليات املتحدة األمريكية إغالق حدودها
يف وجه الوافدين من الصني ،وكان ذلك بداية أزمة النقل والتبادالت
التجارية والسياحة بني هذه األخيرة و أمريكا .يف نفس الفترة،
انطلقت حملة دعائية شعواء ضد الصني والصينيني الذين واجهوا
حملة عنصرية ،خاصة بإنكلترا وبأمريكا

.

تلقت احلكومات عبر العالم ،من املراكز املالية االمبريالية،
األمر بإغالق احلدود وجتميد احلركة االقتصادية ،وواكبت هذه
اإلجــراءات حملة ترهيب بواسطة آلة دعائية قوية ومت يف نفس
الوقت فرض إجراءات حتكمية متثلت يف احلجر الصحي والتباعد
االجتماعي واستعمال الكمامات ،وكلها تدابير ال تستند ،وفق رأي
عدد من املختصني ،إلى حجج علمية ،بل هي إجراءات تدخل حسب
مدير الدراسة األمنية  ،Murat Yesiltasيف إطار خطط عسكرية و
استخباراتية للواليات املتحدة األمريكية واحللف األطلسي تهدف،
ليس فقط إلضعاف الصني وروسيا وإيــران كدول قوية مارقة ،بل
أيضا خللخلت النسيج االقتصادي لالحتاد األوربــي نفسه .فهذه
اإلستراتيجية اجلديدة تعد مبثابة اإلعداد إلدارة عاملية للنظام
الرأسمالي تشرف عليها كبريات الشركات ومراكز البحث والدراسات
بواشنطن ،حيث ستقوم هذه املؤسسات باتخاذ القرارات و اإلشراف
على تطبيقها إن على مستوى الدول وعلى املستوى العاملي .ومبا أن
املؤسسات املالية العاملية تخترقها انقسامات فان املهيمنة منها تخلق
املتاعب ملنافساتها سيؤدي إلفالس الضعيفة منها على املستويات
اجلهوية والوطنية .هكذا تكون األزمة املتعددة األبعاد التي يعاني
منها النظام الرأسمالي العاملي قد سهلت إعــادة هيكلة املشهد
االقتصادي العاملي والتضحية بشركات ومقاوالت صغيرة ومتوسطة
و إفالس قطاعات اقتصادية بكاملها

.

إنها بداية مسلسل حتاول فيه املؤسسات املالية الكبرى أن ترغم
حكومات فاسدة خانعة لتمديد تطبيق التدابير الصحية وان
حتملها مهمة إقناع شعوبها بان كل ما يتم القيام به هو من اجل
احلفاظ على سالمتها رغم أنها تعلم أن كل ذلك هــراء .فقد مات
آالف البشر بالفيروس طبعا ،لكن أضعاف ذلك أيضا ماتوا بالفقر
واملجاعة واخلوف وبسبب العطالة .ويبقى الهدف من املسلسل كله
هو رغبة سلطة املال يف حتويل الــدول إلى فضاءات مفتوحة كما
احلال بأفغانستان والعراق وليبيا وقد يتحقق لها ذلك مبجرد إصدار
أوامر لألنظمة الفاسدة القائمة بالدول املثقلة بالديون

.

املرأة املناضلة
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لقاء مع أمهات معتقيل بني تجيت الصامدات

مناضل من بني جتيت

يف زيــارة ملعتصم أمهات املعطلني الذين اعتقلوا يوم 21
غشت  2020ببني جتيت بعد اعتصامهم أمــام الــدائــرة
للمطالبة باحلق يف الشغل ،حاولنا التعرف على أمهاتهم
و أوضاعهم االجتماعية .يف جلسة قصيرة مبعتصمهم مع
ثالث أمهات حكني لنا أوضاعهن و أوضاع البقية  .فباستثناء
املعتقلني السياسيني رضوان كادي و محمد الراضي ،ال تزال
جميع أمهات املعتقلني على قيد احلياة و جلهن تعانني من
وضعية اجتماعية مزرية خاصة أنــه باستثناء املعتقلني
السياسيني محمد الــهــداجــي و خــالــد بــنــعــزوزي كــل آبــاء
املعتقلني وافتهم املنية قبل سنوات

.

ال ترحم .قالت والدمع ينساب على خدها املتجعد بخيبات
احلياة " :محمد هو ابني الوحيد ،وأنــا مريضة واعتقاله
زادني مرضا ..أطالب هذه الدولة بإطالق سراحه فورا فهو
ليس مجرما ،كل ذنبه أنه طالب بشغل كي يعيلني ويعيل
أخواته"
وصرحت والــدة خالد بنعزوزي بأن زوجها يعاني من
مرضى القلب منذ سنة  2007وهــو يعيش بوصفة طبية
دائمة عبارة عن عــدة أنــواع من احلبوب الطبية جميعها
يقتنونها من الصيدلية ،كما أنه أعمى منذ سنوات وهي

الدواء لوالدة ،أطالب بإطالق سراحه و حتقيق مطالبه"
هته النسوة ليست سوى منوذج جلميع أمهات املعتقلني
السياسيني بسجن بوعرفة بوجه خــاص ،والالتي تعانني
جميعا مــن أمـــراض مختلفة وتــعــشــن حتــت وطـــأة الفقر
واحلــرمــان .وهــن كــذلــك ،منــوذج لكادحات و فقيرات بني
جتيت بشكل عام ،و لعلهن من هذا الواقع البئيس تستمدن
الصمود و الصالبة و قوة اإلميان بالقضية ،فرغم أجسادهن
الهشة ،و رغــم الــظــروف القاسية و رغــم إرهــاب النظام...
الزالــت معنوياتهن قوية كالفوالذ و الزلــن مصممات على

بحرقة كبيرة وج ــرح عميق حتكي والـــدة الطالب
املعتقل أيوب الشهبي عن معاناتها مع مرض زوجها بضيق
التنفس مدة طويلة ،ثم وفاته بسبب اإلهمال بعد أن نقلته
للمستشفى و هو يف حاجة ماسة لألوكسجني الذي لم يكن
متوفرا ساعتها باملركز الصحي ببني جتيت ،لتضطر لنقله
لتالسينت حيث وافته املنية مبجرد وصوله للمستشفى ،كان
عمر أيوب حينها خمس سنوات و هو أصغر أبنائها بينما كان
أكبرهم يدرس يف السنة األولى باجلامعة فاضطر للموازنة
بني الدراسة و العمل يف ورشات البناء ليعيل والدته و إخوته

.

تقول الصنديدة والــدة أيــوب الشهبي  " :أيــوب أصغر
أطفالي ،ابني طالب عاطل عن العمل أراد شغال و عيشا
كرميا ,فأطلقوا سراحه يا دولة احلق و القانون ،إنه ليس
مجرما "

.

أما والدة املعتقل السياسي محمد شيغيات فهي األخرى
أرملة منذ  1999سنة الوفاة املفاجئة لزوجها الذي رحل
تاركا وراءه صبيتني صغيرتني و أخوهما محمد الذي كان
َ
كسابة رغم صعوبة
طفال وقتها ،فاضطرت الوالدة للعمل
هذه املهنة التي يسيطر عليها الرجال يف الغالب ،و تخضع
للتقلبات املناخية كما تتأثر سلبا باجلفاف الذي ال يفارق
املنطقة ...لكن استطاعت هذه األم الصنديدة الكفاح من
أجــل أبنائها يف حتد قــوي للظروف و املجتمع ،حتى كبر
ابنها محمد الذي زاول كبقية رفاقه املعتقلني بني العمل يف
املناجم و الدراسة ليساعدها يف حتمل أعباء العيش يف دولة

تعاني من ضغط الدم و من تدهور عام يف صحتها بعد سنوات
العمل الطويلة مبناجم املــوت ليتمكن أبناؤها من متابعة
دراستهم ،و أضافت أن الدولة تستهدف عائلتها منذ أزيد
من عقد من الزمن ألن أبناءها يناضلون إلى جانب الفقراء
ببني جتيت؛ " توبع ابني خالد ثالث مرات و اعتقل مرتني
بتهم باطلة ،و ابني عبد الصادق توبع خمس مرات و ال يزال
متابعا حلد اآلن ..هذه الدولة سلبتنا حقوقنا و استهدفتنا
بقمعها و سجونها" و تضيف " خالد هو من يعيلنا اآلن و يوفر

إمتام معركة أبنائهم املعتقلني حتى حتقيق مطالبهم العادلة
وإطالق سراحهم

.

سألنا هته األمــهــات عن وضــع أبنائهم املعتقلني بعد
زيارتهم بالسجن األسبوع املاضي ،فكان جوابهن بليغا  ":إننا
لم و لن نذهب للزيارة بعدما تعاهدنا على عدم ترك املعتصم
حلظة واحدة حتى حتقق مطالب أبنائنا !"
ألــف حتية لكم أمــهــات معتقلي الشغل ببني جتيت
وعبركن كل املناضالت الصامدات من أجل الغد اآلتي

.

من ترصيحات عامالت رشكة "انتريترونيك" بالدار البيضاء
؟

أوال  -مباذا سأبدأ بل ماذا أقول وقد عجز لساني عن
التعبير عندما أتذكر ذاك اليوم املشؤوم الذي علقت فيه
تلك الالفتة امللعونة مكتوب عليها "شركة انتيرطرونيك يف
التصفية" .آه ! ثم اه ! كدت ال اصدق ماذا كتب لكن حصل ما
حصل ،وأصبح يوم الغذ حقيقة

.

كنت يف عطلة السنة حتى أصبحت اعد يف السنوات التي
قضيتها وأنا كعاملة من بني 300عاملة أصبحت دون عمل دون
راتب شهري وال ضمان وال تغطية صحية ،أقول هذا وقلبي
مازال مكلوما إلى حد اآلن ،ولو مرت سنة كلمح البصر لكن ما
قضيته يف تلك الشركة من املستحيل نسيانه...
اثنيا -لقد مرت سنة على إغالق الشركة تلك الشركة التي
كانت تضم أكثر من 300عاملة جلهن مبستويات وشهادات
عالية ،لكن لألسف كل شــيء تبخر يف يــوم واحــد عندما
علقت على بابها الفتة كتب عليها الشركة يف التصفية ،منذ
دلك اليوم ودمي يغلي وكأن جسمي الصغير يقوم هو األخر
بالتصفية من ما وقع والذي لم يكن من املتوقع .أنا كنت فقط
يف عطلة سنوية وسأعود كاملعتاد منها ألبدأ عملي من جديد،

لكن جتري الرياح مبا ال تشتهيه السفن .أغلق الباب وصمدت
أمامه طالبة ،راغبة بفتحه مرة ثانية لكن دون جدوى ومن
هنا بدأت املعاناة املادية واملعنوية...

اثلثا -

أغلق الــبــاب ،جلسن وكأننا نسعى ونطلب يد

املساعدة ،لكن قلوب قاسية ال تعرف الرحمة وال الشفقة،
مصت دمــاءنــا ونهبت أجسادنا وشــردت عائالتنا ،ودمــرت
مستقبلنا ،وجلسنا وكأننا على كرسي متحرك مشلوالت ال
حول لنا وال قوة ...
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تالسينت بني سندان البطالة ومطرقة التهميش واإلقصاء

عبد السالم أمرجيج

إن مشكلة البطالة بشكل عام هي نتاج حتمي لتوجهات

الهدف املنشود من إنشائها وهو خلق فرص شغل جديدة

مــوردا للعيش ،وإذا عدنا إلى السنوات األخيرة جند أن

النظام الرأسمالي ،وتتفاقم هــذه املشكلة كلما تعمقت

وانتشال الساكنة من الفقر .إال أن أغلب هــذه الثروات

هذه الساكنة تعتمد على الرعي ومع نــدرة التساقطات

األزمــة داخــل هــذا النظام ،مبعنى أن هــذه الظاهرة هي

تتعرض لعملية التهريب مما ينعكس سلبا على استفادة

عجل مبجموعة من األفــراد مغادرة مناطقهم نحو بعض

مــازمــة لــهــذا الــتــوجــه االقــتــصــادي ،وهــي غير مرتبطة

تلك املناطق مــن عــائــدات الــثــروات الطبيعية واملعدنية

املدن املجاورة من أجل البحث عن عمل يلبي حاجياتهم

ببرنامج للقضاء عليها أو إستراتيجية معينة للحد منها،

خللق بدائل اقتصادية ،ألن استنزاف تلك الثروات معناه

اليومية ،إضافة إلى تعرض ثرواتهم الطبيعية لالستنزاف

فاملشكل بنيوي أي داخل النظام الرأسمالي ،هذا ما يفسر

القضاء على أحد املوارد األساسية يف عيش اإلنسان بتلك

أن مشكلة البطالة تتصدر امللفات االجتماعية املطروحة

املــنــاطــق وكــذلــك جنــد أن على املــســتــوى اإلقليمي ليس

حاليا والتي تعد مشكل أساسي البد من تقدمي تصورات

هناك أي برنامج واضح يف تدبير هذه املشاكل التي سوف

جديدة وتوجهات قــادرة على احلد منها يف أفق القضاء

والتهريب باخلصوص مادة اجلبس.

  رغم توفر هذه املوارد الطبيعية واملعدنية والبشرية
ببلدة تالسينت وضــواحــيــهــا جنــد أن هــنــاك غــيــاب تام
إلستغالل الــثــروة البشرية والطبيعية من اجــل حتقيق

عليها ،وبدون حلول جذرية لهذا املشكل ستظل البطالة

التنمية بل حتى تلك البرامج التي تتغنى بها الدولة

هي احملرك األساسي يف بروز احلركات االحتجاجية وخير

مثال  :إنشاء مقاوالت ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

تأكيد احتجاجات جرادة املطالبة ببديل اقتصادي ،كذلك

القروض الصغرى ،مخطط املغرب األخضر ،برامج لدعم

ما يشهده املغرب من تسريحات للعمال من طرف الباطرونة

ومتــويــل املقاوالت...فغالبها مينح مبنطق احملسوبية و

وخلق معطلني جــدد حتت ذريعة االنكماش االقتصادي

الزبونية والقرابة ( باك صاحبي ) ،مثال نسجل أن أغلب

جراء جائحة كورونا ،وكذا خريجي املعاهد واجلامعات،

الذين يستفيدون من مخطط املغرب األخضر هم العائالت

باإلضافة إلى تنامي حركة املعطلني على املستوى الوطني

امليسورة ،ويقصى أصحاب الشواهد والــذيــن يحتاجون

واخلــروج يف احتجاجات مطالبة برفع البؤس والتهميش

ملثل هذه املبادرات ،كذلك احلال يف انتقاء املستفيدين من

وتقدمي بدائل اقتصادية ناجعة كان أبرزها احتجاجات

برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية جند مسؤولي

معطلي بلدة بني تدجيت ،والذين تعرضوا لالعتقال بعد

اإلقليم يتعاملون بنوع من االنتقامية يف متويل املشاريع

اجلنوبية .

املقدمة مــن طــرف معطلي البلدة وكــذا تعقيد املساطر

اعتصام دام عشرة أيام ،كذلك معطلي بلدة كرامة واملناطق
يف هذا الشأن ،فبلدة تالسينت كباقي املناطق املغربية

تعاني هي األخرى سرطان البطالة ،وتشهد سنة بعد سنة
تزايد أعداد املعطلني يف صفوف حاملي الشهادات العليا،
وهــذا راجــع للمقاربة واإلستراتيجية املتبعة من طرف
مسؤولي اإلقليم وتعاطيهم غير الواضح يف تعاملهم مع
هذا املشكل ،باخلصوص اذا تساءلنا حول عوائق التنمية
باملنطقة ومــا تتوفر عليه مــن ثـــروات باطنية وأخــرى
طبيعية كفيلة بإخراج الساكنة من الفقر والهشاشة ،وليس
فقط حاملي الشواهد من يعانون البطالة ،بل حتى فئات
الشباب الغير احلاصل على تكوينات وشواهد أكادميية
يكون مصيرهم مجهول باخلصوص يف غياب التكوين
املهني بالبلدة ويف غالب األحيان منهم من يتوجهون نحو
املــدن الكبيرة للعمل يف ورشــات البناء أو يتوجهون نحو

الشمال لعل بعض الشركات متنحهم فرص العمل.

فمجمل ساكنة بــلــدة تالسينت تعاني مــن البطالة
املوسمية ألن أغلب أنشطة أفرادها يشتغلون غالبا يف فصل
الصيف يف احلصاد أو عشبة إكليل اجلبل " أزير " ،كذلك
تعاني الساكنة مما يسمى البطالة اإلقليمية ،فنجد فئة
من الساكنة إما تلجأ إلى مناطق أخــرى مثل بني جتيت
أو بوعنان أو عني الشعير للعمل يف املناجم وكلما انتهت
األعمال بتلك املناجم أصبحوا عاطلني عن العمل هذا من
جهة ،من جهة أخرى فالبعد اجلغرايف ونقص يف املواصالت
جعل من بلدة تالسينت تعاني غياب الرواج االقتصادي مما
يعمق البؤس والهشاشة .أما على مستوى الضواحي التابعة
لتالسينت فــاحلــال ال يختلف عما هــو بالبلدة ،فمثال
منطقة بومرمي وايت بلحسن اللتان تعتمدان على الرعي
رغــم توفرهما على مناطق مهمة من عشبة أزيــر وبعض
العشب الطبيعية األخرى ،فأغلب السكان أصبحوا ينزحون
نحو تالسينت مــن أجــل إغتنام فرصة احلــيــاة والعيش،
رغم وجود تعاونيات تعمل يف هذا املجال والتي لم حتقق

اإلدارية والبعد اجلغرايف عن اإلدارة املسؤولة عن تدبير
تكون سببا يف تعميق األزمة مستقبال ،مما سيترتب عنه
مشاكل اجتماعية واقتصادية جد خطيرة وسيعيدنا إلى
أحداث بداية األلفية الثانية .كذلك مناطق بوشاون وما
تتوفر عليه من أراضــي شاسعة للفالحة إال أن الدولة ال
تقدم بعض التسهيالت الستغاللها واستثمارها لتصبح

فبلدة
تالسينت
كباقي المناطق
المغربية تعاني
هي األخرى سرطان
البطالة ،وتشهد سنة
بعد سنة تزايد أعداد
المعطلين في صفوف
حاملي الشهادات العليا،
وهذا راجع للمقاربة
واإلستراتيجية المتبعة
من طرف مسؤولي
اإلقليم وتعاطيهم
غير الواضح في
تعاملهم مع هذا
المشكل

هــذه امللفات ،وغالبا ما تعطى حسب األهــواء واملصلحة
مبنطق قدمي وهو من معي يستفيد ومن هو ضدي يتعرض

لإلقصاء.

  أمــام هــذا الــوضــع ،ال جتــد فئة املعطلني إال توحيد
نــضــاالتــهــا واخلــــروج لــإحــتــجــاج وفــضــح املــســؤولــن عن
تفاقم مشكل البطالة بالبلدة ،باخلصوص ما شاهدناه
يف السنوات األخيرة من اعتصامات وتظاهرات ميدانية
للجمعية الوطنية حلملة الــشــهــادات املعطلني باملغرب
فــرع تالسينت ،يف فضح سياسات تدبير مشكل البطالة
من طــرف مسؤولي إقليم فجيج ،واحملسوبية والزبونية
الــتــي تطغى على مــبــاريــات التوظيف العمومي ،كذلك
املطالبة بفتح مباريات لولوج وظائف اجلماعات الترابية
التي تعاني من نقص يف املوظفني ،إضافة إلــى املوظفني
األشباح الذين يشتغلون ببطائق اإلنعاش الوطني ،وغير
مؤهلني لشغر تلك املناصب .ويف غياب فتح املباريات لولوج
اجلماعات الترابية باخلصوص بتالسينت وبومرمي وأنوال
وكذلك قيادات هذه املناطق التي تعاني نقص يف املوظفني،
باإلضافة لدائرة تالسينت ،فإن فئة املعطلني يفضحون
هذه اخلروقات على مستوى التسيير الالمسؤول يف تدبير
اخلصاص املهول يف هذه القطاعات ،حيث جندهم يطالبون

بخلق مناصب شغل تلبي حاجيات اجلماهير بصفة عامة.

  عموما يبقى مشكل البطالة قائما ما دامت االختيارات
والتوجهات التبعية ألنظمة االقتصاد الرأسمالي هو
الــعــنــوان العريض للسياسات املتبعة مــن طــرف النظام
املغربي ،وال ميكن احلديث عن حل جدري لهذه املعضلة (
تخفيض البطالة والقضاء عليها ) يف غياب إرادة سياسية
لفك التبعية االقتصادية والسياسية للمؤسسات املالية
الكبرى ،يف املقابل ال ميكن أن نتفاجئ يف استعمال القوة
وردع كل احتقان اجتماعي شعبي يطالب بتحسني شروط

العيش الكرمي والذي مدخله األساسي هو الشغل القار.

14

الثقافية

من  22إلى  28شتنبر 2020

الثقافة و التغيري

يوميات منجمي  :أان والتحليلة

عادل لعريف

إن اإلنتظار ينهش صبري ،يقتات من فتات مزاجي،
كأنني طائر بزغ ريشه ،ينتظر أن يحني وقته ويطير،
يحلق بكل حرية يف أجواء السماء ،أتعلم يا أيها املنجمي،
أتدري ما مير منه شخص مثلي ،أعلم جيداً ،انا متيقن
أنك حتس بي ،تشعر مبا يخاجلني ،فأنا مثلك متام ًا ،ال
يفرق بيننا سوى ترتيب احلروف األبجدية ،او ما يحب
البعض أن يلقبه باالسم ،وهناك شيء آخر يفرق بيننا،
وهو احلظ ،فلكل سنة ميزتها ،وهذه السنة ميزتها ان
ننتظر دائم ًا نتائج سلبية ،عكس ما هو مألوف ،ومرغوب،
وصلنا زمن نتمنى أن تكون كل النتائج سلبية ،ندعو،
نقيم الصالة ،نتصدق ،نفعل كل شيء من أجل أن تكون

العدد 376 :

رضورة العودة اىل حيفا :

التي ينفر منها اإلنسان ،لكن ليكن ،فكل ما أكتبه يعبر
بامللموس عن ما أراه ،ما أعيشه ،ما أريد أن أغيره

ضدا يف املهرولني اىل مقصلة التطبيع

وأنــا أنتظر النتيجة ،كمن ينتظر حكم القضاء،
مذنب ،أو بــريء ،مذنب يجب نفيه ،أو بــريء يستحق
مجالسة أهله ،أصدقائه ،أبنائه ،أمــه وهــذه األخيرة
هي الوحيدة التي تستحق العناق ،لتعلموا وفقط أنني
املنتظر ،الشخص الذي كنت وال
وألول مرة أكتب مبزاج
ِ
أزال مصمم ومصر يف حمل لقبه ،ال تستغرب من كل ما
أحــاول صنعه بهذه السطور ،وال مبا أقــوم ،لقد حملت
ألقاب كثيرة على عاتقي ،لقب شاعر األنــفــاق ،كاتب
املناجم ،جامع احلــروف ،... ،هناك شيء طاملا عانقني،

ال ميكن قراءة األدب الفلسطيني دون الوقوف عند هذا الهرم
األدبــي ،املبدع غسان كنفاني حتى غدا اسمه رديفً ا للقضية
الفلسطينية ،أمثال درويش وسامح القاسم يف الشعر وغيرهما،
كان كنفاني بذكائه املتميز يجسد القضية يف شخوص ،ويقف
وراءهــم وينطقهم مبا يريد ،غسان كنفاني كان أسطورة ً
فعل،
استطاع من خالل أعماله الرائدة أن يخلد اسمه بني أساطني
نظرا لقدراته اإلبداعية ،يف نقل
األدب الفلسطيني ،وذلــك
ً
القضية من مواقف وكلمات ،إلى شخوص وأرواح تعيش حتى
جتعل القارئ يعايش احلدث وكأنه شاهد عليه

.

.

عرفت كتابات كنفاني بأدب ما بعد النكبة ،خاصة يف رائعته
«عائد إلى حيفا» رواية تستحق احلفظ وليس القراءة فقط ،يف
أقل من  100صفحة من احلجم الصغير ،استطاع أن ينقل للقارئ،
واقع قضية فلسطني اجلريح ،والتي رمبا حتتاج إلى أسفار حتى يتم
شرحها ،لكن غسان بذوقه األدبي الراقي ،وأسلوبه الفني اجلميل،
وحنكته األدبية استطاع أن يشخص القضية يف شخوص ،ويقف
وراء الستار ،ويحرك تلك الدمى مع مصاحبة صوته لها ،ينطقها
مبا يشاء ،وكأنه مدرب سيرك محترف ،يجعلك تصدق ً
فعل عبر
الكلمات وكأنك تشاهد تلك املآسي

.

ألم الفراق وحلم العودة ،فراق لم يكن من جنس ما نعرف بل كان
ً
خاصا ،رمبا ال يستطيع الواحد منا استشعار هذا اإلحساس
فراقا
ً
ما دام لم يجربه ،إنه فراق الوطن ،يعني فقدان الهوية ،وفقدان
الذاكرة ليست هذه الذاكرة املؤقتة التي نحملها يف قلوبنا ،بل
تلك الذاكرة اجلماعية التي بقينا نسجل فيها أحداث تاريخنا
منذ األزل ،يف حملة البصر نصبح مشردين عبر البحر ،عابرين نحو
املجهول ،ال نعرف ما وجهتنا وال ما ينتظرنا ،بينما من كتب عليهم
الشتات ،يصبحون مبأوى ونحن نصبح مشردين

.

النتيجة سلبية ،أي حالة هذه ،اي زمن هذا ،إن السنة
احلالية يجب أن تنظم للسنوات العجاف ،تلك التي
عاشتها مصر أيام النبي يوسف ،وال يزال كل ما أكتبه
مجرد طقوس أعيشها يف حياتي البدائية ،أعظم طقس
عشته هو ذاك الــذي أضرمت النار يف لبد الصحراء،
ورقصت كما يرقص اللهيب ،وكلما أصابتني جــذوة اال
وزاد ايقاع أطرايف

.

أتعلم يا صديقي ،يا رفيقي ،يا أيها املنجمي ،ألفنا
اإلنتظار ،انتظار وقت التفجير ،انتظار وصول احلافالت،
انتظار معانقة األهل ،انتظار األجر ،انتظار خروج دخان
املتفجرات ،أتعلم أننا قــوم بصمت يف جبهتهم "نحن
املنتظرون" ،ال مير يوم دون أن ننتظر أربع او خمس مرات
او يزيد ،سأطلب من كل منجمي أن ميسح لي بأن ألقبه
املنتظر" ،طبعا لسنا قوم ينتظر "املهدي" ،بل ننتظر
ب"
ِ
سالمتنا ،خالص أرواحنا ،صحة أبداننا

.

ما وقع وما جــاءت به أيــام كورونا ،البد أن مننحه
بعض االهتمام ،فكل شيء وقع يف هذه السنة الكبيسة،
يجب أن مينحنا قوة ،أتعلمون يا رفاقي ،أنا أكتب عن كل
واحد منكم ،عن كل شخص يظنه البعض يعيش يف جنان
الرحمان ،يحسبه الكل يف رغد العيش ،أنظر يا من تسأل
عن حال أبناء تاوزاكت ،أمعن النظر ،اليوم مجرد درس،
ميكن أن تستنبط فيه أبسط استنتاج عن ما يعيشه
أبناء األنفاق ،أحفاد املنجم ،أرواح الباطن والسطح ،من
يهدد كيانهم غبار ،غاز ،املوت الفجأة ،... ،سأكون صارما،
ألنني أعلم أن الصرامة ،وكذلك الصراحة من بني امليزات

عتق رقبتي من مــوت محقق ،وفناء ال يليه شهيق وال
زفير ،أيها القارئ يا من وصلت إلى هذه السطور ،يا من
حتمل حماقتي ،وبوحي ،أحييك وأرفع لك القبعة ،ألنك
حتملت كل أنواع العقاب ،أصناف التضحيات ،لتصل إلى
هذه الفقرة ،وكل ما أريد هو أن تعرف أنك لست وحدك
القارئ ،فأنا معك ،بجوارك ،اعاين مالمح وجهك تتغير،
تتبدل ،حــال وأحــوال الدنيا ال مفر منها ،ال أمتنى يف
هذه اللحظة اال شيء وحيد ،وهو أن تعرف أن هناك من
يكتب بقلبه ،ومن يعاني من أجل ترسيخ ثقافة القراءة
والكتابة ،أنا ال أحب ثقافة التفاهة ،ومنظومة الالشيء،
لــم أكــن يــومـ ًا أحلم مثلما يحلم الكثير مــن أبــنــاء هذا
الوطن الذي أصابته جميع األمراض ،كان حلمي الوحيد
أن أكتب ،وأن يقرأ اجلميع ،وحتى ال حتسب أنني ال أنتمي
للجميع ،فأنا اول واحد ينتمي للجميع

.

عــذرا يا صديقي القارئ لقد أخــذت من وقتك ما
تستطيع بفضله فعل الكثير ،كأن تسقي جقال ،او لرمبا
ميكنك أن تساعد كفيفا لعبور الطريق ،ولهذا فأنا أعتذر
للكفيف وكــذلــك ألهلك الــذيــن ينتظرون أن تعيرهم
انتباهك ،وبهذا أنهي بوحي هذا ،ويوميتي ،طالبا من اهلل
عز وجل أن يحفظ اجلميع ،وخصوصا املكتب النقابي،
طاملا عشقنا اخلوض يف مجهودات رفاقنا الذين غادروا
املنجم ،ولكن وهلل احلمد ورثنا من نضالتهم رجاال  ،رفاق،
مناضلون اقحاح ،وليعلم كل من يسأل ان املنجم بخير ما
دام هناك مكتب نقابي ،كدشيون وكدشيات مؤمنون كل
اإلميان بالواجب والنضال

.

شخصا كما تعتقد
سعيد س هو بطل الرواية ،سعيد س ليس
ً
ألول وهلة بل هو جيل ،جيل حرم من هوية لعشرين سنة ،جيل
حرم من تنفسه لهواء وطنه عشرين سنة ،جيل ذاق طعم مرارة
احلياة عشرين سنة ،جيل ظل يحلم بالعودة عشرين سنة ،جيل
هاربا نحو الال شيء،
ترك متاعه وكل ما يخصه حتى أبناءه وفر
ً
هكذا يقولون ،سعيد س والذي هو جيل لم يفر كما كان يعتقد وال
زال اليوم الكثير يصدق ذلك ،كيف يفر ويترك فلذة كبده الذي
لم يتجاوز اخلمسة أشهر ،هذا الوليد الذي يرمز إلى جيل جديد،
جيل سينشأ بني أحضان املغتصب ،وسيتنكر آلبائه وأجداده! بل
هو لم يعرف غير هذا املغتصب ،أليس هو من آواه وحتمل مشاق
تربيته وتعليمه ،أليس هو من حتمل كفالته وسهر على حمايته
من كل ما يضره ،وكيف سيعترف ألبيه – سعيد س -وهو قد فر
دون أن يحاول حتى الرجوع وإلقاء نظرة أخيرة على بيته رمبا
كان يستطيع إيجاد ولده ،أليس هذا ما قاله خلدون أو دوف ألبيه
عاما!
عندما عاد ليراه بعد عشرين ً
مرغوما عن أنفه،
لكن سعيد س الذي ميثل اجليل الذي خرج
ً
لم يفر ولم يخف ،بل هو حاول حتى يئس من الرجوع إلى بيته،
لكن قوة الغاصب كانت له باملرصاد ،منعته حتى من الرجوع ألخذ
رمبا حذائه الذي تركه ،أو حتى إلقاء آخر نظرة على منزله ،هذا
اجليل الذي خرج ظلت فلسطني حية يف ذاكرته ،أو نقول ظلت
ذاكرته اجلماعية خالدة يف ذهنه ،قبل أن يفاجأ عندما أتيحت
عاما ،ليجد أن هذه
له فرصة الدخول رمبا كسائح بعد عشرين ً
الذاكرة تنكرت له ،هذه الذاكرة التي ظل يحلم بها طوال عشرين
أوهاما وتالشت كالسراب
عاما ،كيف أضحت
ً
ً

.

سفيان الغامني مبجلة معاين االليكرتونية
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العدد 376 :

من  22إلى  28شتنبر 2020

يف إطار تخصيص هذا العدد من الجريدة مللف التعلمي يف ظل جائحة كوروان (كوفيد،)-19
نستضيف الرفيق عبد الحق الوسويل ،األستاذ الباحث ،عضو تيار األساتذة الباحثني
التقدميني ،بجامعة الحسن الثاين ابلدار البيضاء .نشكر الرفيق عىل تلبية دعوة هيأة
التحرير.
 1برتكزي كيف تنظرون إىل واقــع وتحدايت
التعلمي ومن مضنه التعلمي العايل والبحث العلمي
يف ظل كوروان وما بعدها ؟

إن واقع التعليم ومن ضمنه التعليم العالي والبحث العلمي
بشقيه العام واخلاص باملغرب ،يف ظل وباء كورونا ،ال يختلف
وضعه املــأزوم منذ عدة عقود كون األزمــة بنيوية ومعقدة
وذات أبعاد متعددة .لكن اجلديد يف األمــر ،أن وبــاء كورونا
 COVID-19قد كشف املستور وأوضــح بامللموس أن إخضاع
القطاعات احليوية كالصحة والتعليم والسكن والشغل ملنطق
الربح واخلسارة ومبعنى آخر إتباع السياسات النيوليبرالية
املتوحشة ستؤدي حتما إلى كوارث إنسانية يصعب التحكم
فيها .إن هذه اجلائحة قد بينت أن الدول اإلمبريالية ال يهمها
اإلنسان بل كل ما يهمها هو الربح واالستغالل وخلق التوترات
واحلــروب للتنفيس عن أزماتها حتى ولو أدى ذلك إلى إبادة
اإلنسان .أما بالنسبة للدول التبعية كاملغرب ،فالوضع جد
معقد إلتباعها إمالءات الدوائر واملؤسسات اإلمبريالية مما
أدى إلى تخليها تدريجيا عن القطاعات األساسية كالتعليم
والصحة وتشجيعها للقطاع اخلاص واستفادتها من اقتصاد
الــريــع ممــا انعكس سلبا عــن التكوين بشكل عــام والبحث
العلمي بشكل خــاص .وكــان من نتائج هذه السياسة تدمير
التعليم العمومي ،والسعي للمزيد من اخلوصصة التي انطلقت
بشكل تدريجي ومتواتر منذ بداية الثمانينات والتي نالحظ
فصولها األخيرة حاليا

.

 2كيف تقميون تعامل الوزارة الوصية عىل قطاع
التعلمي مع هذه الجائحة ؟

إن القرارات األخيرة املنزلة من طرف الــوزارة ،كلها قرارات
فوقية تنضبط إلى كل ما هو أمني وتتسم باالرجتالية وانعدام
البحث عن احللول التربوية والنفسية للتلميذات والتالميذ
والطلبة والطالبات .إن التعامل مع هذا الظرف االستثنائي
كان يتطلب وضع سيناريوهات متعددة واالستعداد القبلي
واجلــدي ومراعاة الظروف املعيشية ألغلب األســر املغربية.
فبهدف مكافحة انتشار جائحة كورونا  ، Covid -19وبعد
حالة الــطــوارئ الصحية التي أعلن عنها ،اتخذت الــوزارة
الوصية إجــراءات وقائية وقــررت إيقاف الدراسة والتكوين
حضوريا يف مختلف مؤسسات التعليم مند  16مارس 2020
واعتماد التعليم عن بعد .وجاءت حتديات التعليم عن بعد
لتنضاف إلى حتديات أخرى تعيشها النظم التعليمية ببالدنا،
من بينها التركيز على الشهادات أكثر من الكفاءة واملهارة،
وأيضا التخبط الذي تعرفه السياسة التعليمية وأثر ذلك
على إجناح أي مشروع للتعليم

.

فباإلضافة إلى عدم تكافؤ الفرص والزيادة يف الهدر املدرسي
واجلامعي فإن التعليم عن بعد ال ميكنه بأي حال من األحوال
أن يكون بديال للتعليم حضوريا ،ألن التعليم بكل بساطة ال
يختزل يف تلقني املعلومات بل له وظائف أخرى أهم من التلقني
يف حد ذاته .فمن األمور البالغة األهمية ،اإلبقاء على حماس
التالميذ والطلبة للمشاركة وارتباطهم مبؤسساتهم خاصة أن
معدالت الهدر مرتفعة جد ًا يف بالدنا ،وقد يؤدي انقطاعهم
عن التعلُّم حضوريا ملدة طويلة إلى تعميق املشكل .كما يجب
االنتباه إلى أن التلميذ أو الطالب ال يذهب إلى املدرسة أو

اجلامعة للتعلم فقط ،لكنه يذهب ليقيم عالقات اجتماعية
ويتعامل مع أقرانه ،ويتعلم كيف يكون مواطن ًا ،ويطور من
مهاراته االجتماعية ويتعلُّم املزيد حــول كيفية اإلسهام
كمواطن يف تطوير بالده ومجتمعه .ولهذا ،فإنه من الضروري
احلفاظ على التواصل مع مرافق مؤسسات التعليم بأي وسيلة.
على الرغم من كون إغــاق املؤسسات ميثل ً
منطقيا
حل
ً
لفرض التباعد االجتماعي ،فإن إغالقها ملدة طويلة سيكون
له تأثير سلبي على التالميذ والطلبة األكثر هشاشة .فهؤالء
لديهم فرص أقل للتعلم يف املنزل نظرا لغياب ظروف التحصيل
املادية واملعنوية والتكوين البيداغوجي الواجب اتباعه يف
األعباء االقتصادية
التعلم عن بعد .وهذا دون التطرق إلى
ً
التي يواجهونها (وسائل التواصل عن بعد .)...كما سيؤدي
التأخر يف بــدء املوسم املدرسي واجلامعي أو انقطاعه إلى
حدوث اضطراب كامل يف حياة العديد من التالميذ والطلبة
وأساتذتهم .إن القرار األخير للوزارة أال وهو حتميل مسؤولية
اختيار الدراسة عن بعد او عن قرب ألولياء التالميذ ،إال
دليل آخــر ينضاف إلــى عجز النظام املخزني توفير تعليم
شعبي دميقراطي علماني وموحد يكون هدفه األسمى تكوين
مواطنني لديهم تفكير علمي يساهم يف تطوير مهاراتهم يف
شتى املجاالت .إن هذا القرار يتماشى مع السياسة التعليمية
املتبعة والتي تهدف إلــى تكوين يد عاملة مؤهلة خلدمة
الرأسمالية املتوحشة ووكالئها ببلدنا لكنها غير قادرة على
التفكير وطــرح الــســؤال .وال يفوتني يف هــذا الباب أن أنوه
مبوقف األســر املغربية التي عبرت بصراحة عن اقتناعها
بأن التعليم عن بعد ليس حال .إنه من واجب الدولة أن توفر
التعليم احلضوري جلميع بنات وأبناء املغاربة والعمل على

إال دليل آخر
ينضاف إلى عجز
النظام المخزني
توفير تعليم شعبي
ديمقراطي علماني
وموحد يكون هدفه
األسمى تكوين مواطنين
لديهم تفكير علمي
يساهم في تطوير
مهاراتهم في
شتى المجاالت

توفير كل الشروط الصحية واللوجستيكية مع إعداد برنامج
تعليمي إستثنائي يف هذا الظرف االستثنائي .لكن املالحظ
هو تنزيل لقرارات فوقية يف آخر حلظة غير مدروسة وواضحة
املعالم دون استعداد ودراسة كافية

.

 3ماهية الــدروس املمكن استخالهصا من
هذه الجائحة؟

الدرس األول املمكن استخالصه من تفشي جائحة كوروناهو
أن فيروسا شرسا من هــذا النوع وضــع العالم أمــام حقيقة
أساسية ،مفادها ،أنه ال نهاية للبحث العلمي يف مجال مقاومة
األمراض واألوبئة وتطوير طب نظم املناعة البشرية .النقطة
األساسية هنا هو أن البحث العلمي يجب أن يتطور باستمرار
ويجب أيضا أن يكون هدفه األســمــى هــو خدمة اإلنسان
بــدل حفنة من اإلمبرياليني وأصــحــاب النفوذ .إن البحث
العلمي اآلن يف الــدول اإلمبريالية موجه خلدمة رأس املال
بدل اإلنسان (بحث علمي حتت الطلب) بدعوى عدم قدرة
الدولة على متويل البحث مما أدى إلى تقليص حرية البحث
وأصبح الباحثون يقضون جل أوقاتهم يف البحث عن التمويل
بدل تركيزهم على أبحاثهم العلمية .نستشف من كل هذا
أن سياسة اخلوصصة ببالدنا وتبعيتها للدوائر اإلمبريالية
وتخليها عن اجلامعة العمومية وإفراغها من مهامها األساسية
(املعرفة ،التنظير للمجتمع ،إشاعة الفكر النقدي والعقالنية،
تشجيع البحث العلمي واالبتكار والتكوين املعريف اجليد)...
قد همشت األستاذ الباحث والطالب اجلامعي على السواء
وبالتالي البحث العلمي .إن عــدم توفير التربة املالئمة
لألساتذة الباحثني يف جل التخصصات واألطباء واملهندسني
ودفعهم إلى الهجرة أو دمجهم يف سياسة النظام التبعية قد
أثر سلبا على مردودياتهم اإلبداعية يف شتى املجاالت .إن
السياسة التعليمية الطبقية بإمتياز أدت إلى تنمية احلقد
االجتماعي بني طبقات املجتمع نظرا للفوارق االجتماعية
الصاروخية .وللخروج من هذا الوضع البد من التموقع إلى
جانب الطبقات الشعبية وعموم الكادحني والنضال من أجل
تعليم دميوقراطي شعبي عمومي جيد وموحد للجميع يكون
يف مصلحة أوســع اجلماهير الشعبية .فشعب مثقف ،واع،
وعقالني سيصنع املستحيل بدءا بتقرير مصيره بنفسه .إن
جائحة كورونا بينت أن التخلي عن التعليم العمومي اجليد
واجلامعي جرمية ضد اإلنسانية

.

أما الــدرس الثاني ،فإنه ال يوجد أي شخص يف العالم يف
منأى عن الفيروسات واألوبئة املتطورة ،ما يفرض ليس ،فقط،
التكتل يف حرب دولية شاملة ضدها ،بل كذلك التفكير يف إرساء
نظام عاملي للتضامن بني الشعوب وترك اخلالفات اجلانبية،
واعتبار أن العدو احلقيقي هو اإلمبريالية والرجعية واجلهل

.

الدرس الثالث ،يتعلق مبدى وعي شعوب العالم بأن مصير
اإلنسانية بأيديهم ولــذا وجب النضال سويا من أجل عالم
جديد يحترم اإلنــســان والبيئة ويوفر لإلنسانية جمعاء
العيش الكرمي .هذا ممكن إذا احتــدت جميع شعوب العالم
التواقة للحرية والكرامة وحقوق اإلنسان وهذا طبعا ال ميكن
حتقيقه يف األنظمة الرأسمالية

.

فلنناضل جميعا مــن أجــل تعليم جيد ،عقالني ومتاح
للجميع وبحث علمي يخدم اإلنسانية ويساهم يف تطوير
البالد ومنوها وازدهارها

.
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األخرية

عن رشق املتوسط مرة أخرى
الغاز و ممراته البحرية يلهب املنطقة
يف مــقــال ســابــق يف املــوضــوع ،على هذه
الصفحة جــاء بــأن تركيا ال يهمها مجازر
الكيان الصهيوني يف األراضي الفلسطينية
احملــتــلــة بــقــدر مــا تستعمل ورقـــة حقوق
الشعب الفلسطيني و تطبيع بعض األنظمة
الــعــربــيــة مــع الــكــيــان الــغــاصــب ،لتقطير
الشمع على حكومات االحــتــال و الدفاع
عن مصاحلها الطاقية يف شــرق املتوسط
و البحث عــن موطئ قــدم داخــل املشروع
االستعماري االمبريالي (الشرق األوسط
الكبير) والبحث عــن ممــرات بحرية بني
املنطقة وأوروبا

.

وكانت االتفاقيات الثالثية املبرمة يف
بداية  2020بني قبرص واليونان وحكومة
الكيان الصهيوني حــول خط الغاز ضربة
قاصمة ألطماع تركيا ومصاحلها يف نقل
وتــزويــد أوروبـــا بالغاز و تأمني حاجياتها
الداخلية منه .كما أن تركيا و هي تناور
وتلهب أرض ليبيا و إنــزال مرتزقتها ،فهي
يف احلقيقة ال يهمها حق الشعب الليبي يف
تقرير مصيره السياسي واالقتصادي ،بل
هدفها كباقي املتدخلني كمصر و اإلمارات
هو العمالة و خدمة االمبرياليات الغربية
بخوض حروب بالوكالة لتهييء األرضيات
ملا يسمى "شرق أوسط كبير و جديد" تنبني
أســســه على تفكيك وتــدمــيــر دول محور
العراق و سوريا و ليبيا ومصر .و يف خضم
هــذا التسابق االمبريالي التوسعي نحو
تأمني املواقع مبا يتوافق و االستراتيجيات
املصلحية ،يستعد االحتاد األوروبــي لعقد

اجتماع يف  24و  25شتنبر ،و أهــم نقطة
وأولها على جدول أعماله ،ما يتعلق باحلراك
املتصاعد يف شــرق املتوسط والتهديدات
باحلرب بني تركيا من جهة وهي العضو يف
حلف الناتو و بني قبرص واليونان و هما
العضوان يف االحتاد األوروبي،حيث تتسارع
الــتــحــركــات الحــتــواء التصعيد يف شــرق
املتوسط ،حيث قال أردوغــان أن اخلالفات
ميكن حلها باحلوار دون إخــال باحلقوق،
وذلـــك بــعــدمــا أظــهــر الــرئــيــس القبرصي
اســتــعــداده هــو اآلخـــر لــلــحــوار بــدعــم من
االحتاد األوروبي .و توجه أردوغان بالطلب
مليركل بتوفير مقاربة عادلة و بناءة و كأنه
يتوسل الــوســاطــة األملــانــيــة ،بعدما أيقن
بانحياز فرنسا و باقي دول االحتاد األوروبي
حللفائهم ،و بعد فقدانه لدعم فرنسا بعد
توتو العالقة معها بسبب التدخل يف ليبيا.
و كان نائب أردوغان اختار خطاب التلطيف
و أكد أن عمليات تركيا يف املنطقة جاءت ردا
على القبارصة اليونانيني و اليونان و ليس
للتهديد أو االستفزاز أو رغبة يف مواجهة
أوروبا من خالل العضوي يف االحتاد األوروبي
:اليونان و قبرص،مدعيا َأن تركيا تسعى إلى
حماية حقوق القبارصة األتراك

.

و مبــوازاة لقاء أردوغــان و ميركل (عبر
اإلنترنت) ،التقى الرئيس القبرصي نيكوس
أناستاسيادس يومه األربعاء 16-9-2020
برئيس املجلس األوروبــي شــارل ميشيل يف
نيقوسيا (حــضــوريــا ولــيــس باإلنترنت)،
وقال أن قبرص مستعدة للحوار لكن بدون

يؤكد لقاء التغييرعلى إدانة اتفاقيات
االستسالم والتطبيع التي عقدتها مؤخر ًا
كــل مــن دولــة اإلمـــارات العربية املتحدة
ودولـــة البحرين مــع الــعــدو الصهيوني،
حتــت رعــايــة اإلدارة األمــيــركــيــة التي
تسعى لتمرير "صفقة القرن" التصفوية،
على حساب الشعب الفلسطيني واألمــة
العربية ،وذلــك بــهــدف تثبيت الهيمنة
األميركية على بــادنــا ،وخــدمــة للكيان
الصهيوني التوسعي العنصري .كما يرى
الــلــقــاء يف تــلــك االتــفــاقــيــات تخلي ًا عن
القضية الفلسطينية التي متثل قضية
الــعــرب األولـــى ،وعــن واجــب الــوقــوف إلى
جــانــب الــشــعــوب الــعــربــيــة ،ومـــن بينها
الشعبان اللبناني والسوري اللذان يواجهان
عــدوانــيــة إســرائــيــل واســتــمــرار احتاللها
ألجزاء من األراضي اللبنانية والسورية
وينظر الــلــقــاء ،بكل أســف وأس ــى ،إلى
األحوال املتردية التي قاد النظام الرسمي
الــوضــع العربي إليها؛ مــن هيمنة القوى
اإلقليمية والدولية ،إلى صعود النزعات
والــصــراعــات الطائفية والــعــرقــيــة على
حساب االنــتــمــاءات الوطنية الوحدوية
والهوية العربية اجلامعة ،وإلى استفحال
مم ــارس ــات الــقــمــع واالســتــبــداد والــظــلــم
االجتماعي .غير أن اللقاء ينظر يف املقابل،
بكل تفاؤل وثقة إلــى ما ميتلكه الشعب

.

من  22إلى  28شتنبر 2020

من وحي األحداث

مصطفى خياطي

ابــتــزاز أو تهديد مــن ِقبل تركيا .و فيما
يشبه التحريض ضد تركيا طالب االحتاد
األوروبــي بالعمل على خلق مناخ و ظروف
اســتــقــرار باملنطقة كما طــالــب بالوحدة
ضد تركيا قبل عقد االجتماع يف  24و 25
شتنبر احلالي .فيما كانت رئيسة املفوضية
األوروبية أو سوال فإن ديرالين قد طمأنت
قبرص و اليونان بأنه ليس هناك ما يبرر
ترهيب تركيا لهما يف شرق املتوسط،وأنه
ميكنها التعويل على دعم و تضامن أوروبا
الكامل من أجل حمايتهم و حماية "حقوقهم
السيادة"

.

ويبدو أن األوضاع هناك يف شرق املتوسط
متجهة رأسا إلى خلق توترات حادة بسبب
االنــحــيــاز الــتــام لــأوروبــيــن حلليفيهم
قبرص والــيــونــان الــلــذان بــدورهــا حليفني
استراتيجيني ووثيقني للكيان الصهيوني
،و هو األمر الذي أكد عليه شارل ميشيل و
ملح له بالقول أن " ..مسألة شرق املتوسط
تتعلق مبصالح االحتاد األوروبي و أنه ينبغي
الدفاع بحزم عن مصالح الدول األعضاء."...
هــذا و ال يستبعد املتتبعون أن تطرح
يف جدول أعمال لقاء االحتاد األوروبــي يف
 24/25شتنبر مسألة فرض عقوبات على
تركيا .أمــا يف اجلانب اليوناني فــإن أثينا
تستعد للمعركة بإنفاق  10مليار أورو على
شــراء أسلحة مــن فرنسا ضمنها طائرات
ومــروحــيــات حــربــيــة وفــرقــاطــات حربية
بحرية و جتنيد  15ألــف عسكري بــدوام
كامل خالل اخلمس سنوات املقبلة

.

قرأنا لكم :لقاء التغيري
الشعوب_العربية_ستسقط_االستسالم_والتطبيع مع العدو الصهيوين
الفلسطيني من تصميم على إسقاط كل
املؤامرات التي تستهدف قضيته وحقوقه
الوطنية يف العودة وبناء دولته الوطنية
املستقلة بعاصمتها الــقــدس .ويتجلى
تصميم الشعب الفلسطيني يف املقاومة
الشعبية واملسلحة املستمرة منذ قرن من
الزمن من دون كلل أو ملل ،والتي نأمل أن
تتنامى وتتصاعد بعد مساعي التقارب
بني الفصائل حتت راية منظمة التحرير
الفلسطينية ،وفق مشروع وطني ومقاوم.
كما ينظر اللقاء بتفاؤل وثقة أيض َا إلى
إجنازات املقاومة واالنتفاضات الشعبية يف
لبنان ويف غيره من األقطار العربية ،وال
سيما ما أبرزته انتفاضة  17تشرين من
تصميم الفئات الشبابية والشعبية على

العدد 376 :

مصطفى خياطي

إسقاط نظام التحالف الطائفي املالي،
نظام التبعية والعجز والفشل والفساد
الـــذي دفـــع لــبــنــان نــحــو اإلنــهــيــار املــالــي
واالقــتــصــادي والسياسي واالجتماعي،
كــمــا دف ــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي إل ــى هــاويــة
الفقر واحلاجة والعوز ،إضافة إلى القتل
اجلماعي .ويؤكد اللقاء على قــدرة هذا
الشعب ،ومعه الشعب الفلسطيني وسائر
شعوب األمة العربية ،على اسقاط مؤامرة
التطبيع مع العدو الصهيوني ومواجهة
مــؤامــراتــه العدوانية والتوسعية ،وعلى
التصدي لكل أشكال الهيمنة اخلارجية
وأدواتها احمللية
لقاء التغيير – من أجل لبنان دميقراطي

.

  ماذا تفعل الدولة ملا
تتغول الباطروان؟

التيتي الحبيب

مــع جائحة كــورونــا ازدادت الباطرونا جشعا
وأظهرت وجها كانت حتفيه حتت األقنعة .ضربت
جائحة كورونا مصالح الباطرونا يف قلب أنشطتها
اإلنتاجية والتوزيعية ســواء تعلق األمــر بإنتاج
البضائع املادية أو اخلدماتية .لقد توقفت الدورة
االقتصادية وأطلقت الــدولــة املغربية صيحات
االستغاثة او طلب النجدة معتبرة أن كل يوم يتم
تسجيل خسارة مليار درهم

.

شرعت الدولة قانون الطوارئ الصحية والذي
مبوجبه تولت وزارة الداخلية التحكم املباشر
والعلني يف احلــيــاة الــعــامــة .ومبــا أن الباطرونا
منظمة بشكل جــيــد ومــوحــد فــكــانــت مطالب
نقابتها أو لوبياتها أوامر تصدر يف شكل دوريات أو
تعليمات .أول هذه التعليمات كان هو فتح الباب
لتشغيل العمال والــزج بهم يف دورة اإلنــتــاج بل
هناك قطاعات لم يشملها قــرار احلجر الصحي
مثل الفالحة واملناجم واالبناك واملتاجر الكبرى.
وبفعل هذه القرارات حتولت املناطق الصناعية
الى بؤر انتشار الوباء يف املدن الكبرى ثم يف باقي
مناطق املــغــرب كما اتــضــح ذلــك يف هــذه املوجة
الثانية من انتشار اجلائحة .طبقت الدولة احلجر
الصحي بصرامة على املواطن بينما غضت الطرف
على الباطرونا

.

لم تكتفي طبقة البرجوازية الكمبرادورية
ومالك األراضي الكبار بالزج بأرواح العمال وحتقيق
منو اإلرباح بل أنها حصلت على قوانني وتسهيالت
ضريبية ومساعدات مالية كبيرة واطالق اليد يف
طرد العمال بصفة "قانونية" ملا سمح بالتخلص
من نسبة  20%من املشغلني .استمرت الباطرونا
يف الضغط مــن اجــل الــتــراجــع على الــزيــادة يف
احلد األدنى لألجور وجنحت يف ذلك عبر مناورة
التفافية بحيث جعلت االلتزام به اختياريا والكل
يفهم ان ذلك يعني التملص من اتفاق وقعته نقابة
الباطرونا مع املركزيات النقابية .يدل هذا األمر
على ان الباطرونا ومن ورائها الدولة تعتبر اللحظة
هي حلظة التراجع النضالي والنقابي ولذلك وجب
استغاللها إلى أقصى درجة

.

يف هذا االطــار أدرجــت احلكومة مشروع قانون
اإلضراب وهو اخطر قانون تريد الباطرونا متريره
ألنــه مينع قانونيا اإلضـــراب ويــجــرم املضربني
ويقضي نهائيا على روح التضامن بــن مكونات
الطبقة العاملة

.

إننا أمــام قمة تغول الباطرونا التي تعتقد ان
حلظة اجلائحة وما نتج عنها من تفاقم البطالة
وانتشار مظاهر الفقر يف البالد ستمكنها من مترير
هــذه القوانني الرجعية الــى حيز قــوة القانون.
لكن اتضح أن هذه احلسابات باءت بالفشل املبكر
ملا انتفضت املركزيتني األساسيتني وعبرت على
مواقف أولية حازمة رفضت عرض مشروع القانون
على البرملان مما اضطر احلكومة إلى تأجيله إلى
تاريخ الحق أي ملا تهيئ شروطا أخرى

.

ان مــا حصل يف تعطيل عــرض املــشــروع يجب
اعتباره انتصارا اوليا لكنه هش ميكن ان ينهار
يف اية حلظة ،لذلك وجب أن تنخرط كل القوى
املناضلة النقابية والسياسية واجلمعوية من اجل
إسقاطه بالكامل وفرض مناقشته من طرف القوى
املعنية املباشرة وخاصة الطبقة العاملة

.

