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املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :سعيد رحيم

احلركة الطالبية  :ضرورة احلضور
يف الصراع ضد االستبداد

كلمة العدد

الثمن  4 :دراهم

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :سفيان النوري

طاحونة المخزن تنتج الجعجعة بدون طحين

كلما طال زمن اجلائحة كلما ازدادت أوضــاع عامة الشعب

لترويج االنتظارية وحتقيق ما يسمى بالسلم االجتماعي.

تدهورا وتوسعت دائرة الفقر لتشمل حتى الفئات السفلى من

ويف هــذا االطـــار تــدخــل املــنــاورة االخــيــرة الــتــي قــايــض فيها

الطبقات الوسطى .هذا هو ما تبينه األرقــام الرسمية التي

النظام ترسيم العالقات مع الكيان الصهيوني مقابل اعتراف

كشفت عنها احلكومة واملندوبية السامية للتخطيط بحيث

ادارة ترامب املنتهية واليته مبغربية الصحراء الغربية .يتم

توسعت دائرة الفقر لتشمل اليوم أكثر من  20مليون مواطنة

الترويج لوهم انتعاش سوق الشغل وخلق مناصب العمل نتيجة

ومــواطــن .ويتجلى هــذا الفقر يف حرمان املواطنني من احلد

توافد رساميل الصهاينة وحلفاؤهم لالستثمار باملغرب ويف

االدنــى من العيش الكرمي ســواء من حيث املأكل واملشرب مبا

الصحراء الغربية ،وطبعا كل هذه االدعــاءات كذبها الواقع

يعني أن املواطنني يعانون من سوء التغذية وفئات واسعة منهم

وجتربة شعبي مصر واألردن الذين باعت لهما ايضا انظمة

بدأت تعيش حاالت اجلــوع ،كما يتجلى الفقر أيضا يف تردي
امللبس وعــدم توفر املسكن الالئق وتفشي األمــراض واألمية

العمالة هناك نفس الوهم.

هــل ستنجر الــقــوى الدميقراطية والــيــســاريــة خلف هذه

والــهــدر املــدرســي لــأطــفــال يف ســن الــتــمــدرس ،نتيجة انهيار

الوعود وسياسة السراب؟

البطالة واإلغــاق املمنهج لوحدات اإلنتاج وانتشار هشاشة

توافقات مع النظام على حساب مصلحة اجلماهير الكادحة،

القطاع الصحي والتعليم العموميني .تتعمق آفة الفقر نتيجة
الشغل .لقد توسعت صفوف العاطلني واملطرودين من العمل
وانسدت أبواب األمل يف وجه الشباب ،مما يدفع باملئات منهم

قد يحدث ذلك والوضع السياسي

رمبــا يــدفــع بــعــض الــقــوى املــتــذبــذبــة الــى اجلـــري وراء عقد

الكل يف تقدمي الوعود ونشر خطاب الكذب والتدليس علهم

الى اإللقاء بأنفسهم يف مجاهل البحار قصد الهجرة السرية.
هــذه هــي احلــالــة املــتــرديــة ألغلبية شعبنا والــتــي ال ميكن

العملية االنــتــخــابــيــة .لكن املــطــلــوب ،وهــذا ممكن جــدا ،هو

إرجاع أسبابها الى جائحة كورونا ،الن تلك األسباب متأصلة يف

الــصــمــود يف وجــه الـــردة واخلــيــانــة واعــتــبــار مــصــالــح العمال

النظام االقتصادي واالجتماعي املفروض ،ولم تعمل اجلائحة

والكادحني فــوق أي اعتبار وأول املطالبني بهذا الصمود هي

غني عن القول أن اجلماهير الكادحة والفئات املفقرة لم
تستسلم لوضع اليأس واإلحــبــاط ،وهــي عازمة على النضال
من أجل وقف التدهور وانتزاع احلقوق .لكن الدولة من جهتها
ماضية يف سياسة التقشف وتقزمي كل امليزانيات االجتماعية
وتقليص مناصب الشغل ،يف الوقت الذي ال تتورع عن تقدمي كل
التسهيالت والدعم للرأسمال االستغاللي وتساعده على إلقاء
تبعات األزمــة على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
وكــمــا هــي الــعــادة يف مثل اوض ــاع االزمـــة ،فــإن الــدولــة تعتمد
سياسة تــوزيــع الــوعــود واللعب على أوتــار املشاعر الدينية
والوطنية .إنها توظف أجهزتها السياسية وااليديولوجية

الكتابة الوطنية  :تثمني
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النضاالت اجلماهيرية واستنكار
قرارات ومحاوالت التطبيع

خاصة وأنــنــا مقبلني على مرحلة االنتخابات حيث يتبارى
يحصلون عــلــى أصـــوات ذلــك الــنــزر القليل مــن املــشــاركــن يف

إال على تعرية احلالة وإظهارها يف وضع الفشل الذريع.

خلفيات السياسات التعليمية
لـ ــلـ ــدولـ ــة هـــــي ضــــــرب مــجــانــيــة
وعمومية التعليم

املركزيات النقابية وقطاعاتها وفروعها؛ وكلما صمدت هذه
املــركــزيــات ،كلما استقبلت يف صفوفها املزيد من املنخرطني
الذين بدأوا يبحثون جديا عن الدعم والسند النقابي أمام
تغول الباطرونا وحــمــات الــطــرد او تقليص ســاعــات العمل.
وثاني املطالبني بهذا الصمود هي القوى السياسية املناضلة من
أحزاب وتيارات لم تنخدع بوهم إمكانية إصالح النظام سواء
من داخــل مؤسساته أو من خارجها ،ألنه كنظام فاشل أثبت
عدم قابليته لإلصالح أو الترميم ،ولهذا وجب فضح حقيقة
الــســلــم االجــتــمــاعــي ودميــاغــوجــيــة اإلجــمــاع الــوطــنــي الــذي
يرغبون من خالله حتميل تبعات األزمة للجماهير الشعبية
واالستمرار يف سياسة التقشف والعصف باحلقوق املشروعة

للطبقة العاملة وعموم الكادحني.

اجلائحة بني الواقع
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والتوظيف السياسي
التحالف العمالي الفالحي :
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حتالف طبقات ذات املصلحة
االستراتيجية في التغيير
توزيع التلقيح عامليا:
نظام أبارتايد صحي
السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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الكتابة الوطنية تحيي النضاالت الجامهريية وتندد بكل أشكال التطبيع
عقدت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي اجتماعها
الــعــادي يــوم األحــد  24يناير  ،2021والــذي يتزامن مع
ذكــرى احلظر القانوني لــاحتــاد الوطني لطلبة املغرب
واليوم الوطني للمعتقل ( 24يناير )1973تناولت فيه
تطورات األوضاع الدولية والوطنية ومستجدات جائحة
كوفيد  19 -وعجز وارتباك النظام املخزني يف تدبيرها
وتــواصــل وتــصــاعــد االحــتــجــاجــات الشعبية والــنــضــاالت
العمالية ،كما استعرضت مختلف األنشطة واملبادرات التي
نظمها احلزب

.

وبــعــد نــقــاش مختلف الــقــضــايــا املــطــروحــة يف جــدول
أعمالها فإن الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي تعلن ما
يلي :

•

تنوه بنجاح املجالس اجلهوية للنهج الدميقراطي
الــتــي انــعــقــدت ي ــوم الــســبــت  23يــنــايــر  ،2021وتثمن
اخلالصات والبرامج التي سطرتها

.

•

حتيي التضحيات التي يقدمها مناضالت ومناضلو
النهج الدميقراطي وعــمــوم مناضالت ومناضلي الشعب
املغربي رغم القمع واحملاكمات وإكراهات جائحة كوفيد19

.

•

تثمن حملة القطاع النسائي للنهج الدميقراطي
حملاربة التطبيع مع الكيان الصهيوني وحملة فصيل طلبة
اليسار التقدمي ملواجهة "التعليم عن بعد"

.

•

تستنكر احملــاكــمــات الــتــي يــتــعــرض لــهــا املــدونــون
ومناضالت ومناضلو احلراكات واالحتجاجات الشعبية؛
كما تستنكر املتابعة القضائية للرفيق محمد جفي مناضل
النهج الدميقراطي مبدينة دمنات ورئيس فرع اجلمعية
الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب بنفس املدينة
يف إطــار سياسة خنق حــريــة التعبير وتكميم األف ــواه،
وتطالب بإيقاف املتابعة يف حقه كما تستنكر استمرار
املضايقات الــتــي تتعرض لها الرفيقة جــبــار أمينة بنب
سليمان؛ كما تدين محاولة اقصاء الرفيق رشيد املزوري
من الئحة املستفيدين يف إطار محاربة االسكن الصفيحي
باحملمدية ،لكونه عضوا يف النهج الدميقراطي واجلمعية
املغربية حلقوق االنسان

.

•

تستنكر الــضــغــوطــات والــتــنــقــيــات الــتــي يتعرض
لها معتقلو احلــراكــات الشعبية واملعتقلون السياسيون
ومعتقلي الرأي ،وتتضامن مع نضاالتهم ونضاالت أسرهم
وتطالب بإطالق سراحهم وإيقاف املتابعات

.

•

تشيد بالنضال النقابي الــوحــدوي الــذي تخوضه
بعض القطاعات وعلى رأسها البريد والصحة وتؤكد أن
العمل الــوحــدوي هــو السبيل لتحقيق مطامح ومطالب
الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية ومواجهة محاولة
الدولة لتمرير مشاريع قوانني اجتماعية خارج التفاوض
مع النقابات

•

.

حتيي الــنــضــاالت النقابية والعمالية يف مختلف
القطاعات (التعليم ،الصحة ،البريد ،املعطلني ،القطاع
اخلــاص )..واحتجاجات اجلماهير الشعبية يف األحياء
الشعبية والبوادي دفاعا عن مطالبها املشروعة

.

•

تعبر عــن تضامنها مــع نــضــاالت العامالت والعمال
الزراعيني مبنطقة سوس ماسة

.

•

حتــيــي الــنــضــاالت البطولية لــعــمــال شــركــة أمــنــور
بطنجة وتــطــوان وال ــرب ــاط الــذيــن اســتــغــرق إضــرابــهــم
واعتصامهم أزيــد مــن ســنــة ،آمــلــن ان تنتهي معركتهم
باالنتصار ورجوعهم جميعا للعمل

.

•

حتيي نضاالت األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
وتطالب بدمجهم يف النظام األســاســي اخلــاص مبوظفي
وزارة التربية الوطنية

•

.

تدعو التنظيمات الطالبية والشبيبية وكل القوى
املناهضة للمخزن لتوحيد نضالها من أجــل إعــادة بناء
ا.و.ط.م والتصدي للقمع واالعتقال السياسي

.

•

تستنكر حالة اهتراء وتردي البنيات التحتية التي
عرتها األمــطــار األخــيــرة ،كما تستنكر ضعف اخلدمات
العمومية يف الــبــوادي واألحــيــاء الشعبية وعــدم اكتراث
الدولة بأوضاع اجلماهير الشعبية

.

•

تــؤكــد أن هــجــوم ال ــدول ــة املــخــزنــيــة عــلــى حــقــوق

ومكتسبات اجلماهير الشعبية يتطلب املزيد من النضال
وتوحيد األشكال النضالية عوض الرهان على االنتخابات
وأن االســتــعــداد لالنتخاات املهنية يجب أن يتكامل مع
النضال من أجل امللفات املطلبية

.

•

تدعو إلــى توفير شــروط جنــاح حملة التلقيح ضد
فــيــروس كــورونــا املستجد ،وتعبر عــن تنديدها بطابع
االرجتال واالرتباك الذي يغلب على تدبير الدولة لهذه
اجلائحة وبتركيزها على دعم خدمة مصالح الباطرونا
واستمرارها يف تهميش الفئات الشعبية

.

•

جتــدد استنكارها للتطبيع مــع الــكــيــان الصيوني
وتندد بكل القرارات املخزنية املرتبطة به ومنها توقيع
مذكرة التفاهم ،التي جترم محاربة التطبيع مع الكيان
الصهيوني ،من طرف "املبعوث األمريكي لرصد ومكافحة
معاداة السامية" و"جمعية ميمونة" باشراف سفيرة املغرب
يف الواليات املتحدة األمريكية

.

•

تعتبر أن صــعــود بــايــدن ال ــى الــرئــاســة لــن يغير
مــن جــوهــر السياسة االمبريالية لــلــواليــات املتحدة يف
منطقتنا والقائمة على تكريس سيطرتها على ثرواتها
وضمان تفوق الكيان الصهيوني وحماية االنظمة العربية
االستبدادية

•

.

حتيي التظاهرات الشعبية التي ينظمها الشعب
الــتــونــســي الــشــقــيــق مــن أجــل اســتــكــمــال أهـــداف الــثــورة،
وتعتبرها موجة ثانية من السيرورة الثورية يف تونس

.

•

تندد بإدراج الواليات املتحدة األمريكية لكوبا ضمن
الئحة الــدول الداعمة لإلرهاب ،وتعلن تضامنها مع كل
شعوب أمريكا الالتينية املناهضة للغطرسة االمبريالية

.

•

جتدد تأكيديها على أن كل مخططات اإلمبريالية
والصهيونية واألنظمة الرجعية العربية مصيرها الفشل
وأنـــه ال بــديــل عــن بــنــاء دولـــة فلسطني الــدميــقــراطــيــة
املستقلة على كــامــل تــراب فلسطني وعاصمتها القدس
وحتقيق حق العودة وإطالق سراح املعتقلني

.

الكتابة الوطنية

النهج الدميقراطي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوين
بعد قــرار النظام املخزني تطبيع الــعــاقــات مــع الكيان
الصهيوني يوم  10دجنبر  2020الــذي سيظل وصمة عار يف
تاريخ هذا النظام ،تتسارع اخلطوات العملية لهذا القرار املخزي
واخلياني بفتح مكتب االتصال بالرباط يوم  26يناير اجلاري

.

ويأتي هذا بعد إجراء هو اخلطير من نوعه يتمثل يف اإلشراف
على توقيع اتفاق بني املبعوث األمريكي لرصد ومكافحة معاداة
السامية التابع لوزارة اخلارجية األمريكية وجمعية ميمونة،
يعتبر مناهضة الصهيونية والكيان الصهيوني نوعا من معاداة
السامية

.

إن النهج الــدميــقــراطــي إذ يستنكر بــقــوة هــذه اخلطوة
االستفزازية للشعب املغربي الذي يرفض أي عالقة مع العدو
الصهيوني يؤكد من جديد عزمه النضال الوحدوي باستماتة
ونفس طويل حتى إسقاط قرار التطبيع برمته وإقرار قانون
يجرم التطبيع وإغالق مكتب االتصال كما مت فرض إغالقه
سنة  2000يف عز االنتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني

.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

سيدي بنور

احتجاج عامل الوساطة

يـــواصـــل عــمــال ال ــوس ــاط ــة لــدى
املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي
ب ــدك ــال ــة املـــنـــضـــوون يف اجلــامــعــة
الوطنية للقطاع الفالحي(ا م ش)
برنامجهم النضالي بتنظيم وقفة
احتجاجية أمام مقر عمالة سيدي

توقفت منذ سنة مما زاد يف تأزمي
أوضاعهم املادية واالجتماعية

.

وقــد اضــطــر الــعــمــال إلــى حتويل
وقفتهم االحتجاجية إلى اعتصام
مفتوح رفقة أبنائهم حتى حتقيق
مطالبهم الــعــادلــة واملــشــروعــة كما

العدد 395 :
من  2إلى  8فبراير 2021

النهج الدميقراطي يدين قمع مسرية األساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد

كما كان مقررا،جسدت التنسيقية الوطنية

والتنكيل واالرهــــاب بــنــســاء ورجـــال التعليم

لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محطتها

واملطالبة بحماية اشكالهم النضالية السلمية.

النضالية يــوم الــثــاثــاء  26يناير  2021يف

التنديد بالقمع الذي مورس على الرفيق

اطار تنفيذ برنامجها النضالي،حيث استجاب
االســـاتـــذة واالســـتـــاذات بــحــضــورهــم الـــوازن
للتعبير عــن مــطــالــبــهــم مــن خ ــال املــشــاركــة
يف مسيرة االقــطــاب بكل مــن ال ــدار البيضاء
ومدينة إنزكان ،دفاعا عن املدرسة العمومية

.

عبدالرزاق اإلدريسي الكاتب الوطني للجامعة
الــوطــنــيــة لــلــتــعــلــيــم الــتــوجــه الــدميــقــراطــي
اثناء حضوره ودعمه ملسيرة الــدار البيضاء
لتنسيقية االس ــاتـــذة الــذيــن فـــرض عليهم

واســقــاطــا ملــخــطــط الــتــعــاقــد ،ومبــســانــدة من
النقابات التعليمية والقوى احلية وقد حضر
الــنــهــج الــدميــقــراطــي بــاجلــنــوب بــهــذا الشكل
النضالي مبدينة انزكان حيث مت انزال حشود
كبيرة من قوى القمع بشتى تالوينها بساحة
اجلــهــاديــة املــقــابــلــة لــلــســوق األســبــوعــي لثني
ومــنــع احملــتــجــن مــن الــتــجــمــع ،وبــعــد كــر وفــر
متكن األســاتــذة واﻻســتــاذات املــفــروض عليهم
التعاقد مــن جتسيد وقــفــة حــاشــدة صدحت
فيها حناجرهم مبطالبهم املشروعة وتنديدا

بنور يوم األربعاء  27يناير 2021
احتجاجا على متاطل إدارة املكتب
يف إلــزام صــاحــب الشركة باحترام
دفتر التحمالت وتنفيد االتفاقات
السابقة مع مكتبهم النقابي وعلى
صــمــت وتـــواطـــؤ الــســلــطــة احملــلــيــة
ومــفــتــشــيــة الــشــغــل وعــجــزهــا عن
إلــزام إدارة الشركة وإدارة املكتب
بالوفاء بالتزاماتهما إزاء العمال
ويف مقدمتها صــرف أجــورهــم التي

تــدخــلــت الـــقـــوات الــقــمــعــيــة لــيــا
وفرقت املعتصمني بالقوة مما دفع
بهم إلــى نقل االعــتــصــام إلــى مكان
أخـــر حــيــث اســتــأنــفــوه أمــــام مــقــر
العمالة صبيحة يــوم اخلميس 28
يناير 2021

.

وقام وفد من فرع اجلديدة للنهج
الــدميــقــراطــي بـــزيـــارة تــضــامــنــيــة
لــلــعــمــال املــعــتــصــمــن ي ــوم اخلميس
28/01/2021

خنيفرة

عامل "بوجو" يف مواجهة جشع
الرشكة والقمع املخزين
دخـــل عــمــال الــشــركــة املــنــضــوون
يف إطــــار االحتــــاد املــغــربــي للشغل
واملـــطـــرودون تعسفيا مــن الــعــمــل يف
اعــتــصــام مــفــتــوح مبــقــر الــشــركــة يف
ظــروف البرد القاسية بعدما قامت
قــــوات الــقــمــع املــخــزنــيــة بــتــفــريــق
وقفتهم االحتجاجية بالقوة أمــام
مقر عمالة

خنيفرة يــوم اخلميس

الدفاع عن مطالبهم نعلن مايلي:

.

تــضــامــنــنــا الـــامـــشـــروط مـــع نــضــاالت

التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض
عليهم

.

التعاقد.

بإدماجهم يف الوظيفة العمومية.

.

اإلشــادة باإلطارات السياسية والنقابية

واحلــقــوقــيــة احل ــاض ــرة واملــســانــدة لــنــضــاالت
التنسيقية من أجل إسقاط التعاقد والهشاشة

ادانــتــنــا لــكــل اش ــك ــال واســالــيــب الــقــمــع

يف التعليم.

وجدة

احتجاج حراس األمن الخاص للمطالبة بحقوقهم

نــظــم حــــراس األمــــن اخلــــاص بــاملــؤســســات
التعليمية بــاملــديــريــة اإلقــلــيــمــيــة للتربية
الوطنية بــوجــدة املــنــضــوون يف إطــار االحتــاد

وخصوصا تسوية مستحاقاتهم مــن الشركة
السالفة وتسوية مستحقات العطل الرسمية
والدينية املؤدى عنها للسنوات الثالث األخيرة

والــتــصــريــح بــحــوادث الشغل وتامني
مصاريفها الطبية  ...وهــم مهددون
دائما بالطرد من العمل ملجرد خطا
بسيط بل حتى للتوقف بعض الوقت
لــتــنــاول الــطــعــام او قــضــاء احلــاجــة

واحمللية إلى جانب الباطرون.

صاحب الشركة حيث يشتغلون أزيد

عليهم التعاقد على نضاليتهم واستماتتهم يف

التنسيقية حول ملفها املطلبي وانهاء التعاقد

والــعــطــلــة األســبــوعــيــة والسنوية

خــاصــة وانـــه فـــرض عــلــيــهــم توقيع

يتعرضون الستغالل رهيب من طرف

نحيي عاليا االساتذة واالستاذات الذين فرض

الــوطــنــيــة بــفــتــح حــــوار جــــاد ومـــســـؤول مــع

التعويضات عن الساعات اإلضافية

 21يناير 2021ممــا يــبــرهــن على

وجتــــــدر اإلشـــــــارة إلـــــى الــعــمــال

وإنــنــا يف م الــدميــقــراطــي بجهة اجلــنــوب،اد

.

مــطــالــبــتــنــا احلــكــومــة ووزارة الــتــربــيــة

من  10ساعات يوميا ومحرومني من

البيولوجية حسب مــزاج الباطرون

اص ــط ــف ــاف الــســلــطــات اإلقــلــيــمــيــة

بالقمع الذي طال شكلهم النضالي السلمي.

ا لتعا قد .

اســتــقــاالت مــكــتــوبــة يــحــتــفــظ بها
الستغاللها للضغط عليهم ومنعهم

من االحتجاج واملطالبة بحقوقهم.

املغربي للشغل وقفة احتجاجية أمــام واليــة
اجلهة الشرقية يــوم الثالثاء 26/01/2021
لــلــمــطــالــبــة بــفــتــح حــــوار جـــدي ومـــســـؤول مع
مكتبهم الــنــقــابــي ل ــت ــدارس مــلــفــهــم املطلبي

واالستفادة من احلد األدنى لألجور.

وقد كان العمال مؤازرين من طرف بقطاعات
نــقــابــيــة يف ا م ش والــكــتــابــة احملــلــيــة للنهج
الدميقراطي بوجدة

.
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معاناة عامل رشكة بوجو

القنيطرة

تواصل الطبقة العاملة مقاومتها ونضالها ضد الهجوم
الرأسمالي املتوحش على مكتسباتها وحقوقها رغم سياسة
احلصار والقمع والتجويع والتواطؤ التي تنهجها السلطات
املخزنية ضدها ورغم ظروف جائحة كورونا وقساوة فصل
الشتاء وضعف التضامن مجسدة أروع مظاهر الصمود
والتحدي والشجاعة من خــال الوقفات واالعتصامات
ومواجهة القمع املخزني

بالتغطية الصحية والتعويض عن الساعات اإلضافية
التي يقومون به يوم السبت مساءا والتعويض عن حوادث
الشغل وعن التغذية بعد توقيف العمل مبطعم املصنع

العدد 395 :
من  2إلى  8فبراير 2021

حضر عامل اإلقليم إلــى عني املكان.فتم فتح حــوار بني
اإلدارة وممثلني عن العمال انتهى بتعليق العمال لإلضراب
بعد أن وعدت اإلدارة بدراسة امللف املطلبي وإبالغ العمال

.

هده املقاومة الشجاعة التي ما فتئت تتصاعد وتتوسع
لتشمل معظم القطاعات واملناطقتبرز بوضوح الطاقات
النضالية الثورية التي تزخر بها الطبقة العاملة كطبقة
تنتج الثروة لكن نقيضها الطبقي أي البرجوازية هو الذي
يستفيد منها .كما تــدل على التطور املتزايد لوعيها
الطبقي احلــســي مبصاحلها الطبقية .ممــا يــؤشــر على
إمكانيات حتوله إلى وعي طبقي سياسي

.

عمال رشكة "بوجو" ابلقنيطرة

خاض عمال مصنع "بوجوستروين اطوموبيل املغرب"
باملنطقة احلـــرة االطــلــســيــة بـــأوالد بــورحــمــة بإقليم
القنيطرة إضرابا عن العمل يوم األربعاء  27يناير 2021
للمطالبة بتلبية ملفهم املطلبي ويف مقدمته الزيادة يف
األجور املتدنية ( 2400درهم) التي ال تصل حتى للحد
األدنــى لألجور يف القطاع الصناعي والتصريح بالعمال
يف الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان االجتماعي ومتتيعهم

بسبب جائحة كورونا وتوفيرا للوسائل والشروط املناسبة
للعمل كاملالبس

.

وقــد متت محاصرة املصنع من طــرف الــقــوات القمعية
املخزنية محدثة جوا من الرعب والهلع يف املنطقة كما

بنسليمان

بالنتائج يوم اجلمعة  29يناير . 2021

وقد قرر العمال استئناف اإلضراب يوم السبت  30يناير
 2021إن خالفت اإلدارة وعدها .كما يعتزم العمال تنظيم
أنفسهم نقابيا

.

وجدة

زيارة تضامنية مع عائلة اوالد بودا
املعتصمة أمام مديرية وزارة الفالحة
علي فقير
املغربي للشغل) و أفراد آخرين.

زيارة تضامنية مع عائلة اوالد بودا املعتصمة
أمام مديرية وزارة الفالحة ببنسليمان احتجاجا
على مــحــاولــة تفويت ارضــهــا لنهابي األراض ــي
باملنطقة.

 -حضر بعض فالحي و فالحات بادية بنسليمان

الوقفة التضامنية من تأطير اجلمعية املغربية

 -حــضــور مــنــاضــات و مناضلني مــن مدينة

رصخة عاملية ضد الفساد

نــظــم املــكــتــب الــنــقــابــي حل ــراس
األمــن اخلــاص و عــامــات النظافة
لــلــمــؤســســات

التعليمية

للتربية

الوطنية يــوم الــثــاثــاء  26يناير
 2021وقــفــة ثــانــيــة احتجاجية
مــواصــلــة لــبــرنــامــجــهــم الــنــضــالــي

 حضر وفــد من عمالة احملمدية من ضمنه:الرفيقة عــزيــزة ملكاني رئيسة فــرع اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنسان باحملمدية  ،الرفيقة زهرة
ازالف الكاتبة احمللية لفرع النهج الدميقراطي
باحملمدية ،الرفيقة أمينة بوراس الكاتبة العامة
لنقابة الفالحني ببادية احملمدية (االحت ــاد

الرسمية أو الدينية
املـــؤدى عنها يف الــثــاث ســنــوات
األخيرة
 -الــتــقــلــيــص مـــن األيـــــام الــتــي

تتقدمهم الرفيقة مينة جبار.

أم ــام مــقــر والي ــة اجلــهــة الشرقية
حلقوق اإلنسان فرع بنسليمان.

 -تــســويــة مــســتــحــقــات الــعــطــل

بنسليمان يتقدمهم الرفيق محمد متلوف ،رمز

املقاومة الشعبية باإلقليم.

كل التضامن مع عائلة اوالد بودا.

كل التحية والتقدير لفرع اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنــســان ببنسليمان الــداعــم لضحايا

اخلروقات.

وذلــك نــظــرا لــعــدم تلبية املــديــري
اإلقليمية للتربية الــوطــنــيــة يف
تأجيل تسوية مستحقات الشركة
سالفة الــذكــر "شــركــة دغــو" إلى
حني تسوية مطالب وحقوق العمال
العادلة و املشروعة و املتمثلة يف :

عملناها ككل شهر لدى الصندوق
الــوطــنــي لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي
مــن  26يــوم قانونية إلى 18يوم
مصرح بها فقط خالل ثالث سنوات

األخيرة .

 -عـــدم اإلســـتـــفـــادة م ــن احلــد

األدنى لألجور ...

5

الرأي

يف وحل التطبيع  ،ضيعوك ياوطني
رغــم أن اجلــهــات الرسمية املغربية ذات االختصاص
ظلت تقر بعدم وجود
(الوزارات ،مكتب الصرف ،اجلمارك…)
ْ
عالقات جتارية رسمية مع إسرائيل؛ وهــو اإلدعــاء الذي
ٍ
ينسفه التقرير الصادر عن هيئة:
“International

and

.”coopération Institute

Export

Israël

IEICI:

أقرت بقيمة إثنني ( )2مليار دوالر
فالهيئة اإلسرائيلية
ْ
من املبادالت التجارية ،وبوجود  46شركة إسرائيلية تصدر
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حسن اواحلاج

إلى تراكونا( )tarragonaبإسبانيا ثم من هذه األخيرة إلى
حيفا لتستغرق عملية النقل  15يوم ًا.

ـ الشركة الهولندية ـ االسرائلية “سلويس وكروت”،

ويــأتــي يف مقدمة أهــم املسؤولني املغاربة النافذين يف

تأسست سنة  1993كشركة إسبانية،
ـ شركة “ريكافيم”،
ْ
وهــي يف احلقيقة فــرع لشركة “نيطافيم” اإلسرائيلية

ـت لهم مــهــام التعامل مــع الشركات
الــربــاط ،الــذيــن أوكــلـ ْ
َ
أزوال ْي. ،
أند ِري
اإلسرائيلية  ،اليهودي ْ

وهذه أمساء أبرز الرشكات اإلرسائيلية ابملغرب:
ـ شركة “نيطافيم” ،املختصة يف بــذور الطماطم ،وهي

وشركات أوروبية أخرى وأغلبها مستقرة بقبرص.
املتخصصة يف التكنولوجيا الفالحية.

أنشأت سنة  ،1993متخصصة يف
ـ شركة “سوبرومان”
ْ

شتائل املوز والطماطم.

تعاملت مع شركات
إلى املغرب يف مقابل  28شركة مغربية
ْ
إسرائيلية

.

ظلت
ومــن املــعــروف أنــه منذ سبعينات الــقــرن املــاضــي،
ِ
الشركات اإلسرائيلية تبيع التجهيزات الفالحية للمغرب،
يف البداية بواسطة الشركة الهوالندية “سلويس وكروت”

وشركات أوروبية أخرى ،وأغلبها مستقرة بقبرص.

ويــوجــد املــغــرب ،وفــق وثــائــق رسمية إسرائيلية صــادرة
عن املكتب املركزي اإلسرائيلي لإلحصاءات ،ضمن قائمة
تضم ما يزيد على  111دولــة تتعامل اقتصادي ًا وجتاري ًا
وسياحي ًا مع إسرائيل ،بحيث ُيسجل املغرب حتت الرمز
االقتصادي« »MA464يف القائمة اإلسرائيلية اخلاصة

باملبادالت التجارية الدولية إلسرائيل.

ومــن املالحظ أن القطاعات التي تسجل حضور ًا بــارز ًا
للمصالح اإلسرائيلية باملغرب ،هي :قطاع األبناك واخلدمات
ـي الفالحة
والــوســاطــة وقــطــاع الــنــقــل الــبــحــري وقــطــاعـ ْ
والسياحة ،علم ًا أن هناك اهتمام ًا واضــح ـ ًا يف السنوات
األخيرة بالقطاع الفالحي؛ ولعل خوصصة أراضي “سوجيطا
وصوديا” بــاملــغــرب ،كــانــت فــرصــة لــلــمــزيــد مــن التغلغل

اإلسرائيلي بالقطاع الفالحي املغربي حتت غطاء إسباني.

الري اإلسرائيلية  40ألف هكتار بعد أن
وتغطي تقنيات ّ
اجتاحت القطاع الفالحي العصري وشبه العصري باملغرب،
ويفضل أكثر من  65باملائة من الفالحني املغاربة املختصني يف
ً
فعال وفعلي ًا التجهيزات والتقنيات اإلسرائيلية،
زراعة البواكر
السيما تلك التي يسمونها “بابريال” و”وادانيال”؛ إذ أضحى
من الصعب مبكان التخلي عنها من طرف الفالح املغربي،
كما أن  85باملائة من الفالحني املغاربة يستعملون البذور

اإلسرائيلية.

وقد ساهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يف متويل
جزء كبير من اقتناء املنتوجات اإلسرائيلية بواسطة قروض

منحت للمغرب.

دور يف التعامل مع
وتلعب أحــد شركات االتــصــال أكبر ٍ
الشركات اإلسرائيلية ،وتستثمر هــذه الشركات يف مدن
كالصويرة ،فــاس ،الــراشــديــة وبوذنيب وغيرها مــن املــدن

املغربية.

شركة إسرائيلية عابرة للقارات.
ـ شركة “زمي” ،املتخصصة يف نقل السلع عبر العالم،
فرع الشركة باملغرب يرأسه مغربي ،إبن رئيس وزراء سابق،

ـ شركة “ستار فود” ،وتربطها عالقة اقتصادية بأكبر

إس” ( ،)MTDSاملتواجدة بالرباط
ـ شركة ْ
“إم ِتي ِدي ْ
و”أنور تيكنولوجي” ()ANNOUR TECHNOLOGIE

مصبرات سردين ومواد
آسفي ،حيث تقوم املجموعة بتصنيع
ّ

املتواجدة بالدار البيضاء ،وكالهما مرتبطتان بالشركة

املغربية إال خطوات قليلة.

مجموعة للصناعة السمكية يف املغرب ،يوجد مقرها يف
غذائية لفائدة شركة “ستار فود” ،بينما تتكلف مطبعة

يوجد مقرها يف الــدار البيضاء بطباعة العلب الكرتونية
التي توضع داخلها املــصــبــرات ،حيث حتمل العلب كتابة
وتـختار للمنتجات أسماء مدن مغربية ،مثل
باللغة العبرية ُ

الدار البيضاء ،كما تضم رموز ًا مغربية ،مثل “مسجد احلسن

الثاني” ،معدة للتصدير واالستهالك داخل إسرائيل.

ـ شركة “زمياك” ،احملدثة بالدار البيضاء سنة 1983؛
وهي يف احلقيقة فرع من فروع شركة “زمي” للمالحة ،التي
ميكن للمواطن الــعــادي أن ُيعاين من حني آلخــر حاويات
“كنطيرات” ضخمة لها مبيناء العاصمة االقتصادية ،وهي
حتمل بوضوح وبأحرف كبيرة رموز الشركة ( ،)Z I Mوتساهم
الدولة االسرائيلية يف رأسمال الشركة األم “زمي” بأكثر من
 48باملائة ،وهي شركة ريكابير برشلونة املالحية ،التي تؤمن

موقع شركة “زمي” اإلسرائيلية على األنترنت ،يظهر موقع
ً
مثال تفاصيل نقل
إلكتروني ُيكن ألي شخص أن يدخل إليه،

ـ شركة “تاهال” ،فهي متخصصة يف تكنولوجيا الري

جدول يوضح أن العملية تتم على مرحلتني من الدار البيضاء

لسوس.

يوجد مقرها بالدار البيضاء ،وهي ال تبعد عن مقر البورصة

ومن الغريب أن عملية نقل أو جلب السلع من إسرائيل

السلع من الدار البيضاء إلى حيفا أو العكس ،يظهر للباحث

اقتصرت على أن تكون ممثلة من طرف الشركة الفالحية
ـ شركة “مارشيم” ،املمثلة من طرف األومنيوم الفالحي

رحلة بحرية مرة أو مرتني يف الشهر بني املدينة اإلسرائيلية

أسهل من نقل السلع أو البضائع داخــل املغرب ،فمن خالل

ـ شركة “حيفا شيميكال” ،املتخصصة يف األسمدة ،فقد

أشدود (حيفا) وبرشلونة االسبانية ثم الدار البيضاء.

الزراعي ،وقد ساهمت يف إقامة مشاريع مبدينتي بنسليمان
ووجــدة؛ وقد قامت بتطهير املياه مبدينة بنسليمان قصد
استعمالها لسقي ملعب املدينة.

لسوس.

اإلسرائيلية “شيك بوانت” (.)CHECK POINT

ـ شركة “كروماجني” ( ،)CHROMAGENوهــي شركة
إسرائيلية عابرة للقارات متخصصة يف سخانات املاء العاملة
بالغاز ويف معدات الطاقة الشمسية ،ويوجد مقر ممثلها

بالدار البيضاء.

ـ املجموعة املالية اإلسرائيلية “كول بيس بروجكت” ،التي
أحدثت فرع ًا لها بالدار البيضاء من طرف “دافيد عامران”،
ْ

وهو ضابط سام سابق باجليش اإلسرائيلي.
ـ شركة “فيف كونترول” اإلسرائيلية.

ـ شركة “ريكافيم” اإلسرائيلية ـ االسبانية ،وهي ممثلة يف

أكثر من مدينة مغربية تابعة للشركة األم.

ـ شركة “أحرير” ،املختصة يف زراعة الطماطم باملغرب.

ـ الشركة اإلسرائيلية ـ املغربية “زيرمي أكّ ادير”.
ـ شركة “نفطاليم” .
ضيعوك ايوطين
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الجائحة بني الواقع والتوظيف السيايس

ع.القادر احلمداوي

لقد بات واضحا مدى استغالل السلطات املغربية جلائحة

اليمني الفاشستي يف العديد من الدول االمبريالية ،فان

االعــامــي لهذا احلــدث املــرفــوض شعبيا مبنع وقمع كل

كــورونــا للحد من االحتجاجات ومــحــاوالت التراجع عن

االنظمة التبعية ،وضمنها النظام املغربي ،استفادت من

االصوات التي تدين هذه اخلطوة اخليانية يف حق الشعب

ما حتقق من مكتسبات ،رغم قلتها وهشاشتها من حقوق

هــذا الظرف التراجعي مبــوازاة جائحة كــورونــا ،لتستمر

الفلسطيني( ،وباملقابل قــام النظام املخزني بتجييش

اجتماعية ومدنية ،شكلت باألمس القريب منصة مخزنية

يف الهجوم على احلقوق واحلــريــات واملكتسبات التي مت

بلطجيته وبعض العناصر االمازيغية االنتهازية للتطبيل

النــطــاق أبـــواق دميقراطية الــواجــهــة "دولـــة الــقــانــون -

حتقيقها بنضاالت مريرة من طرف اجلماهير الشعبية.

لهذا التطبيع اخلياني .كذلك دفــع بــاالحــزاب العروبية

احترام حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا -العهد

ولقد استغل النظام املخزني حالة الوباء لزيادة التضييق

وإالسالموية امللتفة حوله الى مباركة التطبيع و محاوالت

اجلــديــد "...ومــا إلــى ذلــك من شعارات  ،دبجت يف دستور

على القوى املعارضة من أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية

تسويقه رغم الرفض الشعبي).

 ،2011لــذر الــرمــاد يف عيون عامة الناس وأنــصــار الزمة

ومنظمات نقابية ،ليغطي على مسار تفاوضه مع الكيان

"اإلصالح من الداخل" ،فها هي الوقائع تؤكد مكر القابضني

الصهيوني بوساطة امريكية وخليجية انتهت بإعالن

على السلطة يف املغرب ،إذ أصبح فرض اإلجراءات الصارمة،

الــدولــة املغربية الرسمية إخــراج عالقاتها التطبيعية

يف التنقل والتجمعات ،بدعوى احلد من انتشار فيروس

واستهداف كل األصــوات املعارضة الفردية واجلماعية.
وحالة االعتقاالت األخيرة التي شملت مفكرين نشطاء
حلقوق االنسان وصحفيني ومدونني وإعالميني ما هي إال
حلقة ،تنضاف الى مسلسل االعتقاالت يف صفوف نشطاء
احلراكات الشعبية (الريف ،جرادة ،بني تاجيت وغيرها).
هذا التوجه ،سوف لن يتوقف ما لم تقابله مقاومة موحدة
مــن مختلف الــقــوى املناضلة االجتماعية واحلقوقية
والسياسية ،وإال سيتم تعبيد الطريق لهيمنة الدولة
البوليسية على جميع مناحي حياة املواطنني واملواطنات.

هو ان الشعب املغربي مبكونيه االمازيغي والعربي لم ولن
يقبل بالتطبيع وسيسقطه إن آجال أم عاجال .ان ذاكرة
الشعب املغربي لن يطالها النسيان من مالحم قاداته أمثال

كوفيد  19هدفا ثانويا ،امــام منع التجمعات النقابية
والسياسية واالحتجاجية .والهدف الرئيسي هو التضييق

لكن ما ال يدركه النظام املخزني واجلوقة امللتفة حوله

ابن عبد الكرمي اخلطابي مؤسس جمهورية الريف واعسو

لكن ما ال يدركه النظام
المخزني والجوقة
الملتفة حوله هو ان
الشعب المغربي
بمكونيه االمازيغي
والعربي لم ولن يقبل
بالتطبيع وسيسقطه إن
آجال أم عاجل

وجتدر االشارة الى ان من بني أهداف هذا التوجه ،باإلضافة

باسالم وموحى اوحمو الزياني .وزروال وسعيدة املنبهي
والتهاني امني والدريدي وبلهواري وقــادة اخــرون سطروا
مبداد الفخر أمجادا لن يستطيع النظام املخزني محوها.
فــرغــم استنجاده باالستعمار الفرنسي ،خــال بداية
القرن املاضي ،واعتماده حاليا على االمبريالية الفرنسية
واالمريكية حملاولة طمس معالم هذه املالحم ،فالشعب
املغربي يحمل بذورا حتررية ،ما فتئت تترعرع يوما بعد
يوم من خالل نضاالت عماله وعامالته ،شاباته وشبابه يف
املدن والقرى ضد الظلم والطغيان ،وهو ما نادت به حركة
 20فبراير عبر شعاراتها اسقاط االستبداد والفساد.
ورغم التفاف النظام على مطالبها فها هي نضاالت الطبقة

الى تعزيز سيطرة الكتلة الطبقية السائدة على املشهد

العاملة ونضاالت الكادحات والكادحني يف املــدن والقرى

السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،عبر إجراء مسرحية

مستمرة ،ونضاالت األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

االنتخابات املقبلة ،التي يتخوف النظام من مقاطعتها من
طرف الشعب بنسبة تفوق تلك املسجلة خالل االنتخابات

السرية إلى العلن مع دولة الكيان الصهيوني .لقد حدث

السابقة والتي قــدرت ب  .80%ونظرا للتراجع النسبي

هذا ،وفق مسرحية متكاملة اإلخراج ،حيث عمد الى ربط

حلركة حقوق االنسان على املستوى الدولي بسبب صعود

عملية التطبيع بقضية الصحراء .هكذا إذا ،مت التسويق

ونــضــاالت اجلمعية الوطنية حلملة الشواهد املعطلني
تستأنف الــطــريــق عــلــى درب الــنــضــال مــن أجــل حتقيق
طموح الشعب املغربي يف التحرر والدميقراطية والعدالة

االجتماعية.

ملف العدد
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الحركة الطالبية  :رضورة الحضور يف الرصاع ضد االستبداد
يعود هذا العدد من الجريدة لطرح موضوع الحركة الطالبية ،
ولعل األسباب الداعية لذلك ،إضافة إىل رشط املناسبة وهي
الذكرى الثامنة واألربعون لحظر االتحاد الوطين لطلبة الغرب يوم
 24يناير  ، 1973هناك دواعي أخرى لعل أهمها واقع حال الحركة
الطالبية وواقــع التعلمي الجامعي  ،هذا التعلمي الــذي يعيش
مثله مثل األسالك األخرى وضعية فشل وعجز يف التكوين ومنه
التكوين السيايس والنظري والعميل لألطر الكفيلة ابالنخراط يف

التغيري املجمتعي ويف اسمترار الحركة الطالبية يف أداء دورها  .لذلك
يسائل امللف واقع الحركة حاليا واألسباب العميقة املوضوعية
والذاتية لهذا الواقع  ،كما يطرح بعض قضااي الجامعة املغربية .
ولإلشارة تعمدت هيئة تحرير الجريدة أن يكون امللف من إنجاز
ثلة من الشباب املناضل يف الجامعة لفتح املجال لهم للتعبري
عن واقع حال حركهتم ويفتحوا ابب النقاش ألندادهم للتداول يف
قضية هتمهم لكن آاثر واقعها هتم جماهري الشعب برمته.

النضال الشبيبي :الحركة الطالبية تحديات املرحلة وأفق املستقبل

ألبير موسى

قيل الكثير عن تاريخ احلركة الطالبية املغربية وسال
مداد املقاالت بالتحليل يف أزمتها وطبيعة اشكاالتها وما
السبيل إلخراجها من وضعها احلالي؛ وال نغالي إذا قلنا
إن استمرار وضع األزمــة التي يعيشها اإلحتــاد الوطني
لطلبة املغرب يزيد من تعقيدات الواقع ويفتح املجال
أمام فقدان اجلامعة املغربية لبريقها النضالي وخزانها
الذي كان والزال وسيظل رافدا مهما لنضال شعبنا ضد
االستبداد والقمع .إن ما مييز احلركة الطالبية املغربية
هو أنها لم تستسلم وتظل تقاوم السياسات الطبقية يف
مجال التعليم يف أحلك الــظــروف ،وهــذا معطى أساسي
يضمن استمرارية النقاش حول ما تعيشه احلركة من
مستجدات ،إال أنه يف املقابل اآلخر فإن الركود السياسي
ال ــذي عاشته يف الــســنــوات األخــيــرة يساهم يف ضمور
النقاش السياسي الكفيل بوضع األسئلة املؤرقة القادرة
على فتح آفاق املستقبل

.

ميكننا اإلقرار يف هذه املرحلة أن الفاعلني السياسيني
يف احلقل الطالبي من فصائل طالبية وطلبة اوطاميني
على امــتــداد خريطة املــواقــع اجلامعية أصبحوا بوعي
أو بدونه يطبعون مع واقع األزمة وغياب أوطم كنقابة
لــكــافــة ال ــط ــاب ،بــل أكــثــر مــن ذلـــك ونــتــيــجــة لعديد
االنتكاسات التي عاشتها احلركة الطالبية ،بدا يتشكل
وعي مزيف عند جزء من التوجه الدميقراطي ينبني
على رفــض أي مبادرة أو نقاش حــول إعــادة بناء أوطــم،
ويــتــم تغليف ذلــك مبجموعة مــن اجلــمــل والــتــبــريــرات
التي ال أساس لها على أرض الواقع .يف الواقع إن احلركة
الطالبية خــاصــة يف العقدين األخــيــريــن كــانــت أسيرة
للفهم واملــمــارســة التي فرضها التوجه البيروقراطي،
وحال انحباس هذا التوجه ودخوله يف مراحل التفكك
املــتــتــالــيــة عــجــلــت بــإنــدثــاره أقــلــه يف غــالــبــيــة املــواقــع
اجلامعية؛ بدت احلركة الطالبية تتلمس مالمح توجه
جديد من السيطرة و األسر يف الفهم و املمارسة ركائزه
العجز وتبرير ما هو غير قابل للتبرير والتطبيع مع
وضع الرفض ألي نقاش أو مبادرة قائمة على رد االعتبار
لتاريخ احلركة الطالبية و إعادة متلك الطالب لسالحهم
التنظيمي النقابي الذي هو وحده الكفيل بالدفاع عن
مصاحلهم املادية و املعنوية وحتصني احلريات السياسية
يف اجلامعة املغربية .ولعل ما يجهله جــزء من ما ساد
لديهم هــذا النمط مــن التفكير يف واقــع األزمــة هــو أن
الغاية مــن إعــادة بناء اإلحتــاد الوطني لطلبة املغرب
ليس برغبة سياسوية ضيقة وال هي تستمد جذورها يف
النقاش من مستنقع األزمات واالنتكاسات الطالبية ،بل
على العكس من ذلك ،متليها الشروط السياسية و ميليها

كذلك واقع الصراع الطبقي يف بالدنا؛ إن أهم ما يعيشه
الشعب املغربي منذ اندالع السيرورات الثورية يف املنطقة
املغاربية والعربية هو تواتر للحركات االحتجاجية ،وإن
كانت أحيانا تتخذ طابعها االجتماعي ،إال أن امللحوظ
هو غياب التأثير واحلضور املنتظر من احلركة الطالبية؛
ما السبب يف لك؟ لعل اجلــواب عن هذا السؤال حقيقة
سيكون مــن بــاب تــكــرار التحليل و الــنــقــاش حــول وضع
األزمة و إن كنا قد أسلمنا يف البداية أن املداد سال كثيرا
حول هذا الواقع؛ لكن استحضاره يبقى مهما و ضروريا
لوضع النقاش يف سياقه التاريخي والسياسي يف ارتباطه
الوثيق بحجم املسؤوليات التاريخية امللقاة على عاتق
احلركة الطالبية املغربية؛ قد يبدو للوهلة األولــى أن
جل ما حاولت استعراضه هذه األسطر من املقالة حلدود
اللحظة هي أنها حاولت إعــادة بسط النقاش القدمي-
اجلديد حول التحديات املطروحة أمام احلركة الطالبية
ورهانات مستقبل النضال الشبيبي ببالدنا ،ويف احلقيقة
أن تعقيدات طــرح نقاش مستجد وجديد حــول احلقل
الطالبي معقدة تعقيد النقاش يف احلقل الطالبي نفسه،
ولذلك جند أن جل من حتمل املسؤولية السياسية يف
احلركة الطالبية من اجليل احلالي أصبح يعيش يف وضع
تضخم النقاش والتصور؛ لذلك يف اعتقادنا البسيط أن
جتربة فصيل طلبة اليسار التقدمي لوحدها أنتجت كما
هائال من املشاريع والتصورات املتجددة بواقع التعليم
العالي كل سنة والكفيلة بحل أزمة احلركة الطالبية؛ إال
أن الوضع الزال يراوح مكانه بل إن فرص التقدم يف مهمة
إعادة بناء أوطم كنقابة لكافة الطالب تتقلص وتزداد
صعوبة مع تسارع السياسات و الهجوم الطبقي من طرف
النظام السياسي على اجلامعة املغربية ويف غياب األداة
التنظيمية الكفيلة بردع هذا الهجوم ...من خالل هذا
يفترض على اجلميع أن يتحمل جرأة النقاش السياسي
حــول هــذا الــوضــع ،وأن يــبــادر كــل مــن مــوقــع ممارسته
الــســيــاســيــة يف تــوجــيــه االهــتــمــام الــســيــاســي بــاحلــركــة
الطالبية؛ طبعا نعي متــام الوعي أن القوى السياسية
الثورية ببالدنا لها صعوبات سياسية أو لنقل تاريخية
مستمدة من جتاربها يف احلقل الطالبي يف املاضي ،إال أنه
يف االجتــاه اآلخــر فالتقدم يف إحــدى جبهات الصراع مع
النظام القائم ال ميكن أن يوازيها تأخر يف جبهة أخرى
مهمة ولها وزنها يف الصراع من أجل حترر شعبنا بحجم
احلركة الطالبية؛ لذلك من الضروري النظر إلى املعادلة
من جهة أن حقل التعليم العالي أصبح منحصرا يف الصراع
السياسي حيث أن املجال أصبح ضيقا و مرتكزا يف مستوى
صراع بعض أطراف احلركة الطالبية مع الهياكل اإلدارية

بــاجلــامــعــات يف الــشــق الــبــيــداغــوجــي املــرتــبــط باملطالب
املــبــاشــرة للطلبة (االمــتــحــانــات؛ املــنــح؛ الـــــدروس )....؛
ويف الضفة األخــرى صــراع سياسوي حــول التمثيلية يف
مجالس الكليات اجلامعات؛ ولسنا بحاجة الستعراض
فضائح االنتقاء يف أســاك املاستر والــدكــتــوراه لنوضح
حجم التعفن والفساد الذي أصبح يعيش يف ظله حقل
التعليم العالي؛ قد يبدو أن استحضار هكذا وضع إداري
وبــيــداغــوجــي مــن بــاب احلــشــو ونــحــن بــصــدد استعراض
واقع التحديات التي يطرحها النضال الطالبي لكن يف
احلقيقة وباعتقادنا البسيط كل األمــور مترابطة و إن
كان األمر غير ذلك فلننظر إلى واقع احلركة الطالبية
يف ظل جائحة كورونا

.

يف الواقع ال ميكن ألي أحد سبق له و أن عاش و تكون
يف جتربة احلــركــة الطالبية أن يتخيل نضاال طالبيا
بـــدون طلبة أو تــدقــيــقــا بـــدون تعليم حــضــوري يتيح
عمليا التفاعل املباشر بني مختلف الفاعلني يف احلقل
الطالبي ،هــذا ما يعيدنا لنقاش األزمــة ،فأهم ما كان
يعقد الوضع قبل اجلائحة هو اتساع هــوة التأثير بني
الفصائل الطالبية وعموم الطلبة وما كان ينقص الوضع
سوى جائحة كورونا التي فرضت التعليم عن بعد لتزيد
تلك الهوة اتساعا؛ لكن رغم ذلك و كما أشرنا يف ديباجة
هذا النقاش أن احلركة الطالبية حتافظ على صمودها
ومقاومتها يف أحلك الظروف كما هو الوضع احلالي وقد
أثبتت ذلــك مــن خــال إبــداعــهــا بــاحلــمــات اإلعالمية
إلبــراز مواقفها وقراءتها للوضع ،بل تعدت ذلك لبلورة
معارك طالبية رافضة لصيغ التعليم عن بعد وال يسع
املجال هنا لبسط وضعية التعليم عن بعد وأثارها على
التحصيل العلمي يف اجلامعة على أساس أن هذه املعطيات
ستكون حاضرة يف مقاالت أخرى يف هذا العدد

.

يف احملصلة يتضح أن احلــركــة الطالبية أمــامــهــا كل
املستقبل لتعود وتبرز حضورها يف ميادين الصراع ضد
االســتــبــداد ومــن أجــل حتــرر شعبنا يبقى فقط حتمل
مسؤولية اجلميع يف خلق الفضاء املساهم يف تقريب
وجهات النظر و األفــكــار حــول املهمة املركزية املتمثلة
يف إعــادة بناء االحتــاد الوطني لطلبة املغرب بكل حزم
ومسؤولية سياسية ،إلن الــزمــن السياسي ال ينتظر،
وما هو متاح اليوم قد ال يكون ممكنا غــدا؛ وانعكاسات
اجلائحة يف ظــل غــيــاب الطلبة عــن اجلامعة قــد ينتج
وضعا مغايرا ملا كان عليه سابقا وهذا ما ال يجب إغفاله
والتفكير فيه بشكل مستعجل وجدي

.

امللف
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رفضنا املطلق لخيار التعليم عن بعد يف كل املواقع الجامعية:
تطوان منوذجا
أيوب حبراوي
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انــطــلــق املــوســم الـــدراســـي  2020/2021يف ســيــاق
استثنائي بسبب احلالة الوبائية التي تعرفها بالدنا
وباقي دول العالم منذ بداية السنة املاضية ،حيث مت
إغالق كل اجلامعات وتعويض التعليم احلضوري بصيغة
"التعليم عن ُبعد" ،هذه الصيغة التي فشلت يف ضمان
االستمرارية البيداغوجية ملا تبقى من املوسم املنصرم
بناء على نتائج الــدراســة التي قــام بها فصيل طلبة
اليسار التقدمي والعديد من الدراسات األخرى يف ظل

بالرغم من اقتراب موعد مباريات الوظيفة العمومية
ناهيك عــن مشاكل أخــرى (مــبــاريــات املــاســتــر ،النقل،
املــقــصــف )...هــذه املشاكل جعلت اجلماهير الطالبية
تفتح نقاشا حولها وحول صيغة التعليم عن بعد الذي
رفضه أغلب طــاب املــوقــع واعــتــبــروه فاشال ومفروضا
ّ
وسطر ملف مطلبي خاص بكلية اآلداب والعلوم
عليهم.
اإلنسانية ،وآخر بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجــتــمــاعــيــة ،بــاإلضــافــة مللتمس حـــوار مــكــتــوب مت

مسيرات ،معتصمات انذارية) منذ شهر أكتوبر والزالت
مستمرة حلدود اللحظة

.

• ا مل ـ ـس ـ ـت ـ ــوى اإل عـ ـ ــا مـ ـ ــي :حــيــث لــعــب مــنــاضــات
ومناضلو أوطــم دورا مهما يف توحيد الصوت الطالبي
إعالميا والتعبئة للمعركة التي يخوضونها باملوقع،
وربطها بالطالب/ات الذين فرض عليهم عدم االلتحاق
بكلياتهم بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها
بالدنا

.

ويف املقابل لم تقم عمادتا الكليتني بأي خطوة لفتح
حــوار جــاد مــع الطالبات والــطــاب وحتقيق مطالبهم
العادلة واملشروعة ،بل استمرت يف سياستها القمعية
املعهودة مؤكدة بذلك الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية
يف هــذه املــرحــلــة ،حــيــث مت تــطــويــق محيط الكليتني
مما خلّف حالة من الذعر واخلــوف وســط الــطــاب/ات
باإلضافة لتدخل قمعي يف حــق اجلماهير الطالبية
التي جسدت وقفة احتجاجية بني الكلتني مبارتيل

.

ويف نــفــس الــســيــاق تــعــرف كــلــيــة الــعــلــوم بــدايــة من
هــذا الشهر دينامية نضالية مــن أجــل إقــرار التعليم
احلضوري مع قرب موعد االمتحانات ،حيث يقر أغلب
الطالب/ات أن التعليم عن بعد لم يكن كافيا من أجل
الدراسة باعتبار اجلامعة فضاء للتعلم عكس ما ميكن
تــوفــيــره يف التعليم عــن بــعــد (الــنــقــاش بــن الــطــاب،
التفاعل مع االستاذ ،)...حيث خاضت كذلك اجلماهير
الطالبية بكلية العلوم وبحضور مناضلي أوطم من كل
كليات املوقع أشكاال نضالية من اجل مطالبهم العادلة
واملشروعة وتـنـديدا بتماطل عمادة الكلية ورئاسة
اجلامعة يف حتقيق مطالبهم

.

إقرار الوزارة الوصية نفسها بفشله

.

رغــم فشل هــذه الصيغة فوجئ الطالب والطالبات
هذا املوسم بلجوء أغلب اجلامعات للتعليم عن بعد دون
مراعاة للوضعية االجتماعية ألغلبهم ،بشكل يتجاهل
الفشل البيداغوجي لهذه الصيغة

.

يف املقابل لم تبق احلركة الطالبية مكتوفة األيدي،
حيث عرفت بعض املواقع اجلامعية (سلوان ،الرباط،
القنيطرة ،تطوان ومراكش )...أشكاال نضالية رافضة
لهذه الصيغة ومن أجل حتصني املكتسبات التاريخية
للحركة الطالبية املغربية

.

فــفــي مــوقــع تــطــوان عــرف الــدخــول اجلــامــعــي لهذا
املوسم حضورا ميدانيا مهما ملناضلي ومناضالت اإلحتاد
الوطني لطلبة املغرب باملوقع يف مرحلة تسجيل الطالب
اجلــديــد ،ومــن أجــل توفير شــروط الــســامــة الصحية
للطالب يف ظل العشوائية واالرجتالية التي تعاملت بها
االدارة مع الطالب والطالبات معرضة سالمتهم للخطر
يف العديد من اللحظات لوال يقظة املناضالت واملناضلني
الذين لعبوا دورا مهما يف تنظيم الطالب وتوفير شروط
السالمة لهم

.

وفــور انتهاء معركة تسجيل الطالب اجلديد بدأت
تظهر مجموعة مــن املشاكل البيداغوجية خصوصا
حيث تأخرت االدارة عن إعالن نقط األسدس السادس

تسليمه لعمادتي الكليتني ،واســتــمــر مناضلو أوطــم
باملوقع يف معركتهم النضالية والتي عرفت مستويني:
• ا مل ـس ـتــوى ا مل ـي ــدا ن ــي :حيث خاضت اجلماهير
الطالبية باملوقع حتت لــواء نقابتها العتيدة االحتاد
الوطني لطلبة املغرب العديد من االشكال النضالية
الــواعــيــة واملــنــظــمــة (حــلــقــيــات ،وقــفــات احتجاجية،

رغم القمع والتماطل
الزالت الجماهير
الطالبية بالموقع
مستمرة في معركتها
النضالية حتى تحقيق
كافة المطالب
العادلة والمشروعة
على رأسها التعليم
الحضوري

رغــم القمع والتماطل الزالــت اجلماهير الطالبية
باملوقع مستمرة يف معركتها النضالية حتى حتقيق
كافة املطالب العادلة واملشروعة على رأسها التعليم
احلضوري والذي اعتبرته اجلماهير الطالبية باملوقع
يف أغــلــب اصــداراتــهــا (بــيــان  /ب ــاغ) مــدخــا لتوحيد
وتـنظيم نــضــاالت احلــركــة الطالبية يف إطــار معركة
طالبية وطنية

.

وتعرف أغلب املواقع اليوم دينامية نضالية مشابهة
ملا يعرفه موقع تطوان ومن أجل نفس املطالب تقريبا.
كما أن الــشــروط املــوضــوعــيــة مــتــوفــرة الــيــوم لتخوض
احلركة الطالبية معركة وطنية واعية ومنظمة قادرة
على التصدي لكل السياسات الطبقية يقودها التوجه
الــطــابــي الــدميــقــراطــي الـــذي وجــب عليه رفــع شعار
"مصلحة الطالب فوق كل اعتبار" وجتسيده ميدانيا
وسياسيا من أجل تهييئ الشروط الذاتية لتكون املعركة
ق ــادرة على حتقيق مطامح اجلماهير الطالبية بكل
املواقع اجلامعية .هاته اللحظة التاريخية حتتاج من
كل األطــراف الدميقراطية التقدمية النضج والوحدة
على أرضية منظومة وحدة-نقد-وحدة ،أي استغالل
هاته الوحدة املوضوعية يف إطار معركة وطنية والتي
ستكون مدخال لهيكلة التوجه الطالبي الــقــادر على
قــيــادة هاته املعركة وتقييمها ونقدها مــن أجــل بناء
وحدة سياسية أرقى قادرة على إعادة بناء أوطم كنقابة
شرعية وقانونية للطالب وفق مبادئها األربع

.
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معضلة العمل الطاليب وسبل اسرتجاع نقابة الطالب اوطم
محمد نصري

تعيش اجلامعة املغربية اليوم وضعية كارثية نتيجة تطبيق
املخططات الطبقية للنظام املخزني واإلجــراءات املتخبطة
للوزارة الوصية بخصوص جائحة كورونا .وباملقابل تشهد
املواقع اجلامعية نضاالت عديدة يف مختلف مؤسسات التعليم
العالي وفروعه الشئ الــذي يطرح على كل القوى الطالبية
املناضلة سؤل أي أفاق للنضال الطالبي املتصاعد وأي سبيل
إلعــادة بناء االحتــاد الوطني لطلبة املغرب كنقابة موحدة
لكافة الطالب

.

بني األمثلة املهمة هو جتربة اللجان االنتقالية التي متكنت
خالل نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من خوض معركة
طالبية وطنية تصدت لإلصالح اجلامعي املزعوم وابدعت
أدوات تنظيمية ونضالية مألت الفراغ الكبير الذي ساد عقب
فشل املؤمتر السابع عشر واشتداد القمع البوليسي

.

مــن جهة أخ ــرى فــإن ابـــداع الــطــاب للعديد مــن أشكال
التنسيق الوطني (تنسيقيات طلبة الطب والصيدلة ،طلبة
مدارس املهندسني ،األساتذة املتعاقدين )...يوضح بامللموس

نقصد بعملية بناء النقابة الطالبية الشكل الذي تأخذه
الدينامية النضالية للحركة الطالبية يف حلظة من حلظات
تطورها .وعلى مدى تاريخ احلركة الطالبية ،ظلت هناك أشكال
للتنظيم الطالبي رغــم عــدم وجــود هياكل وطنية لالحتاد
الوطني لطلبة املغرب .إذ تأخذ جميع النضاالت يف كافة املواقع
اجلامعية اشكاال تنظيمية سواء كحلقيات تقريرية أو مجالس
للمناضلني أو جلان للحوار أو جلان املعارك ...وذلك من أجل
قيادة املعركة محليا ومحاولة حتقيق املطالب الطالبية .إال أن

الجامعة املغربية اليوم بني مطرقة الجائحة وسندان
املخططات الطبقية:
انطلق املوسم اجلامعي  2020-2021على وقــع التخبط
الشديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي يف التعاطي مع اإلشكاالت التي فرضتها جائحة
كورونا وما تبعها من تعمق لألزمة البنيوية التي يتخبط فيها
التعليم العالي باملغرب .ورغم أن معظم األرقام واالحصائيات
الرسمية تشير إلى مدى تردي وضعية التعليم العالي سواء على
مستوى البنيات التحتية والتأطير البيداغوجي أو الشؤون
االجتماعية للطالب ،إال أن ازدواجية املعايير املتخذة من طرف
الوزارة بخصوص اجلائحة واالنتقائية يف نهج التعليم عن بعد
يف ظل انعدام ابسط شروطه ،كل هذا قد كرس من طبقية
التعليم وفاقم من معاناة الطالب .وباملقابل فقد شهدت العديد
من اجلامعات احتجاجات طالبية ضد هذه التدابير الكارثية
ومازالت احلركة الطالبية تخوض معارك نضالية دفاعا عن
احلق يف التعليم يف ظل االقصاء املخزني واجلائحة العاملية.
ويف هذا السياقة شهدت العديد من املواقع الطالبية معارك
نضالية متصاعدة فرض التعليم عن بعد يف ظل غياب أدنى
شروطه سواء بالنسبة للطالب أو أطر التدريس ودفاعا عن
احلق يف التسجيل واملنح والسكن (تطوان ،القنيطرة ،مراكش،
الرباط ،أكادير ،سلوان )...،باإلضافة للمعارك التي تشهدها
كليات الطب وم ــدارس املهندسني ومعاهد تكوين املمرضني
واألساتذة ...

رهاانت توحيد وتنظمي النضال الطاليب
تعكس هذه املعارك النضالية استعدادات هائلة للجماهير
الطالبية للدفاع عن حقوقها ،كما تبني أن الظروف املوضوعية
متوفرة لتوحيد النضال الطالبي وابــداع الصيغ التنظيمية
والنضالية الكفيلة بتحقيق هذه املهمة .فعلى مر تاريخ االحتاد
الوطني لطلبة املغرب ،لم تكن مهمة بناء نقابة الطالب منفصلة
عن املعارك التي كانت تخوضها احلركة الطالبية كما لم تكن
منفصلة عن الشروط السياسية والتحالفات والتوافقات التي
كانت تقوم بها مختلف فصائل احلركة الطالبية وحتدد بها
شكل النقابة وبرنامجها .بل على العكس ،كانت أشكال توحيد
النضاالت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياق السياسي العام
للحركة .وحتى األشكال التنظيمية لبناء النقابة الطالبية
تستجيب للشروط املوضوعية التي متر بها احلركة الطالبية
وتقدم إجابات للنهوض بالنضال الطالبي من أجل متكينه من
حتقيق أهدافه .وعلى سبيل املثال شكل التنسيق بني طالب
منظمة  23مارس ومنظمة إلى األمام عامال أساسيا مكن من
حسم املخرجات التنظيمية والسياسية للمؤمتر اخلامس
عشر إلوطم ،كما مكن التنسيق بني طلبة املدرسة احملمدية
للمهندسني وباقي املعاهد من توفير األساس التنظيمي إلعادة
بناء املنظمة الطالبية التي كانت قد تفككت آنــذاك بفعل
احلضر القانوني والقمع الهمجي ملناضالتها ومناضليها .ومن

أن الشروط الذاتية للحركة الطالبية متوفرة من أجل توحيد
النضال الطالبي وتنظيمه .كما أن املعارك الطالبية التي
تخوضها الفصائل الطالبية يف العديد من املواقع اجلامعية
على أرضية ملفات مطلبية متشابهة يف أغلب نقاطها توفر
قاعدة نضالية ملموسة لهذه املعارك ،وتفتح املجال للمضي
قدما يف تنسيق نضالي واسع .وبالتالي فمن الضروري تكثيف
جهود كافة الفصائل الطالبية املناضلة يف برنامج نضالي
يستجيب للمتغيرات احلالية يف اجلامعة املغربية ويدافع عن
مصلحة الطالب يف ظل األزمة الوبائية والسياسية

.

افاق إعادة بناء اوطم نقابة الطالب املوحدة:

من هذا المنطلق تبرز
الحاجة إلى تقوية المعارك
المحلية التي يخوضها
الطالب اليوم عن طريق
الدعوة إلى لقاء طالبي
وطني يلف كافة الفصائل
الطالبية المناضلة ويطرح
سبل االنتقال من النضال
المحلي إلى الوطني ويضع
برنامج لمعركة طالبية
وطنية

هذه األشكال التنظيمية تبقى مشروطة مبعارك محلية مؤقتة
قد تتمكن خاللها احلركة الطالبية من حتقيق مكتسبات
بسيطة ميكن التراجع عنها حلظة خفوت املعركة ،كما أن
هذه النضاالت احمللية تبقى محدودة يف قدرتها على التصدي
للمخططات الطبقية للنظام املخزني وبحاجة لتنسيق وطني
يعطيها قوة أكبر وإمكانية لتحقيق املطالب الطالبية

.

من هذا املنطلق تبرز احلاجة إلى تقوية املعارك احمللية التي
يخوضها الطالب اليوم عن طريق الدعوة إلى لقاء طالبي
وطني يلف كافة الفصائل الطالبية املناضلة ويطرح سبل
االنتقال من النضال احمللي إلى الوطني ويضع برنامج ملعركة
طالبية وطنية متكن من توحيد النضاالت احلالية وتفرز اليات
بناء تنظيمي للتنسيق والتشاور الوطني

.

من جهة أخرى ستمكن هذه األلية التنظيمية الوطنية من
فتح جسور التواصل والتنسيق والعمل املشترك مع التنسيقيات
الطالبية األخرى (طلبة الطب ،املهندسني ،جلنة متابعة اللقاء
التشاوري )...يف أفق الدعوة إلى ندوة طالبية وطنية حول
إعادة بناء االحتاد الوطني لطلبة املغرب كمنظمة جماهيرية
دميقراطية تقدمية ومستقلة

.

يطرح اليوم على عاتق الفصائل الطالبية حتمل املسؤولية
بخصوص الظرف الراهن للحركة الطالبية واجلامعة املغربية
خصوص أمام اشتداد الهجوم الطبقي واملخططات التسرع من
وتيرة تسليع التعليم ،كما تشتد احلاجة إلى وجود منظمة
طالبية موحدة تقود نضاالت الطالب وتنمي وعيهم النضالي،
كما متكن احلركة الطالبية من تقوية نضاالتها من أجل احلق
يف التعليم واملساهمة يف النضال التحرري للشعب املغربي ضد
التطبيع مع العدو الصهيوني ومن أجل بناء مجتمع احلرية
واملساواة والكرامة والعدالة االجتماعية

.
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التحالف العاميل الفالحي واملصلحة االسرتاتيجية يف التغيري
التيتي احلبيب

يعتبر هذا التحالف هو التجسيد السياسي لتحالف طبقي
بني طبقتني لهما مصلحة استراتيجية يف التغيير .فالطبقة
العاملة ال ميكنها ان تتحرر ما لم حترر باقي الطبقات الشعبية
ونظرا لطبيعة التشكيلة االجتماعية ببالدنا حيث ال تشكل
الطبقة العاملة اغلبية عددية بل هي متقلصة احلجم لكنها
اساسية وهي محرك الصراع الطبقي فيلزمها عقد حتالف
استراتيجي مع طبقة بدورها تعاني من االستغالل والنهب
وهــي طبقة الــفــاحــن الــفــقــراء واملــعــدمــن.ويف هــذا النص
نتناول املوضع عبر ثالثة قضايا :االولى تتعلق مبنظور النهج
الدميقراطي لهذا التحالف وهو موضوع السيرورة الثالثة التي
تهم بناء جبهة الطبقات الوطنية او اجلبهة الثورية الوطنية.
والقضية الثانية تناول هذا التحالف عبر وقائع ملموسة
تعيشها الطبقتني املال والفالحني الفقراء اما القضية الثالثة
نخصصها الى عالقة البادية باملدينة تلك العالقة املتناقضة
واملتداخلة نتيجة سيادة منط انتاج هجني ال يسمه بالتقدم
االجتماعي وامنا ينشر الفقر واجلهل والتخلف ونهب خيرات
البالد وتهريبها للخارج

ويتم االعداد لها عبر العمل املشترك والتنسيق بني مختلف
التعبيرات السياسية واالجتماعية والنقابية يف املجتمع
وذلك عبر مجموعة من اشكال التنسيق والذي يكون مؤقتا
ومحدودا حول قضية معينة او مجموعة قضايا محددة ويف
زمان محدد وتخضع للتقييم يخلص اما لتطويرها او فكها.
وهذا الشكل من العمل ال نعتبره حتالفا باملفهوم الذي تخضع
له مساهماتنا يف بناء جبهة الطبقات الشعبية

يف هذا النوع من الفالحة يتعرض الفالح لنفس العالقة
عند االعداد الزراعي من حيث اقتناء البذور واحلرث والسقي
واالدويــة كما انه عند تسليم منتوجه فانه يسلم بضاعة
تتولى الشركة تصنيفها واستخراج الكميات من كل معيار

احتلت مسالة التحالف العمالي الفالحي مكانة مهمة يف
نظريات التغيير الثوري الذي قادته احلركة املاركسية على

نفس هذه احلالة ايضا جندها يف زراعة التبغ والذي يسلمه
الفالح كمادة خام وتتولى الشركة تصنيف ما تسلمته وتؤدي
الثمن على هواها بدون حسيب وال رقيب

.

اثنيا :يف التحالف العمايل الفالحي :وقائع

رقم  1هو اعلى جودة وهو الصغير احلجم والعيار رقم  2اكبر
من العيار  1وذو جودة متوسطة واخيرا العيار رقم  3وهو اكبر
نسبيا من العيار  2وجودنه اقل من العيار رقم 2

.

.

.

اوال :يف الجهبة الثورية او الجهبة الوطنية

يف هــذا الــعــرض املــركــز اريــد ان اقــدم بعض التوضيحات
واملــعــطــيــات الــفــكــريــة والــنــظــريــة لفهم اط ــروح ــات النهج
الدميقراطي بصدد مسألة اجلبهات والتحالف

.

الداعي الى ذلك هو الغموض احلاصل عند بعض املناضلني
يف فهم سياسات النهج الدميقراطي وباألساس ما نالحظه من
اشتغال بعض االوســاط على نشر الغموض وشيطنة مواقف
النهج الدميقراطي بهذا الصدد الدراك تلك االوساط للبعد
الــثــوري الطــروحــات النهج الدميقراطي ولذلك تسعى الى
تسفيه تلك االطروحات بعزلها او تشويهها امام انظار الرأي
العام واملناضلني وهذا بدوره امر طبيعي يدخل ضمن الصراع
السياسي بل هو نوع من الصراع الطبقي

.

يف هذه االطــروحــات استعرضنا السيرورات االربعة وهي
بناء احلــزب املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحني ثم
بناء التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير ثم بناء جبهة
الطبقات الشعبية وأخيرا املساهمة يف بناء االممية املاركسية

.

سيقتصر عرضي هنا على السيرورة الثالثة املتعلقة ببناء
جبهة الطبقات الشعبية وهي سيرورة تفرضها ضرورات تطور
الصراع الطبقي ببالدنا وهي تدخل ضمن اخلط االستراتيجي
للتنظيم حلل التناقض الرئيسي ببالدنا

.

"يف ال ـت ـنــاقــض الــرئ ـي ـســي :وهــو التناقض املوجود بــن مجموع
الطبقات الشعبية املشكلة من الطبقة العاملة والفالحني
الفقراء واملعدمني وكادحي األحياء الشعبية والبرجوازية
الصغرى والبرجوازية املتوسطة من جهة واإلمبريالية ،وعلى
اخلصوص االمبريالية الفرنسية ،والنظام املخزني وقاعدته
االجتماعية املشكلة من الكتلة الطبقية السائدة وامتداداتها
املجتمعية من أحزاب وجمعيات واعيان من جهة أخرى .لذلك
فان اإلستراتيجية الثورية هي حل هذا التناقض الرئيسي
حتت قيادة جبهة الطبقات الشعبية يف أفق حل التناقض
األساسي حتت قيادة حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني

.

إن موقع البرجوازية الصغرى واملتوسطة معقد ويتغير
حسب الشروط امللموسة للصراع الطبقي .وبصفة مختصرة،
ميكن القول أن هذين الطبقتني قد تشهد فــرزا طبقيا بني
جناحني :اجلناح التقدمي يف هاتني الطبقتني ميكن أن يلتحق،
رغم تدبدبه ،بصف اجلماهير الكادحة وبالنضال من أجل
التحرر الوطني والدميقراطية واالشتراكية، ،بينما اجلناح
الرجعي ميكن أن يلتزم احلــيــاد أويــتــم اجتذابه مــن طرف
معسكر الكتلة الطبقية السائدة" (مقتطف من اطروحات
املؤمتر الوطني الرابع)

.

اذا كانت هذه اجلبهة تبنى الجناز مهمة استراتيجية فهي
اجلبهة التي تعنى مبا نسميه يف ادبياتنا عقد التحالفات
وهي حتالفات مع قوى سياسية متثل طبقات اجتماعية لها
مصلحة يف التغيير الثوري.انها هي املعبر السياسي على تلك
الطبقات.وهذه اجلبهة تبنى بدورها ضمن الصراع الطبقي

الصعيد العاملي .لن اعود الى التفصيالت النظرية لكنني اريد
تسليط الضوء على كون العمال والفالحني ببالدنا يواجهون
نفس العدو الطبقي وهو الراسمال أي البرجوازية الراسمالية
االستغاللية.انه عدو يستغلهم بابشع الطرق وينهبهم وال
حترك الدولة ساكنا رغم علمها بكون الوسائل واالساليب
املستعملة اجرامية وفيها التدليس والسرقة

.

يف الصناعات الغذائية تتخصص بعض املعامل يف حتويل
املنتجات الفالحية تستقبلها مباشرة من عند الفالح .من بني
هذه املعامل شركات حتتكر حتويل وتصنيع املنتج الفالحي
وليس للفالح اية فرصة ليبيع منتجه الى شركة منافسة
اخــرى .وهناك شركات تعرف بعضا من املنافسة لكنها حتد
منها باللجوء الى االتفاقات القبليىة بني ارباب املعامل حيث
يتفقون على اثمان شرائهم للمنتجات الفالحية مع هامش
للتمويه والتغطية على اتفاقاتهم القبلية والتي هي ممنوعة
قانونا

.

دعوان نرى منوذج من كال الصنفني من هذه الرشكات

 - 1شركة تكرير الشمندر او قصب السكر الستخالص مادة
السكر .يكون الفالح حتت رحمة هذه الشركة فهي من متده
بالبذور وباالسمدة واالدويــة وغيرها على اساس ان تقتطع
املقابل من هذه السلفة ملا تنضج الغلة .يتكلف الفالح بجني
الشمندر او قصب السكر وينقله الــى املعمل الــذي يتولى
حتويله لكن لن يقبض الثمن اال بعد ان تقرر الشركة يف نسبة
مادة السكر يف الكميات املودعة لديها من طرف الفالح

.

يف هــذه العالقة املختلة بني الفالح والراسمالي صاحب
الشركة تضيع حقوق الــفــاح على صعيدين اثــنــن :االول
يجد الفالح نفسه ضحية اقتناء البذور واحلــرث والسقي
واألدويــة بأثمان ال سلطة له على مراقبتها او تخفيضها.
ومن جهة ثانية فان الراسمالي هو من يقرر يف الكمية التي
سيؤدي ثمنها وبالسعر الذي يحدده حتت مبرر نسبة السكر
يف تلك الكميات .هي اذا عالقة عبودية ال متكن الفالح اال
باحلصول على احلد االدنى من االجر ليبقى على قيد احلياة
هو وعائلته .بينما الرأسمالي ينهب بدون حسيب او رقيب

.

 - 2من شركات القطاع التي تعرف بعض املنافسة فيما بينها
ميكننا ذكر تلك املصبرة ملنتوج ( )cornichonمن املعروف عن
هذه الغلة الفالحية انها تستهلك حسب عيارات ثالثة العيار

ان الفالحني الذين يتعرضون الــى هــذا النهب من طرف
الراسماليني يجدون انفسهم يف نفس اخلندق مع العمال .انهم
يف عالقة االخوة اخوة التعرض الى الظلم االجتماعي والى
هيمنة طبقة من الراسماليني اجلشعني واللصوص والى نفس
السكوت والتغطية على جرائمهم من طرف الدولة .من خالل
هذه التجربة يفهم العمال والفالحني بان الدولة هي خلدمة
مصالح الراسماليني اللصوص وانهم كلما احتجوا او اضربو
زجت بهم نفس هذه الدولة يف السجن واالعتقال

.

اثلثا :عالقة البادية واملدينة ابملغرب

يف املغرب ال زالت البادية تهاجر للمدينة.يف هذه الهجرة
تنشا مدن وتكبر لتتحول الى عواصم ،وتظهر سالالت حاكمة
وتزيل اخــرى .يف هذه الهجرة يتغير وجه املغرب وتاريخه.
عبرها ايضا تــطــورت قــوى االنــتــاج وظــهــرت عــاقــات انتاج
جديدة .مع ظهور الطبقة العاملة املترسخة يف املــدن بدا
عهد جديد من تاريخ املغرب اصبح فيه محرك تطور وتقدم
املغرب هو بالضبط هذه الطبقة اجلديدة ومع تطورها ولعبها
لدورها التاريخي سينقلب الــدور وستلعب املدينة دورهــا يف
اخراج املغرب من رتابة ايامه وتوالي اعوامه سيظهر ويولد
املجتمع اجلديد تقوده طبقة نشأت يف املدينة وتتحكم يف
قوى االنتاج عبر بروز عالقات انتاج جديدة؛ تستولي على
ملكية قوى االنتاج ،فتحولها من امللكية اخلاصة الى ملكية
عامة ،وتبني دولــة جديدة تتوحد فيها البادية واملدينة
ويــزول الفارق الذي يجعل اليوم املدينة افضل جتلب اليها
البادية وتقتلها

.

ومما يساعد على هذا التقارب بني املدينة والبادية هو
وجود طبقة عاملة زراعية مهمة جدا ويف العديد من مناطق
املغرب.ان املغرب العصري احلديث لم يبزغ بعد ألنه ينتظر
شروط هذا البزوغ وأهمها هو سلطة العمال والفالحني.ما نراه
اليوم او نعيشه ليس اال املغرب الهجني الرث الوسخ يختلط
اســوء ما يف البادية مبا هو اقبح يف املدينة.كل مجهودات
احلكومة ومجالسها البلدية والقروية ال تكل من الصباغة
والتزويق لتخفي هذا القبح ألنها تريد العملة الصعبة التي
يجلبها السياح.انها حتــاول تزيني هــذا القبح فقط ألننا
نستقبل السادة والسيدات السياح

.

املغرب الجميل مل يولد بعد.
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تجارب مهمة للحركة الطالبية العاملية خالل العقد األخري

حميد السوسي

عرفت الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن املاضي

قانون التعليم وهو قانون يحدد حجم اإلنفاق احلكومي

صعودا وانتشار ملحوظا للحركات الطالبية عبر أجزاء

على التعليم و ميأسس لعدم تكافأ الفرص بني األغنياء

ميشال بالشيلي لتَ ِعد بإصالح التعليم وهي الوعود التي
لم تف اال بجزء منها لتخرج احلركة الطالبية مجددا

كثيرة من العالم .حيث كان هناك سيرورتان مترابطان

والــفــقــراء ،األمــر الــذي يجعل من الشيلي اليوم احدى

يف سلسلة احتجاجات حاشدة حتت شعار عريض يواجه

للحركات الطالبية يف هذه الفترة :األولى هي انتشار هذه

اكثر البلدان التي تركز الثروة يف يد حفنة صغيرة من

احلركات يف حرم اجلامعات والكليات والدور النقابي الدي

احملظوظني .هذا الوضع الذي استمر بالرغم من سقوط

لعبته يف االحتجاج دفاعا عن مصالح الطلبة؛ والثانية

ديكتاتورية بينوشي بداية التسعينات والــذي سرعان

كل السياسات النيولبرالية التي انهكت الطلبة" ،التعلمي
ليس بضاعة" احتجاجات ستتكرر أيضا سنة . 2014
املميز يف هذه االحتجاجات انها لم تقتصر على مطالب

هــي الــدور الــهــام الــذي لعبته طالئع احلــركــة الطالبية

ما سيوجه باحتجاج طالبي عارم لم يتوقف منذ سنة

قطاعية بل امتدت الى املطالبة بالدميقراطية واحلق يف

بانخراطها بأعداد متزايدة يف حركات اجتماعية مهمة

 2006وسيحقق العديد من املطالب واملكاسب املهمة غير

اإلجهاض والرفع من املعاشات التقاعدية ،وهو ما يعكس

كــانــت يف تلك الفترة مرتبطة أســاســا باليسار .هاتان

ان احلركة الطالبية الشيلية لم تتوقف عن املطالبة

الوعي الكبير لدى قيادة هذه احلركة مبهامها التاريخية

السيرورتان بدورهما اثرتا على بعضهما البعض .ولعل

مبطلبها الطموح املتمثل يف تغيير النظام التعليمي

يف الفترة الراهنة و عالقتها العضوية بالنضال الشعبي

اكبر مثال على العالقة الوطيدة بني هاتني السيرورتني

املوروث من النظام السابق.

اجلماهيري العام وهو ما ظهر بشكل جلي يف االنتفاضة
األخيرة التي اطلقها الشعب الشيلي للمطالبة بالقطع
مع ارث بنوشي وتغير دستور البالد واحلد من السياسات
اللبرالية التي أثقلت كاهل الشعب الشيلي ,هذه االنتفاضة
التي تتميز بقيادة شبابية الفتة والتي تنخرط فيها كل
الفئات الشعبية ،حيث أنه طيلة مدة االحتجاجات التي
امــتــدت ألسابيع طويلة لــم ميــر يــوم واحــد دون انــدالع
مواجهات بني قوات االمن والطلبة الذين احتلوا اجلمعات
واعتصموا بها ،والذي انضم اليهم عدد كبير من األساتذة
يف صورة جتسد وحدة نضال الطبقات والفئات الشعبية.
ان هذا التالقي بني شعارات احلركة الطالبية وتلك التي
ترفعها الطبقة العاملة يجعل االنتفاضة احلالية حلظة
ثورية بامتياز ويظهر طبيعة الدور املنتظر من احلركة

الطالبية وطالئعها لعبه.

كانت احلركة الطالبية التونسية أيضا جد نشيطة
خالل العقد األخير حيث انها بالرغم من الفراغ التنظيمي
الذي عرفته طيلة عشر سنوات املمتدة من سنة 2003

هو أحداث مايو  ،1968االنتفاضة الطالبية التي بدأت
يف إحدى ضواحي باريس وسرعان ما انضم إليها إضراب
عام شــارك فيه حوالي  10ماليني عامل لتصبح حركة
ثورية مجيدة كان لها امتدادات مهمة و ساهمت بشكل
كبير يف ظهور اليسار اجلديد .خــال معظم شهر مايو
 ،1968كانت باريس غارقة يف الثورة بحيث كان لها أثر
كبير على الصعيد الدولي آنذاك يف جذب اهتمام حركات

سنتطرق يف هذا املقال لتجربتني مهمتني من جتارب
احلركة الطالبية اللتان كان لهما أثر كبير على النضال
الشعبي العام يف العقد األخير هما احلركة الطالبية يف

الشيلي وتونس.

تعتبر الشيلي إحـــدى أولـــى الــبــلــدان الــتــي طبقت
السياسات النيو لبرالية ،حيث كانت أولى السياسات التي
نزلها نظام بينوشيه العسكري مباشرة بعد االنقالب
الــدمــوي ال ــذي ق ــاده عــلــى الــرئــيــس املنتخب ســلــفــادور
ألــيــنــدي ،اجتـــاه سيترسخ بتعيني احــد أوالد مــدرســة

صلّت عليها من قبل النظام البائد من جهة والصراع حول

ثــورة البطاريق التي تصدرها تالميذ املــدارس سنة

القيادة بني فصائل اليسار والذي أدى يف مرحلة معينة

 2006للمطالبة بتكافؤ الفرص والغاء قانون التعليم

الى إفراز قيادتني مختلفتني لالحتاد العام لطلبة تونس،

والــتــي التحق بها طــاب اجلامعات ليحتلوا املؤسسات

نفس املنظمة التي ستساهم طالئعها يف قيادة احلراك

التعليمية والــشــوارع حتت يافطة مطالب اعمق وأكثر

التونسي املجيد إبان ربيع الشعوب ،هذه السيرورة التي

جتــدرا كــان عنوانها إلــغــاء الــنــظــام التعليمي الطبقي

سينتج عنها إعــادة بناء املنظمة وعقد املؤمتر الوطني

واملطالبة بتعليم مجاني سرعان ما خرجت رئيسة تشيلي

بقيادة موحدة سنة  2013وتتشابه احلالة التونسية الى
حد كبير مع احلالة الشيلية اذ انخرط الطلبة الى جانب

اليسار بشكل عام الى أهمية النضال الطالبية واألدوار

التي ميكن ان يلعبها يف النضال اجلماهيري العام.

الى غاية  2013كنتيجة مباشرة للقمع الرهيب الذي

العمال يف استنهاض جماهيري عام ذي برنامج سياسي

اكبر مثال على العالقة
الوطيدة بين هاتين
السيرورتين هو أحداث
مايو  ،1968االنتفاضة
الطالبية التي بدأت في
إحدى ضواحي باريس
وسرعان ما انضم إليها
إضراب عام شارك فيه
حوالي  10ماليين عامل
لتصبح حركة ثورية مجيدة

واجتماعي يهدف للتغيير االجتماعي ،كما ان االحتاد
العام لطلبة تونس شكل مدرسة مهمة تخرج منها العديد
من كوادر اليسار التونسي اليوم .ولعبت احلركة الطالبية
دورا مهما يف الدفاع عن مكتسبات الثورة إبــان حكومة
الغنوشي ،وهي مهام لم يكن باإلمكان إجنازها لوال وحدة
فصائل اليسار مــن داخــل احلــركــة الطالبية التونسية

والقيادة الطالبية الواعية مبهامها التاريخية.

ان الــتــطــرق لــهــاتــن التجربتني املهمتني يعيد الــى
االذهــان الــدور املهم الــذي لعبه االحتــاد الوطني لطلبة
املغرب فترة السبعينات والثمانينات واخلسارة الكبرى

شيكاغو سيرجيو دي كاسترو وزيرا لالقتصاد سنة 1975

التي منيت بها احلركة اجلماهيرية املغربية جراء غياب

ليتم اإلجــهــاز بشكل كبير على العديد من القطاعات

االحتــاد الوطني لطبة املغرب منذ فشل املؤمتر السابع

العمومية األساسية ابرزها كان قطاع التعليم ،حيث ان
أخر قانون وقعه الديكتاتور بينوشه قبل ان يتنحى كان

عشر .
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دفاعا عن الجامعة املغربية
الطالبات التقدميات متواجدات يف قلب الرصاع

جميلة العبودي

لم تكن احلياة اجلامعية ووضع اجلامعة املغربية يف الفترة

للجندرية إذ تواجدت الطالبات بلجنة الشعارات والتنظيم

وصوال ملقر أوطم الذي وجلناه يف جو حماسي وحلظة نضالية

املمتدة من  2010الى  2016مختلفة عما تعيشه اجلامعة

واحلوار..كما تواجد الطلبة ايضا بلجان للتغذية والتنظيف

تؤكد ضــرورة استرجاع هذه النقابة العتيدة وعقد املؤمتر

املغربية منذ احلظر العملي على اإلطــار النقابي احلاضن

على حد الــســواء .كما ساهمن يف تسيير حلقيات النقاش

االستثنائي واعادة بناء هذا اإلطار العتيد

لنضاالت الطلبة املغاربة اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب

والتقرير...إضافة إلى مساهمتهن النوعية يف توجيه املعركة

.

كما أن وضع جامعة عبد املالك السعدي كلية العلوم بتطوان

.

وحتديد مساراتها عبر االقتراح والنقاش داخل احللقيات

.

لطاملا أكــدت نضاالت احلركة الطالبية املغربية على أن
االحتاد الوطني لطلبة املغرب هو املدرسة التي تخرج منها

لم يختلف عن واقــع باقي املــواقــع اجلامعية حيث يعاني

متيزت هذه الفترة مبعارك أخرى كلما أصر النظام على

خيرة املناضلني واملناضالت وطاملا كان منبع الثائرين والثائرات

الطالب/ة املغربي/ة األمرين بني نظام تعليمي أقل ما يقال

تنزيل مخططاته التصفوية يجد أمامه مناضالت ومناضلو

على حد السواء .وبخطه التقدمي طاملا صدحت احلناجر

عنه فاشل وجامعات ال ترقى ملستوى التعليم العالي اجليد
ال ماديا وال بيداغوجيا وتفتقد ألدنى إمكانيات التحصيل

.

والبحث العلمي

تزامنت هذه الفترة مع بداية تنفيذ املخطط االستعجالي
الذي كان من املفترض أن ميتد إلى حدود  ،2012هذا املخطط
أو البرنامج هو مبثابة خطوة لتسريع بنود امليثاق الوطني

.

للتربية والتكوين ومحاولة فاشلة إلنقاذ ما هو أشد فشال

كل هذه املخططات التصفوية واألوضاع املزرية ال تزيد
واقع الطالب والطالبة املغربية إال تأزميا وانتكاسة ،وال تزيده
إال إصــرارا على رفضها والنضال من أجل اسقاطها واحلفاظ
على اجلامعة املغربية وحتصينها رغم احلظر املفروض على

.

نقابتهم اوطم

يف مطلع السنة اجلامعية  2010-2011فجر مناضالت
ومناضلو اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب موقع تطوان بكلية
العلوم معركة جماهيرية بطولية سطر فيها ملف مطلبي ضم
املطالب األساسية للطلبة/ات يف شقيها البيداغوجي واملادي.
هذه املطالب ناضل من أجلها طلبة املوقع بكل استماتة يف
خطوات تصاعدية من حلقيات تواصلية الى لقاءات تواصلية
باملدرجات وتوجت مبقاطعة شاملة للدراسة ملدة ما يقارب
الشهرين ومبيتات ليلية تواجد فيها الطلبة والطالبات على

.

حد السواء

توجت هذه املعركة البطولية بتحقيق انتصار جماهيري
أوطمي لطلبة كلية العلوم بتطوان وللطالب املغربي بصفة
عــامــة ،كــان أهمها توقيع محضر املطالب بــاســم االحتــاد
الوطني لطلبة املغرب من طرف عميد الكلية .وإلغاء النقطة
اإلقصائية ،اذ اصبح لكل طالب وطالبة احلــق يف اجتياز

اوطم باملرصاد ويبقى واقع األخذ والشد بني الطرفني مستمرا

باملساواة يف الساحات اجلامعية .مما يعزز تواجد الطالبات يف

دون أن حتدث تغيرات جذرية

احملطات النضالية اجلماهيرية غير ان هذا التواجد اليومي

.

إضافة ملشاركتي بكل احملطات النضالية باملوقع شاركت
يف محطات نضالية وطنية كان أهمها املسيرة الوطنية التي
نظمتها جلنة املتابعة إلسقاط الدعوة القضائية التي رفعها

بشكل يحترم فترة التحضير اجليد....
لعل اهم ما ميز هذه املعركة كذلك الوحدوية التي متيز
بها الطلبة وسادت الروح التنظيمية املعركة التي طاملا غابت
على باقي احملطات فقد أفرزت املعركة جلانا مختلفة كلجنة
الشعارات ،جلنة التنظيم ،جلنة احلوار وجلنة اليقظة .هذا
التنظيم الذي كان مبثابة اجلدار احملصن للمعركة ومطالبها
وضمان استمراريتها مما يؤكد ســدادة الطرح الــذي يدعو
لضرورة تنظيم نضاالت احلركة الطالبية يف أفق إعادة بناء
اوطم...
كما اننا نسجل ايضا احلضور الكمي والنوعي للطالبات
بهذه املعركة فقد كن يف طليعة النضاالت وتواجدن بشكل
مكثف يف كافة اخلطوات كما لعنب أدوارا مهمة يف كافة اللجان
التي تــوزعــت بشكل جماهيري ولــم يخضع هــذا التوزيع

التنظيمي .اذ يبقى انتماء الطالبات سياسا محدودا جدا

.

مقارنة بالطلبة

رئيس احلكومة آنــذاك القاضية بإفراغ املقر العائد الوطم

كما ان تواجدهن اليومي بالساحات اجلامعية ال ينعكس

منذ  1957وتفويته لــوزارة الشباب والرياضة هذه املسيرة

لألسف على تواجدهن بالنضاالت الشعبية .فقد تزامنت

التي حضرت فيها الفصائل اليسارية بكل تالوينها وقدماء

فترة تواجدي باجلامعة بانطالق حركة  20فبراير املجيدة

مناضلوا /ات اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب إضافة لفعاليات

سنة  2011وكانت مساهمة احلركة الطالبية ضعيفة بشكل

وتنظيمات يسارية .انطلقت املسيرة من باب األحد بالرباط

عام و تواجد الطالبات بشكل خاص باستثناء بعض الرفيقات

.

وبعض الطالبات املنتميات لتيارات سياسية

االمتحان االستدراكي وتخفيض أسعار املقصف ألثمنة رمزية
تتناسب مع القدرة الشرائية للطلبة وبرمجة االمتحانات

يف الساحات ال ينعكس بالشكل املطلوب على مستوى االنتماء

في مطلع السنة الجامعية
 2010-2011فجر مناضالت
ومناضلو اإلتحاد الوطني
لطلبة المغرب موقع
تطوان بكلية العلوم معركة
جماهيرية بطولية سطر فيها
ملف مطلبي ضم المطالب
األساسية للطلبة/ات في
شقيها البيداغوجي والمادي.
هذه المطالب ناضل من أجلها
طلبة الموقع بكل استماتة في
خطوات تصاعدية

كنت ضمن الطالبات القالئل اللواتي تواجدن يف احلركة
التي التحقت بها كمستقلة قبل ان اختار االنتماء لفصيل
طلبة اليسار التقدمي الــذرع الطالبي للنهج الدميقراطي
الذي كان قد مت اإلعــان عنه يف  2010والــذي حمل اجابة
موضوعية إلشــكــاالت احلركة الطالبية ورفــع شعار عقد
املؤمتر االستثنائي وإعادة بناء االحتاد الوطني لطلبة املغرب

.

مع كافة مكونات التوجه الدميقراطي

هذا الفصيل الــذي متيز كذلك بتواجد مهم للطالبات
والرفيقات واللواتي كن يف موقع املسؤولية سواء يف السكرتاريا
الوطنية واللجنة الوطنية او اللجان احمللية إال أن هذا التواجد
بــدوره ظل محدودا و متذبذبا دائما نظرا للوضعية التي
تعيشها املرأة بشكل عام والذكورية التي تسود مجتمعاتنا
والوصاية والرقابة املفروضة عليها مهما ارتفع مستواها

.

التعليمي أو املهني وموقعها االجتماعي
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نضال وحدوي إلسقاط التعليم عن بعد والدفاع عن الحق يف التعليم

وليد أيت احلدب

على غرار باقي السنوات ،مازالت اجلامعة تعيش على وقع
والتعسف يف اتخاذ
التدبير العشوائي والتخبط اإلداري،
ّ
اإلجراءات والقرارات .ويبرز ذلك اللوائح الطويلة من املشاكل
التي يعاني منها عشرات آالف الطالب ،ويعبر عنها بجالء،
ما رصده مناضالت ومناضلو اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب،
مبختلف مؤسسات التعليم العالي؛ وبينما تلقي جائحة
كورونا بظاللها على مختلف فئات الشعب املغربي ،فإن معاناة
الطلبة اكتسبت طابعا خاصا ،نتيجة ال مسؤولية وزارة
التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطــر والبحث
العلمي ،التي اختارت أن تتعامل مع وباء كورونا بقرارات ال
تخدم مصالح اجلامعة املغربية ،بقدر ما تشكل ركائز للتمادي
ومجانيته
يف ضرب التعليم العالي العمومي وجودته ّ

وجلــأت مؤسسات عمومية أخــرى ،إلى اعتماد ماستر أو
إجــازة مهنية مدفوعة يف العديد من اجلامعات والكليات
وفرض رسوم التسجيل على الطالبات والطلبة املستخدمني
أو املوظفني ،وهي إجــراءات تؤكد مضي الدولة يف الزحف
ومجانيته ،وحتويل مؤسسات التعليم
على عمومية التعليم
ّ
العمومي التي ميولها الشعب ،إلــى مــقــاوالت تخدم عالم
البزنس واألعمال ،وليس التنمية املجتمعية

.

إن هــذه اإلشــكــاالت ،وغــيــرهــا ،ال تنفصل عــن مسلسل
طويل من الهجوم على اجلامعة العمومية املغربية ،التي

•

اعــتــمــاد التعليم احلــضــوري مــع اتــخــاذ
اإلجـــراءات الكفيلة باحلفاظ على صحة الطالب واألطــر
التربوية؛

•

فتح األحياء اجلامعية يف وجه الطالبات

•

عدم االقتصار يف ولوج سلك املاستر على

•

فتح املجال أمــام الطلبة حاملي شهادات

والطلبة؛

االنتقاء؛

.

واخــتــارت ال ــوزارة الوصية ،وعبرها مختلف اجلامعات
والكليات واملــعــاهــد ،تبني خيار التعليم عــن بعد ،يف جل
مؤسسات التعليم العمومي ،متجاهلة النتائج الكارثية لتبني
هذا اخليار خالل املوسم الثاني من السنة اجلامعية املاضية،
عبرت عن فشلها ،األمر الذي يؤكد أن املسؤولني على
والتي ّ
القطاع ال يهمهم حتصيل العلمي الذي ميكن أن تناله هذه
الفئة؛ بقدر ما يهمهم التسريع يف ضرب مجانية التعليم
وجــودتــه عن طريق االستمرار يف تطبيق مضامني قانون
اإلط ــار  51.17وال ــذي يشكل التعليم عــن بعد حلقة من
حلقاته الساعية إلى اإلجهاز على احلق يف التعليم

.

إن اعتماد خيار التعليم عن بعد بذريعة جتنب مخاطر
الــوبــاء على صحة الطلبة واألطــر اإلداريـــة والتربوية يف
مؤسسات التعليم العالي ،ال يعني أن يتم السطو على احلق
يف التعليم حتت هذه الذريعة ،فقد طالبت مــرارا وتكرارا،
مكونات احلركة الطالبية ،باعتماد التعليم احلضوري ،مع
اتخاذ اإلجـــراءات الكفيلة باحلفاظ على صحة اجلميع،
ألنه تبني بالتجربة امللموسة ،أن املغرب ال يستطيع اعتماد
جتربة التعليم عن بعد ،ألنه بلد ال يخصص اإلمكانيات
املادية الضرورية للتعليم العمومي والبحث العلمي ،بقدر ما
يهرول نحو دعم القطاع اخلاص ،الذي يعتمد حاليا التعليم
احلضوري دون أن يسائله أحد

.

وارتباطا بذلك ،شهدت اجلامعات املغربية ،العديد من
اإلشكاالت التي ضربت عرض احلائط الشعارات التي ترفعها
الدولة ،وأبرز هذه اإلشكاالت إضافة إلى تبني التعليم عن
عبر عن فشله ،إقصاء حاملي شهادة البكالوريا ما
بعد الذي ّ
قبل  2018ويف حاالت نادرة  2017من حقهم يف التسجيل
يف جل اجلامعات ،يف خرق سافر ملبدأ تكافؤ الفرص وشعار
التعليم مدى احلياة ،ويف تكريس لفكرة "تقادم الباكلوريا"
وهي فكرة غير قانونية وبدعة مرفوضة

.

ويف السياق ذاته ،متاطلت العديد من الكليات يف اإلعالن
عن نتائج امتحانات الدورة االستدراكية ،من بينها جامعة
عبد املالك السعدي ،مما ضرب حق الطلبة يف معرفة النتائج
التي حققوها يف مهلة معقولة ،يجب أن يعلن عنها مسبقا،
يف إطار التزامات املؤسسات ،مما كرس حالة اليأس والاليقني
لدى الطلبة ناهيك عن اآلثار النفسية لذلك

.

واختارت كليات أخرى ،أن تصادر حق العديد من الطالب
يف إعادة تصحيح أوراق امتحاناتهم ،باعتباره حقا مكفوال
بسلطة القانون ،وال يجوز مصادرته حتت أي ظــرف كان؛
وامــتــد مسلسل اإلقــصــاء املمنهج إلــى الــزحــف على حقوق
الطالب يف تغير املسالك واالنتقال من كلية الى أخــرى ،مع
وضع شروط تعجيزية ال أساس لها

.

وبينما تتغنى الــدولــة بشعارات دعــم التعليم العالي،
وتكوين األطــر ،وتشجيع البحث العلمي ،مت إلغاء اعتماد
العديد من التخصصات يف سلك املاستر ،التي كانت مفتوحة
يف السنوات املاضية ناهيك عن اعتماد االنتقاء األولي لولوج
سلكي املاستر والــدكــتــوراه ،وهــي إج ــراءات تتناقض بشكل
صارخ مع احلق يف التعليم وعمومتيه.

تعاقبت عليها مجموعة من املخططات والقوانني (امليثاق
الوطني للتربية والتكوين ،قانون اإلطار  ،01.00املخطط
االستعجالي ،الرؤية االستراتيجية  ،2030-2015قانون
االطــار  ..51.17الــخ) ذات خلفيات وأهــداف طبقية تسعى
من خاللها الدولة إلى القضاء على صبغة القطاع العمومي
وتقليص نفقتها يف هــذا املــجــال وفتحه أمــام مستثمرين
محليني وأجانب بهدف خوصصة التعليم العالي وفتحه أمام
الرأسمال الباحث عن الربح

.

إن التعليم عن بعد ال ينفصل عن أهداف هذه املخططات
والقوانني الطبقية التي تسعى إلى القضاء على ما تبقى
من مجانية التعليم وتخريب القطاع العام بل هو جزء منها
ويسرع وتيرة اإلجــهــاز على حقوق بنات وأبــنــاء الطبقات
الشعبية يف تلقي تعليم عمومي مجاني وجيد ،وهذا ما أكدته
التجربة السابقة التي جاءت يف ظروف احلجر الصحي ،حيث
أن جميع املعطيات الرسمية وغير الرسمية الــصــادرة عن
ممثلي املجتمع املدني من أحزاب ونقابات وجمعيات وغيرها،
تؤكد أن هذه التجربة وهذه الصيغة من التعليم فشلت فشال
ذريعا يف حتقيق األهــداف املتوخاة منها – وهذا ما يفسره
االقتصار يف عملية التقومي يف جميع اجلامعات املغربية على
الــدروس احلضورية ،وبالرغم من ذلك فإن الدولة املغربية
رغم إقرارها بالفشل الذريع لهذه التجربة إال أنها مازالت
مستمرة يف فرضها على طالبات وطلبة القطاع العمومي حتت
ذريعة االج ــراءات االحترازية؛ يف الوقت الــذي تفتح فيه
أبواب األحياء اجلامعية واملؤسسات التعليمية اخلاصة أمام
الطالب وكأن جائحة  -كوفيد 19-تهم فقط بنات و أبناء
الطبقات الشعبية

.

وبناء على ما سبق ،فإن مكونات احلركة الطالبية لم تقبل
بهذه الوضعية املزرية التي فرضت على الطلبة/ات وسارعت
إلى إفراز مجموعة من اخلطوات النضالية من أجل التعبير
عن رفضها املطلق لهذه األوضــاع التي وصلت إليها اجلامعة
املغربية ،وطالبت بحقوقها العادلة واملشروعة املتمثلة يف :

•

التراجع عن صيغة التعليم عن بعد.

البكالوريا بغض النظر عن سنة احلصول عليها يف التسجيل
يف اجلامعات

•

.

فتح املــجــال امـــام الــطــاب لالنتقال من
جامعة إلى اخرى ومن شعبة إلى أخرى دون قيد أو شرط؛

•

اجلامعة املغربية.

احترام احلريات النقابية والسياسية يف

غير أن واقــع غياب الطلبة/ات الــذيــن ميثلون القوى
احلقيقية الضاغطة بسبب إغالق أبواب اجلامعات واعتماد
صيغة التعليم عن بعد ،وواقع غياب التنسيق بني مختلف
مكونات احلركة الطالبية أبى دون حتقيق املطالب األساسية
والرئيسية التي على إثــرهــا تصاعدت االحتجاجات يف
مختلف املواقع اجلامعية

.

إن احلركة الطالبية اآلن هي يف حاجة ماسة إلــى رص
وتنظيم صفوفها وتوحيد خطواتها النضالية محليا ووطنيا
للتصدي واسقاط املخططات التي تستهدف حق أبناء وبنات
الشعب يف التعليم ،والتي يشكل التعليم عن بعد ومأسسته
أحد ركائزها ،وذلك عن طريق إطالق دينامية يف مختلف
املواقع اجلامعية من أجل التعبئة ملبادرة وطنية ضد التعليم
عن بعد ومن أجل ما يلي :
 التراجع عــن صيغة التعليم عــن بعد املفروضة علىالطلبة والطالبات يف كل املواقع اجلامعية

.

 تقوية الوحدة الطالبية للمساهمة يف إسقاط كافةاملخططات الطبقية التي تستهدف قطاع التعليم وتسعى إلى
حرمان بنات وأبناء الطبقات الشعبية يف متابعة دراستهم

.

 حتصني كافة املكتسبات التاريخية التي حققتها احلركةالطالبية بنضالها املستميت وتضحياتها عبر عقود

.

 النضال من أجل فرض احلريات النقابية والسياسية يفاجلامعة

.
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الثقافية

السيمنا املغربية اىل اين ؟
رغم مرور اكثر من سبعني عاما على ظهور االفــرازات
اجلنينية االولـــى للسينما املغربية (جتــربــة محمد
عصفور ) فانها لم تستطع ان حتقق تلك الطفرة النوعية
املنتظرة بشكل متواصل  .ولعل البحث عن اسباب هذا
العقم او القصور متعددة ومتداخلة ,نذكر منها - 1
غياب مؤسسات مالية خاصة اي راسمال وطني يستثمر
يف قطاع السينما .فالسينما صناعة بجانب كونها فنا.
ونستحضر هنا جتربة السينما املصرية والهندية .
 - 2غياب مشروع فني لتاسيس سينما وطنية من طرف
القطاع العام ( وزارة الثقافة ) .قد يقول البعض ان املركز
السينمائي املغربي انشاته الدولة لهذا الغرض  ,وال ميكن
للوزارة ان تتدخل يف اختصاصات هذا املركز  .كالم جميل
 .فهل ادى املركز السينمائي وظيفته االنتاجية والفنية
اسئلة
ماهي احلصيلة الكمية والنوعية والفنية
نترك االجابة عنها الهل املركز السينمائي املغربي .كان
الراحل نور الدين الصايل يردد دائما بان حتقيق نهضة
سينمائية مغربية ال بد ان مير من خالل حتقيق تراكمات
كمية  .لقد مرت عقود وانفقت املاليير وال زلنا نلهت وراء
سراب الكم الذي يقود الى النوع  .ال ميكن احلديث عن
السينما دون احلديث عن جمهور السينما  .ففيسبعينيات

؟

الثقافة و التغيري

القرن املاضي ساهم الراحل الصايل مع نخبة من الغيورين
على السينما يف تاسيس اندية سينمائية يف مدن عديدة
ساهمت يف تشكيل ونــشــر ثقافة سينمائية خصوصا
بــن الطالب واملهتمني  .وال نغفل تاسيس املهرجانات
السينمائية مثل مهرجان خريبكة للسينما االفريقية
ومهرجان سينما حوض البحر االبيض املتوسط بتطوان
والسينما واملراة بسال ومهرجان طنجة ومكناس واملهرجان
الدولي للسينما مبراكش  ..فرغم هذه املؤسسات الفنية
(االندية السينمائية واملهرجانات) التي تسمح بالتعارف
والتالقح بني املمثلني واملخرجني واملنتجني اال ان الهدف
االسمى لم يتحقق  ,ولم نحقق االقالع السينمائي املنشود
والــذي طــال انتظاره  .فافالم كثيرة تتلقى الدعم وال
تستطيع اقناع املشاهد احمللي او االجنبي  .وميكن حصر
اهــم النواقص التي تعرقل انطالقة السينما املغربية
يف ا -غياب رؤيــة استراتيجية النتاج افــام سينمائية
لدى مجموعة من الفاعلني  -املركز السينمائي املغربي
باعتباره يشكل مصدرا للدعم  -املخرجني  -املنتجني .
ب -تدبير حقل االنتاج السينمائي فهو ال زال يتخبط يف
امور ثانوية مثل حصة الدعم  ,ومن يستحها....

؟

العدد 395 :
من  2إلى  8فبراير 2021

حقيقة املجازفة

نور الدين موعابيد

ليست احلياة  --يا صاحبي  -سوى مجازفة استثنائية؛ إذ
االستباقي  ،الذي مييز
التفكير
هي واعية ،معقلنة ال تعدم
َ
َّ
الطبقي مبيزان
املواقع واملتاريس ،فيختار اختراق الواقع
ّ
قواه وعالقاته ..ذلك الواقع املتعفن ،الذي أسنت مياهه،
فال هو دافــق ،وال بيرقه خافق ،حتى إن اخلــرق قد يتسع
على الراتق

.

ـري  ،الــذي لطاملا رددتـــه ..(( :يف
هــكــذا أفــهــم قــول الــنــفـ ّ
املخاطرة جــزء من الــنــجــاة ،)).على الرغم من أنني لست
متصوفا ،ولن أكون
َ
وقول أبي متام:

.

أهـ ّـن عــوادي يوسف وصواحبه *** فعزما فقدما أدرك
َ
طالبه
السؤل
ُ
السيما عجز البيت ،مبا أنه يثمن اإلرادة والرغبة لدى
اإلنسان ،أليس هذا اإلنسان هو من يصنع تاريخه بنضاله

غياب رؤية فنية وجمالية كمعيار لالستفادة من الدعم

الرطابي عبد الكرمي

اجنبية واعادة عرضها على املشاهد مع احلرص الشديد
على اختيار االشرطة التي حظيت بصيت جهوي او عاملي
ملخرجني كبار امثال صالح ابو سيف ,يوسف شاهني ,احمد
املعنوني وسهيل بنبركة لويس دو بونويل ومدرسة املوجة
اجلديدة يف فرنسا ( ميشال تريفو وجماعته )  .ال ميكن ان
نرقى بذوق اجلمهور وتهذيب حسه اجلمالي والفني دون
تقدمي مناذج سينمائية خالدة ذات مسحة جمالية وقيمة
فنية مضافة  ..ان تربية الــذوق عند املشاهد والسمو
به ,ونشر ثقافة سينمائية تنشد اجلمال ليست مهمة
املركز السينمائي املغربي فقط  ,بل هي من مهام وسائل
االعــام املرئية واملسموعة  ,اخلاصة منها والعامة  .بل
هي مهمة الدولة حني تخطط الستراتيجياتها الثقافية
والتعليمية والصحية  .اي تلميذ نريد ؟ اية مدرسة قادرة
على تشكيله واعداده ؟ واية صحة نريد تقدميها لعموم
املواطنني وما هي الفنون التعبيرية التي نقدمها للطفل
حتى يتفاعل معها -الحقا  -بشكل ايجابي

انتشار *التفاهة* الفنية وتشجيعها وسط املشاهدين
ممــا ساهم يف تــردي ذوق اجلمهور  ...وال داعــي لذكر
مناذج تافهة استفادت من الدعم وهي عبارة عن متثيليات
تلفزيونية وال تستحق اســم شــريــط سينمائي (فيلم
البحث عن زوج امراتي بجزئيه ) .لقد سيطرت الــرداءة
على املشهد السينمائي املغربي وال بد من اعــادة النظر
فيه  .والن الطبيعة تخشى الفراغ فــان الرديئ اكتسح
السوق عمال بالقولة احلقيرة (اجلمهور عايز كده ) حني
انسحب مخرجون كبار مثل االخــوة الــدرقــاوي واحمد
املعنوني وسهيل بنبركة  ....مقترحات  - 1ال بد من توفر
رؤيــة فنية وجمالية يف كل شريط يتلقى الدعم - 2 .
هذه الرؤية الفنية واجلمالية ينبغي ان تتوفر يف اللجنة
املشرفة على الدعم  - 3 .نشر ثقافة سينمائية داخل
املدرسة املغربية وتضمينها يف املقررات املدرسية  - 4 .اعادة
هيكلة القناة السابعة املخصصة لبث االفــام من خالل
برمجة االشرطة القدمية واحلديثة مغربية او عربية او

؟

توقيع رواية "رجل ال أثر له
يسكنين"للكاتب احمد بطاح
بتأطير مــن جمعية األطــر
النسوية ،مت يوم الثالثاء 19
ماي حفل توقيع رواية "رجل ال
أثر له يسكنني" للكاتب أحمد
بطاح باملركز اجلهوي للتربية
والــتــكــويــن ،مدينة الــداخــلــة.
احلــفــل عــرف حــضــور أســاتــذة
وكـــتـــاب ومــبــدعــن ومــهــتــمــن
بــالــشــأن الــثــقــايف ،قــدمــت فيه
قـــراءات يف الــروايــة مــن طرف
الروائي عبد السميع بنصابر
واألستاذين البشير السباعي
وعـــلـــي بـــوخـــيـــر .ك ــم ــا ع ــرف

مــداخــات للحضور وشــهــادات
أصدقاء الكاتب .وتــوج احلفل
بتوقيع نسخ من الرواية

.

ويــذكــر أن للكاتب روايــتــن
منشورتني ،حتت عنوان "سجن
بال جــدران" و"احلــب اآلتــي من
الــشــرق" ثــم الــروايــة األخــيــر
"رجل ال أثر له يسكنني" التي
ت ــدور أحــداثــهــا حــول البطلة
ميسون ،والتي فقدت زوجها يف
ظروف غامضة ،لتبدأ مسلسال
طويال يف البحث عنه

.

؟

اىل املتفرجات /املتفرجني
الحائرات /الحائرين

عبد اهلل بيردحا

املوقف

ا لتَّ فَ كُّ ُر

َو َأ ن َْت ِف ُل ِّج الْ َآسي

ام َك
َو َل ْن َي ْبقَ ى َأ َم َ

ار
َح ٌّي ُيقَ ِاو ُم َّ
الد َم َ

ِفكْ َرةٌ َتل َْم ُع

ــي ٌ
ــب
َأ ْم َم ِّ
ــر ُق ُ
ــت َي ْ

َو ِفكْ َرةٌ َت ْخ ُبو

َما َت ْختَ ْار ؟

الْ َ ْو َت

ار
اع ِة ِ
ِف َق َ
اال ن ِْت َظ ْ

َق ِّر ْر َما َت ْخت َا ْر !!!
ـــول ِب َ
ـــد َي ُ
ـــط ُ
ــك
َق ْ

َأ ُّي ْاخ ِت َّي ْار !

ام ٌة ُت َط ِّو ُح ِب َك
َد َّو َ
ِف َم ْأ َس ِاة ا لْفَ َراغ ِ
اص َد ْح ِبقَ َر ْار .
َف ْ

املستميت ؟!

..

ولعل ما أبدعته فرقة املعتزلة هو إميانها بـ(حرية أفعال
العبد (الــعــبــاد) ،باإلضافة إلــى متــردهــا على أحــد مبادئ
أرسطو" :الثالث املــرفــوع" ،إذ قــاربــت أصلها( :املنزلة بني
املنزلتني).

َ
والطوباوية ،
الطموح
ولك ،أيها القارئ اللبيب ،أن متيز
َ
ــو غ ،أمــا األخــرى فهي مــن بنات أفكار
فــاألول مــشــروع ُ
ــس َّ
وم َ
أفالطون ومريديه..
ُ
حبط الشجن
إن احملن قد تغدو فيضا من املنح ،وإن النغم َل ُي
الدميقراطي ما
ـي
ّ
إذا ما حركت فعاليات املجتمع احلــداثـ ّ
ـدي  ،ومــا قدمت مــن قوى
تختزن مــن آلــيــات التفكير الــنــقـ ّ
اقتراحية بديلة

.

يؤمنها
للمجاز ِف هذا البذل املتحول إلى فلسفة
طوبى
ِ
ّ
عموم الكادحني مبا ميتلكون من إصرار على تفعيل إنسانية
ُ
اإلنسان ..ومرحى بالنشطاء الذين ال يؤمنون بـ(ثقافة)
النسيان

.

ـاو ُر "األريحية" ،التي هي الندى،
وأقــدر أن املجازفة حتـ ِ
السماحة ،النخوة والــنــبــل ،أو بــإيــجــاز :الــكــرم ..بــل إنني
مبار كا أهل
أميل إلى اعتبارها "اجتهادا" يشي بـ"املروءة"،
ِ
الطموح ،أولــئــك مبــا لهم مــن جــذوة ال تنطفئ ،و شــال ال
يعرف النتوءات؛ يحتفي باجلواهر بدل األعراض..
عن لي أن أتقاسمها علّني
تلكم كانت مالحظات محتشمة ّ
أحظى مبا يقومها و/أو يعمقها..
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حوار

العدد 395 :
من  2إلى  8فبراير 2021

تستضيف جريدة الهنج الدميقراطي يف ضيف العدد سفيان النوري عضو الهنج الدميقراطي،
ومناضل داخل الشبيبة الهنجاوية،واملنسق الوطين لفصيل طلبة اليسار التقدمي.واتيت هذه
االستضافة يف إطار تناول هذا العدد من الجريدة ملوضوع الحركة الطالبية الذي اراتينا كهيئة تحرير
ان يتناول من طرف الشبيبة الطالبية ابعتبارها الطرف املعين مبارشة ابملوضوع.
 1ما موقفكم من السياسات التعلميية املنهتجة يف
التعلمي العايل؟

قبل أن ندلي مبواقفنا من السياسات املنتهجة يف قطاع التعليم
العالي البــد لنا مــن أن نستعرض كرونولوجية هــذه السياسات
وخلفياتها وانعكاساتها على الشبيبة التعليمية

.

•
•

كرونولوجية السياسات املعتمدة يف قطاع التعليم :

امليثاق الوطني للتربية والتكوين :ميثل امليثاق الوطني
للتربية والتكوين اإلطــار املرجعي لباقي السياسات التي سيتم
تنزيلها فيما بعد على قطاع التعليم ،حيث ستتحكم فيه دوافع
تقليص الدولة لنفقاتها يف مجال التعليم والتملص من مسؤوليتها
يف توفير تعليم مجاني عمومي ذي جودة لكافة بنات وأبناء الشعب
املغربي

•

.

قانون اإلطار  01.00املنظم للتعليم العالي والبحث العلمي
 :سيتم اعتماد هذا القانون سنة  2000بهدف خوصصة التعليم
العالي وفتحه أمام الرأسمال احمللي واألجنبي وذلك عبر تقسيمه
إلى:

•

تعليم عالي خــاص مكون من جامعات وكليات ومعاهد
يف ملكية أصحاب رؤوس األموال وبتسيير وتدبير خاص مع تقدمي
مساعدات مادية من طرف الدولة لهؤالء املستثمرين.

•
•

تعليم عالي عام مؤدى عنه يف إطار ما يسمى بالشراكة.

األربع التالية:

•

والطلب.

•
•
•
•

•

مخطط عمل الــوزارة  : 2016/2013يهدف هذا املخطط إلى
محاربة الفكر النقدي الذي به تتقدم املجتمعات ،وذلك عن طريق
توجيه الطلبة/ات نحو التخصصات التقنية واملهنية حتت شعارات
دمياغوجية كمالءمة التعلمات مع متطلبات سوق الشغل وربطها
مبحيطها اخلارجي ،غير أن ما يضمره هذا املخطط هو كونه يسعى
إلي حتويل الطالب إلى يد عاملة رخيصة يف أيدي الباطرونا

.

•

قــانــون اإلطـــار  51.17املنظم لــلــرؤيــة االستراتيجية
 :2030/2015صادق املجلس الوزاري على هذا القانون يف  20يوليوز
 ،2018ولعل أخطر ما يتضمنه هو تنزيل التوجه الهادف لضرب
املجانية الذي أقره امليثاق وعجز النظام عن تنفيذه بسبب املقاومة
الشعبية والطالبية ،حيث ينص على إقرار رسوم التسجيل يف التعليم
العالي والحقا يف التعليم الثانوي التأهيلي مع إعفاء األسر املعوزة،
كما يتضمن يف بعض مضامينه مأسسة التعليم عن بعد والذي يشكل
اآلن الرفض الطالبي يف مختلف املواقع اجلامعية

.

• خلفيات هذه السياسات:

إن خلفيات هذه السياسات املنتهجة تتجلى يف كون الدولة املغربية
تسعى إلى ضرب والقضاء على مجانية وعمومية التعليم وجودته
وذلك تطبيقا إلمالءات الدوائر املالية اإلمبريالية التي ال تتوقف
عن إصــدار تقارير و توصيات موجه للدول بغرض تنفيذها حتت
طائلة ضغوط مادية ،ومن بني هذه املؤسسات (صندوق النقد الدولي،
البنك الدولي ،املنظمة العاملية للتجارة ..الخ ) ،التي حتكمها املرجعية
النيوليبرالية الساعية إلى حتويل القطاعات احليوية إلى سلعة تباع
وتشترى ورهنها بيد الرأسمال ملكية وتدبيرا و تسييرا وتقريرا ،حيث
تتركز هذه النظرة  -أي النظرة النيوليبرالية  -للتعليم يف العناصر

اعتبار املدرس أجيرا.
انعكاسات هذه السياسات على الشبيبة التعليمية:

•

جامعي.

نسبة التأطير البيداغوجي جتاوز  194طالبا لكل أستاذ

•

الطاقة االستيعابية 100 :مقعد لكل  329طالبا .أي مقعد
واحد ألربع طلبة تقريبا.

•

النسبة املئوية للطلبة الذين ينقطعون عن الدراسة يف
السنة األولى 16.5 :يف املئة

كما يسعى هذا القانون إلى ضرب مصداقية الشهادات املسلمة من
طرف اجلامعات العمومية عن طريق معادلتها بالشواهد احملصلة من
التعليم العالي اخلاص وهذا ما تشير إليه املادة  54من نفس القانون.

.

اعتبار املؤسسات التعليمية مقاوالت.

•

•

•

.

وصل عدد الطلبة/ات إلى ما يناهز  1,010,000طالب
وطالبة برسم املوسم اجلامعي  ،2020/2019كما وصل عدد الطلبة/
ات اجلدد إلى ما يناهز  282,000بزيادة قدرها  10.5يف املائة مقارنة
باملوسم الذي سبقه.

تعليم عالي عــام يعاني مــن غياب اإلمكانيات املادية
والبيداغوجية

املخطط االستعجالي  :هذا املخطط الذي متت صياغته
بعيدا عن املعنيني يف املجال والذي راح ضحيته جيل كامل من أبناء
وبنات الشعب إثــر فشله املعلن عنه بعد مــرور خمس سنوات من
تطبيقه ودون محاسبة املسؤولني الذين كانوا سببا يف فشله ،الشيء
الذي يؤكد أن الدولة تتعامل بنوع من االستهتار والال مسؤولية مع
هذا القطاع احليوي

اعتبار املتمدرس(الطالب) زبونا.

ملعرفة انعكاسات هذه السياسات على الشبيبة التعليمية البد من
أن نستعرض بعضا من املعطيات واإلحصائيات التي تبني واقع التعليم
العالي ببالدنا:

•

.

اعتبار التعليم سلعة وبالتالي فهي خاضعة ملنطق العرض

.

النسبة املئوية للطلبة الذين يحصلون على ديبلومات
اإلجازة يف  3سنوات 13.3 :يف املئة

.

النسبة املئوية للطلبة الذين ينقطعون دون احلصول على
أي شهادة 47 :يف املئة

.

•

أكثر من  25يف املئة نسبة بطالة خريجي املؤسسات ذات
الولوج املفتوح .

•
•

أغلب الطلبة ليست لديهم التغطية الصحية.

 40.74يف املئة من إجمالي عدد الطالبات والطالب هم
الذين يستفيدون من املنحة ،جزء منهم يستفيد فقط من نصف
املنحة ويتعلق األمــر بالطالب القاطنني يف املــدن اجلامعية .أي أن
 59.26يف املئة من الطالبات والطالب ال منحة لهم الستكمال تعليمهم
العالي

•

.

 3,8يف املئة من العدد االجمالي من الطالبات والطالب
فقط يستفيدون من السكن اجلامعي.
تتجلى عواقب هذه السياسات التعليمية على الشبيبة التعليمية
يف :

•

اإلجهاز على صبغة "القطاع العمومي" وذلك بالتشجيع
على خلق مسالك مربحة اقتصاديا وخصخصتها تدريجيا لتبقى
حكرا على حفنة قليلة من امليسورين داخــل املجتمع ضاربا ملبدأ
املساواة وتكافؤ الفرص وساعيا إلى تسريح أبناء العمال والكادحني
والطبقات الشعبية من حقهم املقدس يف التعليم

•

.

االقتصار يف محاوالت "إصالح" التعليم العالي على اجلانب
التقني وعدم ربطه بأوراش كبرى إلصالحات اقتصادية واجتماعية
وسياسية وثقافية تصب يف اجتاه اإلجابة عن إشكاالت التخلف الذي
يعاني منها الشعب املغربي عامة والشبيبة التعليمية خاصة

•

نعتبر أن هذه السياسات هي سياسات طبقية تسعى إلى إعادة إنتاج
نفس عالقات االنتاج القائمة يف املجتمع واملبنية على االستغالل
واالضطهاد واالستبداد والنهب ،لذا فإننا نرفض هذه السياسات
املنتهجة ملا لها من عواقب على أبناء وبنات الشعب وعلى املجتمع
ككل

.

اجتاه الدولة نحو التخلي عن مسؤوليتها يف مجال التعليم
وفتح هذا القطاع االستراتيجي على االستثمار األجنبي واحمللي
وتسليعه وتبضيعه .وتغيير مصادر متويل اجلامعة وكــذا شروط
توظيف أطر التعليم العالي باالعتماد التدريجي على "املتعاقد"
و"املستخدم".

•

غياب الدميقراطية الفعلية يف تسيير وتدبير التعليم
العالي والبحث العلمي ،وتغليب منطق التعيني والقرارات الفوقية.
إن موقفنا من هذه السياسات املنتهجة يف قطاع التعليم ينطلق من
حتليلنا لهذه املعطيات واخللفيات التي تتحكم فيها ،وبالتالي فإننا

 2هل اإلجراءات املتخذة من طرف الوزارة الوصية يف
ظل جائحة كوروان تستجيب لحاجيات الطالبات والطلبة؟

إن جميع اإلجراءات املتخذة من طرف الوزارة الوصية عمقت بشكل
كبير األزمــة التي يعاني منها هذا القطاع احليوي حيث أن معظم
الطلبة/ات منذ شهر مارس من السنة الفارطة لم يستفيدوا من أي
تعليم يذكر وذلك لكون الصيغة املعتمدة يف إطار هذه اإلجــراءات
(التعليم عن بعد) فشلت يف حتقيق أهدافها التأطيرية والتعليمية
والتكوينية وزادت من توسيع وتكريس الفوارق الطبقية وضرب ملبدأي
اإلنصاف وتكافؤ الفرص

.

 3إذا كانت جائحة كوروان قد عمقت من تدهور خدمات
التعلمي العايل العمومي ،فكيف تنظرون إىل النضاالت
الطالبية الرافضة يف العديد من املواقع الجامعية؟

تخوض اجلماهير الطالبية مبختلف املواقع اجلامعية ،معارك
طالبية عديدة ،احتجاجا على األوضاع املزرية التي تعيشها اجلامعة
املغربية ،حيث يشكل احلــق يف التعليم احلــضــوري وفتح األحياء
اجلامعية على غرار باقي املؤسسات اخلصوصية ،مطلبا بارزا ضمن
هذه التظاهرات ،غير أن القائمني على التعليم العالي ،يرفضون
االستجابة للمطالب العادلة للطالب ،رغم اعتراف وإقــرار الــوزارة
الوصية بأن صيغة التعليم عن بعد قد فشلت يف حتقيق األهداف
املتوخاة منها بعد التجربة السابقة ،األمر الذي يؤكد أن الــوزارة
الوصية وعبرها اجلامعات ال يهمها التحصيل العلمي الذي يناله
أبناء وبنات الشعب بقدر ما يهمها إنقاذ املوسم الدراسي حتى وإن كان
على حساب الطلبة/ات أنفسهم

.

 4هل تتفق مع الرأي القائل إن جرأة الوزارة يف الزحف
عىل مكتسبات الطالب راجع إىل غياب نقابة وطنية؟ وإذا
كان الجواب بنعم ،فهل تعملون من أجل اسرتجاعها؟

نعم إن جــرأة الــوزارة الوصية يف الزحف على مكتسبات الطالب
راجع إلى غياب األداة التنظيمية التي من شأنها أن تنظم وتوحد
نضاالت احلركة الطالبية وتعطيها بعدا نقابيا وسياسيا وتنظيميا
ونضاليا على املستوى الوطني ،فغياب األداة التنظيمية هو ما أدى
إلى جتزيء النضاالت الطالبية يف كافة املواقع ،وجعلها غير قادرة
على حتقيق أهدافها النضالية رغم التقائها يف مجمل املطالب التي
من أجلها يحتجون ،كما أن غياب هذه األداة هي ما وسع وزاد من
تعميق التناقضات الثانوية بني مختلف الفاعلني يف صفوف احلركة
الطالبية حتى أصبحت الطريقة الوحيدة حلل هذه التناقضات هي
اللجوء إلى استخدام العنف بدل احلوار والصراع الدميقراطي الهادف
إلى البناء أكثر منه إلى الهدم

.

إن شعار املجلس الوطني لفصيل طلبة اليسار التقدمي " لنجعل
من النضال ضد قانون اإلطــار  51.17أرضية لبناء اوطم نقابة لكل
الطالب" يعكس األهــداف األساسية التي من أجلها يناضل فصيل
طلبة اليسار التقدمي ،فإلى جانب النضال ضد السياسات الرجعية
التي يتم تنزيلها على قطاع التعليم ،يعتبر فصيلنا أن إعادة بناء
اوطم هي املهمة املركزية والسبيل الوحيد الذي من شأنه أن يتصدى
ملخططات النظام التي تستهدف جودة وعمومية التعليم ومجانيته،
لذلك فهو يناضل على توحيد وتنظيم فعل مختلف أطراف التوجه
الدميقراطي لقيادة النضال الطالبي والعمل على استرجاع نقابة
االحتاد الوطني لطلبة املغرب مببادئها األربعة للمساهمة وااللتحام
بالنضال الشعبي العام

.
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األخيرة

الشعب التونيس ينتفض من جديد الستعادة ثورته

من وحي األحداث

علي اجللولي

تعرف تونس منذ يوم 14جانفي اجلاري
الـــذي يــصــادف الــذكــرى الــعــاشــرة إلســقــاط
الدكتاتور بن علي انــدالع موجة جديدة من
احلــراك االحتجاجي على خلفية احلصيلة
الكارثية واالنعكاسات املدمرة لعشر سنوات
مــن تــواصــل نفس االخــتــيــارات االقتصادية
واالجتماعية النيوليبرالية التي ثار ضدها
الشعب نهاية  .2010وقد متثل السبب املباشر
للموجة األخــيــرة مــن االحــتــجــاجــات إعــان
احلكومة احلضر الصحي الشامل ملدة أربعة أيام
بداية من يوم 14جانفي وذلك ملنع كل التحركات
املــبــرمــجــة خــاصــة مــن األحــــزاب واملنظمات
التقدمية ،لقد فهم اجلميع أن احلجر هو
سياسي يف األساس الن الوضع الصحي الكارثي
يستوجب إجراءات أكثر جدية علما وأن عدد
اإلصابات وعدد األموات بلغ أعدادا كبيرة مما
فــرض إغــاق املــدارس واجلامعات ملــدة عشرة
أيــام ،كما تراخت الــدولــة يف توفير التلقيح
املضاد الذي صرح رئيس احلكومة أنه لن يتوفر
قبل أفريل ثم تراجع حتت ضغط االحتجاج
والغضب ووعد بتوفيره يف فيفري (تونس هي
اليوم الثانية إفريقيا واألولــى عربيا يف عدد
األمــوات مقارنة بعدد السكان) .هــذا إضافة
لكون تداعيات الكرونا على الوضع االجتماعي
كارثية بكل املقاييس على الطبقات والفئات
الشعبية من ذلــك تسريح أكثر من 600ألــف
مشتغل يف القطاع السياحي وأكثر من 200ألف
من عمال املقاهي فضال عن اآلالف من املياومني
واملشتغلني يف القطاعات احلرفية والهشة.

وقد تدخل البوليس منذ اليوم األول بقوة
وصلف لفرض حجر التجول وهو ما رد عليه
شباب األحياء الشعبية بقوة لتندلع حركة
احتجاجية واســعــة شملت يف ليلتها األولــى
أحياء يف العاصمة واملــدن الساحلية الكبرى
لتتوسع من الغد إلى أغلب جهات البالد .وقد
كان تعاطي احلكومة قمعيا وعنيفا وتوخت
منذ البداية سياسة العصا الغليظة والعمل
على وأد االحتجاجات يف مهدها إذ مت إيقاف
القصر فضال
أعداد كبيرة من الشباب مبن فيهم
ّ
عن تنظيم حملة تشويه انخرطت فيها أحزاب
احلكم ووسائل اإلعالم العمومي واخلاص،ولم
يدافع عن هــذا احلــراك منذ حلظته األولــى
إال األحزاب اليسارية ثم املنظمات احلقوقية،
وقد نظمت هذه القوى حتركات نهارية لفك
احلصار عن التحركات الليلية ورفعت شعارات
سياسية واجتماعية هي نفسها شعارات الثورة
املغدورة مثل "الشعب يريد إسقاط النظام"
و"شغل حرية كرامة وطنية" ،...ومقابل القمع
املتنامي (بلغ عدد املوقوفني أكثر من ،)1500
تنامت التحركات التي دعت لها وأطرتها القوى
الــثــوريــة يف العاصمة وأغــلــب اجلــهــات ،وقد
جسدت هذه القوى التقاطع النضالي امليداني
وقد طال إضافة لألحزاب قوى مدنية مناضلة
مثل رابطة حقوق اإلنسان وجمعية احملامني
الشبان...أو أحزاب برملانية معارضة .هذا وقد
ساهمت هذه التحركات االحتجاجية يف إرباك
االئتالف احلاكم الذي واجهته اجلماهير بطلب
تقييم حصيلة حكمه لعشر سنوات عرفت فيها
أوضــاع الشعب تــدهــورا ماديا كبيرا طــال كل

مستويات احلياة (التشغيل ،غــاء املعيشة،
تــدهــور الــوضــع الصحي والتعليمي والبيئي
واخلدماتي .)...علما وأن منظومة احلكم التي
قمعت التحركات وأحالت الشباب على احملاكم
وسقط الشهيد هيكل الراشدي يوم25جانفي،
كــانــت منشغلة بــــإدارة صــراعــات األجنحة
بني مكوناتها إذ تفاقم الصراع وأصبح علنيا
ومكشوفا بني رئيس الدولة واحلكومة وحزامها
احلــزبــي الــبــرملــانــي ،ص ــراع صالحيات ونفوذ
ـد تبادل اللكمات يف
ومصالح ،صــراع وصــل حـ ّ
وحد إعالن رئيس الدولة تلقيه طردا
البرملان،
ّ
مسموما إضافة لتصريحه العلني أن جهات
رسمية تتآمر ضده وتعمل على إفشال أعماله
يف الداخل واخلــارج .بالتوازي مع هذه األزمة
غير املسبوقة مررت األغلبية البرملانية تعديال
حكوميا واسعا مت مبقتضاه التخلي عن الوزراء
احملسوبني على رئيس الدولة وتعويضهم بوزراء
جدد فيهم متهمون بقضايا فساد

.

األزمة عميقة وشاملة ووصلت درجة عالية
مــن التعفن بفعل تــواصــل نفس االختيارات
وتربع أحزاب الكومبرادور والفساد على مفاصل
قرار البالد .هذه األزمة هي بصدد تصليب عود
األحــزاب الثورية التي بــدأت تتعافى نسبيا
وتــخــرج لاللتحام باحلركة االحتجاجية،
لكن عمال ضخما البــد من اجنــازه حتى يتم
تعميق احلــراك االحتجاجي وتوسيعه إلى
القوى املنتجة والطبقات احملــددة للمستقبل
االجتماعي الثوري وهي أساسا الطبقة العاملة
وبقية الطبقات والفئات الكادحة واألجيرة

.

لقاح فريوس كورونا يضعنا أمام نظام ابرتايد صحي

من خالل احتكارها توريد اللقاحات ضد
 ،COVID-19تهدد الـــدول الغنية أكثر من
مجرد كارثة إنسانية :فالدمار االقتصادي
الــنــاجت سيضرب البلدان الغنية بنفس قـ ّـوة
تلك املوجودة يف دول العالم النامية والفقيرة.
يف السيناريو األكثر تشاؤما؛ مع تلقيح الدول
الغنية بالكامل بحلول منتصف هــذا العام،
فــإن اإلغــاق سيعم الــدول الفقيرة إلــى حد
كبير ،مما سيعرض االقتصاد العاملي خلسائر
تتجاوز  9تريليون دوالر ،وهو مبلغ أكبر من
الناجت السنوي لليابان وأملانيا معا .ومع تلقيح
البلدان النامية نصف سكانها بحلول نهاية
العام ،سيستمر االقتصاد العاملي يف استيعاب
ضربة موجعة تتراوح بني  1.8تريليون دوالر و
 3.8تريليون دوال ،وهذه االزمة ستمس بشكل
أكبر الدول الغنية أيضا .مما سيؤدي إلى تفشي
جائحة الفقر يف مجتمعات الدول النامية

.

وبالرغم من املجهود الذي بدل إليجاد لقاح
ناجع ويف املتناول ،لكننا مع بدء عملية توزيع
اللقاحات ،ظهرت مشكلة "التوزيع املنصف"
للقاح لكل دول العالم ،وهي املعادلة الصعبة
مع اختالف قدرات وإمكانات الدول واحلكومات
حول العالم .حيث من املرجح أن تضطر العديد
من البلدان النامية ،من البنغالديش وتنزانيا
إلى بيرو ،االنتظار حتى عام  2024قبل تطعيم
سكانها بالكامل

.

وهذا ما جعل الدول الغنية حتتكر مخزونا
كبيرا مبا يكفي من جرعات اللقاح لتحصني
شعوبها  3مــرات تقريبا بحلول نهاية العام
املقبل .وتأتي هــذه اإلحــصــاءات من منظمة
حتــالــف لــقــاح الــشــعــب ،الــتــي تــضــم منظمة
أوكسفام ومنظمة العفو الدولية ،ومت احلصول
على اإلحصاءات بتحليل الصفقات التي متت
بني الدول و 8شركات رئيسية تنتج اللقاحات

.

ومن بني اإلحصاءات التي مت التوصل لها،
هو أن جميع جرعات لقاح مودرنا املرتقب ،مت
شراؤها من قبل دول غنية ،كما أن  96باملئة
من جرعات لقاح فايزر ،مت شراؤها من الدول
الغنية

.

وبالنتيجة ،مت تأمني  53باملئة من جرعات
اللقاحات لـ  14باملئة من سكان العالم فقط،
فمثال كندا حصلت على جرعات تكفي لتلقيح

كل مواطن كندي  5مرات.

من ناحية أخــرى ،قال التحالف إن الدول
الفقيرة لن تتمكن من تلقيح سوى شخص واحد
من كل  10أشخاص يف العام املقبل

.

ومن بني الدول الفقيرة ،التي سيصلها العالج
متأخرا 5 ،دول سجلت  1.5مليون إصابة بكورونا
حتى اآلن ،وهــي كينيا ومــيــامنــار ونيجيريا
وباكستان وأوكرانيا

.

وحتى وعد لقاح أوكسفورد ،بتوفير اللقاح

بنسبة  64باملئة للدول النامية ،لن يكون كافيا
لتلقيح سكان العالم الثالث

.

ومن املرجح أن يتم تلقيح  18باملئة فقط من
سكان العالم يف 2021

.

ويقول حتالف اللقاحات إنــه يجب على
احلكومات وشــركــات صناعة األدويـــة اتخاذ
إجراءات عاجلة للتأكد من وجود جرعات لقاح
كافية للعالم ،ليس فقط للبلدان التي ميكنها
دفع ثمنها

.

وقــال رئيس قسم الــعــدالــة االقتصادية
واالجتماعية يف منظمة العفو الدولية ،ستيفن
كوكبيرن إن "تخزين اللقاحات يقوض بنشاط
اجلهود العاملية لضمان حماية اجلميع يف كل
مكان من كوفيد"19 -

.

وأضـــاف "الـــدول الغنية لديها التزامات
واضــحــة يف مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان ،ليس
فقط باالمتناع عن األعــمــال التي قد تضر
باحلصول على اللقاحات يف أماكن أخرى ،ولكن
أيضا للتعاون وتقدمي املساعدة للدول التي
حتتاجها"

.

أمــرا
لــهــذا فــعــدم املــســاواة املــفــرطــة ليس ً
حتميا ،ولكنه خيار سياسي .حيث يجب على
ً
احلكومات يف جميع أنحاء العالم اغتنام هذه
الفرصة لبناء اقتصادات أكثر مساواة وشمولية
لتنهي الفقر

.

العدد 395 :
من  2إلى  8فبراير 2021

الحركة الطالبية املغربية
مغيبة سياسيا
التيتي الحبيب
احيت فصائل طالبية مغربية ومعها القوى
املناضلة الذكرى  48حلظر االحتاد الوطني لطلبة

املغرب .فما هي شــروط هذه الذكرى اليوم؟

هي األفاق؟

ما

تعيش اجلامعات املغربية على وقع

انهيار التعليم العمومي وفشل املنظومة التعليمية
يف توفير التكوين والتأطير الــذي تستوجبه
متطلبات سياسة تعليمية تخدم تقدم شعبنا
وحتمية خــروجــه مــن دائـــرة اجلــهــل والتخلف.
التعليم اجلامعي لم يعد قادرا على حتمل مسؤولية
تخريج االطر التي ترفع راية التغيير والثورة على
الظلم والتخلف واجلهل .التعليم اجلامعي ينتج
الشباب العاطل واملعطل ،شباب اغلقت يف وجهه
ابــواب املستقبل .الغالبية الساحقة مــن طالب
وطالبات جتد نفسها مسحوقة حتت عجلة االزمة
البنوية لنمط انتاج الرأسمالية التبعية ببالدنا
وال ترى من مخرج لها اال بالبحث عن طوق جناة
فــردي .هــذا هو السبب العميق يف مــوت احلركة
الطالبية ببالدنا او يف احسن احلاالت احتضارها
وانحصارها يف بعض ردات الفعل يقوم بها فصيل
هنا او هناك؛ لكنها ردات فعل ال تتجاوز اســوار
الكلية وما بالك ان تعم املوقع اجلامعي ناهيك ان
تنتشر الى جميع اجلامعات على امتداد اخلريطة
اجلغرافية .اجلماهير الطالبية تفتقر لتنظيمها
الطالبي الذي يوحدها حول القضايا االساسية
النقابية والثقافية واالجتماعية التي تهمها
كجماهير طالبية هــذا اوال كما انــهــا محرومة
مــن فرصة توحيد معاركها مــع نفس اجلماهير
الطالبية يف مختلف اجلامعات .مسالة التضامن
الطالبي الذي كان مكسبا باألمس اصبح مستحيال
او شــبــه مستحيل الــيــوم وذلـــك بفعل التشتت

الفصائلي وبسبب غياب االطار النقابي املوحد.

للنظر الى االفاق وجب االهتمام بتاريخ احلركة
الطالبية قصد االستفادة من ايجابياته وجتنب
السلبيات وهــو تــاريــخ مجيد باملكتسبات الن
احلركة الطالبية املغربية حافظت على حلمتها
مــع نــضــاالت اجلــمــاهــيــر الشعبية وبــنــت جبهة
نضالية قوية حمت احلركة الطالبية من بطش
نظام مستبد وقــوت احلــركــة اجلماهيرية التي
بدورها انتزعت مكتسبات مهمة للغاية هذا اوال
ثانيا على الفصائل الطالبية والقوى املناضلة ان
تستفيد من جتارب احلركات الطالبية املغاربية
يف اجلزائر وتونس ويف مناطق اخرى من العالم .ان
جتارب هذه احلركات الطالبية تبني انها يف صلب
الصراع الطبقي ببلدانها وحتتل املكانة واملقام

الذي عليها ان حتتله بال زيادة وال نقصان.

