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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 389
 من 22 إلى 28 دجنبر 

2020

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

سمي  ما  انطالق  على  مرت  سنوات  عشر 
ــذي اعــتــبــرنــا، يف  "الــربــيــع الــعــريب" والـ ب 
سيمر  ربيعا  ليس  أنه  الدميقراطي،  النهج 
ثورية  ســيــرورات  بداية  هو  بل  وينتهي، 
كلها  بالعربية  الناطقة  املنطقة  ستلهب 
االستبداد  أنظمة  بكنس  إمــا  وستنتهي 
مبرحلة  أو  لالمبريالية  والتبعية  والفساد 

والتفتت.  االنحطاط  من  طويلة 
ــس، شــهــدت مــصــر والــيــمــن  ــون فــبــعــد ت
شعبية  هبات  وســوريــا  وليبيا  والبحرين 
لكنها،  مختلفة.  مـــآالت  عــرفــت  عــارمــة 
بصماتها  تركت  التراجعات،  من  بالرغم 
دروسا  وقدمت  الشعبية  اجلماهير  وعي  يف 
خاصة  التغيير،  قوى  منها  استفادت  ثمينة 
الثورية  السيرورة  من  الثانية  املوجة  يف 
لم  حيث  واجلــزائــر  الــســودان  مست  التي 
بتغيير  املناضلة  وقواها  اجلماهير  تنخدع 
تغيير  أحــل  من  ناضلت  بل  النظام،  رأس 
الــنــظــام الــســيــاســي كــكــل. نــفــس الــشــيء 
رفعت  الــتــي  والـــعـــراق  لــلــبــنــان  بالنسبة 
تغيير  شعار  الشعبية  االنتفاضة  فيهما 
الطائفية  على  املبني  السياسي  النظام 

واحملاصصة. 
على  املــغــرب  عــاش  السياق،  نفس  ويف   
أخرجت  الــتــي  فــبــرايــر   20 حــركــة  إيــقــاع 
غفيرة  جماهير  شهور،  خالل  الشارع،  إلى 
الفساد  تدين  والــقــرى  ــدن  امل عــشــرات  يف 
ــداد وتــطــالــب بــالــعــيــش الــكــرمي  ــب ــت واالس

والدميقراطية. االجتماعية  والعدالة 
نقلة  فــبــرايــر   20 حــركــة  شكلت  وقــد 

: جتاوزت  حيث  شعبنا  نضال  يف  نوعية 
 23( العنيفة  الشعبية  االنتفاضات   -

ويناير   1981 يونيو  و20   1965 ــارس  م
النظام  كان  التي   )1990 ودجنبر   1984
من  فترة  عنه  ينتج  وحشي  بقمع  يواجهها 

واإلحباط. اجلزر 
سيايس. أفق  غياب   -

السلمية  على  ركزت  فبراير   20 فحركة 
الشعب  لــنــضــال  ســيــاســيــا  ــا  ــق أف ووفــــرت 
جــذريــا  ــال  ح تــقــدم  ــم  ل لكنها  ــي.   ــرب ــغ امل
تدعو  ظلت  حيث  للنضال  املكاني  للتشتت 
تقدم  ولــم  والــقــرى  املــدن  يف  مسيرات  إلــى 
باعتصام  تتوج  وطنية  مسيرة  تنظيم  على 
استطاعت  ــي  ــت ال ــدان  ــل ــب ال يف  وقـــع  كــمــا 
كما  السابقة.  األنظمة  مع  قطائع  حتقيق 
من  للحركة  الزماني  التشتت  على  حافظت 
االسبوع  نهاية  يف  ملسيرات  دعوتها  خالل 
ذلك  أدى  وقــد  مستمرة.  مسيرات  عــوض 
من  النظام  ومكن  احلــركــة  استنزاف  إلــى 

املبادرة. استرجاع 
قد  ــر  ــراي ــب ف  20 حــركــة  كــانــت  وإذا 
القوى  من  واسع  طيف  جتميع  استطاعت 
املدني  املجتمع  الدميقراطية واحلية وقوى 
هو  الــذي  الشباب  فيها  ولــعــب  النظيفة 
االجتماعية  االوضــاع  من  األكبر  املتضرر 
جر  تستطع  لم  فإنها  هاما،  دورا  املتأزمة 
إلى  الكادحني  والفالحني  العاملة  الطبقة 
يرجع  العاملة  الطبقة  فغياب  صفوفها. 
املستقل  حزبها  نضالها:  أدوات  غياب  إلى 
الذي  النقابي  واإلطـــار  البرجوازية  عن 
مدرسة  ويشكل  االنــيــة  مصاحلها  يخدم 
يف  واالنــخــراط  الطبقي  الوعي  الكتساب 
أما  االقتصادي.  شقه  يف  الطبقي  الصراع 
غياب  فسببه  الكادحني،  الفالحني  غياب 

يشكلون  التي  الشعبية  الطبقات  جبهة 
مكوناتها. أهم  أحد 

النهج  اعتبر  التحليل،  هذا  على  تأسيسا 
: الدميقراطي 

الطبقة  حزب  تأسيس  عن  االعالن  أن   -
التأجيل:  تقبل  ال  آنية  مهمة  أصبح  العاملة 
الضمانة لكي ال  أن هذا احلزب يشكل  ذلك 
وهو  الوراء.  إلى  الثورية  السيرورة  تنتكس 
أجل  مــن  مكثف  بعمل  القيام  يتطلب  مــا 
الفكر  ونشر  العاملة  بالطبقة  االلتحام 
لتوحيد  اجلــاد  والسعي  وسطها  املاركسي 

... املاركسيني 
الطبقات  جبهة  بناء  على  العمل  أن   -
محصلة  ستكون  أساسية  مهمة  الشعبية 
واسع  حوار  و  طويل  نضالي  ملسار  وتتويجا 
نوعية  نقلة  وأيضا  املجتمع،  وسط  وجدي 
قوة  أكبر  جمع  تستهدف  تكتيكية  جلبهات 
يف  ــدو  ع أشـــرس  ضــد  ممكنة  جماهيرية 

معينة. فترة 
احلركات  مختلف  يف  االنــخــراط  أن   -
ومختلف  الشعبية  واحلراكات  االجتماعية 
توحيدها  إلى  والسعي  النضالية  احلركات 

األهمية. بالغة  مهمة 
أممية  بناء  يف  الفعالة  املساهمة  أن   -
حزب  بناء  مهمة  تخدم  مهمة  ماركسية 
ــني  ــادح ــك ــمـــوم ال ــة وعـ ــل ــام ــع الــطــبــقــة ال
ضد  عــاملــيــة  جــبــهــة  بــنــاء  يف  واملــســاهــمــة 
املتحدة،  الــواليــات  بقيادة  االمبريالية، 
توفر  الفرنسية  االمبريالية  ضد  وجبهة 
التحرر  أجــل  من  لنضالنا  أفضل  شروطا 

الدميقراطي. والبناء  الوطني 

يف الذكرى العارشة النطالق السريورات الثورية

معضلة التشغيل في صفوف 

النساء باملغرب
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6 األساتذة املفروض عليهم 

التعاقد والنضال من اجل 

املدرسة العمومية

ي ضيف العدد :  رفيق المهداو

ي   ي وحدو ي ، نضال جماهير "تنظيم قو

من أجل الشغل ، الحرية والكرامة  ".

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

النهج الدميقراطي يتضامن 

مع عمال شركة تويسيت 

جبل عوام

كلمة العدد

فشل سياسات الدولة يف ميدان التشغيل،
ما العمل؟
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.  الثمن :  4 دراهم

 ملاذا نعتبر القضية 

الفلسطينية قضية وطنية؟
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تويسيت،  املنجمية  بالشركة  عوام  جبل  عمال  يخوض 
عامل   100 يعتصم  حيث  اسبوع،  منذ  بطوليا،  اعتصاما 
حوالي  يخوض  فيما  األرض،   حتت  متر   700 عمق   على 

األرض.  سطح  على  املنجم  محيط  يف  إضرابهم  عامل   200
الرأسمالية  الشركة  تنصل  بعد   اإلضــراب  هــذا  يأتي  و 
العمال.  ممثلي  مع  املوقعة  التزاماتها  من  للمنجم،  املستغلة 

عرفت  اإلنتاجية،  فان  املضربني  العمال  تصريحات  وحسب 
أن  يــذكــر  قــيــاســي.  مستوى  االخــيــرتــني،  السنتني  ــالل  خ
الثمينة  املعادن  من  كبيرة  كميات  تنتج  عوام  جبل  مناجم 

مريرت  منطقة  لكن  والزنك،  الرصاص  و  والفضة  كالذهب 
الشركة  تعنت  وأمام  واملهمشة.  الفقيرة  املناطق  من  تعد 
االستغالل  بسبب  هائلة  أرباحا  تراكم  التي  الرأسمالية 

التي  املخزنية  السلطات  وتواطؤ  العاملة،  للطبقة  البشع 
النضالية  حركتهم  وإفــشــال  العمال  صمود  كسر  حتــاول 
قصد  اإلضــراب  هذا  خوض  إلى  العمال  اضطر   ، السلمية 

املشروعة. مطالبهم  وحتقيق  صوتهم  إسماع 

مطالب  يتبنى  سياسي  كحزب  الدميقراطي،  النهج  إن 
نضاالتها،  يف  وينخرط  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 
الشركة  مع  املخزنية  للسلطات  املخزي  التواطؤ  يدين 
العمال  بــحــقــوق  واملــســتــهــتــرة  املتغطرسة  الــرأســمــالــيــة  
املنطقة  تستفيد  أن  دون  األربـــاح،  بتهريب  واملــعــروفــة 
من  مرتفعة  ومــســتــويــات  ممنهجا  تفقيرا   تــعــرف  الــتــي 
احلاصلني  فيهم  مبا  شبابها،  صفوف  يف  املتفشية  البطالة 
مع  الــالمــشــروط  تضامنه  يعلن  العليا،  الــشــواهــد  على 
ملطالبهم  الفورية  باالستجابة  ويطالب  املضربني  العمال 

عة. و ملشر ا

ضاع  وما  واملقاومة،  المصود  من  ومزيدا 
مطالب. ورائه  حق 

النهج الدميقراطي يتضامن مع عامل رشكة تويسيت، جبل عوام

بالرباط  الدميقراطي  النهج  لفرع  احمللية  الكتابة  عقدت 
األسبوعي  اجتماعها   ،2020 دجنبر   16 األربــعــاء  يومه 
الغضب  عليه  يغلب  ووطــنــي  ــي  دول سياق  ظــل  يف  الــعــادي، 
رسميا  عالقاتها  تطبيع  املغربية  الدولة  قرار  من  الشعبي 

الفلسطيني  الشعب  حلق  املغتصب  الصهيوني  الكيان  مع 
املخزي  التطبيع  هذا  رافق  وما  بسالم،  والعيش  الوجود  يف 
الدميقراطية  وقواهم  املواطنني  أفواه  تكميم  محاوالت  من 

وصنيعتها  اإلمبريالية  أحضان  يف  لالرمتاء  الرافضة  واحلية 
إسرائيل.

باقي  جــانــب  ــى  إل الــدميــقــراطــي،  النهج  ــرع  ف تــابــع  ــد  وق

القرار  ضد  البرملان،  أمــام  التظاهر  إلــى  الداعية  الهيئات 
اإلثنني  يوم  لصباح  األولــى  الساعات  مند  للدولة،  املخزي 
تالوينها  مبختلف  القمع  لقوات  املسبوق  غير  اإلنزال  املاضي، 

واألزقة  الشوارع  جميع  على  حصارها  ضاربة  وجتهيزاتها، 
منع  من  ذلك  رافق  ما  مع  التظاهرة،  تنظيم  مكان  إلى  املؤدية 

وجهاتهم. إلى  بحرية  التنقل  من  اليوم  طيلة  للمواطنني 

وهي  بالرباط،  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  إن 
احمللي  العام  للرأي  تعلن  فإنه  األخيرة،  التطورات  هذه  تتابع 

 : يلي  ما  والوطني 

وجهها  التي  الغادرة  والطعنة  للخيانة  الشديدة  إدانتها 
عبر  العادلة،  وقضيته  الفلسطيني  للشعب  املخزني  النظام 
الغاصب،  الصهيوني  الكيان  مــع  املــخــزي  تطبيعه  ترسيم 
سرية  الصهاينة  مع  التطبيع  أشكال  لكل  رفضها  مجددة 

علنية. أو  كانت 

وسلطاتها،  الدولة  تنهجه  الذي  القمعي  لألسلوب  إدانتها 
لالحتجاج،  محاولة  كــل  مواجهة  يف  عادتها،  على  جريا 

اجلبان. قرارها  ضد  منظمة،  أو  كانت  عفوية 

على  مشددة  وغيرها،  الرسمية  التبرير  حملاوالت  رفضها 
الشعب  وأن  املساومة  أو  للبيع  ليست  الفلسطينية  القضية  أن 
الصهيونية  ضد  كفاحه  مواصلة  على  قــادر  الفلسطيني 

العالم.  أحرار  جميع  طرف  من  مدعوما  واإلمبريالية، 

وأحرار  الدميقراطي  النهج  مناضلي  ودعم  دعمها  جتديد 
حني  إلى  العادلة،  وقضيته  الفلسطيني  للشعب  الوطن  هذا 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  وإقامة  أراضيه،  كامل  حترير 

الجئيه. جميع  وعودة  القدس، 

النهج الدميقراطي فرع الرباط يدين التطبيع
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

األسبوع  انطلق  الــذي  النضالي  برنامجهم  يف  استمرارا 
ــاج  ــرو و مــؤطــرات مــركــز تــأهــيــل وإدمـ ــؤط املــاضــي، نــظــم م
احتجاجية  وقفة  اخلاصة  اإلحتياجات  ذوي  األشــخــاص 
القمعية  بالترسانة  ليفاجؤوا  املركز  أمــام  أمس  يوم  صباح 
احملتجني  لتفريق  الوقفة  مكان  حتاصر  خنيفرة  لسلطات 
حلقوق  املغربية  للجمعية  احمللي  بالفرع  فورا  اتصلوا  الذين 
أجل  من  املكان  بعني  الفرع  رئيس  ليلتحق  بخنيفرة  اإلنسان 
سبق  االنسان  حلقوق  املغربية  باجلمعية  وأننا  خاصة  املؤازرة 
وأن تلقينا طلب مؤازرة و أصدرنا بيانا يف هذا الشأن مطالبني 
يتجلى  الذي  املتضررين  مشكل  حلل  باألمر  املعنيني  بتدخل 
ونصف  السنتني  حوالي  منذ  توقفت  التي  أجورهم  صرف  يف 

أن احلال بقي كما هو عليه. إال 

على  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  وقفت  قد  و  هذا 
حضورها  فــور  تعزيزات  تلقى  الــذي  القمعي  التدخل  هــذا 
وعدا  أعطى  الذي  املدينة  باشا  مع  حوار  وبعد  املركز،  أمام 
تعليق  املؤطرات  و  املؤطرون  قرر  أسبوعني  أجل  يف  امللف  بحل 
أوال  العمل  عن  اإلضراب  استمرار  مع  اإلحتجاجية  الوقفة 

املركز  ألن  وثانيا  السلطات  وعد  جتاه  النية  حسن  إلبــداء 
معها. يتعاملون  التي  رة  ُمسيِّ جمعية  دون  ُيسّير  حاليا 

ملواطنني  السلمية  الوقفة  لتفريق  القمعي  التدخل  هذا  إن 
بحقوقهم  مطالبني  السنتني  عن  يزيد  ما  منذ  متضررين 

الدولة  أصبحت  التي  اإلستثناء  حالة  بدعوى  املشروعة 
مالحظات  يزكي  احتجاج،  اي  لقمع  عذرا  تتخذها  املغربية 
املستغلة  الـــدول  ضمن  املــغــرب  ــإدراج  بـ الــدولــيــني  املــقــرريــن 

املواثيق  على  ضــدا  واملــواطــنــات  املواطنني  لقمع  للجائحة 
املؤطرات  يثني  لن  القمعي  التدخل  هذا  ان  كما  الدولية، 
الطرق  بكل  املشروعة  بحقوقهم  املطالبة  عن  واملؤطرين 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  محلي  كفرع  نعلن  ومنه 

: يلي  ما  بخنيفرة 

واملؤطرين  للمؤطرات  السلمية  الوقفة  بقمع  تنديدنا   -
باملركز.

بإيجاد  بامللف  املعنية  األطــراف  لكل  مطالبتنا  جتديد   -
واملتضررات املتضررين  أجور  لصرف  اآلجال  أقرب  يف  حل 

األشكال  يف  للمشاركة  استعدادنا  و  املؤازرة  يف  استمرارنا   -
يف  واملؤطرات  املؤطرون  فيها  سيدخل  التي  النوعية  النضالية 
هو  ما  على  الوضع  واستمرار  بوعودها  السلطات  إخالل  حال 

عليه.

تعاني  التي  الشريحة  بهذه  املهتمة  الهيئات  لكل  دعوتنا   -
املسؤوليات. حتمل  و  الدعم  أجل  من  باملركز 

باحملمدية  اجللد  شركة  عمال  نظم 
من  مسؤولون  حضرها  ناجحة  وقفة 
اجلمعية  ــش(،  ــ )ام احملــلــي  ــاد  ــ االحت
النهج  وفرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

الدميقراطي.

الوقفة؟ ملاذا 
بــكــل بــســاطــة الــعــمــال والــعــامــالت 
بشكل  الشعل  مــدونــة  خــرق  ضحايا 

فر. سا
قلص  الــبــاطــرون  كــورونــا،  بذريعة 
األجـــــــور،  تـــراجـــع عــلــى مــخــتــلــف 
بــاملــســاعــدات  يــصــرح  املــكــتــســبــات، ال 
االجتماعية.... للصناديق  القانونية 
العديد  غائبة،  الصحية  التغطية 

استشفاء،.. بدون  املرضى  من 
باحملمدية  دميقراطي  منهج  نحن 
ــن مــخــتــلــف مــؤســســات  ــاءل: أيـ ــس ــت ن

تطبيق  على  )نظريا(  الساهرة  لدولة 
تشريد  يف  تــتــفــرج  ــاذا  ملـ القانون؟ 
بدون  العامالت  و  العمال  من  العشرات 
احترام  الباطرون  على  لفرض  تدخل 

علتها؟. على  القوانني 

نفسها  تعتبر  املغرب  يف  الباطرونا 
تــتــواطــئ  ــة  ــدول ال و  ــون،  ــام ــق ال فـــوق 

. معها
معمل  عــمــال  مـــع  ــن  ــام ــض ــت ال كـــل 

. ية حملمد با . جللد ا
يف  سنستمر  منهم.  بدعوة  حضرنا 
املشتغلني  جميع  ومع  معهم  التضامن 
بلدنا.  يف  واملظلومني  واملضطهدين 

وجودنا. مبرر  هو  هذا 
ادلى  الــذي  شانون   . للسيد  شكرا 
فيه   يــلــخــص  مـــهـــم،  بــتــصــريــح  ــا  ــن ل

والعامالت. العمال  مطالب 

معاناة عامل معمل الجلد 

معاناة املؤطرين ملركز وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة 

لــلــقــطــاع  ــة  ــي ــن ــوط ال ــة  ــاري ــرت ــك ــس ال وقـــفـــت   
 16/12/2020 بتاريخ  اجتماعها  يوم  النسائي 
الــدرقــاوي   وداع  الرفيقة  لــه  تعرضت  مــا  على 
واســتــفــزاز،  تضييق  مــن   ، السكرتارية  عــضــوة 
القطار  محطة  من  اخلروج  من  ومنعها  بتوقيفها 
الوقفة  يف  للمشاركة  طريقها  يف  وهي  بالرباط، 

الكيان  مــع  املــخــزن  تطبيع  ضــد  االحتجاجية 
الشرطة  عناصر  عملت  ،إذ  الغاصب  الصهيوني 
التنقل  وبطاقة  الوطنية  حجز بطاقتها  على 
فاقت  ملدة  احملطة  مغادرة  من  ،ومنعها  بالقطار 
محضر  بتحرير  شططها  يف  ،ومتــادت  الساعتني 
الصحية  الطوارئ  بخرق  تتهمها)  وداع  للرفيقة 

الفلسطينية( الوقفة  إلى  للحضور 
يف  فإننا  املرفوض،  القمعي  التصرف  هذا  وأمام 

: النسائي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية 
"وداع  رفيقتنا  مــع  تضامننا  عــن  نعلن   -     
ــالت واملــنــاضــلــني  ــاض ــن ــع كــل امل الـــدرقـــاوي" ومـ
واالحتجاج،  التنقل  يف  حقهم  من  منعوا  الذين 
الــكــيــان  ــع  م للتطبيع  رفــضــهــم  ــن  ع والــتــعــبــيــر 

ني  لصهيو ا

مواجهة  يف  القمعية  املخزن  أساليب  ندين   -     
لسياساته  الــرافــضــة  الشعبية  االحــتــجــاجــات 

العواقب. محسوبة  غير  وقراراته 
مع   التطبيع  أشكال  لكل  رفضنا  عن  نعبر   -     

. الدموي  املجرم  الصهيوني  الكيان 
    - نحيي جميع الرفاق والرفيقات حاملي /ات 
والدميقراطية،  احلرية  أجل  من  النضال  مشعل 
أرضــه  اســتــقــالل  يف  الفلسطيني  الشعب  ــق  وح

مصيرها. تقرير  يف  الشعوب  كل  وحق 

السكرتارية الوطنية للقطاع النسايئ تدين استفزاز 

والتضييق  املامرس عىل املناضلة وداع الدرقاوي 

احملمدية 

علي فقير 
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الطبقية  السياسة  مجابهة  يف  املكافح  إطارنا  وطبيعة  انسجاما 
بالبالد،  القائم  الالشعبي  الالدميوقراطي  الالوطني  النظام  لهذا 
وأمام سياسة التسويف والتماطل والالمباالة التي تنهجها السلطات 
جلائحة  مستغلة  املعطلني  ملف  مع  التعاطي  يف  واحمللية  االقليمية 
املعطلني  على  اخلــنــاق   لتضييق  الــطــوارئ  حالة  ــرض  وف كــورونــا 
البطالة  أزمة  ظل  ويف  الكرمي،  العيش  شروط  أبسط  من  وحرمانهم 
وبإقليم  عموما  باملغرب  املعطلني  لعدد  اخلطير  واالرتفاع  املتفشية 
املمنهجة  اإلقصاء  سياسة  وأمــام  اخلصوص،  وجه  على  شيشاوة 
ضد معطلي الفرع احمللي من كافة الفرص املتاحة محليا وإقليما يف 
امللفات  مع  التعامل  يف  والوساطة  واحملسوبية  الزبونية  تفشي  ظل 
املقهورين  وعموم  واملعطالت  املعطلني  كافة  ندعوا  االجتماعية 
وعبر   ، ووطنيا  وجهويا  محليا  العمومية  السياسات  فشل  وضحايا 
اجلاد  ــان  اإلمي ــرورة  ض إلــى  اجلريح  الوطن  هــذا  خريطة  امــتــداد 
بحقوقهم العادلة واملشروعة ، وبأهمية الفعل النضالي السلمي يف 

مواجهة اإلقطاع وبطش الطغاة .

ويف هدا الصدد نعلن للرأي العام احمللي واالقليمي والوطني مايلي:

تشبثنا :

املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية  العتيد  بإطارنا   ·
باملغرب.

· بخيار النضال اجلماهير الدميقراطي الواعي واملنظم
· بحقوقنا العادلة واملشروعة يف التنظيم والشغل القار والعيش 

الكرمي.

· بأولوية معطلي املنطقة يف االستفادة من الفرص املتاحة محليا 
وإقليميا.

إدانتنا :

والتالعبات  اخلــروقــات  وجلميع   ، السلبية  األساليب  لكافة   ·
 )... اإلقصاء   ، الزبونية   ، )الرشوة  احمللية  الكفاءة  تستهدف  التي 
املعطلني وعائالتهم يف ظل غياب  التي يعيشها  املزرية  وباألوضاع   ،

برامج وحلول حقيقية للنهوض بأوضاعهم املادية واملعنوية.

واإلقليمية  احمللية  السلطات  تنهجها  التي  التماطل  لسياسة   ·

اجتاه ملفنااملطلبي العادل واملشروع.

· مطالبتنا

· باإلفراج العاجل والفوري عن مكتسبات الفرع احمللي واخراجها 
حليز الوجود وان ال تضل مجرد حبرا على األوراق.

عزمنا :

اعتصامات  )اقتحامات  تصعيدية  أكثر  خطوات  يف  الدخول   ·

إضرابات عن الطعام مسيرات على األقدام...( يف ظل انعدام حوار 
جاد و مسؤول ويف حال استمرار التماطل وسياسة الٱذان الصماء.

دعوتنا :

صفوف  إلى  باالنضمام  بإمينتانوت  واملعطالت  املعطلني  لكافة   ·
للجمعية  العتيد  اإلطــار  داخــل  من  حقوقهم  عن  والدفاع  الفرع 

الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب.

التنسيق  بناء  ضــرورة  إلى  شيشـــاوة  بإقليم  اجلمعية  فــروع   ·
اإلقليمي .

توحيد  ضــرورة  إلى  والتقدمية  الدميقراطية  اإلطــارات  كل   ·

والتهميش  اإلقصاء  رفع  هدفه  مطلبي  ملف  أرضية  على  نضاالتها 
على اإلقليم .

· اجلماهير الشعبية إلى مساندة مضاالتنا دفاعا عن مكتسباتها 
التاريخية .

تضامننا :

· مع كل نضاالت الشعب املغربي

وتعنيف  قمع  من  له  تعرض  ملا  املختار  سيدي  فرع  معطلي  مع   ·
وإصدار  الهواتف .

سلوان  الصامدة  املواقع  بكل  الطالبية  احلركة  نضاالت  مع   ·
تطوان...

· مع نضاالت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم 
التعاقد.

عاشت الجمعية الوطنية

لحملة الهشادات املعطلني ابملغرب

إطارا صامدا ومناضال

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني باملغرب -فرع امينتانوت -

بالرباط   2020 دجنبر   14 لوقفة  الداعية  الهيآت  عقدت 
الكيان  مع  عالقاتها  تطبيع  املغربية  الدولة  قرار  على  احتجاجا 
واملشروع  العادل  الفلسطيني  الشعب  لنضال  ودعما  الصهيوني، 
التراب  كامل  على  املستقلة  دولته  وبناء  أرضه  حترير  أجل  من 
يومه  مساء  رقميا  اجتماعا  القدس،  وعاصمتها  الفلسطيني 
القضية  مستجدات  خالله  تداولت   ،2020 دجنبر   15 الثالثاء 
وسبل  وخيانات،  مــؤامــرات  من  له  تتعرض  ومــا  الفلسطينية  
مواجهة مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني وفرض املزيد من 

اندماج املغرب الرسمي يف اخلطط اإلمبريالية املدمرة.
14 دجنبر والظروف  وبعد التطرق للوقفة االحتجاجية ليوم 
التي مرت فيها وما حققته من إشعاع إعالمي محلي ودولي، رغم 
املنع  غير  املعلن لها واإلنزال األمني  الكثيف  وغلق األزقة واملنافذ 
العشرات  البرملان وتطويقها، ومنع  املقابلة ملبنى  للساحة  املؤدية 
يف  واملشاركة  إليها  الوصول  من  واملواطنني/ات  املناضلني/ت  من 

الوقفة، قررت الهيآت املجتمعة تبليغ الرأي العام ما يلي :
واملواطنني/ات  للمناضلني/ات  النوعي  باحلضور  اعتزازها   –
زائفة  أخبار  نشر  عبر  الوقفة  موعد  سبق  الذي  التشويش  رغم 
بتوصل  التوجه  معروفة  إخبارية  مواقع  عــدة  يف  وتدليسية 

الهيآت بقرار منع من السلطات.

الوقفة  على  القمع  قــوات  فرضته  الــذي  للمنع  إدانــتــهــا   –
عن  للتعبير   ،2020 دجنبر   14 اإلثنني  ليوم  االحتجاجية 
الدولة تطبيع  املغربي لقرار  القوى احلية ببالدنا والشعب  رفض 

عالقاتها مع الكيان الصهيوني.
–  تأكيدها على تنفيذ برنامجها االحتجاجي والنضالي املعلن 
املستجدات  تفرضه  ما  وفق  حتبينه  على  والعمل  سابقا،  عنه 

ملواجهة قرار التطبيع وفرض التراجع عنه.
–  مطالبتها باإلفراج الفوري عن املقترح قانون الذي يجرم كل 

أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
بالقضية  وتعريفية  تعبوية  وورشـــات  لــنــدوات  تنظيمها   –
اإلمبريالية  فرض  جراء  تتهددها  التي  واملخاطر  الفلسطينية 
تطبيع  باملنطقة  املستبدة  األنظمة  على  والعاملية  األمريكية 
مستقبل  على  املدمرة  وعواقبه  الصهيوني،  الكيان  مع  عالقاتها 

شعوب املنطقة ودولها.
الداعمة  الهيآت  صف  توحيد  يف  املساهمة  يف  استمرارها   –
أساس  على  واخليانة،  للتطبيع  واملقاومة  الفلسطينية  للقضية 
والنقابية  السياسية  التنظيمات  كل  حوله  تتعبأ  عمل  برنامج 
استثمار  هدفه  واملهنية…،  والنسائية  والشبابية  واحلقوقية 
املوقف الشعبي املساند لكفاح الشعب الفلسطيني والرافض ألية 

عالقات مع الكيان الصهيوني،
–  إعالن رفضها ألي زيارة لعراب صفقة القرن جاريد كوشنير 
زيــارة  أي  وضــد  ضدها  احتجاجات  تنظيم  وعزمها  لبالدنا، 

للصهاينة لبالدنا.
الثالثاء 15 دجنبر 2020

الهيآت الحارضة:
–  الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب،

محمد الغفري
–  االئتالف املغربي لهيات حقوق اإلنسان،

عبد اإلله بنعبد السالم
–  الهيأة املغربية لنصرة قضايا األمة،

أبو الشتاء مساعف
–  حركة ب د س املغرب،

سيون اسيدون،
–  احلملة املغربية للمقاطعة األكادميية والثقافية، إلسرائيل،

–  جلنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء،
عبد املجيد الراضي

 هيئات وطنية تجدد رفض قرار التطبيع.. وتعلن برنامجا توعويا ونضاليا
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عزيزة الراميالحالة الوبائية باملغرب – الجزء السادس –
19 يف  ال يزال العالم يواجه واحدة من بني أقسى األزمات الصحية بسبب انتشار فيروس كوفيد 

1.657.706 حالة وفاة عامليا. 74.724.989 إصابة  و  كل أرجاء العالم حيث مت تسجيل 

املضادة  اللقاحات  من  جرعة  مليار  نصف  توفير  تأمل  أنها  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  املقابل  يف   
أن هدفها  و أضافت  املقبلة  السنة  الربع األول من  الدولية خالل  آلية كوفاكس  19 عبر  لفيروس كوفيد 
النهائي هو توفير ملياري جرعة من اللقاحات مما سيكون كافيا لتلقيح 20 يف املئة من سكان الدول التي 
51 لقاح  و قد وصل  تشملها الية كوفاكس, كما أنها أعلنت أيضا أنه يتم إجراء التجارب السريرية على 

13 منها إلى املرحلة النهائية من التجارب.

اللقاح   جتارب  خالل  أشخاص  ست  وفاة  عن  األمريكية  الدواء  و  الغذاء  إدارة  أعلنت  السياق  نفس  يف 
األملانية  "بيونتك"  وشركة  "فايزر"  األمريكية  األدوية  شركة  طورته  الذي   19 كوفيد  لفيروس  املضاد 
لهم  الذين  األشخاص  أن  من  البريطانية  الصحية  اخلدمات  لهيئة  الطبي  حذر املدير  أخرى  جهة  ومن 

تاريخ ملحوظ  من ردود الفعل اخلاصة باحلساسية من احلصول على لقاح فايزر .

إجراءات متديد حالة الطوارئ

15 دجنبر2020  بتاريخ  6711 حالة  و تسجيله  إصابة مؤكدة  403619 حالة  ل  املغرب  بعد وصول 
وفاة 

2020 إلى  10 دجنبر  منذ بداية تفشي كورونا فإنه مت متديد مفعول حالة الطوارئ الصحية من 
10 يناير2021. 2021 ال يزال يف حالة طوارئ صحية بسائر البالد و حتى  10 يناير 

كورونا  فيروس  ملواجهة  االحترازية  بــاإلجــراءات  العمل  فترة  متديد  املغربية  احلكومة  وقــررت 
أعلن  قد  أنه  كما  أسابيع   4 ملدة  وبنسليمان  برشيد  إقليمي  و  البيضاء  الدار  مستوى  على  بها  واملعمول 
حظر التجول الليلي يف منطقة الدار البيضاء الكبرى و مدينتي برشيد و بنسليمان ملدة 4 أسابيع و منع 
ألسباب  التنقالت  باستثناء  صباحا  السادسة  وحتى  ليال  التاسعة  الساعة  بني  ما  التنقل  أشكال  جميع 

أو مهنية. صحية 

يف نفس السياق تلقى والة اجلهات باملغرب و عمال األقاليم مراسلة من وزير الداخلية تقضي بفرض 
احترام حظر التجول الليلي يف ليلة رأس السنة انطالقا من الساعة 20:00 مساء يوم 31 دجنبر 2020 
وحتى 18:00 صباحا من فاحت يناير 2021 كإجراء احترازي لتفادي التجمعات التي قد تساهم يف انتشار 
التجمعات  و منع  الداخلية من خالل مراسلتها لتطبيق الصرامة  العدوى فيروس كورونا كما دعت وزارة 

و حتريك كافة جلان اليقظة بالفنادق ملنع التجمعات و اتخاذ القرارات املناسبة يف حق املخالفني/ات.

عدد اإلصاابت وتوزيعها حسب الجهات :
 20 بني  املمتدة  الفترة  يف  واملتعافون  والوفيات  اإلصــابــات  عــدد  تطور  استعراض  على  سنعمل 

15 دجنبر2020  من خالل اجلدولني التاليني : نونبر2020 و 

التاريخ
املعدل االنخفاظ 15دجنبر 202020 نونبر2020العدد اإلجمايل

خالل هذه الفرتة

470627933913اإلصاابت

42203846374املتعافون

925242الوفيات

جدول 1 : تطور الحالة الوابئية ابملغرب

جدول 2 : ترتيب تطور الحالة الوابئية ابملغرب

الوفياتالمتعافوناإلصابات

العددالتاريخالعددالتاريخ العددالتاريخ

25.11.2020497926.11.2020531220.11.202092

20.11.2020470625.11.2020522023.11.202080

21.11.2020470223.11.202047013.12.202078

27.11.2020459228.11.202045387.12.202075

 1 باجلدولني  للمعطيات  وحتليلنا  مالحظتنا  خــالل  من 
 20 بني  ما  واملمتدة  املدروسة  الفترة  خالل  أنه  نالحظ   ,2 و 
مبا  اإلصابات  عدد  انخفاض   دجنبر2020   15 و  نونبر2020 
25 يوم مع تسجيل  "3913" إصابة إصابات خالل مدة  يناهز 
باملغرب  مرتفع  الفتك  معدل  وصل  "كما    374" التعايف  معدل 
بحيث بلغ  1,66 % بعد أن  كان يف احلالة العادية يبلغ 0,8%. 

أما فيما يخص توزيع نسبة اإلصابات حسب اجلهات بتاريخ   
الصدارة  سطات  البيضاء  الدار  جهة  فتحتل   2020 دجنبر   15
 )14,75%( القنيطرة  سال  الرباط  جهة  تليها   ،)39,43%(
الرابع  املركز  ويف   )8.16%( احلسيمة  تطوان  طنجة  جهة  ثم 
املركز األخير جهة  جهة مراكش أسفي )%8.07( بينما حتتل 

الداخلة وادي الذهب )1.02%(.

تسجيل  فتم  العالج  قيد  احلاالت  عدد  لتطور  وبالنسبة 
املقابل  يف  نونبر2020   20 بتاريخ  العالج  قيد  حالة   48866
 15 بــتــاريــخ  الــعــالج  قيد  حــالــة   33997 ل  الــعــدد  انخفظ 

دجنبر2020.

أو  اخلطيرة  احلــاالت  عــدد  أن  الصحة  وزارة  أعلنت  كما 
106 حالة جديدة  احلرجة التي وجلت إلى قسم اإلنعاش بلغ 
 1087 بلغ  احلرجة  أو  اخلطيرة  للحاالت  اإلجمالي  والعدد 
االصطناعي  التنفس  حتت  حالة   93 أن  أن  أضافت  و  حالة, 
حتت  توجد  التي  احلــاالت  إجمالي  يبلغ  فيما  االختراقي، 

حالة.  709 االختراقي  غير  االصطناعي  التنفس 

يف  الصحة  وتقنيي  املمرضني  حركة  كشفت  السياق  نفس  يف 
صفوف  يف    19  - كوفيد  بفيروس  اإلصابات  عدد  أن  املغرب 
إصــابــة،   1400 يــقــارب  مــا  بلغ  الصحة  وتقنيي  املــمــرضــني، 
املغرب  يف  الصحة  وتقنيي  املمرضني  حركة  كشفته  ما  بحسب 
جتاوز  الصحة،  وتقنيي  املمرضني،  صفوف  يف  الوفيات  عدد  و 

30 حالة وفاة.

إصابة   406 مــن  ــد  أزي تسجيل  عــن  الــعــدل  وزارة  كشفت 

مت  كما  احملــاكــم  وموظفي  القضاة  صــفــوف  بالفيروس بني 
وفيات. خمس  تسجيل 

  2021 مشاريع وزارة الصحة يف سنة 

اجلديدة  االستشفائية  املشاريع  إن  خالد  الصحة  وزير  قال 
سريرية  طاقة  تشمل   2021 سنة  خالل  افتتاحها  املبرمج 
يف  الشروع  سيتم  أنه  أضاف  و  سريرا   2260 بـ تقدر  إضافية 
وبناء  بالرباط،  سينا  ابــن  االستشفائي  املركز  بناء  إعــادة 
االستشفائي  املركز  وبناء  إقليمية،  استشفائية  مراكز  ثمانية 

للقرب. مستشفى   11 بناء  جانب  إلى  بوجدة،  اجلهوي 

من  األساسية  الصحية  التغطية  توسيع  سيتم  أنه  وأضف 
الصحية  التغطية  لبلوغ  الصحية  التغطية  تسريع  خــالل 

.2022 متم  قبل  الشاملة 

كوفيد  ملرىض  واستغاللها  الخاصة  املصحات  جشع 

يتبع يف الصفحة 13 



العدد : 389  6
من 22  إلى 28 دجنبر   2020 السياسية

األساتذة املفروض عليهم التعاقد والنضال من اجل 
املدرسة العمومية

أشكاال  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  يخوض 
الوظيفة  قــانــون  يف  اإلدمـــاج  يف  حقهم  اجــل  مــن  نضالية 
الذين سبقوهم  التعليم  أسوة بباقي رجال ونساء  العمومية 
يف هذا القطاع احليوي الذي يعد الركيزة األساسية لتقدم 
النقد  صندوق  من  وبتوجيه   ،2016 فمنذ  واألمم.  الشعوب 
مع  بالعقدة  التوظيف  سياسة  الدولة  اعتمدت  الدولي 
الــشــابــات والــشــبــاب الــذيــن ســدت يف وجــهــهــم كــل أبــواب 
فمن  الالشعبية.  السياسة  هذه  لتطبيق  متهيدا  التشغيل، 
قطاع  التعليم  قطاع  تعتبر  كانت  السياسة  هذه  أن  املعلوم 
لذلك  الرأسمال،  طرف  من  فيه  االستثمار  يجب  إنتاجي 
عبر   ، العمومية  املــدرســة  تخريب  عمليات  يف  ســارعــت 
واعتماد  الدراسية  املقررات  ملضامني  املتثالية  التغييرات 
االحتفاظ  مع  الثانويات   يف  العلوم  لتدريس  العربية  اللغة 
سلبا  ينعكس  االرتباك  هذا   . العالي  التعليم  يف  بالفرنسية 
أما  اجلامعية.  التعليمية  ملقررات  الطلبة  استيعاب  على 
شرسة  حملة  إطالق  نصيبهم  فكان  التعليم  رجال  و  نساء 
اخلبيثة  احلملة  وبهذه  وعطائاتهم.  كرامتهم  تستهدف 
فضيع.  بشكل  املجتمع  يف  االعتبارية  مكانتهم  تراجعت 
ورجال  نساء  كان  والسبعينات  الستينات  عقدي  فخالل 
من  وهــم  ال  كيف   ، املجتمع  باحترام  يتمتعون  التعليم 
تقدم  على  سيسهرون  الذين  الغد  أجيال  بإعداد  يتكلفون 

وازدهارها. البالد 

الهيكلي، الذي ال يرى   مع بداية تطبيق برنامج التقومي 
يف قطاع التعليم إال سلعة مربحة، ويف نساء و رجال التعليم 
التعليم  إال يد عاملة يتم تأهيلها لتكون رهن إشارة لوبيات 
إعداد  يف  جتتهد  والدولة  التاريخ  هذا  منذ  اخلصوصي. 
التعليم  و  العمومية  املدرسة  تصفية  الى  الهادفة  الوصفات 
اجلهنمية  اخلطة  هذه  تتطلب  احلال  بطبيعة  العمومي. 
لتنفيذها  الضرورية  اآلليات  وإيجاد  التدرج  من  الكثير 
بالهدوء الالزم و املرونة املمكنة. و يف هذا االطار تندرج كل 
قبيل  من  االن،  الى  التاريخ  هذا  منذ  استمرت  التي  البرامج 
االستعجالي  البرنامج  و  والتعليم  للتربية  الوطني  امليثاق 
الذي  املسلسل  حلقات  من  ذلك  غير  الى  النجاح  ومدرسة 
ــم.  دائ انتظار  حــالــة  يف  وجعله  الشعب  الــهــاء  يستهدف 
اعفائه  التعليم اخلصوصي عبر  املدة يتم دعم  وخالل هذه 
ذلك  غير  الى  القروض  يف  التسهيالت  ومنحه  الضرائب  من 
اخلصوصي،  التعليم  عرف  فقد  السخية.  التشجيعات  من 
تطورا  والتاهيلي  واالعــدادي  االبتدائي  الثالث  باسالكه 
سنة  خالل  املائة  يف   7 نسبة  يتعدى  ال  كان  حيث  كبيرا، 
 .2019 سنة  خالل  املائة  يف   14.5 نسبة  الى  ليصل   2008

اما عدد املدارس اخلصوصية خالل نفس الفترة فقد انتقل 
143 يف املائة. عدد  5828، اي بارتفاع  2399 وحدة الى  من 
 447550 من  بــدوره  انتقل  الثالث  االســالك  يف  التالميذ 
خالل  تلميذة  و  تلميذ  مليون   1.04 الى   2008 سنة  خالل 
10.8 يف املائة  43 يف املائة، مقابل فقط  2019، بنسبة  سنة 
املستويات  ويف  الفترة  نفس  يف  العمومي  للتعليم  بالنسبة 
الدولة  اعتبرت   ،2016 الــدراســي  املوسم  خــالل  الــثــالث. 
قطاع  يف  بالعقدة  التشغيل  لتطبيق  مواتية  الظروف  ان 
التعليم،  معتبرة ان تزايد اعداد املعطلني، سنة بعد اخرى، 

للتشغيل،  فرصة  عن  يبحثون  و  الشغل  سوق  يلجون  الذين 
مختلف  يف  العليا  الــشــواهــد  عــلــى  احلــاصــلــني  فيهم  مبــا 
عليه  مايطلق  هــذا  اخلطة.  هــذه  سيسهل  التخصصات، 

االعداد  تلك  اي  االحتياطي،  باجليش  االقتصاد  علم  يف 
القبول  الى  يضطرون  الذين  املعطالت  و  املعطلني  من  الهائلة 
بطبيعة  والفقر.  اجلــوع  من  هربا  املذلة،  الشروط  بهذه 
العلوم  طلبة   من  الكبيرة  االعداد  ننسى  ان  يجب  ال  احلال، 
التي  االجنبية  البلدان  الى  يغادرون  الذين  والتكنولوجيا 
العظمى  واالغلبية  العالية  دراستهم  ليتمموا  تستقبلهم 
حرمان  ليتم  الــبــلــدان،  هــذه  يف  االســتــقــرار  تختار  منهم 
متوفرة  حديثة  دولة  بناء  يف  ابنائه  مساهمة  من  شعبنا 
للشعب  األساسية  للحاجيات  يستجيب  وطني  اقتصاد  على 

األجنبية. االقتصادات  خدمة  يف  اقتصاد  وليس 

يخوضون  التعاقد،  عليهم  فــرض  الذين  االســاتــذة  ان 

املناطق  مختلف  يف  متعددة  بطولية  واحتجاجات  اضرابات 
لكل  كبير  وحتدي  بصمود  املوحدة،  تنسيقيتهم  اطار  يف 
محتلف  طرف  من  واالستدعاءات  الهمجي  القمع  اشكال 

االستاذات  من  للعديد  ودرك  بوليس  من  القمعية  القوات 
االدمـــاج،  يف  ــروع  ــش امل حقهم  ــن  ع املــدافــعــني  واالســـاتـــذة 
ان  الهزيلة.  رواتبهم  من  الظاملة  االقتطاعات  الى  باالضافة 
املشروع  حقهم  عن  املطالبة  تتعدى  الشريحة،  هذه  نضاالت 
اجل  من  النضال  لتشمل  العمومية،  الوظيفة  يف  االدماج  يف 
الشعب  وابناء  بنات  وحق  العمومية  للمدرسة  االعتبار  رد 
الوقت  نفس  ويف  وموحد،  علماني  مجاني  تعليم  يف  بي  املغر 
له  اريد  عمومي  كمرفق  العمومية  للوظيفة  االعتبار  رد 
يعني  ما  وهــو  بالعقدة  التشغيل  محله  ليحل  يندثر  ان 
املناولة،  شركات  رحمة  حتت  الشغل  يف  الهشاشة  تعميم 
املقننة.  العبودية  انها  عنها  يقال  ما  اقل  الوضعية  وهذه 
التعاقد،  عليهم  فــرض  الذين  واألســاتــذة  األســتــاذات  ان 
يشكلون  الغد،  األجيال  إعداد  على  الساهرة  تربوية  كأطر 
فيه  يتمتع  دميقراطي  مجتمع  لبناء  الرئيسية  األعمدة 
واملواطنني  املواطنات  مجتمع  الكاملة،  بحقوقه  املواطن 
تاطير  انتظار  ميكن  فال  الرعايا.  مجتمع  وليس  االحــرار  
تداس  الذين  األساتذة  هؤالء  طرف  من  األجيال  وإعــداد 
نضال  هو  الفئة،  هذه  فنضال  حقوقهم.  وتهضم  كرامتهم 
لهذا  ميكن  فــال  قــاطــبــة.  املــغــربــي  الشعب  عــن  بــالــوكــالــة 
من  لــه  يتعرضون  مــا  على  التفرج  يف  يستمر  أن  الشعب 
هيئاته  عبر  الشعب،  واجــب  من  وتضييق.  وتنكيل  قمع 
يحتضن  أن  واجلمعوية  واحلقوقية  والنقابية  السياسية 
املزايدات  عن  بعيدا  ويدعمها،  ويحصنها  النضاالت  هذه 
مشروع  إرساء  يف  تصب  مطالبهم  الن  الضيقة،  واحلسابات 
يتخبط  الذي  الشعب  من  األعظم  السواد  يهم  مجتمعي 
فال  املتبعة.  الليبيرالية  السياسات  بسبب  خانقة  أزمة  يف 
وال  وعلماني،  مجاني  موحد  تعليم  بدون  حرية  وال  كرامة 
ورجال  نساء  كرامة  بدون  وعلماني  مجاني  موحد  تعليم 

لتعليم.    ا

احلسني لهناوي 

برنامج  ية تطبيق  ا بد  مع 
ي ال  الذ الهيكلي،  يم  التقو
التعليم إال  ى في قطاع  ير
وفي نساء  بحة،  سلعة مر

يد عاملة  التعليم إال  ل  رجا و
رهن  ن  يتم تأهيلها لتكو
التعليم  بيات  رة لو إشا

الخصوصي
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"التشغيل ، الرؤية والرهانات واآلفاق"

تحتل قضااي التشغيل والبطالة وما يرتبط هبما يف املغرب،مقدمة القضااي االجمتاعية الشائكة 

اىل  الدولة  أن  دون  املتتالية  العقود  يف  مقلقة  أرقاما  سجلت  املعنيني.فقد  كل  تستفز  اليت 

الجامعية،اىل  والشواهد  الديبلومات  حاميل  معطلني  من  الفئات  كل  وسط  تفاقها  من  الحد 

السنوات  يف  األرقــام  تلك  تفاقمت  الشغل.بل  عن  والباحثني  املعطلة  والسواعد  النشيطني 

العمل. األخرية بفعل الهشاشة وعدم االستقرار يف 

الشغل  بسوق  قرسا  يمسى  ما  يف  وتحكمه  الرأمسايل  ابلنظام  مرتبطة  طبيعية  نتيجة  اهنا 

البلدان  يف  أكرث  متفاقمة  فالبطالة  السوق.هكذا  لتقلبات  للعمل  االحتياطي  الجيش  ورهن 

النقد  صندوق  توصيات  رشاك  يف  نفسه  وضع  بل  يستجيب  الذي  كاملغرب  التبعية  الرأمسالية 

حساب  عىل  املالية  التوازانت  عىل  الحفاظ  محاوال  يعمتدها  اليت  الطبقية  والسياسات  الدويل 

الرأمسال البرشي والحق يف الشغل املكفول يف املواثيق الدولية ذات الصلة.

لقد اعمتد نظام املخزن املبين عىل الريع حمالت تشغيل مكرها دون أن يتقدم بسن سياسات 

الشباب  مبجلس  بداية  فاشلة  خطوات  يف  تخبط  القار.وبذلك  الشغل  يف  الحق  بمضان  كفيلة 

CIOPEدون  برانمج  ب  يمسى  كان  مبا  مرورا  الكفاءات  تشغيل  الوطنية  الوكالة  مث  واملستقبل 

للعامالت  الجماعي  الطرد  مع  كوفيد19-  جائحة  مع  الخطوات  هذه  يذكر...انفضحت  انجاز 

امتصاص  تستطيع  ال  أصال  وهي  القطاعات  من  العديد  يف  التشغيل  مبارايت  والعمال،بتوقيف 

والكفاءات. الخريجني  من  القليل  الزنر  سوى 

شعبية  دميقراطية  وطنية  سياسات  اىل  تستند  حقيقية  وبرامج  الكفاءات  تمنية  غياب  يف 

أن  أحد  يتوقع  الالزم،ال  االكتفاء  وتحقيق  الذات  حول  ممتحور  اقتصادي  امناء  بتحقيق  جذيرة 

السياسات  نفس  دامت  البطالة،ما  معظلة  واملتوسط  املنظور  املدى  يف  األقل  عىل  املغرب  يتجاوز 

بسطه  نحاول  ما  منه  جزء  أو  الشعبية.ذلك  للجماهي  الحيوية  املصالح  عىل  ضدا  قامئة  الطبقية 

يف  التشغيل  معضلة  االسبوعي"  العدد  لهذا  ملفنا  اطار  يف  قمية  مساهمات  خالل  من  بوضوح 

الراهن". الوضع  ظل 

فشل سياسات الدولة يف ميدان التشغيل،ما العمل؟

طرف  من  سابقا  منظمة  جهوية  ــدوة  ن ــار  إط يف 
 20 بتاريخ   " واالجمتاعي  االقتصادي  املجلس   "
االنسانية  والبحوث  الــدراســات  مبركز   2017 مــاي 
 ، "التشغيل  مــوضــوع  ــول  ح بــوجــدة  واالجمتاعية 
الدميقراطي  الهنج  واآلفاق"تقدم  والرهاانت  الرؤية 
تصور  عنارص  من  بعضا  تعرض  مبذكرة  الرشق  جهة 

الدميقراطي الهنج 

للسياسات  تصوره  و  باجلهة  والتشغيل  التنمية  ملعضلة   
الدميقراطي  للحل  املقترحات  وبعض  القائمة  العمومية 
املوضوع  ألهمية  وجهويا.ونظرا  وطنيا  التشغيل  لقضية 
لراهنيته  واملنطقة،ونظرا  جرادة  حراك  ينفجر  أن  قبل 

: التالية  احملاور  تظم  التي  املذكرة  ننشر 

التنموية  واختياراتها  الدولة  سياسة  على  مالحظات   •
التشغيل على  ونتائجها  واجلهوية 

. املتوسط  و  القريب  املدى  على  مقترحات   •
اخــتــيــاراتــهــا  و  الــدولــة  ســيــاســات  عــلــى  مــالحــظــات   •

: التشغيل  على  نتائجها  و  اجلهوية  و  التنموية  

املمالة  الهيكلي  التقومي  مخططات  على  االعتماد   •
صندوق  مقدمتها  يف  االمبريالية  املالية  الدوائر  طرف  من 
الــدولــة  جعلت  الثمانينات  ــل  أوائـ مــنــذ  ــي  ــدول ال الــنــقــد 
مبادئ  على  التشغيلية  و  التنموية  سياساتها  يف  حتتكم 

الرساميل  أرباح  تنمية  وهاجس  املتوحشة  النيوليبرالية 
واالحتكاري  الريعي  الرأسمال  ولصالح  جهة  من  األجنبية 
والتشغيل  التنمية  عملية  على  سلبا  انعكس  مما  محليا 
والسكن  والصحة  التعليم  يف  املواطنية  احلقوق  ومختلف 

. التحتية  والبنية 

أدبيات  كل  ذلك  تأكد  كما  تنموي  مشروع  أي  جناح  إن   •
العضوي  بــالــربــط  متعلق  احلــديــثــة  التنمية  ونــظــريــات 
تزال  ال  املغربية  والدولة   ، الدميقراطية  و  التنمية  بني 
حيث  برملاني  دميقراطي  سياسي  منوذج  بناء  عن  متخلفة 
حقيقي  وفصل  الشعب  ســيــادة  املــأمــول  الدستور  يعكس 
الدولية  املواثيق  وسمو   ، الدولة  عن  الدين  وفصل  للسلط  

تنمية  كل  محور  املغربي  االنسان  وجعل  االنسان  حلقوق 
الشعبية  الدميقراطية  غياب  إن   . الذات  حول  متمحورة 
الوطن  خدمة  يف  تنموي  مــشــروع  كــل  ــام  أم بنيوي  عائق 
رهينة  العمومية  السياسات  كل  سيجعل  مما  واملواطنني، 
االنتخابي  والــتــالعــب  والــفــســاد  والــنــفــوذ،  ــال  امل لوبيات 
واالرجتال ، وسيادة االفالت من العقاب يف جرائم نهب املال 

. والسياسية  االقتصادية  واجلرائم  العام 

واالســتــثــمــارات  اخلــارجــيــة  االســتــدانــة  سياسة  إن   •
جلــدواهــا  الشعبية   املــراقــبــة  آلــيــات  غــيــاب  و  العمومية 
عن  بعيدا  اخلارجي  التمويل  واختيار   ، توظيفها  وملجاالت 

االنتاج  ولتنمية  داخليا  املتاحة  املالية  لإلمكانيات  التعبئة 
املديونية  لفائدة  االدخـــار  تــراجــع  إلــى  ــؤدي  ي الداخلي 

. التشغيل  و  االستثمار  تراجع  وبالتالي 

وتضخم  العمومية  امليزانيات  بنية  يف  االختالل  أن   •
امليزانيات  وهــزالــة  املنتجة  غير  العمومية  املــيــزانــيــات 
البطالة  عن  التعويض  وغياب   ، للتشغيل  املخصصة  العامة 
الشغل  أن  ذلك   ، االنسان  حقوق  من  ثابت  حق  باعتبارها 
احصائي  رقــم  فقط  وليس   ، واملواطنني  للمواطنات  حق 
ال  تنمية  فكل   ، النمو  و  التنمية  احصائيات  يف  يدخل 
احلقوق  و  الشغل  يف  احلق  بضمان  االهتمام  هدفها  يكون 
و  العلمي  و  اجلــيــد  كالتعليم  واالجــتــمــاعــيــة  الشغلية 
اخلدمات  مختلف  و  للجميع   اجليدة  والصحة  العلماني 
و  مآالتها  إلى  االطمئنان  ميكن  ال  الضرورية  االجتماعية 

التخريبية. مبساراتها  التوقع  ال 

الــقــطــاعــات  يف  الــتــوظــيــف  ــن  ع الـــدولـــة  تــخــلــي  إن   •
وتهشيش   ، اخلوصصة  نحو  املتوحش  والتوجه   ، العمومية 
 ، السوق  بحرية  العمل  ورهن  بالعقدة   والتوظيف  الشغل 
على  والقانونية  الدستورية  الناحية  من  الدولة  واقتصار 
رغم  وذلك   ، احلقوق  ضمان  الولوج...بدل  تيسير  عبارات 
والوظيفة  والصحة  الشغل  قطاعات  يف  املهول  اخلصاص 
حدة  تفاقم  من  زاد   ، البالد  حلاجيات  بالنظر  العمومية 

. العمل  يف  االستقرار  عدم  و  الهشاشة  وتكريس  البطالة 

واملراسيم  القوانني  ومختلف   ، القانونية  الترسانة  إن   •
بخلفية  مــحــكــومــة  ــة  ــدول ال ــن  ع الـــصـــادرة  واملــخــطــطــات 
االســتــغــالل لــقــوة الــعــمــل وتــكــريــس هــشــاشــة الــشــغــل يف 
والضيعات  اخلدماتية  والــوحــدات  االنتاجية  املؤسسات 
العمال  وحــقــوق  احلــريــات  وتكبيل  واخلــاصــة  الفالحية 
أجل  من  واحلقوق   املكتسبات  منظومة  وتفكيك  واملوظفني 

فقط. احمللي  و  األجنبي  الرأسمال  إغراء 

على  يقتصر  الرسمي  املوسعة  اجلهوية  مفهوم  إن   •
تسلطية  مقاربة  يف  االمنية  والهواجس  األبــعــاد  تقوية 
واملندمجة  الشاملة  التنموية  املــقــاربــة  ــى  إل ويفتقر   ،
السياسات  إدارة  يجعل  مما  واملواطنني  االنسان  خلدمة 
من  والنفوذ  املال  أصحاب  حماية  على  حريصة  العمومية 
ودعمهما  والسياسي  االقتصادي  نفوذهما  وتقوية  جهة 
السياسية  الــتــعــبــيــرات  وتهميش  ــار  ــص وح االنــتــخــابــي، 
العاملة  الطبقة  عــن  املــدافــعــة  واجلــمــعــويــة  والنقابية 

يتبع يف الصفحة  8
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العديد  أن  حيث  واملقصية  املهمشة  الشعب  فئات  ومختلف 
التنمية  و  الشغل  يف  احلق  أجل  من  املناضلة  اإلطارات  من 
ومن   ، القانونية  االيداع  وصوالت  من  ممنوعة  و  محاصرة 
 ، العمومي  ــالم  االع ومــن  العمومية   القاعات  استعمال 
ممنهج  بشكل  تتعرض  العامة  واحلريات  احلقوق  أن  كما 

االنتهاك. و  للدهس 

املناطقي  للتهميش  نتيجة  الشرقية  اجلــهــة  إن   •
تسجل  التي  اجلهات  من  تعتبر  عقود  منذ  واالجتماعي 
تزخر  ما  رغم  والتشغيل  التنمية  يف  أدنى  معدالت  فيها 
نتيجة  ممكنة  أو  قائمة  متاحة  وإمكانيات  موارد  من  به 
عرضنا  ومندمج  ومتكامل  شمولي  تنموي  مشروع  غياب 
كذلك  الشرقية  املنطقة  تسجل  و   ، أعاله  عوائقه  بعض 
مع  باملقارنة  التشغيل  مــعــدالت  يف  التنقيط  يف  ضعفا 

أخرى. جهات  معدالت  و  الوطني  املعدل 

اجلهة  اقــتــصــاد  على  الــريــعــي  الــطــابــع  طغيان  إن   •
احملــدوديــة  ذات  مهيكلة  الغير  والقطاعات   ، الشرقية 
 ، للتشغيل  املوسمي  والطابع  دائــمــا  كحق  التشغيل  يف 
كالضمان  الشغلية  للحقوق  القانونية  احلماية  وغياب 
الــشــغــل و احلــق  ــوادث  ــ ــني عــلــى ح ــأم ــت االجــتــمــاعــي وال
، وغــيــاب  ــرام احلــد األدنـــى لــألجــور  ــت الــتــقــاعــد  اح يف 
بوعرفة  )منطقة  للرحل  االجتماعية  للحماية  كلي 
البيوت(  ــات  )رب العاطالت  وللنساء   ، فيجيج(  وإقليم 
التسول  متتهن  التي  املقصية  والفئات  املعاقني  وحلقوق 
تكوين  من  الفئات  هذه  ميكن  وال  املختلفة  واالنحرافات 
يف  مخططات  أية  وغياب   ، للتنمية  منتجة  عمل  قيمة 

املجال. هذا 

كبير  جلزء  والرعوي  الزراعي  الفالحي  الطابع  إن   •
الــصــحــراوي  الــطــابــع  و   ، الــشــرقــيــة  اقــتــصــاد اجلــهــة  مــن 
اجلنوب  اجتــاه  يف  خصوصا  ملناخها  الصحراوي  والشبه 
على  والتوفر   ، للموانيء  وبنية  بحرية  واجهة  ووجود   ،
وعلى   ، بدائي   بشكل  تستغل  منجمية  و  معدنية  موارد 
منتجة  فضاءات  وعلى  األحفورية  للطاقة  احتياطات 
لألراضي  عقاري  رصيد  على  التوفر  و   ، البديلة  للطاقات 
الزراعية ، وعلى فرشة مائية مهمة و مصادر مائية ال بأس 
تنموي  تصور  إلى  حتتاج  موارد  كلها   ... ملوية  بحوض  بها 
عناصره  من  واجلهوية  الوطنية  ــذات  ال حــول  متمحور 
يتعرض  الذي  النهب  يوقف  جذري  فالحي  إصالح  امللحة 
يتم  التي  اخلصبة  الزراعية  لألراضي  العقاري  الرصيد  له 
منوذجا...(  ملوية  )حوض  سكنية  جتزئات  إلى  حتويلها 
التعاونيات  تشجيع  و  اجلشعة  العقارية  املضاربة  طرف  من 
واالهــتــمــام   ، واملــعــدمــني  الــفــقــراء  للفالحني  اجلماعية 
سياحة  وخلق   ، والترحال  بالرعي  واحلقوقي  االجتماعي 
"الراقية"  السياحة  جتربة  بدل  وحضارية  اجتماعية 
  ، االقــتــصــاديــة  املــردوديــة  والضعيفة  للبيئة  ــرة  ــدم امل

أوجهه. مختلف  يف  الريع  ومواجهة 

احلقوقية(  ــســاواة  )امل النساء  قضايا  تهميش  إن   •
والطلبة  ــل(   واألم والشغل  والبطالة  )األمية  والشباب 
يف  ــق  احل ــرام  ــت واح الشاملة   بالتنمية  التعليم  )ربــط 
احترام  وضعف  التنموية    البرامج  من  النقابي(  التنظيم 
والفني  الــثــقــايف  ــاج  ــت االن وتهميش   ، الــعــامــة  ــات  ــري احل
املقاربة  على  واالقتصار  والتقدمي   التنويري  واحلقوقي 
الثقافة  ــوارد  مـ وتضخيم  األحـــادي  والــفــكــر  الرسمية 
إمكانية  على  سلبا  ينعكس   ، والوافدة  احمللية  التقليدية 
باجلهة  حقيقي  دميقراطي  تنموي  مشروع  أي  يف  التقدم 

وااليجابي  والعلمي  النقدي   الوعي  مقومات  ويهدد   ،
التهريب. و  الهجرة  وينمي   ، الديني  التطرف  ويكرس 

بني  الشوفينية  النعرات  وتسعير  احلدود  إغالق  إن   •
مغرب  بناء  إرادة  مع  التجاوب  غياب  و  املغاربية  الشعوب 
اجلهوي  والتكتل  الــدميــقــراطــيــة   ــس  أس على  الــشــعــوب 
والتقدم  التنمية  يف  الشعوب  مصلحة  فيه  ملا  والتعاون 
ــدار  وإه  ، والتنمية  التشغيل  تنمية  فــرص  مــن  تقلص 
بدل  للحدود  األمنية  الهواجس  يف  العام  واملــال  الطاقة 
تعتبر  الشرقية  اجلهة  إن   . الشاملة  التنمية  نحو  التوجه 
رؤية  غياب  بفعل  احلدود  إغالق  من  تضررا  األكثر  اجلهة 

والدميقراطية. واملتكاملة  الشاملة  للتنمية  مغاربية 

الشرقية  إن بقاء مليلية يف يد االسبان يحرم اجلهة   •
تنموي  مــشــروع  أي  يف  استراتيجية  بحرية  واجــهــة  مــن 
ضعف  على  ويغطي   . والتهريب  الهجرة  يشجع  و   ، باجلهة 

املنتجة. االستثمارات 

باملعوقات  اقتناعنا  رغم  الدميقراطي  النهج  يف  إننا 
أعاله   املذكورة  للعوامل  نظرا  القائمة  للتنمية  البنيوية  
تغيير  بــأي  اآلن  حلــد  تبشر  ال  والــتــي   ، ــرى  أخ وعــوامــل 
ويف  الشاملة  التنمية  يف  الشعبية  الطبقات  منه  تستفيد 
احلل  بأن  نرى  فإننا   ، للكرامة   الضامن  و  الدائم  التشغيل 
يتطلبه  ما  بني  من  يتطلب  ملعضلةالتشغيل  الدميقراطي 

: واملتوسط   القريب  املدى  على  خطوات  من 

واملتوسط. القريب  املدى  على  مقترحات   •
املضروب  "القانوني"  و  العملي  واحلضر  احلصار  رفع   •
النظر  تشاطر  ال  التي  واحلقوقية  النقابية  االطارات  على 
والتي   ، املواطنني  و  الوطن  قضايا  يف  الرسمية  للتصورات 
ضمنها  ومن  بها  ومعترف  معلومة  حقوق  أجل  من  تناضل 
مواطنة  لكل  للتصرف  قابل  غير  كحق  الشغل  يف  احلــق 
حلملة  الوطنية  اجلمعية   " مقدمتها  ويف   ، ــن  ــواط وم
ألزيد  التنظيم  يف  احلق  من  احملرومة   " املعطلني  الشهادات 
من عقدين من الزمن و من وصوالت االيداع منذ تأسيسها 
املغربية  اجلمعية  ثم  العامة،  املنفعة  بصفة  ومتتيعها 
اآلن  حلد  يتسلم  لم  اجلهوي  فرعها  التي  االنسان  حلقوق 
 ، اإلطارات  من  وغيرها   ،  2016 دجنبر  من  االيداع  وصل 
ورفع احلضر املضروب على العديد من االنشطة  والقاعات 

... العامة  احلريات  إطالق  و   ، العمومية 

استراتيجية  يف  العمومية  للوظيفة  االعتبار  رد   •
اخلوصصة  سياسة  عن  والتخلي   ، والتنمية  التشغيل 
والتوظيف   ، والصحة  كالتعليم  االستراتيجية  للقطاعات 
طبيعة  و  يتناسب  مبا  املعطلني  الشهادات  حلاملي  املباشر 
الــتــخــصــص واعــتــمــاد الــتــكــويــن والــتــكــويــن املــســتــمــر يف 

العمومية. الوظيفة 

• إنشاء تعويضات عن البطالة كما هو الشأن يف الدول 
العيش  تضمن  مبعايير   ، الشغل  يف  احلــق  حتترم  التي 
املؤسساتية  اإلعالة  نسبة  من  والرفع   ، للشباب  الكرمي 
املتقاعدين  و  املتسولني  و  املعاقني  و  املسنني  حقوق  لضمان 
وخلق   . "التسولية"  أو  "اإلحسانية"  املقاربة  عن  بعيدا 

البطالة. المتصاص  صندوق 

، وجــعــلــهــا يف  املــالــيــة  لــقــوانــني  ــة  ــذري مــراجــعــة ج  •
الشاملة  للتنمية  بالنسبة  اجلدوى  ذات  املشاريع  خدمة 

الشباب. تشغيل  شانها  من  التي  واملستدمية 

من  والتقليص   ، العام  املال  ونهب  هدر  نزيف  إيقاف   •

معاشات  وإلغاء  املرتفعة   الكبار  الدولة  وموظفي  أجــور 
وجهوية  وطنية  هيئة  وإنــشــاء   . والبرملانيني  الـــوزراء 
املراقبة  قوانني  وتفعيل   ، العام  املــال  حلماية  مستقلة 
املال العام يف جميع املجاالت. القبلية و البعدية ملصاريف 

: املتوسط  املدى  عىل  يفرتض  كما 

الدولية،  املالية  املؤسسات  مبنطق  التفكير  مع  القطع   •
حول  ومتمحورة  مندمجة  مستقلة  تنموية  سياسة  واتباع 
رأس  وليس  املغربي  االنسان  خدمة  هدفها  الوطنية  الذات 

واحمللي. االجنبي  املتوحش  املال 

عمليات  ووقــف    ، ومـــوارده  الشعب  ــروات  ث حماية   •
. واالستراتيجية  العمومية   للمرافق  اخلوصصة 

• رد االعتبار لدور الدولة يف مجال التشغيل واألوراش 
على  والعمل  الــعــام   القطاع  وترشيد  للتنمية  الكبرى 
عائداتها  وحتويل  املنهوبة  واألراضــي  األمــوال  استرجاع 

والتشغيل. التنمية  خلدمة 

والفوائد  الديون  وإلغاء   ، املديونية  تسديد  رفض   •
عنها. املترتبة 

باملمتلكات،  للتصريح  وشفاف  جديد  قانون  شن   •
االنسانية. ضد  جرائم  االقتصادية  اجلرائم  واعتبار 

األمية  على  النهائي  للقضاء  مستعجل  برنامج  وضع   •
، ومحاربة  ، وحماية املجتمع من االمراض و قلة اخلدمات 

القروي. للعالم  والعزلة  البنيات  تخلف 

الــوظــيــفــة  يف  ــة  ــول ــه امل الـــفـــوارق  مـــن  الــتــقــلــيــص   •
العمومية...

واملواطنات  للمواطنني  الشرائية  القدرة  من  الرفع   •
فرص  ــام  أم املــجــال  وفسح  االقتصادية  الـــدورة  إلنــعــاش 

لتشغيل. ا

يجعلها  مبــا  للجهات  املنظمة  الــقــوانــني  مــراجــعــة   •
مسؤولة  منتخبة  وتنفيذية  تشريعية  هيئة  على  تتوفر 
للمراقبة  وخاضعة   ، للجهة  التنموي  املخطط  وضع  على 
املسؤولية  ــط  رب إطــار  يف  للمحاسبة  وقابلة  الشعبية 

باحملاسبة.

: الخالصة  سبيل  عىل 

البطالة  معاجلة  تتم  أن  تفترض  التشغيل  معضلة  إن 
ــبـــادئ احلــقــوقــيــة والــســيــاســيــة  ــالء املـ ــ مـــن مــنــطــلــق إع
 ، العام  املال  ونهب  الفساد  ترفض  التي  العليا  واالخالقية 
االمور  وهذه  واالستغالل...   ، الوطني  االقتصاد  وتخريب 
دميقراطي  دستور  مدخلها  التي  الشعبية  الرقابة  تتطلب 
يضمن  صياغته  وطــريــقــة  مضامينه  حيث  مــن  شعبي 
سمو  واحترام  واملساواة  والعدالة  واحلرية  الكرامة  فعال 
الدولة  الدين عن  الدولية حلقوق االنسان وفصل  املواثيق 
بالتنمية  التعليم  وربط    ، التعليم  وعن  السياسة  وعن 
االهتمام  محور  املنتجة  الطبقات  وجعل   ، والتشغيل 
الوطنية  التنمية  ضمانات  إن   . تنموي  مشروع  كل  يف 
الشغلية  واحلقوق  والتشغيل  للشغل  املنتجة  واجلهوية 
السياسية  االختيارات  بطبيعة  االرتباط  أشد  مرتبطة 
عدم  اآلن  حلد  القائمة  التجارب  أثبتت  والتي  القائمة 
والدميقراطية  االقتصادي  االقــالع  توفير  على  قدرتها 
هذه  مراجعة  إن   . لبالدنا  الثقافية  والنهضة  السياسية 
البالد. ونهوض  لتنمية  الرئيس  املدخل  هو  االختيارات 

تمتة مقال "التشغيل ، الرؤية والرهاانت واآلفاق"
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سياسات التعاقد يف الوظيفة العمومية
   ال ميكن لشغيلة املؤسسات و االدارات العمومية ان تأمل 
الشيء  الشغل،  فرص  يف  االستقرار  لها  يضمن  مستقبل  يف 
مستقبال  حصوله  من  متأكدة  تكون  ان  ميكنها  الذي  الوحيد 
لزمن  كانت  التي  القطاعات  كل  لتطال  الهشاشة  تعميم  هو 
قريب تضمن نوعا من األمن و االستقرار و الترسيم يف سالليم 

الوظيفة العمومية.

االستقرار  على  الهجوم  من  املتقدمة  املرحلة  هــذه        
سمي  مبا  تقريبا  سنة   15 منذ  بواكيرها  ظهرت  الوظيفي، 
يف   2.04.811 مرسوم  نظمها  التي  و  طوعية،  مغادرة  آنذاك 
2004 باحداث مبلغ تعويض يعادل شهرا و نصف  23 دجنبر 

راغب يف  لكل   )4 املادة   ( 36 شهر  الشهر من االجرة يف حدود 
مغادرة وظيفته قبل سن االحالة على املعاش.

     مبلغ مغر لتفريغ كل القطاعات االجتماعية منأطرها 
الذي  االداري  لالصالح  وصفة  أول  انها  لألبد؛  بعضها  وإعدام 
ضياع  و  درهم   مليون   10483 من  أزيد  الدولة  ميزانية  كلف 
راكمت  التي  الكفاءات  خيرة  من  موظف   38500 من  أزيــد 
جتربة طويلة يف مرافق أساسية كالتعليم و الصحة و الفالحة، 
تلك  خلفت  أفلت)  التقاعد  صندوق  ال  و  أصلحت  االدارة  فال 
وال  درهم(  8ماليير  يفوق  مببلغ  الصندوق  يف  عجزا  املغادرة 
يبشر  الرسمي  اخلطاب  ظل  شغل  فرص  من  استفاد  الشباب 
كانت  آنــذاك  تشاؤما  األكثر  )تقديراته  توفيرها  بامكانية 
طرف  من  شغل(  منصب   40.000 بحوالي  املناصب  هذه  تقدر 
شعبي  قبول  حلشد  ذلك  و  املغادرة  "غنيمة"  من  املستفيدين 

لهذا التخريب. 

باصالح  يسمى  مــا  حــول  املــثــار  الضجيج  كــل  فخلف       
االدارة والوظيفة العمومية وجتويد األداء و تثمني الرأسمال 
البشري وتطوير آليات احلكامة وتفعيل اجلهوية والالمركزية 
لصوت  أقرب  رنني  لها  التي  املفردات  من  وغيرها  والالمتركز 
يكمن  العموميني،  واملرفق  باخلدمة  للنهوض  منه  االنهيار 
على  تقدم  التي  أجورها  وكتلة  البشرية  املوارد  على  الهجوم 
بالنظر  الداخلية  االستثمارات  تقليص  يف  السبب  انها  اساس 
اصالح  وزير  قيام  وما   . العامة  امليزانية  يف  نسبة  من  متثله  ملا 
االدارة و الوظيفة العمومية راهنا بعرض اخلطوط  العريضة 
ملا يسمى  باخلطة الوطنية الصالح االدارة 2021-2018 على 
اال دليل صارخ على ما ينتظر  الدولي باملنطقة  البنك  ممثلة 
املرفق العمومي و شغيلته من تفكيك  يف أفق التخلص النهائي 
االقتصادي  و  السياسي  القرار  ألسياد  أيضا  وحتديدا  منه، 
احلقيقي يف البلد و متييزهم عن املكلفني بتسويغه و أجرأته. 

البلد،  بها  املــخــزن  ــرق  أغ التي  الــقــروض  ثــمــرات  انها       
و ترهنه  السيادي  السياسي  القرار  والتي أضحت قيودا تكبل 
بها  تشرط  الدولية  املالية  املؤسسات  أصبحت  التي  للشروط 
مواصلة نهجها لسياساتها املالية املكرسة للتبعية و االستعمار 
وذلك  واالقتصادية  االجتماعية  ــآزق  وامل التخلف  وتعميق 
لفائدة الكتلة الطبقية املسيطرة على خيرات البلد و مصيره 
نهبه  مــن  واملستفيدة  مصيره،  تقرير  يف  حلقه  ــادرة  ــص وامل

وتفقيره. 

عادت  ما  وشغيلتها  عامة،  خدمة  تعتبر  املدرسة  ماعادت 
ال  القانونية  وضعيتها  صارت  فقد  العام،  املوظف  صفة  حتوز 
تخضع ملقتضيات قانون الوظيفة العمومية و امنا ملبدأ شريعة 
عقد التوظيف املبرم بينهم و بني األكادمييات، و بهذا فقدت 

الوظيفة يف هذا القطاع مبدأ الثبات و االستقرار.

باالستجابة  وااليهام  التحايل  أجل  من  و  جهتها  من        
خصوصا  التعاقد  عليهم  املفروض  األساتذة  الحتجاجات 
أربك  منحى  أولى  مرحلة  يف  النضالية  خطواتهم  اتخاذ  بعد 
والبنك  الــصــنــدوق  أوامـــر  خدمة  على  القائمني  حسابات 
واملنظمة، فان بعضا من "النقابات التعليمية" و حتديدا تلك 
أقالم  وكذا  احلكومة  ألحــزاب  اجتماعية  أدرعــا  تشكل  التي 
ينفق  مبن  االتصال  بحرارة  حبرها  يسيل  التي  الصحافة 

الذين  أحزاب  و  العمومي  الدعم  و  االشهار  صنابير  من  عليها 
ال حول لهم وال ارادة أمام ما يقضي به املخزن، حاولت جاهدة 
العمومية  الوظيفة  على  االجهاز  سياسات  ضحايا  كل  اقناع 
باملغرب، و ذلك بعد اجتماعات مستعجلة للمجالس االدارية 
لألكادمييات بتاريخ 13 مارس 2019 لتعديل النظام االساسي 
عن  تخلت  الدولة  بأن  مــعــدودات،   دقائق  يف  وذلــك  للتعاقد 
املوظفني  على  تنطبق  أضحت  نفسها  الشروط  أن  و  التعاقد 
عاد  ما  األمر  فان  بالتالي  و  املتعاقدين  األعوان  و  النظاميني 
يثير أو يستدعي أي احتجاج او حتى تذمر، كل ذلك باجراء 
بهلواني سخيف عبر تغيير أسماء األعوان املتعاقدين، الذين 
أساتذة  ب"  التعاقد  مشروع  تنزيل  بداية  يف  يعرفون  كانوا 

الكونترا" ليصير االسم مغريا الى حد ما ب" أطر أكادمييات".

فحسب  أيضا،  الصحة  قطاع  شغيلة  ينتظر  املصير  نفس 
املواقع االلكترونية فإن وزارة الصحة  أوردته مجموعة من  ما 
تشتغل راهنا على مشروع قانون للتعاقد لم تفصح بالتحديد 
على جدولة تنزيله، رغم أنه من املتوقع ان تشهد خالل هذه 
حوالي  مع  تعاقدا  اخلاص  القطاع  مع  الشراكة  وباسم  السنة 
2000 عون خدمة مؤقت، ناهيك عما يباشر راهنا من اعداد 

لنصوص تسهل عملية املغادرة " املجانية" بعدما مت توفير كل 
شروط اجناحها بتوفير شروط النبذ من الوظيفة العمومية.

يعد  ال  املتعاقد  الــعــون  فــان  القانونية  الناحية  مــن      
وقد  اجــارة،  بعقد  االدارة  مع  يرتبط  عامال  امنــا  و  موظفا 
املتعاقدين  العاملني  اعتبار  عدم  على  القانوني  الفقه  استقر 
موظفني عموميني وامنا هم يف مركز متوسط بني املوظف ذي 
التعاقدي،  املركز  ذي  اخلاص  القانون  وعامل  الالئحي   املركز 
من  حمايته  ضمانات  كل  من  املتعاقد  يحرم  هش  وضع  وهو 
،ويفتح املجال لبروز املوسميني  واملؤقتني واملساعدين وغيرها 
وضرب  الهشاشة  مع  والتطبيع  االستقرار  عــدم  اشكال  من 
الطرد  من  الرعب  ايقاع  على  والعيش  الوظيفي   األمن  مبدأ 
ملواجهة  العمالة  وتقليص  النفقات  ترشيد  باسم  والتشريد 
و  االداء  تقييم  على  بناء  التسريح  أو  الــطــارئــة،  الــظــروف 

النجاعة و املردودية.

امنا  اداريــا،   اصالحا  يسمى  ما  بأن  بامللموس  يتضح  هكذا 
يسعى  العمومية  للوظيفة  جديد  قانوني  نظام  برنامج   هو 
البورجوازية  ومتكني  مستخدمني،  الــى  املوظفني  لتحويل 
الريعية املستثمرة يف كل مجاالت الربح السريع و غير املكلف 
و املتسم بوحشية مضاعفة، من أطر لم تنفق فلسا واحدا يف 
قطاع  يف  العقود  فسخ  مسألة  وان  خصوصا   ، تكوينها  سبيل 
التعليم أضحت يف النظام اجلديد متاحة ملدراء األكادمييات 

بدون اشعار أو تعويض.

البالد  اليه  ستؤول  ما  تخيل  اللبيب  فللقاريء  ختاما 
متادت  إذا  املجهول  على  مفتوحة  مخاطر  و  وفقر  فساد  من 
املركزيات النقابية يف مسايرتها لهذا التدبير الكارثي للوطن، 
عوض االنخراط اجلدي و املسؤول يف معركة مواجهة مخطط 
كل  ليطال  مجاله  متطيط  و  العمومية  الوظيفة  يف  التعاقد 

املؤسسات و االدارات ...

قاشى كبير

      انها ثمرات القروض 
التي أغرق المخزن بها 

البلد، والتي أضحت قيودا 
تكبل القرار السياسي 

ي وترهنه للشروط  السياد
التي أصبحت المؤسسات 
المالية الدولية تشرط بها 

مواصلة نهجها لسياساتها 
المالية المكرسة للتبعية 

واالستعمار

امللف
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نظرية  قضايا 

وثيقة حول مسألة األممية يف ظروف عرصنا
اللينيينية"  املاركسية  واملنظمات  االحزاب  "ندوة  نشرت 
وتعميما  عصرنا"  ظروف  يف  االممية  مسالة  "حول  وثيقة 
هنا  ننشر  املوضوع  حول  واسع  نقاش  فتح  اجل  من  للفائدة 
احللقات  تليها  ان  على  الوثيقة  هذه  من  الثانية   احللقة 

. القادمة  اعدادنا  يف  االخرى 

األممية؟ ملاذا   -

وخلفيات  بواعث  عن  نتحدث  حني  بجديد  نأتي  ال  نحن 
واجلهود  املواقف  لتوحيد  إطارا  باعتبارها  األممية  إيجاد 
االشتراكية.  ــثــورة  وال العاملة  الطبقة  قضية  أجــل  مــن 
من  بــلــدانــهــا،  مــن  ــزء  ج هــي  الــعــامــلــة  الطبقة  أن  صحيح 
أن  البّتة  ينفي  ال  ذلك  لكن  اخلاصة،  وظروفها  أوضاعها 
واملفقرين،  الكادحني  جيش  من  وكجزء  كطبقة  العمال 
وهذا  احلــاالت،  عديد  يف  التماثل  حّد  أوضاعهم  تتشابه 
تطور  حتكم  التي  القوانني  أن  إلى  يعود  والتماثل  التشابه 
املنظومة  حتكم  التي  القوانني  نفسها،وأن  هــي  املجتمع 
وحــدت  الرأسمالية  إن  نفسها.  هــي  الــســائــدة  الطبقية 
طبقة  هي  واالستغالل،  واالستثمار  للسوق  كفضاء  العالم 
انها  تقودها،  التي  واألهداف  اخللفيات  زاوية  من  موحدة 
كما  األقصى  والربح  الربح  بقانون  محكومة  مكان  كل  يف 
حّولت  االحــتــكــاري  عصرها  يف  لينني،والرأسمالية  قــال 
ــداف،  واألهـ املــصــالــح  بنفس  محكومة  قــريــة  ــى  إل الــعــالــم 
هي  العمالقة  واملالية  االقتصادية  واملؤسسات  والشركات 
العالم  من  مكان  كل  يف  وتستغل  تستثمر  كونية  مؤسسات 
باعتبارها  األرضية  الكرة  يف  املنتشرة  فروعها  خالل  من 
من  للعمال  توحيده  على  ــادة  زي ــاع  األوض هــذا  إن  سوقا. 
مطالبهم،  ثمة  ومــن  وأوضــاعــهــم  ظروفهم  تشابه  خــالل 
يخوضه  الــذي  الطبقي  النضال  أهمية  أبــرز  أيضا  فانه 
باسم  يتّم  نضاال  باعتباره  مؤجرهم  ضد  بلد  أي  يف  العمال 
ضد  نضال  انه  منظموه،  هم  كونهم  رغم  البلد  ذلك  عمال 
فيه  يجري  الذي  املكان  عن  النظر  بقطع  الرأسمالي  املركز 
تتأكد  حجمها  كان  مهما  مكاسب  ولتحقيق  النضال،  ذلك 
عمال  بني  املشترك  النضال  أهمية  امللموسة  بالتجربة 

الرأسمالية.  اإلنــتــاج  ــروع  ف يف  ــرى  أخ وبــلــدان  البلد  هــذا 
وتلقائيا  عفويا  تخلق  لكونها  وإضافة  النضاالت  هذه  إن 
حالة  تدريجا  تخلق  فإنها  والتساند،  التضامن  من  حالة 
ما  وينتصر  ينجح  لن  ما  بلد  عمال  نضال  أن  الوعي  من 
لذلك  ــر.  آخ ــرع  ف يف  ــر  آخ بلد  عــمــال  بنضال  يرتبط  لــم 
مثلها  وأممية،  كونية  عاملية،  طبقة  هي  العاملة  فالطبقة 
هذه  إلى  االنتباه  إن  وعاملي.  كوني  هو  الذي  استغاللها  مثل 

ونضال  لتفكير  األولــى  البدايات  ومنذ  مبكرا  مّت  الفكرة 
من  آنفا  املذكورة  التجارب  تشكلت  ولئن  وأجنلز.  ماركس 
احلرب  بعد  ما  منذ  وجدت  ولئن  الثالث،  األمميات  خالل 
)الكومنفورم،  والتواصل  للتنسيق  أطر  الثانية  العاملية 
انهيار  بعد  مــا  ــاع  أوضـ ــان  ف ونـــضـــال"...(،  "وحـــدة  مجلة 
الشرقي،  للمعسكر  النهائي  والتفكك  السوفياتي  االحتاد 
جديدة  أوضــاع  يف  جديدة  مهمات  الشيوعيني  هلى  طرح 
نظام  وقــيــام  بالعالم  االمــبــريــالــي  بــاالســتــفــراد  اتسمت 
االجتماعية  املكاسب  فيه  تراجعت  واحد  قطب  ذي  عاملي 
الهجمة  فيه  وتصاعدت  والكادحني،  للعمال  والسياسية 

مريع  تراجع  مع  االشتراكي  الفكر  على  اإليديولوجية 
حركة  وملجمل  الوطني  التحرر  وحلركة  الثورية  لألحزاب 
لألحزاب  شامل  انهيار  مع  واالجتماعي  الطبقي  النضال 
يف  الشرقي  املعسكر  بعواصم  ارتبطت  التي  التقليدية 

بكني.  و  موسكو 

كانت  املزعوم  بانتصارها  العاملية  الرأسمالية  نشوة  لكن 
الطبقية  النضاالت  ،وسرعان ما عادت  نشوة عابرة وظرفية 

تنطلي  التابعة،ولم  البلدان  ويف  املركز  دول  يف  لوتيرتها 
االيدولوجيا"  و"نهاية  اجلــديــد"  العاملي  "النظام  فكرة 
األمر  يف  غرابة  وال  االشتراكية"...،  "نهاية  بها  املقصود 
الرأسمالي  النظام  تشق  التي  املستعصية  التناقضات  ألن 
التراجع  بفعل  احتدمت  هي  بل  حالها،  على  بقية  العاملي 
واالشتراكية  العمالية  احلركة  راكمتها  التي  املكاسب  عن 
احمللي  مستواها  على  الرأسمالية  وتناقضات  وهناك،  هنا 
قوى  مع  املال  رأس  فتناقض  التفاقم،  بصدد  هي  والدولي 
املــال،  رأس  املتنامي  اجلشع  بحكم  تصاعد  يف  هو  العمل 
وآلية.  حتمية  كنتيجة  العمل  لقوى  املمنهج  والتفقير 
العاملي  االحتكاري  الرأسمالي  النظام  بني  التناقض  أن  كما 
مطرد  تفاقم  يف  املضطهدة  واألمم  الشعوب  و  الطبقات  وبني 
كما  سلفا.  املذكورة  املال  رأس  وسمات  خصائص  نفس  بحكم 
تصاعد  يف  ومؤسسات  دوال  املال  رأس  مراكز  بني  الصراع  أن 
بلغ  الصراع  أن  بل  والسيطرة،  الهيمنة  بسط  ألجل  مستمر 
والتجمعات  ــدول  ال كبريات  بني  كبيرة  مستويات  اليوم 
وثرواتها،  الشعوب  مقدرات  على  اليد  لوضع  االحتكارية 
أكثر  يف  تتفاقم  العسكري  والــصــدام  احلــرب  نــذر  وهاهي 
سباق  وقع  على  اليوم  يعيش  والعالم  العالم،  يف  مكان  من 
الشعوب  استحقاقات  حساب  على  القوة  واستعراض  التسلح 
الثروة  لتكديس  حقوقها  تستهدف  التي  املفقرة  والطبقات 
هذا  إن  الهيمنة.  ونـــوازع  احلــروب  ميزانيات  ومضاعفة 
توصيف  انه  انتقائي،  وال  ارادوي  وال  ذاتي  ليس  التوصيف 
من  البرجوازيني  بعض  عند  حتى  صــداه  جند  موضوعي 
فان  الشيوعيون  نحن  وبلغتنا  وباحثني.  وصحفيني  خبراء 

ن  األمر أل بة في  ا وال غر
المستعصية  التناقضات 

أسمالي  الر النظام  التي تشق 
بل  بقية على حالها،  العالمي 

اجع عن  التر بفعل  احتدمت  هي 
الحركة  اكمتها  ر التي  المكاسب 

اكية هنا  االشتر و العمالية 
وهناك

يتبع يف الصفحة 13 
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 القضية الفلسطينية قضية وطنية
يف  يتمثل  ال  الفلسطينية  القضية  مــن  موقفنا  أن 
معركة  أن  اعتبار  حد  إلى  يتعداه  بل  فقط،  معها  التضامن 
شعوب  كل  ومعركة  أيضا  معركتنا  هي  الفلسطيني  الشعب 
االمبريالية  هيمنة  من  حتررها  أجل  من  العربي  العالم 
احمللية  الرجعية  األنظمة  ومــن  أمريكا  بقيادة  الغربية 
الفلسطيني  الشعب  نصرة  أجل  من  نضالنا  إن  لها.  التابعة 
الكيان  مــع  للتطبيع  الــتــصــدي  يف  وهــنــا،  اآلن  يتمثل، 
التي  واحلمالت  املــبــادرات  كل  يف  واالنــخــراط  الصهيوني 
كنظام  وفضحه  عليه  العقوبات  وإنزال  عزله  إلى  تهدف 
استئصال  على  يعمل  لكونه  العنصري  امليز  نظام  من  أخطر 
تكثيف  أن  هويته.  ومحو  أرضــه  من  الفلسطيني  الشعب 
وتيرة  تسارع  مواجهة  يف  بالغة  أهمية  يكتسي  هذا  نضالنا 
الصهيوني،  الكيان  مع  املنطقة  أنظمة  من  عــدد  تطبيع 
استراتيجي  حتــالــف  يف  خليجية  أنظمة  انــخــراط  بــل 
املنطقة،  يف  اإليراني  التوسع  مواجهة  ذريعة  حتت  معه 
القضية  إقبار  أجل  من  حتاك  التي  للمؤامرات  والتصدي 

القرن(. )صفقه  الفلسطينية 

قضية  "فلسطني  مبوضوع  تكليفي  على  املنظمني  أشكر 
بدأت  التي  األفكار  بعض  لدحض  مناسبة  ألنها  وطنية" 
الصراع  خــوض  يف  تقاعسه  بسبب  اليسار  إلــى  تتسرب 

احلداثة. بعد  ما  وفكر  اللبرالي  الفكر  ضد  الفكري 

يسعى،  ــذي  ال الــطــرح  نقد  اإلطـــار،  هــذا  يف  الــهــام،  مــن 
املوقف  أن  فكرة  ترسيخ  إلى  تام،  بوعي  أو  نية  حسن  عن 
التضامن،  موقف  هو  الفلسطينية  القضية  من  السديد 
نير  حتت  الــرازحــة  الشعوب  كل  مع  التضامن  غــرار  على 
هذا  خطورة  ولعل  واالضطهاد.  واالستغالل  االستبداد 

نفسه. اليسار  يخترق  أصبح  كونه  يف  هي  الطرح 

املاركسية- احلركة  اعتبرت  الطرح،  هذا  عكس  وعلى 
وطنية.  قضية  الفلسطينية  القضية  املغربية  اللينينية 
وانــخــرط  طــرفــهــا  مــن  كبير  بــاحــتــضــان  حظيت  ولــذلــك 
ــل أشــكــال  ــاس يف ك ــم مــنــاضــلــوهــا ومــنــاضــالتــهــا بــقــوة وح
ضد  املسلح  الكفاح  يف  االنخراط  ذلك  يف  مبا  لها،  الدعم 
الدميقراطي،  والنهج  واالســتــشــهــاد.  الصهيوني  الــعــدو 
كــاســتــمــراريــة فــكــريــة وســيــاســيــة لــلــحــركــة املــاركــســيــة-
من  ينطلق  الذي  الطرح  هذا  يتبنى  املغربية،  اللينينية 
بالنسبة  الفلسطينية  القضية  خلصوصية   دقيق  حتديد 

أجمع. والعالم  ملنطقتنا 

ملنطقتنا،  بالنسبة  الفلسطينية،  القضية  خصوصية  إن 
أما  الصهيوني.  الكيان  فيها  يلعبه  الذي  الدور  يف  تتمثل 
أجمع،  للعالم  بالنسبة  الفلسطينية،  القضية  خصوصية 

الصهيوني. الكيان  طبيعة  يف  فتكمن 

االمبريالية  مــن  عــضــوي  ــزء  ج الصهيوني  فالكيان 
األوســط،  الشرق  شعوب  ضد  للعدوان  أساسية  وقــاعــدة 
اإلمبريالية  هيمنة  لضمان  الــعــربــي،  الــعــالــم  وخــاصــة 
تقرير  يف  حقها  مــن  وحــرمــانــهــا  املنطقة  على  الغربية 
املستمر  ــدوان  ــع ال محطات  بــأهــم  هنا  ولــنــذكــر  املــصــيــر. 
الثالثي  ــدوان  ــع ال منطقتنا:  عــلــى  الصهيوني  للكيان 
حرب   ،1956 يف  مصر  على  وإسرائيل(  وفرنسا  )بريطانيا 
والغزو  العدوان  واألردن،  وسوريا  مصر  ضد   1967 يونيو 
وتونس  والعراق  سوريا  على  االعتداءات  للبنان،  املتكرر 
واملناهضني  الفلسطينيني  للقادة  املتعددة  واالغتياالت 

كمثال(. بركة  بن  لالمبريالية)املهدي 

ــكــيــان الــصــهــيــونــي يــدعــم األنــظــمــة الــرجــعــيــة يف  وال
وإضعافها  مجتمعاتنا  اخــتــراق  ــى  إل ويسعى  منطقتنا 
تسعير  خـــالل  ــن  م الــطــبــيــعــي  محيطها  ــن  ع ــا  ــاده ــع وإب

واإلثنية. واملذهبية  والطائفية  الدينية  التناقضات 

من  الــوطــنــي  لــتــحــررنــا  عـــدو  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان  إن 
املنطقة  لشعوب  عدو  إنه  الغربية.  اإلمبريالية  السيطرة 
فإن  ولذلك،  وحده.  الفلسطيني  الشعب  عدو  وليس  كلها 

والبناء  الوطني  التحرر  أجــل  من  املغربي  الشعب  نضال 
الرجعية  ــد  ض نــضــال  ــو  ه واالشــتــراكــيــة  الــدميــقــراطــي 
أدوات  أهم  أحد  تشكل  التي  والصهيونية  واإلمبريالية 
نضالنا  إن  منطقتنا.  على  الغربية  اإلمبريالية  السيطرة 
مشترك:  ــدو  ع ضــد  نــضــال  هــو  الصهيوني  الــكــيــان  ضــد 
ولذلك،  والصهيونية.  العربية  والرجعية  اإلمبريالية 
املغربية،  اللينينية   - املاركسية  احلركة  غرار  على  نعتبر، 

وطنية. قضية  الفلسطينية  القضية  أن 

حتريرها  أي  فلسطني،  حتــريــر  أن  يعني  سبق  مــا  إن 
ليس  املنطقة،  يف  لإلمبريالية  أداة  كأهم  الصهيونية  من 
شعوب  عاتق  على  يقع  بل  وحدهم  بالفلسطينيني  منوطا 
جزء  الصهيونية  ضد  نضالنا  فإن  لذلك  كافة.  املنطقة 
وال  اإلمبريالية.  من  الوطني  التحرر  أجل  من  نضالنا  من 

الصهيونية. دحر  بدون  ألوطاننا  حترر 

ليس  العربي  العالم  شعوب  توحيد  فإن  أيضا،  ولذلك 
ليس  متليها،  تاريخية  ضـــرورة  هــو  بــل  عاطفيا  شــعــارا 
املشتركني،  الثقافة  و  اللغة  و  والتاريخ  اجلغرافيا  باألساس 
الغربية  اإلمبريالية  األعـــداء:  نفس  ضــد  النضال  بــل 
الغربية  فاإلمبريالية  احمللية.  والرجعية  والصهيونية 
العالم  على  سيطرتها  تأبيد  إلــى  الوسائل  بكل  تسعى 
باستعمال  و/أو  املباشر  العسكري  بالتدخل  إما  العربي، 
و/ لها  عسكري  وذراع  متقدمة  كقاعدة  الصهيوني  الكيان 

عسكري  و  سياسي  كاحتياطي  احمللية  الرجعية  األنظمة  أو 
كما  اخلليجية.  النفطية  لألنظمة  بالنسبة  مالي  حتى  و 
العالم  شعوب  صراع  قلب  يف  الفلسطينية  القضية  وضع  أن 
أو  اعتباطيا  يكن  لــم  الوطني  التحرر  أجــل  مــن  العربي 
يلعبه  الذي  بالدور  عميق  وعي  عن  تعبير  هو  بل  عاطفيا 
الغربية،  اإلمبريالية  إستراتيجية  يف  الصهيوني  الكيان 
عام  بشكل  األوســط  الشرق  يف  األمريكية،  مقدمتها  ويف 
من  ــزء  ج الــكــيــان  فــهــذا  خــاص.  بشكل  الــعــربــي  الــعــالــم  و 
السيطرة  و  ــرب  احل قــوى  ومــن  الرأسمالية  العوملة  قــوى 
وخاصة  ــط  األوس الشرق  عــوب  ضد  املوجهة  واالحــتــالل 
ليس  و  كلها  الشعوب  هذه  عدو  إذن  فهو  العربي.  العالم 
اختزال  ميكن  ال  السبب  لهذا  و  وحده.  الفلسطيني  الشعب 
التضامن  يف  الفلسطينية  بالقضية  الشعوب  هذه  عالقة 
ذلك  يف  مبا  البعض،  يسعى  كما  الفلسطيني-  الشعب  مع 
يتعداه  بل  تكريسه-  إلى  العربي،  العالم  يف  اليسار  وسط 
الصهيوني  الكيان  وهــو  مشترك  عــدو  ضــد  النضال  إلــى 
ويعمل  الفلسطيني  الشعب  استئصال  إلــى  يسعى  الــذي 
احمللية  الرجعية  ومبساعدة  الغربية  لإلمبريالية  كــأداة 
تقرير  يف  حقها  من  العربي  العالم  شعوب  حرمان  أجل  من 
توحيد  إن  واالستغالل.  االستبداد  من  واإلنعتاق  املصير 
اجلغرافيا  إلــى  إضافة  تفرضها،  ــرورة  ض العربي  العالم 
نفس  ملواجهة  ممكنة  قوة  أكبر  تشكيل  واللغة،  والتاريخ 
االمبريالية  لصالح  املختل  القوى  ميزان  وتغيير  ة  األعداء 
الكبير،  املغرب  بناء  إن  العربية.  والرجعية  والصهيونية 

شعوبه  وحترر  االجتاه،  هذا  يف  جبارة  خطوة  يشكل  الذي 
العربية  والرجعية  والصهيونية  االمبريالية  هيمنة  من 
تتفنن  التي  االمبريالية  أن  يظن  من  واهم  واحدة.  مسيرة 
من  التضخيم  بواسطة  خاصة  الشعوب،  وحدة  تفتيت  يف 
يف  الطبقي،  الــصــراع  حساب  على  الهوية  حــول  الــصــراع 

لها. تابعا  كان  ولو  الكبير،  املغرب  بناء  مصلحتها 

العربي  العالم  يف  الوطني  التحرر  حركات  فشلت  لقد 
وهي  الشعوب  أجلها  من  ناضلت  التي  األهداف  حتقيق  يف 
الرجعية  و  والصهيونية  اإلمبريالية  هيمنة  من  التحرر 
الدميقراطية  وبــنــاء  والــكــمــبــرادور(  اإلقــطــاع  احملــلــيــة) 

املنطقة. شعوب  وتوحيد 

البرجوازية  الطبيعة  هو  الفشل  هذا  يفسر  ما  ولعل 
ذلك  يف  مبا  املنطقة،  يف  الوطني  التحرر  حركات  لقيادات 
النظام  يف  االندماج  عن  تبحث  جعلتها  والتي  فلسطني،  يف 
الهيمنة  تكرس  وبالتالي  التابع،  موقع  من  الرأسمالي، 
الطبقة  من  خوفها  أدى  كما  املنطقة.  على  اإلمبريالية 
توافقات  عن  البحث  إلى  إما  الكادحني،  وعموم  العاملة 
هؤالء  لصالح  الغالب،  يف  تكون،  واإلقطاع  الكمبرادور  مع 
اللجوء  أو  والصهيونية،  اإلمبريالية  طرف  من  املدعومني 
التبعية  رسخت  الــقــيــادات  هــذه  أن  أي  االنــقــالبــات،  إلــى 
والدميقراطية.  احلــريــة  عــوض  والطغيان  واالســتــبــداد 
توحيد  يهمها  ال  قطرية،  كبرجوازيات  فإنها،  وأخــيــرا، 
الهيمنة  إلى  منها  واحدة  كل  تسعى  ما  بقدر  املنطقة  شعوب 
كلها  املنطقة  وخيرات  أسواق  يف  التحكم  وبالتالي  عليها، 
هذه  وتــدخــل  الــرأســمــالــي.  النظام  يف  موقعها  لتحسني 
إذن  فهي  بينها.  فيما  صــراع  يف  بالنتيجة  البرجوازيات 
العربي.  العالم  شعوب  توحيد  عامل  وليست  تفرقة  عامل 
األحياء  وكادحو  واملعدمني  الصغار  والفالحني  العمال  إن 
دحــر  عــلــى  الــقــادرة  االجــتــمــاعــيــة  ــقــوة  ال هــم  الشعبية 
العالم  وحدة  وبناء  والصهيونية  والرجعية  االمبريالية 
واإلحلاق  االستعالء  ينبذ  دميقراطي  أساس  على  العربي 
ويضمن  الــوحــدة،  ــار  إط يف  بالتعددية  ويقر  واإلقــصــاء 
تقرير  يف  حقها  للمنطقة  املــكــونــة  املختلفة  للشعوب 
منفتح  مشروع  املستويات،  كل  على  وازدهــارهــا  مصيرها 
ومتأن  دقيق  تقييم  من  انطالقا  االشتراكي  األفــق  على 
يف  الفاعل  االنخراط  ومن  االشتراكية  بناء  جتارب  لفشل 
مصالح  إلى  املنحاز  التقدمي  الفكر  تطوير  أجل  من  املجهود 
مهمة  ولذلك،أصبحت  الكادحني.  وكافة  العاملة  الطبقة 
أكثر  ملحة،  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  أحزاب  بناء 
من أي وقت مضى، مع استسالم أغلبية االنظمة يف املنطقة 

معه. تطبيعها  تسارع  ترسمه  الذي  الصهيوني  للعدو 

بالشعوب  مقارنة  الفلسطينية،  القضية  خصوصية  أما 
الفلسطيني  الشعب  كون  يف  فتتمثل  األخــرى،  املضطهدة 
مهدد يف وجوده وهويته. فهو يتعرض الحتالل استئصالي 
ذالك  يف  مبا  السابقة،  اإلحتالالت  عن  يختلف  وألبارتهيد 
عدا  -ما  إفريقيا  جنوب  يف  البائد  العنصري  امليز  نظام 
أدى  الذي  األوروبيني  طرف  من  الشمالية  أمريكا  احتالل 
شيئا  يستولي،  الصهيوني  الكيان  احلمر.  الهنود  إبادة  إلى 
املستعمرات  إقامة  الفلسطينية)  األرض  كامل  على  فشيئا، 
متثل  ال  أنها  العلم  مع  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  يف 
جاهدا  ويسعى  الفلسطينية(  األرض  من  بسيط  جزء  سوى 
بطبيعته،  الصهيوني،  املشروع  إن  فلسطني.  تهويد  إلى 
الفلسطينيني.  والهوية  للوجود  نقيض  عنصري  مشروع 
الفلسطينية  القضية  من  العالم  شعوب  فموقف  لذلك، 
مضطهدة  شعوب  مع  التضامن  عن  جذريا  يختلف  أن  يجب 
لالستئصال  تتعرض  ال  لكنها  والقهر  االستبداد  من  تعاني 
احلقيقي  التضامني  املوقف  إن  هويتها.  وضرب  أرضها  من 
النضال  يف  يتمثل  أن  يجب  الفلسطينية  القضية  مــع 
الدميقراطية  الــدولــة  وبــنــاء  الصهيونية  هــزم  أجــل  مــن 
واملسلمون  اليهود  اجلميع:  فيها  يتعايش  التي  العلمانية 

معتقداتهم. كانت  مهما  وغيرهم،  واملسيحيون 

عبد اهلل احلريف 
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معضلة التشغيل يف صفوف النساء باملغرب
حقوق  منظومة  يف  محورية  مكانة  الشغل  يف  احلق  يحتل 
اإلنسان إذ يعتبر حق اقتصادي واجتماعي أساسي يستحيل 
بدونه متتع اإلنسان بباقي احلقوق، وهذا ما تنص عليه أهم 
العاملي  اإلعــالن   23 )املــادة  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات 
6 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق  – املادة  حلقوق اإلنسان 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية(. إال أنه على الرغم من 
تزال  ال  ذكرناها  التي  والقوانني  واملعاهدات  االتفاقيات  كل 
مستمر  تزايد  يف  املغرب  يف  والفقر  والهشاشة  البطالة  دائرة 
بفعل  سوءا  وضعهن  يزداد  اللواتي  النساء  صفوف  يف  خاصة 
بعد  كبير  بشكل  بارزا  أصبح  ما  وهو  والتهميش  العطالة  واقع 
اجتياح الفيروس التاجي للمغرب وما صاحبه من تدبير سيء 
التي  الرجعية  األفكار  بفعل  سواء  أو  السلطات،  طرف  من  لها 
تنشرها  املتطرفة  التيارات  وبعض  السياسي  النظام  زالت  ال 

داخل املجتمع املغربي.
مجال  يف  العمومية  السياسات   •  

التشغيل يف صفوف النساء ابملغرب:

التشغيل  مجال  يف  سياسات  عدة  املغربية  الدولة  نهجت 
القطاعات  املتعدد  المتكني   " "برانمج  ك  باملرأة  عالقة  لها  التي 
2008، وأيضا ما يسمى  ملناهضة العنف املبين عىل النوع" سنة 
التي   2012-2016 ــرام"  إك للمساواة  الحكومية  "الخطة  ب 
و إطالق  8 مجاالت  و156إجراء موزعة على  24 هدف  تشمل 
أفق  يف  للنساء  االقتصادي  للمتكني  املندمج  الوطين  "الربانمج 

."2030

هناك  أن  يعتقد  قــد  البراقة  العناوين  لهذه  والــقــارء   
من  النساء  لتمكني  املخزنية  للدولة  حقيقية  إرادة  فعال 
لهذه  احلقيقية  للخلفيات  القراءة  أن  حني  يف  اجليد،  الشغل 
تكريس  هو  منها  الهدف  أن  سيتبني  الطبقية  السياسات 
املشتغالت  والنساء  عامة  بصفة  األجــراء  وســط  الهشاشة 
بصفة خاصة وأيضا الهدف هو تكوين آالف النساء بإمكانيات 
للباطرونا  باالشتغال  فقط  لهن  تسمح  مبا  محدودة  تقنية 
بأجور منخفضة وعدد ساعات كثيرة، فمثال الهدف احلقيقي 
هو  للنساء  االقتصادي  للتمكني  املندمج  الوطني  للبرنامج 
مضاعفة عدد اخلريجات مدارس التكوين املهني واملعروف أن 
فقط  تكفيهم  التي  املهارات  سوى  له  تقدم  لن  املؤسسات  هذه 
أن  أي  والباطرونا  البورجوازية  يد  يف  آالت  إلى  يتحولوا  ألن 

هاته املؤسسات ستؤهلهن ألن يستغلوا على أكمل وجه.
• معطيات وإحصائيات حول وضعية النساء   

يف سوق الشغل:
جد  أوضــاع  أعــاله  إليها  املشار  الطبقية  السياسيات  نتج 

الصادرة  الرسمية  التقارير  حتى  تبني  إذ  وخطيرة  كارثية 
الشغل  سوق  يخص  فيما  للتخطيط  السامية  املندوبية  عن 
باملغرب عن ارتفاع معدل البطالة ب %3،3 ما بني سنة 2019 
بلغ  الشغل  سوق  خــارج  النساء  عدد  أن  أضافت  كما  و2020 
البالغات  النساء  مجموع  من   79،2% يعادل  مبا  مليون   10،7
للنساء  اإلجمالي  العدد  ويبلغ  فوق،  فما  سنة   15 العمر  من 

النشيطات )فوق 15 سنة( 13،6 مليون.
تتسم  الشغل  ســوق  اجتــاه  النساء  وضعية  يخص  وفيما 
صفوفهن  يف  النشاط  معدل  بلغ  حيث  االقتصادي  بالضعف 
جتذر  كما  سنة،  خالل   21،9% مقابل   2020 سنة   20،8%
اإلشارة أنه من بني 10،5 مليون نشيط مشتغل جند 2،4 مليون 
%2،6سنة  مقابل   2020 سنة   22،7% أي  فقط  نساء  منهن 

2019 أي 23،5%.

مبقدار  انخفض  النساء  عند  الشغل  معدل  أن  أضافت  كما 
نقطتني مئويتني بني %17،5 سنة 2020 مقابل %19,5 سنة 
بارتفاع  يرتفع  للنساء  الشغل  معدل  أن  أبــرزت  كما   ,2019

السن ولكنه يتراجع ابتداء من 45 سنة فما فوق حيث انتقل 
إلى %,76 )مقابل % 3,9 خالل سنة 2019( بالنسبة للنساء 
18,8)مقابل   % إلى  سنة  و24   15 بني  ما  العمر  من  البالغات 
مسجال  فوق،  فما  سنة   45 يبلغن  للواتي  بالنسبة   )%7،19
أعمارهن  املتراوحة  النساء  لدى   )%23,8 )مقابل   %20,8
النساء  لــدى   )%26 )مقابل  سنةو23,6%  و34  بني25  ما 

املتراوحة أعمارهن ما بني 35 و44 سنة.
أكثر  فقدت  فقد  النساء،  عمل  ساعات  لعدد  بالنسبة  أما 
العدد  تراجع  حيث   2019 سنة  مقارنة   )53  %( النصف  من 
 90 للنساء من  الفعلية  العمل األسبوعية  اإلجمالي لساعات 
 2019 سنة  خالل  أسبوعيا(  ساعة   35 )مبعدل  ساعة  مليون 
خالل  أسبوعيا(  ساعة   18 مبعدل  )أي  ساعة  مليون   42 إلى 

سنة 2020.
الشباب،  فئة  من  نسبيا  املشتغالت  النشيطات  وتتشكل 
يتميزن  كما  سنة،   35 من  أقل  يبلغن  منهن  أن%33,6  حيث 
 10 بني  من  نشيطات  نساء   6 يقارب  )مــا  التكوين  بضعف 

)58,5%( ال يتوفرن على أية شهادة(. 

بقطاع"  قــويــا  حــضــورا  املشتغالت  النشيطات  تسجل 
43,3% من مجموع النساء  الفالحة، الغابة والصيد" بنسبة  
بنسبة   " اخلدمات  بقطاع"  متبوعا  املشتغالت،  النشيطات 
مجموع  من   %13,8 بنسبة   الصناعة  قطاع"  ثم   %42,4

املشتغالت. النشيطات 
يشتغلن   )%35,3( املشتغالت  النشيطات  ثلث  من  أكثر 

والصيد.  الغابة  الفالحة،  يف  يدويات  أوعامالت  كعامالت 
املهن  عــامــالت  أو  فــالحــات،  غير  يــدويــات  كعامالت   %14
الصغرى، 12,4% كمستخدمات 11,3% كحرفيات أو عامالت 
املهن  أعضاء  أو  كأطرعليا   %8,8 احلرفية  املهن  يف  مؤهالت 
الفالحيون،صيادو  املشتغلون  7,8% ضمن مجموعة  و  احلرة، 

السمك، الغابيون والقناصون.
خالل سنة 2020، بلغ حجم النساء يف وضعية بطالة 439 
للعاطلني.  29,7% من احلجم اإلجمالي  أي بنسبة  امرأة  ألف 
مع  مقارنة  النساء  صفوف  يف  أكثر  متفشية  البطالة  وتبقى 
الرجال، حيث يصل معدل البطالة لديهن إلى % 15,6 )مقابل 
)مقابل  الرجال  لدى  و%11,3   )2019 سنة  خالل   %11,1
يقارب  باملدن  لديهن  املسجل  البطالة  معدل  أن  كما   .)%7,2

ضعف نظيره لدى الرجال، على التوالي 23,3% و%13,2.
أكثر من 7 نساء عامالت من بني 10 ) 76,9%( يقل عمرهن 
على  يتوفرن   )82,6  %(  10 بني  من   8 من  وأكثر  سنة   35 عن 

شهادة.
 ثلثي النساء العاطالت )% 64,5 مقابل 45,2%  بالنسبة 
و%54  األقــل  على  سنة  ملــدة  بطالة  حالة  يف  هن  للرجال( 
بالنسبة    %33,6 )مقابل  مرة  ألول  عمل  عن  الباحثات  من 

للرجال(. 
• وهم اإلصالحات لتوفري فرص الشغل للنساء:

املتعلقة  واالحــصــائــيــات  املعطيات  مــن  إذن  نستخلص 
ليس  والبرامج  اخلطط  كل  أن  النساء  صفوف  يف  بالتشغيل 
يف  احلق  يف  النساء  حلاجيات  االستجابة  عن  وفقط  عاجزة 
الشغل  مفهوم  تغيير  خالل  من  القار  للعمل  مدمرة  بل  الشغل 
مع  خاصة  هشاشة  من  يصاحبه  ومــا  اخلوصصة  وتكريس 
نفسها  العمومي  التوظيف  لقطاعات  املقاولة  منطق  اجتياح 

)التشغيل بالتعاقد منوذج( .
اخلاص  بالقطاع  العامالت  النساء  لوضعية  أيضا  نشير 
تتصف  أنها  املهيكل  غير  والقطاع  والفالحي(  )الصناعي 
الشغل  مدونة  مقتضيات  تطبيق  غياب  عن  ناهيك  بالكارثية 
– غياب  القانونية  العمل  – زيادة يف ساعات  )تقليص االجور 
يف  النساء  حماية  غياب   - الصحية  والتغطية  العمل  عقود 
بشكل  برز  الذي  الشيء   )... االمومة  حماية  غياب   – العمل 
الذي  املغرب  كــورونــا  فيروس  اجتياح  بعد  خصوصا  واضــح 
يوم  كل  العامالت  تعيشه  الذي  املرير  والواقع  املستور  كشف 
بالدار  الصناعي  القطاع  عامالت   - شتوكة  عامالت  )حالة 

البيضاء...(.
• راهنية الحزب العمايل الثوري:  

للمرأة  الكارثية  الوضعية  هذه  أسباب  بني  من  أيضا  يعتبر 
العاملة هو غياب احلزب الثوري، حزب الطبقة العاملة وعموم 
الكادحني/ات حيث أدى الغياب إلى هيمنة أحزاب البرجوازية 
النقابي،  العمل  املتوسطة والصغيرة على قطاعات واسعة من 
ووظفت هذه الهيمنة خلدمة مصاحلها، أي إلخضاع جزء من 
الطبقة العاملة ومن بينهم املرأة العاملة لنفوذ هذه األحزاب 
انتخابي، وآخر همهم هو  السياسي ملخططاتها وجعلها خزان 

وضعية املرأة العاملة.
مما يطرح راهنية بناء حزب الطبقة العاملة الذي يسعى 
حزب النهج الدميوقراطي إلى اإلعالن عنه يف مؤمتره املقبل، 
هذا البناء سيشكل عامال أساسيا لرد االعتبار للمرأة العاملة 
عن  ناهيك  والقيادة  املسؤولية  مواقع  تبوئها  على  والعمل 
االهتمام احلقيقي بوضعيتها، فكونه حزب مؤطر باملاركسية 
فسيسعى  الــثــوري،  للتغيير  ونظرية  للتحليل  كمنهجية 
اخلالدة"ال  منطلقاتها  إحــدى  شعارها  تطبيق  إلــى  جاهدا 
النسائية  القضية  وإعطاء  نسائه"  حترر  دون  ملجتمع  حترر 

بعدها الطبقي.

املناضلة  املرأة 

عزيزة الرامي



العدد : 389  13
من 22  إلى 28 دجنبر   2020 الشباب

 

مرضى  مع  تعاملها  يف  اخلاصة  املصحات  سلوك  يتصف 
باملخجل حيث  العاملية  الصحية  األزمة  19 يف ظرفية  كوفيد 
السياق  هذا  ويف  شيء  كل  قبل  الربح  و  الشجع  منطق  تتبنى 
باستنكارها  املستهلك  جلمعيات  الوطنية  اجلامعة  صرحت 
تلزمهم  خاصة  مصحات  يف   19 كوفيد  مرضى  وضــع  حــول 
استقبالهم  قبل  دوالر  ألف  و14  آالف   6 بني  بدفع  مسبقًا 

للعالج.

املستهلك  جلمعيات  الوطنية  للجامعة  العام  الكاتب  صرح  و 
مصاريف  املرضى  بتحميل  يكتف  لم  املصحات  بعض  أن  أن 
الصحية  والــتــقــاريــر  الفواتير  تسليم  يــرفــض  بــل  كبيرة، 
قبل  من  املتخذة  للقرارات  مخالفا  يعتبره  ما  وهو  للمرضى، 

العمومية. السلطات 

كوروان فريوس  ضد  التلقيح  وعملية  املغرب 

التسجيل  ستضم  التلقيح  عملية  أن  الصحة  وزيــر  صرح 
البطاقة  على  يتوفرون  الذين  لألشخاص  بالنسبة  تلقائيا 

على  يجب  أنــه  إلــى  مشيرا  اإلقــامــة،  تصريح  أو  الوطنية 
التلقيح،  مــن  االســتــفــادة  ــل  أج ــن  وم اآلخــريــن  األشــخــاص 
إقامتهم  ملقر  التابعة  احمللية  السلطات  ــدى  ل التسجيل 

واحلصول على موعد مسبق , و أضاف أنه سيتم إرسال رسالة 
"إلبالغهم   1717" رقــم  عبر  باألمر  املعنيني  الــى  قصيرة 
كذلك  يضم  النظام  هــذا  أن  حيث  التلقيح  ومركز  بتاريخ 
البيانات  إلى  باإلضافة  ويتضمن  للتلقيح  اإللكتروني  السجل 

عن  بيانات  تلقيحه،  املراد  الشخص  هوية  بتحديد  اخلاصة 
إلى  باإلضافة  والثانية،  األولى  اجلرعتني  وتواريخ  اللقاح  نوع 
باإلنترنت  متصلة  إلكترونية  بلوحات  التلقيح  فرق  تزويد 

التلقيح. من  املستفيدين  األشخاص  تسجيل  أجل  من 

ستغطي  التلقيح  عملية  أن  يــذكــر  أن  بالذكر  اجلــديــر 
جدول  حسب  سنة   18 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  املواطنني 
اخلصوص،  على  األولــويــة،  إعطاء  مع  حقنتني،  يف  لقاحي 
الصحة  رجـــال  وأســاســا  األمــامــيــة،  اخلــطــوط  يف  للعاملني 
التربية  بقطاع  والعاملني  األمن  وقوات  العمومية  والسلطات 
قبل  الهشة،  والفئات  املسنني  األشــخــاص  ــذا  وك الوطنية 

الساكنة. باقي  على  نطاقها  توسيع 

اجلمعية  رئيس  غالي  الدكتورعزيز  صرح  أخرى  جهة  من 
من  نطالب  كنا  الذي  الوقت  يف  أنه  االنسان  حلقوق  املغربية 
اللقاح املعتمد ملواجهة فيروس كورونا،  احلكومة أن تتريث يف 
اخر  يف  عنها  تراجعت  لكنها  التواريخ  من  مجموعة  وحددت 

حلظة.

تتمة مقال احلالة الوبائية باملغرب  اجلزء السادس 

 

والدمار  البربرية  إال  لإلنسانية  جتلب  لم  الرأسمالية 
مشروع  هو  احلقبة  هذه  جتاوز  فان  لذلك  واملاسي،  واجلوع 
مبقتضي  بل  فقط،  الرغبة  مبقتضى  ال  وتاريخي  عادل 
والتي  الرأسمالية  املنظومة  تنخر  التي  التناقضات  عمق 
ما  وهو  املنظومة،  هذه  بتفكك  آجال  أم  عاجال  ستنتهي 
املضطهدة،  وأممــه  وشعوبه  العالم  عمال  ويــرده  نريده 

اإلنسانية  احلقبة  هي  جديدة  حقبة  لصالح  يكون  أن 
للتاريخ  البشري  املجتمع  مبوجبها  يدخل  التي  احلقيقية 
انقراض  بداية  مع  يبدأ  الفعلي  فالتاريخ  ماركس،  قال  كما 
فالشيوعية  االشتراكية  مع  لإلنسان،  اإلنسان  استغالل 
إلى  ويتحول  واالغــتــراب  االستغالل  متاما  مّيحي  حــني 
يف  املوضوع  السحيق  وماضيه  اإلنــســان   ذاكــرة  من  جــزء 

التاريخ. متحف 

إن  مشروعنا،  من  ضئيل  جزء  هي  مهمتنا  حتديد  إن     
من  التي  والوسائل  باآلليات  املتعلق  هو  األعسر  املوضوع 
خاللها ميكن حتقيق األهداف. والوعي هو اخلطوة األولى 

هذا  حتقيق  بكيفية  فتتعلق  املوالية  اخلطوة  أما  فقط، 
التعاطي  يجب  الذي  التنظيم  قضية  يطرح  مبا  الوعي، 
النضال  بقضايا  املرتبط  احمللي  بعده  بعديه،  يف  معه 
إيجاد  بكيفية  يتعلق  ــي  أمم وبــعــد  ــا،  م ببلد  اخلــاصــة 
مبا  وتعميقه  النضال  لتنسيق  واألطــر  اآلليات  وتطوير 
والعاملي/األممي.  احمللي/الوطني  نفسه  اآلن  يف  يخدم 

العضوي  الترابط  هذا  هي  لدينا  احلاصلة  القناعة  إن 
تقديرنا-  حسب   – سليما  يعتبر  ال  لذلك  البعدين،  بني 
تؤكد  التي  احلجج  إن  اآلخر.  عن  أحدهما  البعدين  عزل 
املرحلة  خصائص  حول  آنفا  ذكرناه  ما  هي  القناعة  هذه 
أكدته  ما  ذلــك  إلــى  ينضاف  نعيشها،  التي  التاريخية 
إلــى  وأجنــلــز  مــاركــس  مــنــذ  الــثــوريــة  الــتــجــارب  مختلف 
وحركة  تنظيم  ألي  امللحة  باحلاجة  يتعلق  ما  وهو  اليوم 
للتضامن  العالم  من  مكان  أي  يف  نضال  ألي  أي  وحــزب، 
وتبادل  املشتركة  احلمالت  وتنظيم  احلصار  وفك  والتآزر 
مختلف  يف  يوميا  نعيشه  األمر  هذا  إن  والتجربة.  اخلبرة 
من  دائما  ننطلق  بلداننا  كل  يف  فنحن  نضالنا،  ردهــات 

وخصائصها  سماتها  على  والــوقــوف  ــاع  األوض تشخيص 
واخلاصة،  العامة  النضالية  املهمات  ضبط  من  نتمكن  كي 
احمللي  الوضع  ربط  دون  له  معنى  ال  األوضــاع  وتشخيص 
احمللي  والــوضــع  والــدولــي،  واجلــهــوي  اإلقليمي  بالوضع 
بــاألوضــاع  وارتــبــاط  انعكاس  هــو  منه  كبيرة  جــوانــب  يف 
املال  رأس  حالة  تهم  الدولية  ــاع  األوض وهــذه  الدولية، 
إن  ونضاالت.  طبقات  العمل  قوى  وحالة  ومؤسسات،  دوال 
وتغيرها  حركتها  يف  السمات  على  والوقوف  التشخيص 
فهمنا  يف  أساسية  عملية  هي  بل  عبثية،  عملية  ليس 
األوضاع  نشخص  ونحن  إننا  ممارستنا،  ثمة  ومن  ووعينا 
املفيدة  ســواء  والعناصر  واملــؤشــرات  املظاهر  لكل  ننتبه 
نفهم  بالضبط  وهنا  احمللي،  ونضالنا  بحركتنا  املضرة  أو 
العوامل.  من  واخلارجي  الداخلي  بني  العضوي  الترابط 
إلى  األولى  األممية  جتربة  خالل  من  ماركس  اجته  لقد 
احلركات  خالل  من  أمميا  يكون  أن  يجب  النضال  إطار  أن 
بروز  أن  أجنلز  واعتبر  حتديدا.  اروبا  يف  أنذالك  الناشطة 
تنظيم  إليجاد  مناسب  ظرفا  خلق  ماركسية  تنظيمات 
إفالس  ومنذ  البالشفة  اجته  كما  الوحدة،  يكرس  عاملي 
من  والعمل  التفكير  الــى   1912 سنة  الثانية  األممــيــة 
يف  وهــو  لينني  عمل  وقــد  الشيوعية  األممية  خلق  اجــل 
احلرب  انطالق  بعد  خاصة  الهدف  هذا  اجل  من  املهجر 
إطار  إيجاد  بأهمية  عميقة  كانت  فقناعته   1914 سنة 
ونتائجها  ظروفها  واستغالل  للحرب  للتصدي  أوال  أممي 
لدعم  وثانيا  االشتراكية  العمالية  الــثــورات  إلشــعــال 
يخوضها  كان  التي  الهامة  والنضاالت  الثورية  املواقف 
طرحت  التي  املهمات  أولى  من  وكان  والبالشفة.  الــروس 
الثالثة  األممية  بعث  هو  الثورة  انتصار  بعد  للتنفيذ 
وحلزبها  الشيوعية  للحركة  ــروي  وضـ حتمي  كــإطــار 
عميقة  قناعتنا  نحن  واليوم  الوليدة.  ولدولتها  املنتصر 
إال  العالم  وثــوريــي  وشيوعيي  عمال  أمــام  خيار  ال  أنــه 
والرهانات  للتحديات  تستجيب  أممية  األممــيــة.  بعث 
تستفيد  وأيضا  حركتنا،  وأمام  عصرنا  يف  اليوم  املطروحة 
،وأيضا  وقدراتها  إبداعاتها  يف  السابقة  التجارب  من 
نخلق  كيف  نتعّلم  حتى  وعثراتها  انتكاساتها  يف  وأساسا 

واالنتصار. والتقدم  النجاح  ظروف 

تمتة مقال وثيقة حول مسألة األممية يف ظروف عرصان
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

قليل  إلى  ))نحتاج  يوما:  قال  قد  "نيتشه"  الفيلسوف  كان 
هو  نستسيغه  أن  ميكن  الــذي  "الوهم"  أن  بيد  الــوهــم.((،  من 
اخليال  التأليفّي،  اخليال  قبيل:  من  اخليال،  من  األضرب  تلك 

العلمّي.. اخليال  اخلالق،  اخليال  التأملّي، 

موجودة،  عناصر  تركيَب  يكون  أن  يعدو  فال  التأليفّي  فأما 
العناصر  تلك  بني  عالئق  ناسٌج  ناظٌم،  فهو  ثمة  ومن  متحققة، 

والتشرذَم. والتشظَي،  التشتت،  أن عانت  فتغدو مكونات، بعد 

ألن  عادية،  غيَر  قوى  يستدعي  ال  التمفصل  هذا  أن  وبــنّي 
أحد  يقول  البنيوّي.  التنسيقّي،  البعد  هــو  جـــدواه  أقصى 
أومن  وإمنــا  باألشياء،  أومــن  "ال  )بريك(:  الــروس  الشكالنيني 

التي تربط بني األشياء". بالعالقات 

)املعرّي  الشعر  وبعض  الفلسفة،  خصيصة  فهو  التأملّي  وأما 
بعامة  األدب  وبعض  الغفران..(،  رسالة  ويف  قصائده  يف  مثال، 
ألنه  التجريدية،  مطلق  غير  تأمل  إنه  ميلتون...(،  )دانتي، 
تشخيصا  الــواقــع،  اشتغال  آليات  رصــد  من  ينطلق  أن  ينبغي 
له  تتيسر  حــتــى  ــدا  ــق ون تــقــوميــا  حتــلــيــال،  تــفــســيــرا،  وفــهــمــا 
اإلمكانات  َوفق  وسيناريوهاته  الواقع  ذلك  تغيير  استراتيجيات 
املتاحة مخافة اإليغال واإلغراق اللذين يتحوالن إلى يوتوبيا.

يرضع  لذلك  موجودا،  يك  لم  ما  اجتراح  هو  اخلالق  بينما 
خارق    نافذ،  آسر،  إنه  األلفة،  مطّلقا  والدهشة،  الغرابة  أثداَء 
ينصف  وكأنه  املستهلك..  املْكرور،  على  متمرد  العادَة،  مخترق 
احليواَن  اإلنساِن  اعتبار  إلى  تدفع  التي  اإلبداعية  الكفايات 

: الطغرائّي  الوحيد. يقول  املبدَع 

العيش لوال فسحة  ما أضيق   *** أرقبها  النفس باآلمال  أعلل 
األمل.

أن  ميكن  رهان  أرقى  لهو  الشاعر  عليه  يثني  الذي  األمل  إن 
يحلق باملرء عاليا، دومنا تناسي الواقع، وإال ضاَرَع مصيُره مصيَر 
وقع  حتى  السماء  إلى  يشرئب  ظل  الذي  )طاليس(،  الفيلسوف 
من  الفلسفة  أنزل  من  هو  سقراط  "ِإن  قالوا:  لذلك  جــّب..  يف 

السماء إلى األرض."

حادي  أو  العلمّي،  التفكير  بوصلة  فهو  العلمّي  اخليال  أما 
سعادة  عن  الباحث  التجريب  هو  الرئيُس  هّمه  الذي  عيسه، 

بامتالء. البشرية 

اإلنسان،  التخدم  عكسية،  نتائج  إلى  يقود  أن  ميكن  لكنه 
نستنجد  لذلك  وتشّيئه،  فتسّلعه،  إنسانيته،  تصادر  أن  بوسعها 
بالفلسفة، محّينني القولة التي هي أشهر من نار على علم: ))ِإن 
"نقد  يجّليه  ما  هذا  العلُم.((،  ينتهي  حيث  تبتدئ  الفلسفة 

التقنية".

تتبع  إلى  حاجة  األريــب  الفاره  القارئ  يف  وال  فينا  نرى  وال 
املخيلة  التخّيل،  )التخييل،  خ/ي/ل  املعجمية:  املادة  منحنيات 

املخيال....(.

يف  واملكان  الزمان  أن  الروائّي  األدبّي  اجلنس  نقاد  يثيره  ومما 
التي  الثنائيات  من  ألن  بالواقعية،  لإليهام  هما  اجلنس  هذا 
والرواية بخاصة، ثنائية:  حتتفي بها األجناس األدبية بعامة، 

ل. "الواقعّي"/"املتخيَّ

" الثقافة والوهم"
نورالدين موعابيد ِة األلف، وللمرَّ

أقوُل لُكْم، 
يا إخوَة يوُسف :

تنُفضون  مــالئــكــٌة  ليتُكْم 
عنُكْم 

ٍة شــرا  ولو ِمْثقاَل َذرَّ
وتـنُشُرون بينُكْم

ٍة خيرا !  ولو ِمْثقاَل َذرَّ
ليتكم 

م َسـْيال توِقـفون َنْزَف الدَّ
وتنزعون من قلوِبُكْم

ُبْغضا وِغــال
فتْغـدون أشقاء

ويغدو لوجِه األرض 
فاء شيٌء من الصَّ

والنقاء والبهاء...!
ليتكم تصبحون َغماما

يتساقط مطرا
َيـروي َقــْفــرا

فُيْزِهُر شجرا وَثْمرا...!
ووْردا وزْهرا.. 

راِن أرَضُكـْم ُيَعطِّ
َدْهرا...!

ليتكم، يا إخوَة يوُسَف
تركبون لألفكار أجنحة

تطير بها بعيدا

إلى كل العوالم...
ها َيــَمــاْم..أو َحَمــاْم كأنَّ
ر باحلبِّ والّسالْم ُيـَبشِّ
ويـْبني ُجسوَر األْرحاْم

ليتكم يـُد امْلَسيح 
َتـُمـرُّ على األجساْم

فتمسح عنها 
ما راَن من اآلثاْم

يي فيها اْلِوئاْم وحُتْ
كيال تقضَي حياَتها

تـْجـَتـرُّ اآلالْم 
ؤاْم  وتـتـساقى كأَس الزُّ

ِمــْثــَلــما امْلُداْم...!

أمان يف السنة الجديدة 
العربي بنجلون 

إذ  علي،  كبير  تأثير  الرواية  لهذه 
عنها  أهمية  تقل  ال  بكتب  تذكرني 
نوميديا  لشكري،  احلايف  اخلبز  مثل 
هذه  يف  تشابه،  البكاري..ال  لطارق 
وامنا  األحــداث  سرد  بني  الــروايــات، 
الرقعة  يف  املعيشة  املعاناة  تتقاسم 
اغتصاب  فمثال"  نفسها؛  اجلغرافية 
يف  الفشل  خالل  من  يتم   " الطفولة 
االخــر  الــطــرف  أو  الشريك  اختيار 
قــرار  احلــيــاة،  معنا  يتقاسم  ــذي  ال
نحن  يعنينا  ال  الطالق  او  االنفصال 
اطفالنا،  عــلــى  يظهر  تــأثــيــره  ــل  ب
الزنقة   " لــلــشــارع  نتركهم  ثــم  مــن 
ننتظر  مـــاذا  الــتــربــيــة،  اجــل  مــن   "
املستقبل  يف  ــال  ــف االط هـــؤالء  مــن 
قاطع  ســارق،  مجرم،   " مشروع  غير 
يقول  حــيــث   . مــغــتــصــب"  الــطــرق، 
شيء  ال   " الــروبــيــو  بلسان  الكاتب 
يــســتــحــق  املـــرحـــلـــة  ــذه  ــ ه يف  ــم  ــه م
والضياع  التوحش  باسثتناء  الذكر 

." والعربدة 

بذازي  محمد  الكاتب  لنا  ويطرح 
يف روايته هاته "اشياء غير مكتملة" 
اخليانة،    " قبيل  من  قضايا  عــدة 
الكبث،  السرقة،  البطالة،  الفقر، 
وهي  السخرية.."  السرقة،  اجلنس، 

يوميا  نعايشها  اجتماعية  مواضيع 
 " مــنــظــورات  ــدة  ع ــن  وم حياتنا  يف 
فــكــريــة اجــتــمــاعــيــة، اقــتــصــاديــة،  

." عاطفية  اخالقية،  ثقافية، 

حالة  اال  هــي  مــا  الــروبــيــو  قــصــة 
ــع االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــوض ــ انـــتـــجـــهـــا ال
يف  والثقايف  والنفسي  واالقتصادي 
تعكس  صورة  اال  هو  وما  مجتمعنا، 

واملعاش.. احلال  واقع  لنا 

الروبيو  شخصية  الكاتب  لنا  مثل 
منذ  نفسية  عقد  مــن  تعاني  التي 
الــعــالــم  ــذا  هـ يف  االولــــى  صــرخــتــه 
فاصبحت   العمرية،  مراحله  عبر 
واخلمر  واجلــنــس  والكتابة  الكتب 

بافراط. االول  مالذه  والتدخني 

واالخــر  للنفس  ــذاء  إي عنه  انتج 
ذلك  فيبرر  قصد،   بغير  او  بقصد 
شباب  منا  صنع  قــولــه:   خــالل  مــن 

الشخصية.. منفصلو 

اساسي  دور  للمرأة  كان  ذلك  وحني 
بـــذازي.. محمد  الــكــاتــب  روايـــة  يف 
كنقطة  االخيرة  هذه  استعمل  حيث 
ــدى  وم الــروبــيــو  لشخصية  ضــعــف 

وتأثره.  بها  ثأتيره 

حياته  مــحــور  اخلــيــانــة  فــكــانــت 
سهل  االطار،  من  وخوفه  العاطفية 

احلب  قوقعة  مــن  ــروب  ــه ال عملية 
 : بقوله  ذلك  فيبرر  واالرتباط  

بالطبع.. خائن  الرجل   -

سلطة  ــرأة  ــم ــل ل ان  ارى  فــأنــا   -
الرجل.. اخضاع  على  تقدر  سحرية 

واالخـــيـــر  االول  ــأه  ــج ــل م ــان  ــ وكـ
عالجها  مرضية  الكتابة..كحالة 

" القلم 

لنفسي  نــفــســي  الشـــرح  اكــتــب   -
لترتيب  كوارثي،  لفهم  طريقة  انها 
االخير  مطافه  فكان  حياتي  بعثرة 
رحلة  البشرية  لذات  تفقذية  رحلة 
ترافقها  والعزلة؛  الــوحــدة  تغلبها 
الــكــتــب والـــقـــراءات الــفــكــريــة الــى 

العدم.

الكبيرة  الــكــاتــب  خــســارة  ــا  رمب  -
عن  التعبير  فرصة  له  تتاح  لن  أنه 

موته.  حلظة  شعوره 

 " مكتملة  غــيــر  ــاء  ــي اش  " ــة  ــ رواي
شيء  ال  حياتنا  يف  انه  حقيقة  هي 
مبولودته  الكاتب  استطاع  مكتمل 
ــع  ــواق ال ــوص يف حــقــيــقــة  ــغ ال هـــذه 
فالرواية  بالكتابة؛  عنه  والتعبير 
هي   " منيف  الراحل  الكاتب  قال  كما 

..  " الواقع  عن  تعبير 

اشياء غري مكمتلة..

رواية تكمتل بقراءة كل قارئ منا..
يامنة الفارسي
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           كيف ميكنكم تقيمي وضعية التشغيل يف املغرب؟

القطاعات  وكل  التشغيل  يعتبر  باملغرب  القائم  النظام  إن 
رفع  يفسر  ما  وهــذا   ، منتجة  غير  قطاعات  اإلجتماعية 
البطالة  معدالت  وارتفاع   ، التشغيل  قطاع  عن  يدها  الدولة 
ومبارايات   ، البطالة  وضحايا  املعطلني  من  جيوش  ووجــود 
هذه   ، باملغرب  التشغيل  وضعية  تؤكد  وطنيا  املعلنة  التشغيل 
املعطلني  ومطامح  وأمال  تطلعات   إلى  ترقى  ال  التي  املبارايات 
أغلب  يف  يــتــجــاوز  ال  ــاراة  ــب م كــل  يف  املــنــاصــب  ــدد  ع بحيث 
 ، املرشحني  من  األلف  مئات  مقابل  منصب    10000 األحيان 
الذي حتضر اخللفية األمنية واإلفراز األمني  الوقت  هذا يف 
العادل  حقها  من  وحرمانها  املناضلة  األصــوات  كل  بإقصاء 
على  هجومه   من  النظام  يكثف  كما  الشغل،  يف  واملــشــروع 
أسالك  يف  املباشر  ــاج  اإلدم على  باإلجهاز  التشغيل  قطاع 
مؤسسات  وخلق  التعاقد  قانون  وسن  العمومية  الوظيفة 
الوطنية  كالوكالة  البطالة  واقع  من  للتلطيف  صورية  شغل 
واملقاولني  مقاولتي  ومشروع  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش 

...... الشباب 
الوحدات  يف  للعمال  اجلماعية  التسريحات  إلى  إضافة 
تعويض  أي  دون  الفالحية  والضيعات  الصناعية  اإلنتاجية 
القوت  لتوفير   اإلشتغال  من  ميكنهم  بديل  توفير  ودون 

ولعائالتهم. لهم  اليومي 

ابلسياسات  مرتبطة  املغرب  يف  البطالة  أن  ابلتأكيد               
وما  السياسة؟  هذه  عناوين  ما  املسؤولني؛  طرف  من  املتبعة 

مواجههتا؟ سبل 

واعية  لسياسات  نتاج  هي  بل  محتوم  بقدر  ليس  البطالة 
وموارد  مؤهالت  على  يتوفر  املغرب  وأن  خاصة   ، وممنهجة 
القائم  النظام  أن  إال   ، التشغيل  قطاع  يف  تسخيرها  ميكن 
التقومي  سياسة  بتنزيل  الثمانينات  بــدايــة  يف  سيعمل 
بحيث  الــدولــي  النقد  صندوق  إلمــالءات  تنفيذا  الهيكلي 
الذي خلق  الشيء  19000 منصب شغل  أزيد من  إلغاء   سيتم 
مما  والطلب  العرض  بني  الشغل  سوق  يف  الالتكافئ  من  نوعا 
وإرتفاع  الشواهد  حملة  صفوف  يف  البطالة  ظهور  إلى  أدى 
التي ستزداد بشكل سنوي بتزايد خريجي  البطالة  معدالت 

العمال. وتسريح  واملعاهد  اجلامعات 
قطاع  على  هجومه  تكثيف  يف  يوما  النظام  يتوانى  ولم 
تكثيف  إلى  تهدف  رجعية  شغل  مدونة  بسن  وذلك  التشغيل 
حتقيق  مقابل  العمال  تسريح  عملية  وتسهيل  اإلستغالل 
إلى  إضــافــة   ، للباطرونا   ــوال  األمـ رؤوس  وتــراكــم  ــاح  األربـ
اإلدمــاج  عن  باإلجهاز  العمومية  الوظيفة  إقبار  محاولة 
التعاقد  قانون  وسن  العمومية  الوظيفة  أسالك  يف  املباشر 

التكبيلي. اإلضراب  قانون  ومشروع 
الالشعبي  الالدميقراطي  الالوطني  النظام  استغل  كما 
انتشار جائحة كورنا لإلجهاز عن احلق  التي عرفت  الظرفية 
الصادر   03/2020 ملنشور  احلكومة  رئيس  بإصدار  الشغل  يف 
التوظيف  مباريات  جميع  بإلغاء  والقاضي  مارس   20 بتاريخ 
أخر  منشورا  إصدار  يوليوز  فاحت  بتاريخ  سيتم  كما  والترقية 
والقاضي    9/2020 رقــم  يحمل  احلكومة  رئيس  طــرف  من 
ما  الوزارية  القطاعات  يف  مالية  مناصب  أي  إحــداث  بعدم 
وهذا   ,  2023 و   2021 بني  والداخلية  والصحة  التعليم  عدا 
للمجلس  ، بحيث يشير تقرير  البطالة  إرتفاع نسب  ما يفسر 
أن  إلى   2018 سنة  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى 

العمل. عن  عاطلون  اجلامعات  خريجي  من   %70

تتحمل  أن  النقابية  املركزيات  على  يجب  الواقع  هذا  وأمام 
وفضح  التشغيل  قطاع  عن  للدفاع  التاريخية  مسؤوليتها 
ــارات  اإلط على  يجب  كما  تستهدفه  الــذي  املخططات  كل 
برامجها  يف  تطرح  أن  والتقدمية  الدميقراطية  السياسية 
احلية  القوى  كل  على  ويجب  البطالة  لواقع  ملموسة  بدائل 
من  والوحدوي  املستميت  النضال  املعطلني  حركة  ذلك  يف  مبا 

الشعب. أبناء  لكافة  القار  الشغل  يف  احلق  أجل 

        انطالقا من تصوركم العام يف الجمعية الوطنية ومقررات 
وأسباهبا  البطالة  ضد  النضال  تؤطرون  ؛  الوطنية  املؤمترات  كل 
ينتج  الــذي  النظام  طبيعة  ضد  الوحدوي  النضال  يف  يكمن 

أكرث؟  توضيح  من  لكم  هل  البطالة؛ 

كقضية  البطالة  قضية  من  الوطنية  اجلمعية  موقف  إن 
ميكن  ال  )وبالتالي  الرأسمالي  اإلنتاج  لنمط  مالزمة  طبقية 
الرأسمالي(  النظام  على  بالقضاء  إال  البطالة  على  القضاء 
مرحليا  النضال  بني  املوضوعي  التالزم  وجوهر  أساس  شكل 
اإلستراتيجي  وبني  والتنظيم  الشغل  وفرض  انتزاع  أجل  من 
يف  واملتمثل  لإلستغالل  ــادي  امل ــاس  األس ضــرب  على  القائم 
القائم  النظام  إعتبار  وعــلــى  القائمة،  اإلنــتــاج  عــالقــات 

: باملغرب 
املؤسسات  أحــضــان  يف  إرمتــائــه  بحكم  وطــنــي:  ال  نظام   -
املغرب  داخل  اإلمبريالية  للمصالح  وحمايته  العاملية  املالية 

الشعبية. اجلماهير  مصالح  حساب  على 
- نظام ال دميقراطي: بحكم إستبداده بالسلطة ضدا على 
حقيقية. دميقراطية  ممارسة  ألي   وتغييبه  اجلماهير  إرادة 
ومخططات  ملــقــررات  تنفيذه  بحكم   : شعبي  ال  نظام   -
الشعبية. اجلماهير  أوسع  ومطامح  مصالح  الصميم  يف  تضرب 
املغربي  الشعب  مكتسبات  على  الهجوم  يف  يتوانى  ال  فإنه 

العاملة. الطبقة  وتدمير  وتفكيك 
؛صحة  تعليم  ؛  )شغل  احليوية  احلاجات  على  واإلجهاز 
تلغي  ــدة  ــدي ج ــني  ــوان ق وســـن  وخصخصتها   )... ســكــن  ؛ 
النقابي  واإلنتماء  اإلضراب  حق  وجترمي  املباشر  التوظيف 
يف  والتحكم  األســعــار  مــن  والــرفــع  املقاصة  صــنــدوق  وإلــغــاء 
وما   ، واخلــنــوع  العبودية  ثقافة  ونشر  العمومي  اإلعــالم 
طابع  على  حية  أمثلة  إال  واملخططات  ــراءات  ــ اإلج ــذه  ه
اجلماهير  بعموم  النظام  يربط  الذي  التناحري  التناقض 
العالقة  لهذه  موضوعيا  إفرازا  البطالة  تعد  والتي  الشعبية 

الالشعبية. االدميقراطية  الالوطنية  ولسياساته 
وأسبابها  البطالة  ضد  نضالها  تؤطر  الوطنية  اجلمعية 
التي  والقوانني  اإلجــراءات  لكافة  الفضح  سياسة  مبمارسة 
والكلمات  املنشورات  خــالل  من  التشغيل  قطاع  تستهدف 
واملنظم  الواعي  اجلماهيري  النضال  إلى  إضافة   ، والندوات 
الشعب  أبناء  الوطنية  اجلمعية  علمت  خالله  من  ــذي  ال
ضحايا  كل  يجمع  أن  يجب  والــذي  اإلحتاج  ثقافة  املغربي 
البطالة وكل القوى احلية يف إطار وحدوي بعيدا عن النضال 
البطالة  ضد  النضال  حركة  يضعف  الــذي  املقزم  الفئوي 
خاصة وأن ما يجمع حركة املعطلني هو وحدة املطلب ووحدة 

الطبقي. النقيض 

رشوط  يف  الوطنية  الجمعية  قيادة  مسؤولية  تتحملون     
هذه  لتجاوز  مشرتكة  خطوات  من  هل  صعبة؛  وذاتية  موضوعية 

البطالة؟ ضد  النضال  لحركة  أفاق  وفتح  الصعوابت 

ظرفية  يف  الوطنية  اجلمعية  قيادة  مسؤولية  حتملنا  فعال 
التي  االعتقاالت  بعد  اإلحتجاجية  احلركة  بتراجع  اتسمت 
االصــوات  واستهداف  جــرادة  وحــراك  الريف  حــراك  عرفها 

مجموعة  إختفاء  إلى  إضافة   ، وصحافيني  مدونني  من  احلرة 
التعاقد  قانون  سن  بعد  الساحة  من  املعطلني  تنظيمات  من 
ويف  اإلحتجاجية  احلركة   على  املسلط  القمع  إلى  إضافة 

املعطلني. حركة  مقدمتها 
العلمي  وفهمها  تصورها  من  إنطالقا  الوطنية  واجلمعية 
النضال  راية  حمل  عن  عجزها  جيدا  تعي  البطالة  لقضية 
الذي  األمر   ، طبقية  قضية  هي  مبا  لوحدها  البطالة  ضد 
املوضوعيني   حلفائها  جانب  إلى  اإلصطفاف  عليها  يستوجب 
دميقراطية  وإطــارات  ومهمشني  وطلبة  وفالحني  عمال  من 
املخططات  لكافة  اجلماعية  املواجهة  أجــل  من  وتقدمية 

التشغيل. ميدان  يف  الطبقية 
أوراقها  يف  الوطنية  اجلمعية  طرحت  السياق  هــذا  ويف 
حركة  توحيد  وأرضية  املشترك  النضال  ورقة  التنظيمية 
الواعي  الــوحــدوي  النضال  بــضــرورة  منها  إميــانــا  املعطلني 
ضحايا  لصالح  الــقــوى  مــوازيــن  خلخلة  بــهــدف   ، واملــنــظــم 
يف  شعبية  دميقراطية  وطنية  سياسة  سن  بهدف  البطالة 
كانت  تأسيسها  منذ  الوطنية  واجلمعية  التشغيل،  ميدان 
أو  مــبــادرة  لكل  مفتوحة  أبوابها  وحــدويــا  إطــارا  ــت  زال وال 
"تنظيم   :  14 الوطني  مؤمترنا  لشعار  تفعيال  مشتركة  خطوة 
احلرية   ، الشغل  أجل  من   ، وحدوي  جماهيري  نضال   ، قوي 

والكرامة".

تدبري  يف  وفشلها  الدولة  طبيعة  كوفيد  جائحة  فضحت      
مختلف  يف  والعامالت  للعمال  جماعي  بطرد  متزيت  اليت  املرحلة 
من  املطرودين  يوحد  شعار  طرح  ميكن  أال  اإلنتاجية؛  الوحدات 
إطار  يف  موحد  نضال  يف  والــهشــادة  البطالة  وضحااي  العمل 

؟ كيف ميكن ذلك؟ القار  الدفاع عن الحق يف الشغل 

أمام  املتهالك،  الصحة  قطاع  واقع  فضحت  كوفيد  جائحة 
للمقاربة  إعتمادها  نتيجة  املرحلة  تدبير  يف  الدولة  فشل 
قانون  خرق  خلفية  على  املوقوفني  عدد  صار  حتى  األمنية 
التحليالت  عدد  من  أكثر  الطوارئ  وحالة  الصحي  احلجر 
األجنبية  الشركات  مصالح  حماية  إلى  إضافة   ، املخبرية 
يشتغلون  الذين  العمال  وأرواح  حياة  حساب  على  والباطرونا 
واجلمعية  الصحية،  السالمة  شروط  توفير  دون  إكتظاظ  يف 
عن  تتبعت  باملغرب  املعطلني  الــشــهــادات  حلملة  الوطنية 
من  مجموعة  يف  والعامالت  للعمال  اجلماعي  التسريح  كثف 
األرواح  عنوان:  حتت  بيانا  وأصــدرت  اإلنتاجية  الوحدات 

األرباح". قبل 
على  يحافظ  عشر  ــرابــع  ال الــوطــنــي  مــؤمتــرنــا  شــعــار  إن 
حملة  مــن  البطالة  ضحايا  كافة  يوحد  كشعار  راهنيته 
الوطنية  اجلمعية  فتحت  بعدما   ، السواعد  وحملة  الشواهد 
شريطة  العمل  عن  معطل  مغربي  مواطن  لكل  اإلنخراط  باب 
سنة   18 عن  سنه  يقل  وأال  التنظيمية  للمقررات  االنضباط 
اعدادية  ثانوية  جامعية  شهادة  على  حاصال  كــان  ســواء 
أو مسرحا عن العمل. أو يشغل شغال مؤقتا  أو تأهيلية  تقنية 
احلق  عــن  يناضل  جماهيري  إطــار  الوطنية  اجلمعية 
النضال  عبر  الشعب  وبــنــات  أبــنــاء  لكافة  الــقــار  الشغل  يف 
الطبقي  الوعي  حتذير  بهدف  واملنظم  الواعي  اجلماهيري 
ضد  للنضال  جديدة  أساليب  خلق  وكــذا  البطالة  بقضية 
أمام  من  تنفيذها  يتم  التي  النضالية  كاألشكال  البطالة 
الضغط  أشكال  كل  ملمارسة  بالتشغيل  املعنية  املؤسسات 
احلق  عن  جتهز  التي  الطبقية  واملخططات  السياسات  وفضح 
أساسي  وكمدخل  الدولية  املواثيق  تكفله  كحق  الشغل  يف 

اإلنسانية. للكرامة 

طرف  من  منتخبا  رئيسا  بصفته  رفيق  املهداوي  الرفيق  الشاب  املناضل  نحاور  الدميقراطي،أن  الهنج  جريدة  تحرير  هيئة  يف  يسعدان 
مؤمتر الجمعية الوطنية لحملة الهشادات املعطلني ابملغرب.هوأيضا مناضل حقويق وأحد األطر السياسية املنشغلة ابهمتام ابلتطورات 
والنواحي  ابلناظور  محيل  نضايل  فعل  تنظمي  بلغت  نضاالت  من  تالها  وما  املجيدة  20فرباير  حراك  نشطاء  من  واحد  أيضا  العامة،وهو 

تضامنا مع حراك الريف واملطالبة ابطالق رساح كافة املعتقلني السياسيني.

يف  ابلحق  املطالبة  الفئات  مختلف  معارك  عىل  انفتاحا  الوطنية،نهشد  للجمعية  التنفيذي  املكتب  يف  رفاقه  مع  الجماعية  بقيادته 
الشغل،األساتذة املتعاقدين،نضاالت الحركة الطالبية وغريها يف اطار " النضال املشرتك".نستضيف رفيق املهداوي ونتطارح معا قضااي 

التشغيل والنضال ضد البطال من خالل الحوار التايل:
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لشرح  الناس  عامة  طــرف  من  يقال  دارج  مثل 
الــذل  فيها  الن  املــرفــوضــة  التبعية  انـــواع  بعض 
الن  الــصــواب  مــن  جــانــب  للمثل  لكن  واملــســكــنــة. 
الفقر  تستعمل  املــيــكــيــافــلــيــة  االطــــراف  بــعــض 
السائدين  ملشيئة  االتباع  اخضاع  كآلية  والتفقير 

ملتسلطني. ا و

جائحة  فاقمتها  الــتــي  الــراهــنــة  الــظــروف  يف 
الفقر  الدولة نفسها تخفي ظاهرة  كورونا، لم تعد 
السنتني  حدود  الى  تفعل  كانت  كما  عليها  متوه  او 
االحــصــائــيــات  يف  ــرأ  ــق ن اصــبــحــنــا  االخــيــرتــني. 
الفقراء  عــدد  بــأن  مسؤولة  اجهزة  وتصريحات 
اصبح  لقد  فرد.  مليون  العشرين  يتجاوز  باملغرب 
املنظورة  واألفــاق  مزمنا،  اجتماعيا  واقعا  الفقر 
جميع  وألن  وتتعمق.  ستزداد  الفقر  آفة  بان  تفيد 
وسيلة  اية  متلك  ال  الدولة  وألن  موصدة،  االبواب 
على  القضاء  اجل  من  القوية  االرادة  وال  حقيقية 
وخلق  التنفيس  سياسة  تستعمل  فإنها  الفقر، 
حــدوث  بامكانية  الــفــقــراء  وايــهــام  االنــتــظــارات 
والــعــوز.  اخلــصــاص  دوامـــة  مــن  للخروج  الفرصة 
التجارب  هذه  مثل  احلالية  االيام  يف  نعيش  اننا 
وبعض  االعالمية  االبــواق  بعض  تتولى  عندما 
النظام  مــبــادرة  ان  بــإشــاعــة  املــرتــزقــة  املثقفني 
الصهيوني  الكيان  مع  السياسية  عالقاته  بترسيم 
وجلب  االقتصادي  والتطور  النماء  ابواب  ستفتح 
واخلروج  االقالع  يتم  حتى  واالستثمارات  االموال 
يروج  من  الصهيوني  اجلانب  يف  هناك  االزمة.  من 
بتقدمي  معني  الصهيوني  الكيان  ان  ألكــذوبــة 
التطبيع. بخطوة  عرفانا  للمغرب  عظيمة  هدية 

املفقر  الشعب  هــذا  ان  النظام  خبراء  يعتقد 
يف  له  املرسومة  الطريق  وسيتبع  منقادا  اصبح 
وسيستقبل  التطبيع،  مــع  والــتــعــامــل  التعاطي 
العميم  ــر  ــي اخل ســيــجــلــبــون  ــم  ــه ألن الــصــهــايــنــة 
اخلــبــراء  هــؤالء  يتجاهله  مــا  لــلــبــالد.  واملنفعة 
الشعب  مــع  استعمالها  ســبــق  احلــيــلــة  ــذه  ه ــأن  ب
املفقر  الشعب  هذا  لكن  سنة،  اربعني  منذ  املصري 
ولم  الصهيونية  للدعاية  يستسلم  لم  واحملتقر 
اخلاصة  جتربته  يخوض  اليوم  وهو  لها  ينخدع 
العمالة  انظمة  من  واالنعتاق  التحرر  اجــل  من 
الشعب  إن  الصهيوني.  الكيان  مع  واملطبعني  والذل 
حتى  مثقوبة  ذاكرته  وال  مغفال  يكون  لن  املغربي 
الصهيونية.  والبروباغندا  الكذبة  عليه  تنطلي 
ذلك  لكن  هنيهة،  الشعب  هذا  من  جزء  ينخدع  قد 
من  اطرافه  كل  ستتوحد  ما  وسرعان  يطول،  لن 
الصهيوني  بالكيان  الرسمي  االعتراف  افشال  اجل 
املطبعني. وعزل  جترميه  عبر  التطبيع  وإسقاط 

من وحي األحداث

جوع كلبك يتبعك
التيتي  الحبيب

يوم نضايل بإقليم خنيفرة:

  استقبال للمعتقل السيايس " بودا " وزيارة للعامل املعتصمني

الباروديان اللذان رفضا وصفة محمد السادس للمصالحة

يف  عاش  البارودي،  محمد  يسمى  االول 
بتاريخ  عليه  اهلل  رحمة  وتويف  بروكسيل، 
اهلل  عبد  هو  والثاني   ،2007 يونيو   21
دجنبر   17 ــوم  ي امــس   ــويف  ت الــبــارودي، 

.2020

عاءلية  عالقة  جتمعهما  ال  الباروديان 
بناء  حلم  جمعهما  لكن  اإلطـــالق،  على 
ــرب دميــوقــراطــي  ــغ مــغــرب احلــريــات /م
ــني االمـــبـــريـــالـــيـــة  ــ ــراث ــ ــن ب ــ مـــتـــحـــرر م

والرجعية. واالستثمار 
الستينات  مــنــذ  الــهــجــرة  جمعتهما 
من  معا  هربا  عندما  املــاضــي  الــقــرن  مــن 
معا  وهــمــا  املــغــرب  يف  االعــتــقــال  جحيم 
االحتاد  صفوف  يف  شابني  مناضلني  كانا 

الشعبية.  للقوات  الوطني 
ــارودي بــحــكــم مــعــرفــتــي  ــ ــب ــ مــحــمــد ال
ــى   ــم انـــه وصـــل ال ــل الــشــخــصــيــة بـــه، اع
اجهل  لكنني  باجلزائر،  مرورا  بروكسيل 
الى  الــبــارودي  اهلل  عبد  وصــول  حيثيات 

باريس.
اليسار  تــاســيــس  يف  انــخــرط  كــالهــمــا 

املغربي. اليسار  اجلديد 
الــنــظــام  ــه ضــد  ــارك ــع ــه وم ــاالت ــض   ون

املغرب. يف  القادم  الرجعي 

الهجرة  مناضلي  ابـــرز  مــن  معا  كــانــا   
وثباتا. وعطاءا  وصمودا  وتبصرا  حكمة 

ساهما يف  بناء عدة جمعيات وانخرطا 
دولة  يف  كل  العمال   ونضاالت  نقابات  يف 

اقامته.
واضحة  بصماتهما  تركا  معا  الرجالن 
والنقابي  والسياسي  اجلمعوي،  العمل  يف 

اقامتهما. بلدان  يف  واالكادميي 
مرجعا  مثال  اصبح   البارودي  فمحمد 
 )école du devoir( الدروس   تقوية  يف 
فحسب،  املهاجرين  البناء  ليس  بلجيكا  يف 
على  الفرانكوفونيني  البلجيكيني  لكل  بل 
العديد  اليه  يلتجيء  كــان  كما  االقــل، 
جوس"  "ســان  وعمدة  التعليم  وزراء  من 
يف  رأيــه   واخــذ  معه  للتشاور  سكناه  مقر 
بالهجرة  املتعلقة  ــور  االمـ مــن  الــعــديــد 
لعدة  صياغته  على  شاهد  وانا  والتعليم 
يف  االشتراكي  التعليم  لوزير  استشارات 

حياته. من  االخيرة  السنوات   يف 
اصبح  فــرنــســا   يف  ــارودي  ــبـ الـ مــحــمــد 
الباحثني  عند  مهما  مرجعا  ــر  االخ هــو 
لالجيال  ومــدرســة  الــهــجــرة.،  مــيــدان  يف 
املؤسسات  مــن  العديد  لــدى  ومستشارا 
وحقوق  بالهجرة  الصلة  ذات  القضايا  يف 

االنسان.

النظام  مصاحلة  رفضا  معا  الــرجــالن 
حتقيق  دون  املغرب  الى  والعودة  املغربي 
ومحاسبة  حقيقي  دميوقراطي  انتقال 
ودون  ــة،  ــل ــت ــق ال واملــجــرمــني  ــن  ــالديـ اجلـ
االفــالت  وعــدم  ومحاسبتهم  مساءلتهم 
حقيقية  التزامات  توفير   و  العقاب  من 
الشعب  يــكــون  ،حــيــث  الــدولــة  ــرف  ط مــن 
الــثــروة  ــان  وبـ ــم   ــك واحل السلطة  مــصــدر 

أبناءه. بني  عادل  بشكل  تقسم 
يف  قمة  اهلل  رحمهما  كانا  الباروديني 
ــات واألخـــالق وابـــواب  ــص الــتــواضــع واالن
للمناضلني  مــفــتــوحــة  ــت  ــان ك بــيــوتــهــمــا 

والكادحني.
املوت  معا  فضال  الراحلني/الشهيدين 
خير  اقامتهم  بلدان  يف  والدفن  اخلارج  يف 

اجلالدين. مصافحة  من 
النكسات  هذه  كل  بعد  القول:  خالصة 
و"املصاحلة"  اجلديد"  ب"العهد  سمي  ملا 
كانا  الشهيدين  ان  اجزم  اكاد  املغشوشة، 

موقفيهما. يف  حق  على 
على  يتعرف  ان  يريد  مــن  ملحوظة: 
اسميهما  ينقر  ان  فقط  عليه  الباروديني، 
اكثر   الصورة  له  وستتضح   ،Google على 

نقول. ما  حول 

سعيد العمراني

السياسي  املعتقل  دعــم  جلنة  نظمت 
"بــودا"  ب  امللقب  حمد  بــا  الــعــالــي  عبد 
املــغــربــيــة  للجمعية  اجلــهــوي  ــب  ــت ــك وامل
خنيفرة   – ــالل  م بني  اإلنــســان  حلــقــوق 
ــة  ــي ــدم ــق ــت ــن اإلطـــــــــارات ال ــ بـــدعـــم م
ــج الــدميــقــراطــي  ــه ــن ــة )ال ــي ــراط ــق ــدمي ال
الوطنية  اجلمعية  املناضلة،  وشبيبته 
حلــمــلــة الــشــهــادات املــعــطــلــني بــاملــغــرب، 
الــتــوجــه  للتعليم  الــوطــنــيــة  اجلــامــعــة 
دجنبر   19 السبت  يــوم  الــدميــقــراطــي(، 
املعتقل  الستقبال  نضاليا  يوما   2020
التي  خنيفرة  مبدينة  "بــودا"  السياسي 
مداخلها  جلميع  أمنيا  تطويقا  عرفت 
مما  لليوم  األولــى  ساعات  منذ  وخارجها 
املناضلني/ العديد من  إلى عدم متكن  أدى 
رئيس  منع  مت  كما  املــديــنــة،  دخــول  ات 
عزيز  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
قانونية  غير  مببررات  دخولها  من  غالي 

تعسفية. و
مت  صــبــاحــا  ــرة  ــاشـ ــعـ الـ الـــســـاعـــة  يف 
تعتبر  والتي  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
طرف  من  استقبال  برنامج  فترات  أولــى 
بصعوبة  متكنوا  الــذيــن  املــنــاضــلــني/ات 
خنيفرة  ودخول  األمنية  احلواجز  عبور 
استعدادهم/ن  مبجرد  أنه  غير  احملاصرة. 
ــوى  ــذه الــوقــفــة قــامــت ق ــ لــتــجــســيــد ه
همجي  بتدخل  إنذار  سابق  بدون  القمع 
ــاق والــرفــيــقــات  ــرف تــعــرض فــيــه بــعــض ال
كما  للمستشفى  نقلهم/ن  مت  إلصــابــات 

وجــمــيــع  فــلــســطــني  ــالم  ــ أع ــادرة  ــصـ مـ مت 
ومطاردة  لوقفة  اللوجستيكية  األدوات 
ملكان  ــازة  ــج امل ــة  االزقـ يف  املــنــاضــلــني/ات 

الوقفة.
جميع  تطويق  مت  الوقفة  انتهاء  بعد 
مسقط  "اكلموز"  لبلدة  املؤدية  املداخل 
استكمال  مقررا  كان  حيث  املعتقل  رأس 
أدى  الذي  الشيء  هناك  االستقبال  يوم 
والرفيقات  الرفاق  من  العديد  تعذر  إلى 
خنيفرة  ــول  ــ دخ بــصــعــوبــة  املــتــمــكــنــني 

البلدة.  إلى  للوصول 
مناضلي  بعض  قــام  السياق  نفس  ويف 
تضامنية  ــارة  ــزي ب الــدميــقــراطــي  الــنــهــج 
املنجمني  للعمال  النقابي  املكتب  ملمثلي 
بجبل  متر   700 عمق  على  املعتصمني 

ــي لــالحتــاد املــغــربــي  ــل ــوام بــاملــقــر احمل ــ ع
عن  الــوفــد  عبر  حيث  مبــريــرت،  للشغل 
الالمشروط،  الدميقراطي  النهج  تضامن 
النتزاع  جانبهم  إلى  للنضال  واستعداده 
كما  واملـــشـــروعـــة،  الــعــادلــة  مــطــالــبــهــم 
عــبــروا عــن اســتــعــداد الــتــعــاون وتــقــدمي 
مــعــركــتــهــم،  خــدمــة  يف  ــيــتــه  إمــكــان كـــل 
لنقاش  فــرصــة  ــارة  ــزي ال ــذه  ه كــانــت  كما 
وأيضا  باملنطقة  العاملة  الطبقة  وضعية 
تبناها  التي  املركزية  باملهمة  للتعريف 
األخير  مؤمتره  مند  الدميقراطي  النهج 
الطبقة  تــنــظــيــم  ضــــرورة  يف  املــتــمــثــلــة 
حزبهم  يف  الكادحني/ات  وعموم  العاملة 

املستقل. السياسي 

سعد مرتاح 


