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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 16 إلى 22 فبراير  

2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

 20 ــة  ــرك ــرى الــعــاشــرة حل ــذكـ حتـــل الـ
االقتصادية  االزمة  استمرار  ظل  يف  فبراير 
منطقتنا  يف  والسياسية  واالجتماعية 

 .19  - وتفاقمها بسبب جائحة كوفيد 
اعتبر  الدميقراطي  النهج  أن  العلوم  ومن 
ســيــرورات  ضمن  تــنــدرج  احلــركــة  ــذه  ه أن 
تتميز  املغاربي  و  العربي  العالم  تعم  ثورية 
اجلزر  من  وأخــرى  املــد  من  فترات  بتوالي 

)موجات( وتنتقل من بلد إلى آخر.
العميقة  أسبابها  جتد  السيرورات  هذه 
يف كون هذه املنطقة تعرف أضعف نسب منو 
وآسيا  إفريقيا  من  أجزاء  مع  مقارنة  للفرد 
وتعاني من أنظمة مستبدة وفاسدة وعاجزة 
منها  تستفيد  تنمية  حتقيق  على  متاما 
الدميقراطي  النهج  كان  ولذلك  الشعوب. 
املخزن،  من  التخلص  شعار  طرحه  يف  محقا 
باعتباره  املــخــزنــيــة،  املــافــيــا  رأســـه  وعــلــى 
يف  تنمية  أية  تعترض  التي  الكأداء  العقبة 

املغربي. الشعب  صالح 
رحيل  إلـــى  ــى  ــ األول ــة  ــوج امل أدت  وقـــد 
سلمي  بشكل  إما،  السائدة،  األنظمة  رموز 
عدا  ما  أدت-  طاحنة  حروب  إلى  أو  نسبيا، 
يف سوريا- إلى االطاحة بهم. ولعب الشباب 
من الطبقات الشعبية دورا مهما ألنهم كانوا 
أمامهم:  اآلفاق  النسداد  التغيير  ينشدون 
الطبقات  وبــنــات  أبــنــاء  مــن  كبير  فــجــزء 
من  االستقالالت،  بعد  استفاد،  الشعبية 
شواهد،  على  حصولهم  رغم  لكن  التعليم. 
بينما  شغال  يــجــدوا  لــم  اجلامعية،  منها 
املنال.  صعبة  أوروبــا  نحو  الهجرة  أصبحت 
املركزية  بواسطة  العاملة،  الطبقة  ولعبت 
للنقابات  جتـــاوزا  أو  تــونــس،  يف  النقابية 

الرسمية يف مصر، دورا حاسما. 
تتحسن  لــم  األولـــــى،  املــوجــة  ورغــــم  
ــة  ــادي ــص ــت األوضـــــاع االجــتــمــاعــيــة واالق
بل  مــنــطــقــتــنــا،  يف  الــشــعــبــيــة  لــلــطــبــقــات 
جائحة  اجتياح  بعد  خاصة  سوءا،  ازدادت 
قوى  غياب  أو  لضعف  ونظرا   .19 كوفيد- 
العاملة وعموم  الطبقة  يسارية متجذرة يف 
القريب  ــدى  املـ يف  ينتظر  ال  ــكــادحــن،  ال
للغالبية  بالنسبة  األحــســن  نحو  تغيرا 
أكد  السبب،  ولــهــذا  الشعب.  مــن  العظمى 
الوطني  مــؤمتــره  يف  الدميقراطي،  النهج 
على   ،2016 يــولــيــوز  يف  النعقد  ــع  ــراب ال
االعــالن  يف  التاريخية  مسئوليته  حتمل 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  تأسيس  عن 
واعتبرت  اخلــامــس  مــؤمتــره  يف  الــكــادحــن 
هذه  الوطني  ومجلسه  الوطنية  جلنته 
املهمة مهمة مركزية وآنية ال تقبل التأخير 
يف  لتنزيلها  وبرنامج  خطة  على  وصــادقــا 

الواقع.
السيرورات  من  الثانية  املوجة  انطلقت 
والعراق  اجلزائر  ثم  السودان  من  الثورية 
املوجة األولى  ولبنان. واستفادت من دروس 
النظام  ــوز  رم رحيل  مع  تتوقف  لم  حيث 
تغيير  شعار  ورفعت  واجلزائر  السودان  يف 
يف  الــثــورة  كــانــت  كما  الــســائــدة.  األنظمة 
قيادة  على  وتوفرت  تنظيما  أكثر  السودان 
استطاع  لكن  كبيرة.  بحنكة  املعركة  أدارت 
ذلك،  ورغم  املعارضة.  صفوف  شق  النظام 
البلد،  هذا  يف  متقدة  الثورة  جذوة  زالت  ال 
لنفسه  الــشــعــب  تنظيم  بــفــضــل  خــاصــة 
بــواســطــة بــنــاء جلـــان األحـــيـــاء وغــيــرهــا 
من  ــم  ــدع وب الـــذاتـــي،  ــاع  ــدف ال أدوات  ــن  م

احلزب  وخاصة  املناضلة،  اليسارية  القوى 
السوداني. الشيوعي 

بقوة  اصطدم  التغيير  فــإن  كــل،  وعلى 
ــودان  ــس وال مصر  يف  العسكرية  املــؤســســة 
يف  املتجدر  الطائفي  وبالنظام  واجلــزائــر 
حقيقية  حتــديــات  وهــي  ــراق.  ــع وال لبنان 
دراســتــهــا  التغيير  قـــوى  عــلــى  مــطــروحــة 

املعضلة.  لهذه  حلول  وإبداع  بعناية 
لــقــد عــرقــلــت اجلــائــحــة هـــذه املــوجــة 
الثانية، خاصة وأن القوى الرجعية وظفتها 
على  والــهــجــوم  ــات  ــري احل على  للتضييق 
توقيف  تستطع  لم  لكنها  املناضلة.  القوى 
مظاهرات  انفجرت  حيث  شعوبنا  نضال 
الذي  االنفجار  إثر  على  بيروت  يف  عارمة 
ــراق  ــع دمـــر مــيــنــاءه. وشــهــد الـــســـودان وال
حراكا  تونس  تشهد  كما   عارمة.  مظاهرات 

متجددا. شعبيا 
ستستمر  السيرورات  هذه  أن  واخلالصة 
متى  نعرف  ال  مستمرة.  أسبابها  دامــت  ما 
ولذا  مستقبال.  موجاتها  ستنفجر  أين  وال 
استخالص  على  حريصن  نكون  أن  يجب 
ومبادرين  يقضن  نظل  وأن  منها  الــدروس 
العالقات  وربط  الشعوب  هذه  نضال  لدعم 
القوى  وخــاصــة  فيها،  الفاعلة  الــقــوى  مــع 
العاملة  بالطبقة  االلتحام  إلى  تسعى  التي 
نتوقف  ال  أن  يجب  كما  الكادحن.  وعموم 
القوى  توحيد  أجل  من  والنضال  العمل  عن 
هذا  ويف  املناضلة.  واحلية  الدميقراطية 
اإلطار، يطرح النهج الدميقراطي بناء أوسع 
الدميقراطية  أجل  ومن  املخزن  ضد  جبهة 

الكرمي. والعيش  واحلرية 

السريورات الثورية يف العامل العريب واملغاريب
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6 قطاع النسيج واستغالل 

العامالت وتقتيلهن

السياسات الطبقية تكرس 
الـــشـــغـــل وســـط  هـــشـــاشـــة 

النساء

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

البديل عن الوحدة النضالية النقابية 

والشعبية ملواجهة الرأسمالية 

املتوحشة والتغول املخزني

كلمة العدد
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.  الثمن :  4 دراهم

اجلباية بني املخزن واحلماية

397

السيرورات الثورية وضرورة بناء 

حزب الطبقة العاملة وعموم 

الكادحات والكادحني

 الشباب : واقع تعليمي هش، وحاجة 
لبديل مجتمعي ثوري

عزيزة الرامي ضيفة العدد : 



العدد : 397   2
من  16  إلى 22  فبراير   2021 الثانية

2021 حيث  7 فبراير  اجتمعت الكتابة الوطنية يوم األحد 
تدارست أبرز املستجدات وأنشطة النهج الدميقراطي.

وترى أن األوضاع تتميز على الصعيد الدولي بتوجه اإلدارة 
الغربية  اإلمبريالية  ولف  توحيد  نحو  اجلديدة  األمريكية 
وذلك  ترامب  عهد  على  أصابها  الذي  التصدع  بعد  رايتها  حتت 
خاصة  األوســط  الــشــرق  ويف  عامليا  هيمنتها  تثبيت  حملــاولــة 

وللتفرغ للصراع ضد روسيا والصن.

من  الثانية  املوجة  باستمرار  اجلـــهـــوي،  املــســتــوى  وعــلــى 
السيرورات الثورية يف تونس ولبنان والسودان والعراق.

أما يف بالدنا فقد استعرت حمى االنتخابات ليشمل الصراع 
النقابات واألحزاب حيث يتم الركوب على قضايا الشعب املغربي 
وخاصة األمازيغية كقضية دميقراطية حتررية واالسترزاق يف 
)البطالة  تأزما  أوضاعها  ازدادت  التي  الشعبية  اجلماهير  بؤس 
الالشعبية  السياسات  بفعل  املعيشة…(  وغالء  والفقر  الواسعة 
ومئات  الكادحن  مالين  بترك  اجلائحة  مع  الدولة  وتعاطي 

اآلالف من العاماالت والعمال املسرحن ملصيرهم.

الشعبية  املقاومة  تنامي  بدليل  باالنفجار  تنذر  األوضاع  إن 
فبراير اجلاري   5 ليوم  بالفنيدق  الشعبية  الهبة  أبرز عناوينها 
عليها  املفروضة  القيود  املسحوقة  اجلماهير  حطمت  حيث 
وتتواصل  العيش.  لقمة  لها  يضمن  اقتصادي  ببديل  مطالبة 
بخنيفرة  احلافالت  عمال  عدة،  مناطق  يف  العمالية  النضاالت 
مستعينا  املشغل  طرف  من  جسديا  عليهم  االعتداء  مت  الذين 
بعصابة مسخرة لهذا الغرض، عمال بوجو- ستروين بالقنيطرة 
يف املنطقة احلرة التي ال حرية فيها للعمال الذين يشتغلون يف 
ظروف تشبه العبودية، الطبقة العاملة الزراعية بسوس ماسة 
بالعامالت  والبطش  املكثف  االستغالل  حيث  واملعازيز  وتيداس 
مبكتب  الــوســاطــة  عــمــال  اجلــنــســي،  لالستغالل  وتعرضهن 
االستثمار الفالحي بسيدي بنور، شغيلة قطاع الصحة، شغيلة 
وقفتهم  تعرضت  حيث  الفالحية  لالستشارة  الوطني  املكتب 
نضاالت  كثبف،  لقمع  فبراير   4 ليوم  الشجاعة  االحتجاجية 
أجل  ومــن  واحملمدية  بنسليمان  يف  األرض  أجــل  من  متفرقة 
التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  ونضاالت  الالئق  السكن 

منه  يسلم  لم  شديد  لعنف  بالبيضاء  مسيرتهم  تعرضت  حيث 
الدميقراطي  للتعليم/التوجه  الوطنية  للجامعة  العام  الكاتب 
ونضاالت املعطلن إضافة إلى املتابعات واألحكام الصادرة يف حق 
متاسينت  ويف  جرادة  يف  االجتماعية  احلركات  طالئع  من  عدد 

ودمنات وغيرها والصحفين واألصوات احلرة.

بناء عليه فإن الكتابة الوطنية:

الناهضة وتعتز بروح  املقاومة الشعبية والعمالية  - حتيي   1
بالداخل  التقدمية  القوى  من  العديد  طرف  من  معها  التضامن 

واخلارج وتدعو القوى احلية جميعها إلى االستفادة من دروس 
يف  ــذة  اآلخ والثانية  ــى  األول موجتها  يف  الثورية  السيرورات 
الواعدة  النضاالت  هذه  يف  واالنخراط  صفوفها  برص  التمدد 
الرأسمالية  من  التخلص  هو  واضحا  أفقا  وإعطائها  وتوحيدها 
املتوحشة ومن املخزن وتشييد نظام دميقراطي يضمن احلريات 

ويلبي احلاجيات األساسية للشعب املغربي.

2 - تهنىء عمال أمانور على النصر الذي حققوه يف معركتهم 
الطويلة والعسيرة دامت أزيد من سنة ويف ظروف قاسية وهذا 
وحده  الطويل  والنفس  والتنظيم  والصمود  النضال  أن  يعني 

يجدي.

3 - حتيي جماهير الفنيدق املنتفضة من أجل الشغل وتوفير 
اقتصادي  مخطط  بإقرار  الكرمي  العيش  سبل  من  األدنى  احلد 
حركتها  له  تعرضت  الــذي  والقمع  العنف  وتدين  باملنطقة 
االحتجاجية وتطالب بإطالق سراح املعتقلن ووقف املتابعات.

املــبــادرات  ــاح  إجن إلــى  التقدمية  الــقــوى  جميع  تدعو   -  4
20 فبراير  الوحدوية لتخليد الذكرى العاشرة النطالق حركة 
املخزن  وتغول  باالستبداد  للتنديد  مناسبة  وهــي  املجيدة 
الشعبية  الطبقات  حساب  على  والتقشف  كورونا  ذريعة  حتت 

والتطبيع مع العدو الصهيوني إذعانا للقوى اإلمبريالية خاصة 
أمريكا وخدمة للكتلة الطبقية السائدة ورفع الشعارات اخلالدة 
واملساواة،  االجتماعية  والعدالة  والكرامة  احلرية  لللحركة، 

واملطالبة بإطالق سراح كافة املعتقلن السياسين.

حمالت  تكثيف  إلى  حزبنا  ومناضلي  مناضالت  تدعو   -  5
والفالحن  الشعبية  األحياء  وكادحي  العمال  مع  التواصل 
طريق  على  املتاحة  الوسائل  مبختلف  ورجاال،  نساء  الفقراء، 
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  عــن  اإلعـــالن  شــروط  توفير 

الكادحن.

البديل عن الوحدة النضالية النقابية والشعبية ملواجهة الرأساملية 
املتوحشة والتغول املخزين

الرأي  ومعه  باها  ايت  باشتوكة  احمللي  العام  الــرأي  تابع 
احلادث   2021 فبراير   08 اإلتنن  يومه  زوال  الوطني  العام 
كوماپرمي  لتعاونية  التلفيف  محطة  له  اهتزت  الذي  املأساوي 
أ.ز  ربيعة  الفقيدة  ضحيته  راحــت  الــذي  انشادن  بجماعة 
تستعمل  ماكينة  سحبتها  أن  بعد  اخلامس  عقدها  يف  عاملة 
بالتنظيف  قيامها  اثناء  والفواكه  اخلضر  وتعليب  تصنيف  يف 
العمال  تناول  أرضية احملطة خالل فترة  املتالشيات من  وجمع 
غياب  بامللموس  يؤكد  ما  وهــذا  الغداء،  لوجبة  والعامالت 
وبالضيعات  التلفيف  مبحطات  والسالمة  الصحة  وسائل 
تنضاف  العاملة،  الطبقة  استغالل  أماكن  وبأغلب  الفالحية 
حوالي  ضحيتها  راح  والتي  طنجة  فاجعة  إلى  الفاجعة  هذه 
العمال  نقل  حــوادث  استمرار  الى  اضافة  وعاملة  عامل   28

املهنية.. االمراض  ومأساة 

العاملة  الطبقة  تعيشه  الذي  املأساوي  الوضع  هذا  وأمام 
ايت  باشتوكة  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  يف  فإننا 
جانب  باستمرارالى  الفواجع  هذه  ونتابع  نعيش  ونحن  بها 

مايلي: العام  للرأي  نعلن  العاملة  الطبقة 

ولكافة  الفقيدة  لعائلة  واملواساة  التعازي  بأحر  نتقدم   •
بتعازينا  نتقدم  كما  كوماپرمي  تعاونية  وعــامــالت  عمال 

بطنجة. العيش  لقمة  وشهداء  شهيدات  لعائالت 

تعيشها  التي  املــزريــة  االستغالل  أوضــاع  بشدة  ندين   •

من  غــيــره  أو  ــي  ــزراع ال الــقــطــاع  يف  ســـواء  العاملة  الطبقة 

القطاعات.

الشغل  مراقبة  على  الوصية  للسلطات  املسؤولية  نحمل   •
االستغاللية. الباطرونا  خروقات  عن  الطرف  تغض  والتي 

املتورطن  كل  ومتابعة  احلادث  يف  حتقيق  بفتح  نطالب   •
لها. منقد  أي  غياب  يف  أنفاسها  لفظت  الضحية  مادامت  فيه 

يف  والــســالمــة  الصحة  ــروط  ش احــتــرام  بفرض  نطالب   •
وحــدات  كافة  ويف  الفالحية  والضيعات  التلفيف  محطات 

االنتاج.

وكل  واحلــيــة  التقدمية  السياسية  الــقــوى  كــل  نــدعــو   •
له  تتعرض  ما  فضح  إلــى  احلقوقية  واجلمعيات  النقابات 
النضالية  االشكال  كل  وممارسة  استغالل  من  العاملة  الطبقة 

االستغالل. نزيف  لوقف 

عن  للدفاع  صفوفهم  رص  إلى  والعمال  العامالت  ندعو   •
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يف  واملساهمة  املشروعة  حقوقهم 

الكادحن. وعموم 

النهج الدميقراطي باشتوكة آيت باها يدين  استغالل الطبقة العاملة يف القطاع الزراعي 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

عز  ــق  ــي ــرف ال ــال  ــق ــت إع بــعــد         
اجلمعية  رئيس  نائب  شكرود  العراب 
املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية 
اجلمعية  وعضو  فــاس  فــرع  باملغرب 
ــان فــرع  ــ ــس ــ املــغــربــيــة حلـــقـــوق اإلن
بحي  املــقــاهــي  بــإحــدى  ســايــس  ــاس  ف
 2020 دجنبر   30 بتاريخ  النرجس 
والنصف  السابعة  الساعة  حدود  يف 

 31 صبيحة  تقدميه  وبــعــد  مــســاء، 
النيابة  أنــظــار  على   2020 دجنبر 
فاس  اإلبــتــدائــيــة  باحملكمة  الــعــامــة 
على  وعرضه  املؤقت  السراح  ومنحه 
نفس  يف  اطـــوارهـــا  انــطــلــقــت  جــلــســة 
هيئة  ــه  ــي ف أصــــدرت  ــذي  ــ ال الـــيـــوم 
ب  القاضي  الصوري  حكمها  احملكمة 
حدود  يف  التنفيذ  املوقوف  السجن 
تتعلق  تهم  خلفية  على  أشهر  الصحية.أربعة  الطوارئ  حالة  بخرق 

الــصــوري  ــدور احلــكــم  وبــعــد ص      
هيئة  قامت  رفيقنا  حق  يف  الــصــادر 
مجموعة  من  املكونة  بفاس  الدفاع 
ــاف احلــكــم  ــن ــئ ــت ــإس مـــن احملـــامـــن ب
محكمة  حددت  فقد  وعليه  الصادر؛ 
 28 اخلميس  يومه  فاس  االستئناف 
من  جلسة  ألول  كموعد   2021 يناير 
التي  اإلستئنافية  املرحلة  جلسات 
يومه  كانت  ثانية  جللسة  تأجيلها  2021.مت  فبراير   04 اخلميس 

ليومه  اجللسة  أطــوار  انطلقت      
حدود  يف   2021 فبراير   04 اخلميس 
بحضور  صــبــاحــا  الــتــاســعــة  الــســاعــة 

ــؤازرا  ــرود مـ ــك ــرب ش ــع ــز ال رفــيــقــنــا ع
رفيقنا  إجــابــة  وبعد  الــدفــاع  بهيئة 
واملرافعات  احملكمة  هيئة  أسئلة  عن 
الــدفــاع،  لهيئة  والقيمة  القانونية 
للمداولة  امللف  إدخال  احملكمة  اجللسة.قررت  آخر  يف  باحلكم  والنطق 

هيئة  ــدرت  ــ أصـ املـــداولـــة  وبــعــد 

حكمها  فـــاس  االســتــئــنــاف  محكمة 
املوقوف  السجن  ب  القاضي  الصوري 
أشــهــر  أربـــعـــة  حــــدود  يف  الــتــنــفــيــذ 
درهــم   500 قــدرهــا  مــالــيــة  ــة  ــرام وغ
حالة  بخرق  تتعلق  تهم  خلفية  الصحية.على  الطوارئ 

ــدة  ــش وب نـــديـــن  ــر  ــيـ األخـ ويف      
واحلكم  احملاكمات  وسلسلة  إعتقال 
رفيقنا  ــه  ل تــعــرض  الـــذي  ــوري  ــص ال
جميعا  لنا  إستهداف  أنه  إعتبار  على 
نحيي  كــمــا  املــنــاضــلــة؛  وجلــمــعــيــتــنــا 
تتوانى  ال  التي  الدفاع  هيئة  عاليا 
وعبرهم  مناضلينا/تنا  ــؤازرة  م عن 
باجلمعية  ورفيقاتنا  رفاقنا  نحيي 
حلقوق  املغربية  واجلمعية  الوطنية 
رفيقنا.  مع  املتضامنن  وكل  اإلنسان 

جمعيتنا  ــن  ع أيــاديــكــم  إرفــعــوا 
املعتقلن  وكافة  شكرود  رفيقنا  وعن 

سين.  لسيا ا

#عاشت_الجمعية_
الوطنية_إطارا_صامدا_

ومكافحا

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات 
املعطلني باملغرب تدين بشدة اإلعتقاالت 
وسلسلة املحاكامت واألحكام الصورية 

الجبهة االجتامعية تدعو إىل تخليد الذكرى 
العارشة لحركة 20 فرباير 

ســنــة(،   21 ( بــوهــنــوش  مــحــمــود  دخــل  فيما 
الريف”،  ــراك  “ح معتقلي  ضمن  معتقل  أصغر 
عن  املــفــتــوح  إضــرابــه  مــن  عشر  احلـــادي  ه  ــوم  ي
فبراير  من  الـثالت  منذ  بــدأه  ــذي  وال الطعام، 
جلول،  ومحمد  الــزفــزايف  ناصر  أعلن  اجلــاري، 
جديد  إضـــراب  يف  دخــولــهــمــا  اجلــمــعــة،  مــســاء 
التي  التضييقات  على  احتجاجا  الطعام،  لها.عن  يتعرضان 

الريف،  حراك  قائد  والد  عنه  كشف  ما  ووفق 
على  صفحته  على  مباشر  بث  يف  الزفزايف،  أحمد 
فقد  فايسبوك،  اإلجتماعي  الــتــواصــل  موقع 
عن  إضـــراب  يف  دخولهما  وجــلــول،  نــاصــر  أعــلــن 
للتضييق  حد  بوضع  املطالبة   أجل  من  الطعام، 

مواقفهما. على 

ابنه  ــراب  ــ إض أن  ــزايف،  ــزفـ الـ أحــمــد  ــح  ــ وأوض
احتجاجا  يأتي  الطعام،  عــن  املفتوح  وجــلــول، 
العامة  املندوبية  وفــاء  ب”عــدم  وصفه  ما  على 
التي  بالوعود  اإلدماج،  وإعادة  السجون  للمعتقلن”.إلدارة  قدمتها 

املضربن  املعتقلن  أن  إلــى  املتحدث،  ــار  وأش
يوم  زيارتهما،  احملامن  من  التمسا  الطعام،  وضعيتهم.عن  على  الطالعهم  القادم،  اإلثنن 

محمد  احلراك،  معتقلي  أصغر  يخص  وفيما 
جتميعه  أجل  من  الطعام  عن  املضرب  بوهنوش 
الزفزايف،  أحمد  أكد   ، طنجة،  سجن  يف  سلوان”.برفاقه  بجن  ببطء  “ميوت  بوهنوش  أن  على 

أصغر معتقيل “حراك الريف” بلغ يومه الحادي عرش 
من إرضاب مفتوح عن الطعام 

امللتقى  اجلاري  فبراير   9 الثالثاء  يوم  انعقد 
حيث  املغربية  االجتماعية  للجبهة  الوطني 
مييزها  وما  لبالدنا  األوضاع  مستجدات  تدارس 
املتوحشة  الراسمالية  وهمجية  املخزن  تغول  من 
اتساع  من  اجتماعية  مآسي  من  عنهما  يترتب  وما 
على  والهجوم  والهشاشة  والبطالة  الفقر  دائرة 
للطبقة  املكثف  واالستغالل  واملكتسبات  احلريات 

اجلبهة  أهمية  على  احلضور  أجمع  وقد  العاملة. 
للتصدي  وحــدوي  كاطار  املغربية  االجتماعية 
مؤكدا  املغربي  الشعب  على  الكاسح  الهجوم  بها.لهذا  والنهوض  تطويرها  على  على 

ترحما  صــمــت  دقــيــقــة  املــلــتــقــى  وقـــف  وقـــد 
الذين  بطنجة  والــعــمــال  الــعــامــالت  أرواح  على 

املستشري  واالســتــبــداد  الفساد  ضحية  ــوا  راح
واملواطنن  املواطنات  كافة  دعوة  وقرر  بالدنا  يف 
يوم  دقائق   10 ملدة  اإلنــارة  إطفاء  مكان  كل  يف 
الساعة  من  ابــتــداء   2021 فبراير   15 االثنن 
هؤالء  على  حدادا  وذلك   )21:00 ( ليال  التاسعة 
الطبقة  ومع  عائالتهن/م  مع  وتضامنا  عموما.الضحايا  العاملة 

العاشرة  للذكرى  منه  استحضارا  امللتقى،  وإن 
لشهدائها  منه  ووفاء  املجيدة  فبراير   20 حلركة 
حارا  نداء  يوجه  فإنه  رفعتها،  التي  والشعارات 
املناطق  جميع  يف  احتجاجية  وقفات  تنظيم  الزوال.الى  بعد   2021 فبراير   20 السبت  يوم 
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ــي فــرع  ــراط ــق ــدمي ــع الــنــهــج ال ــاب ت
عميق  ــزن  وح شديد  بقلق  طنجة 
08-02- اإلثنن  يوم  صبيحة  منذ 
التي  املــأســاويــة  الــفــاجــعــة   ،2021
العمال  مــن  العشرات  بحياة  أودت 
كحصيلة  عــامــل/ة   28( والعامالت 
كهربائية  وبصعقات  غرقا  أولــيــة( 
ــفــيــاضــان  بــســبــب تـــســـرب مـــيـــاه ال
إنتاج  للوحدة الصناعية املختصة يف 
يف  عاملية  جتارية  لعالمات  أقمصة 
يراعي  ال  "سري"  أرضي  حتت  مرآب 
الصحية  الــســالمــة  ــروط  ــ ش ــى  ــ أدن
ما  حيث  بــه،  الــعــامــالت  و  للعاملن 
الطائلة  االربــاح  حتقيق  هو  يهمه 
ــالل الــطــبــقــة  ــغ ــت ــى حــســاب اس ــل ع
للسلطات  سافر  تواطئ  يف  العاملة، 
حقوقها  ضد  الباطرونا  مع  املخزنية 

القانون  يضمنها  التي  ومصاحلها 
وبناء  عالتها.  على  الشغل  ومدونة 
الدميقراطي  النهج  يف  فإننا  عليه 

: يلي  ما  نعلن  بطنجة 
والصادقة  احلارة  تعازينا  نقدم   *
لقمة  ــداء  ــه ش الــضــحــايــا  لــعــائــالت 

العيش.
* نــديــن كــل أشــكــال اإلســتــغــالل 
أرواح  ــاق  وإزه املتوحش  الرأسمالي 

والعامالت.  العمال 
الــفــاجــعــة  ــيــة  مــســؤول نــحــمــل   *
يف  الــفــاشــلــة  املــخــزنــيــة  للسياسات 
الباطرونا  وجشع  التشغيل  مجال 
احمللية  الــســلــطــات  الـــى  بــاإلضــافــة 
يف  تــأخــرت  التي  املدنية  والــوقــايــة 

ونقلهم. الضحايا  إلنقاد  التدخل 
عاجل  حتقيق  بفتح  نــطــالــب   *

ومــســؤول يف هــذا احلــادث املــأســاوي 
مسؤوليته  تبثت  من  كل  ومحاسبة 
ــد عــالقــة  ــ ــدي ــ بـــــه، وكــــذلــــك حت
املفوض  التدبير  شركة  ومسؤولية 

. النازلة  يف  )أمانديس( 
املــعــنــيــة  ــات  ــط ــل ــس ال ــب  ــال ــط ن  *
الــضــحــايــا عن  ــالت  ــائ بــتــعــويــض ع

بهم. حلق  الذي  الضرر 
- ندعوا كافة القوى الدميقراطية 
والعمل  التضامن  إلــى  والتقدمية 
الـــوحـــدي ملــنــاهــضــة الــرأســمــالــيــة 
املــتــوحــشــة واإلســتــبــداد املــخــزنــي 
العاملة  الطبقة  مصالح  عن  والدفاع 
العادلة  حقوقها  احــتــرام  أجــل  مــن 
بناء  يف  املساهمة  وكذلك  واملشروعة 
حزب  املستقلة  السياسية  أداتــهــا 
الكادحن. وعموم  العاملة  الطبقة 

الشغيلة  احتجاجات  ُتدعم 
وجُتدد  فئاتها،  بكل  التعليمية 
ووزارة  ــة  ــوم ــك احل مــطــالــبــتــهــا 
بــاحلــوار  بالتعجيل  الــتــربــيــة 
ــي وتــلــبــيــة املــطــالــب  ــاع ــط ــق ال

املطروحة.
بقطاع  ــان  ــق ــت االح يــتــأجــج 
التعليم جراء المباالة احلكومة 
الــوطــنــيــة  ــة  ــي ــرب ــت ال ووزارة 
التسويف  لسياسة  ونهجهما 
الالمسؤول  والتعاطي  واملماطلة 
ــفــات املــطــلــبــيــة امُلــلــحــة  مــع املــل
لنساء  واملـــشـــروعـــة  الــعــادلــة 
العاملن  وكــل  التعليم  ورجـــال 
الشغيلة  نضاالت  وتتواصل  به، 
من  فئاتها  مبختلف  التعليمية 
وصيانة  حقوقها  انــتــزاع  ــل  أج
كل  ــررت  قـ حيث  مكتسباتها، 
تصعيد  الــتــالــيــة  الــفــئــات  ــن  م
النضاالت  وخوض  احتجاجاتها 

التالية:
لــأطــر  وطـــنـــي  ــراب  ــ ــ إض  )1
الثالثاء  يوم  املتدربة  اإلداريــة 
مـــرفـــوق   2021 ــر  ــرايـ ــبـ فـ  9
ــز  ــراك ــل م ــ ــات داخـ ــام ــص ــت ــاع ب

التكوين.
للتنسيقية  وطني  إضراب   )2
الذين ُفرض  الوطنية لأساتذة 
الثالثاء  ــام  أي التعاقد  عليهم 
واجلمعة  واخلميس  واألربــعــاء 
 2021 فبراير  و12   11  ،10  ،9
باملؤسسات  باعتصام  مصحوب 
التعليمية )9 فبراير( ومسيرات 
جهوية أو إقليمية )10 فبراير( 
األكادمييات  أمــام  واعتصامات 
اجلهوية للتربية والتكوين )11 

فبراير(.
3(  إضراب وطني للمساعدين 
اإلدارين  واملساعدين  التقنين 
 2021 فبراير   10 األربعاء   FNE
ــام  ووقـــفـــات احــتــجــاجــيــة أمـ
للتربية  اجلهوية  األكادمييات 
ــات  ــري ــدي امل و/أو  ــن  ــوي ــك ــت وال
اإلقليمية الساعة 11 صباحا.

للتنسيق  وطني  إضـــراب   )4
ــر الـــوجـــيـــه  ــ ــ ــي ألط ــابـ ــقـ ــنـ الـ
يومي   FNE- CDT والتخطيط 
و11   10 واخلــمــيــس  األربـــعـــاء 
بوقفة  مصحوب   2021 فبراير 
املـــوارد  مقر  أمـــام  احتجاجية 
البشرية بالرباط )10 فيراير(؛

مفتوح  ــي  ــن وط ــراب  ــ إضـ  )5
الوطنية  التربية  وزارة  ملوظفي 
مــارس  شهر  الــشــهــادات  حاملي 
باحتجاجات  مصحوب   2021

ممركزة بالرباط.

للتنسيقية  وطني  إضراب   )6
الذين ُفرض  الوطنية لأساتذة 
األربعاء  يومي  التعاقد  عليهم 
 2021 ــارس  مـ و4   3 واخلــمــيــس 
احتجاجية  بــأشــكــال  ــوق  ــرف م

محلية أو جهوية.
 FNE 7( إضراب وطني يف إطار
 2007 املــدمــجــن  لــلــعــرضــيــن 
 10 واخلميس  األربــعــاء  يومي 
مصحوب   2021 ــارس  ــ م و11 
ممــركــزة  احتجاجية  بــوقــفــة 
التربية  أمام مقر وزارة  بالرباط 
مارس   15 اإلثنن  يوم  الوطنية 
اعتصام  إلى  باإلضافة   ،2021
مارس   15 من  ابتداء  أيام   4 ملدة 
املتقاعدين  طـــرف  ــن  م  2021

احملسوبن على الفئة.
الوطني  املكتب  فــإن  وعليه، 
 FNE للجامعة الوطنية للتعليم 

التوجه الدميقراطي :
الــكــلــي  ــه  ــمـ دعـ ُيـــعـــلـــن   .1
ــاالت  ــض ــع ن والـــالمـــشـــروط مـ
فئاتها،  بكل  التعليمية  الشغيلة 
الواسع  االنــخــراط  إلــى  ويدعو 
االحتجاجية  األشــكــال  كــل  يف 
وصيانة  احلقوق  انتزاع  أجل  من 
االلتزامات  وتنفيد  املكتسبات 

واالتفاقات.
احلكومة  مطالبته  ُيجدد   .2
مع  بالتعاطي  التربية  ووزارة 
العاملن  وكــل  التعليم  قــطــاع 
من  ووطنية  مسؤولية  بكل  به 
خالل تفعيل احلوار االجتماعي 
يتوخى  الذي  اجلاد  والقطاعي 
املجاني  العمومي  التعليم  تعزيز 
الفورية  واالستجابة  واجليد 
واملشترك  العام  املطلبي  للملف 
الفئوية  املــطــلــبــيــة  ــات  ــف ــل وامل
املشاكل  لــكــل  الــعــاجــل  واحلـــل 
التعليم  ورجال  لنساء  املتراكمة 
والعاملن به، ببدل مجهود مالي 
العادلة  املطالب  يلبي  استثنائي 

واملشروعة.
اجلــامــعــة  نــــداء  ُيـــجـــدد   .3
 FNE ــيــم  ــتــعــل ــل ل الـــوطـــنـــيـــة 
للنقابات  الدميقراطي  التوجه 
التنسيقيات  ــل  وك التعليمية 
العمل  تــعــزيــز  ــى  إلـ الــوطــنــيــة 
وجتسيد  املــيــدانــي  ــدوي  ــوح ال
وتوحيد  التضامن  أشــكــال  كــل 
االحتجاجات دفاعا عن التعليم 
وعن  واجليد  املجاني  العمومي 
وإسقاطا  التعليمية  الشغيلة 
لــكــل الــتــشــريــعــات الــرجــعــيــة 
والتراجعية وصيانة للمكتسبات 

التاريخية. 

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه 
الدميقراطي ُتدعم احتجاجات الشغيلة 

التعليمية بكل فئاتها
املخزن  جرسيف  الــى  طنجة  مــن 
املــتــوحــشــة  ــا  ــرون ــاط ــب ال و  املــتــســلــط 
ــون على  ــدوسـ ــون احلــيــاة ويـ ــرق ــس ي
فبراير   8 امس   ... احلريات  و  احلقوق 
2021 بكت و ترحمت عامالت النظافة 
املعتصمات باملستشفى املسمى اقليمي 
جلرسيف الغتيال زميالتهن يف العمل 
اجلــديــدة  النخاسة  وســـوق  ــدح  ــك وال

عامالت و عمال طنجة ...

ــا تــواطــؤ الــســلــطــة و  ــض و بــكــن اي
الباطرونا املتوحشة و مدير املستشفى 
ــوار  ــن مبــخــرجــات احلـ ــاره ــب بــعــد اخ
تشتيت  اســتــهــدف  ــذي  والـ املــغــشــوش 
كافة  على  االجهاز  و  العامالت  وحــدة 
حقوقهن من خالل ارجاع بعضهن دون 
واحالة  الباطرونا  التزامات  تدقيق 
النقابي  املكتب  يف  مسؤولتن  عاملتن 

احلراسة  شركة  هي  اخرى  شركة  على 
)مفوضة بصفقة اخرى( يف املستشفى 
ــذي مت االمــعــان يف طرد  ال الــوقــت  يف 
ونــزهــة  عتيقة  العاملتن  وجتــويــع 
نقابيتان  مسؤولتان  وهما  املعدمتن 
مطرودتان منذ 13 فبراير 2020 سنة 

تقريبا بدعوى انهما امام القضاء
و ليعلم الراي العام احمللي بجرسيف 
و الوطني و الدولي ان عامالت النظافة 

شركة  كــانــت  االقليمي  باملستشفى 
كانت   Abdelhak Bannani et fils
الــســوق  يف  الــعــامــالت  ــؤالء  هـ تشغل 
سمته  ــا  مب صفقة  بـــدون  ــوداء  الـــسـ
bon de commande حتى  السلطة 
واالعباء  الضرائب  اداء  من  تتملص 
بالعامالت  املتعلقة  االجــتــمــاعــيــة 
النقابيات  املــســؤوالت  من  والتخلص 

عتيقة  العاملتن  بطرد  قامت  حيث 
سنوات   7 باقدمية  اسرتها  تعيل  التي 
االم  ــة  ــزه ن ــدة  ــي ــس وال باملستشفى 
قبل  سنوات  ثالثة  باقدمية  االرملة 
 2020 يونيو  يف  الصفقة  تــوقــع  ان 
التخلص  اذن   .. ســنــوات  ثالثة  ملــدة 
الضرائب  من  التملص  و  النقابيات  من 
يف  االشتغال  و  االجتماعية  واالعباء 
العامالت كن  ان  السوداء فضال  السوق 

شهريا  ــم  دره  1300 فقط  يتقاضن 
يوميا  ساعة   14 و   12 بن  ويشتغلن 
او  اسبوعية  عطل  او  تعويض  دون 
فساد  فاي  عاملية  او  دينية  او  سنوية 
السلطات  راي  وما  هذا  ظلم  واي  هذا 
املكلفة بانفاذ القانون و من يحمي هذه 
الشركة و يجعلها فوق القانون ؟؟؟!!

اعتصام عامالت النظافة 
جرسيف

التاريخ

العدد اإلجمالي
15 يناير 
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كل اإلدانة لكافة أشكال اإلستغالل الرأساميل وإزهاق 
أرواح العامل والعامالت

طنجة 



العدد : 397   5
من  16  إلى 22  فبراير   2021 الرأي

الفيروس  أن  إذ  مسبوقة  غير  الصحية  أزمة  العالم  يواجه 
و  دول   210 يناهز  فيما  الــعــالــم  يف  يتفشى  ــزال  ي ال  الــتــاجــي 
املستوى  على  اإلصابات  عدد  وصل  قد  و  العالم  حول  مناطق 
يف  ثانية   7.7 كل  فرد  بالفيروس  ويصاب   107.291.738 العاملي 
حالة   668250 نحو  وُسجل   .2021 عام  بداية  منذ  املتوسط 
و   ,  "2.351.972 " الوفيات  عدد  وصل  نفسه  الفترة  يف  يوميا 
العاملية  الــوفــيــات  تزيد  أن  للصحة  العاملية  املنظمة  تتوقع 

األسبوع. يف  ألف    93 من  أكثر  إلى   19  - كوفيد  مرض  بسبب 

املكتشفة  كورونا  فيروس  ساللة  أن  على  املنظمة  أضافت  كما 
مت   ،"VOC-202012/01 " عليها  أطــلــق  والــتــي  بريطانيا،  يف 
العام  العدد  ليبلغ  أخــرى  دول   10 يف  يناير,    19 منذ  رصدها 
للفيروس  اجلديدة  الساللة  و   70 فيها  سجلت  التي  للبلدان 
 ،"501Y.V2 " عليها  أطلق  والتي  إفريقيا  جنوب  يف  املكتشفة 
العام  العدد  ليصل  جديدة،  دول   8 يف  يناير   19 منذ  رصدها  مت 

مؤخرا  املكتشفة  الساللة  أخيرا  و   31 إلى  وصلتها  التي  للبلدان 
يناير   19 منذ  سجلت   "P.1 " رمز  إعطاؤها  مت  والتي  البرازيل  يف 
إليها  انتقلت  التي  للبلدان  العام  العدد  ووصل  جديدة  دول   6 يف 

.8 لـ

إنتاج  على  عامليا  الصحية  املــخــتــبــرات  تعمل  املــقــابــل  يف   
كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  عملية  انطلقت  و  اللقاح  جرعات 
حيث  عادل  غير  توزيع  و  متفاوتة  بوثيرة  العالم  دول  اغلب  يف 
إذ  كورونا،  فيروس  من  شعوبها  تطعيم  تقريبا  دولة   65 بدأت 

جرعة. مليون   64 يقل  ال  ما  أعطت 

ابملغرب الطوارئ  حالة  متديد  اإلجراءات 
حالة   8381 و  ِمؤكدة  حالة   474966 ل  املغرب  وصــول  بعد 
كورونا  لفيروس  اجلديدة  بالساللة  إصابة  حالة  ظهور  و  وفاة 
الصحية  الــطــوارئ  حالة  متديد  املغربية  احلكومة  أعلنت   ,

.2021 مارس  10 حتى  البالد  أرجاء  بسائر  إضايف  شهرا  متديد 

للمرة  االحترازية  باإلجراءات  العمل  متديد  أيضا  أعلنت 
من   2021 فبراير   2 تاريخ  من  ابــتــداءا  التوالي  على  الرابعة 
أسبوعن  ملدة   البالد  صباحا  السادسة  إلى  ليال  التاسعة  الساعة 
املطاعم  إغالق  أقرت  كما  كورونا  فيروس  انتشار  ملنع  إضافين 
الساعة  عند  الكبرى  التجارية  احملــالت  و  املتاجر  و  واملقاهي 
البالد  أنحاء  جميع  يف  الليلي  التجول  حظر  وفرض  ليال  الثامنة 
العامة  التجمعات  و  احلفالت  منع  و  ليال  التاسعة  الساعة  على 

البالد. أنحاء  بجميع  احلمامات  إغالق  و  اخلاصة  أو 

الجهات  حسب  توزيعها  و  اإلصاابت  عدد 
والوفيات  اإلصــابــات  عــدد  تطور  اســتــعــراض  على  سنعمل 
فبراير   6 و    2021 يناير   15 بن   املمتدة  الفترة  يف  واملتعافون 

التالين: اجلدولن  خالل  من    2021

 عزيزة الرامي
تطور الحالة الوبائية باملغرب 

التاريخ

العدد اإلجمالي
15 يناير 
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جدول 1 : تطور الحالة 
الوبائية بالمغرب

الوفياتاملتعافوناإلصاابت

العددالتاريخالعددالتاريخ العددالتاريخ
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جدول 2 : 
ترتيب تطور 

الحالة 
الوبائية 
بالمغرب

 ,2 و   1 باجلدولن  للمعطيات  وحتليلنا  مالحظتنا  خــالل  مــن 
و  يناير2021   15 بن  ما  املمتدة  و  املدروسة  الفترة  خالل  أنه  نالحظ 
6 فبراير2021 انخفاض  عدد اإلصابات مبا يناهز "704" إصابة مع 
معدل  وصل  كما    "790" ب  يقدر  بانخفاض  التعايف  معدل  تسجيل 
الفتك مرتفع باملغرب بحيث بلغ  1,8 % بعد أن  كان يف احلالة العادية 

يبلغ 0,8%. 

 6 بتاريخ    اجلهات  حسب  اإلصابات  نسبة  توزيع  يخص  فيما  أما 
فبراير 2021 فتحتل جهة الدار البيضاء سطات الصدارة )39,21 %(، 
تليها جهة الرباط سال القنيطرة )%15.05( ثم جهة طنجة تطوان 
احلسيمة )9.07 %( ويف املركز الرابع جهة مراكش أسفي )8.04  %( 

بينما حتتل املركز األخير جهة الداخلة وادي الذهب )0.93 %(.

 12664 تسجيل  فتم  العالج  قيد  احلاالت  عدد  لتطور  وبالنسبة 
حالة قيد العالج بتاريخ 6 فبراير 2021 و بلغ مؤشر اإلصابة التراكمي 
باملغرب 1310 إصابة لكل مائة ألف نسمة مبؤشر إصابة يبلغ 1.5 لكل 
24 ساعة% كما بلغ عدد احلاالت اخلطيرة و  مائة ألف نسمة خالل 
احلرجة 554 حالة منها 43 حتت التنفس االصطناعي االختراقي و 
305 حتت التنفس االصطناعي غير االختراقي أما معدل ملء أسرة 

اإلنعاش  اخلاصة ب " كوفيد19" فقد بلغ 17.5 يف املائة.

باملبن  اإلصابات  عدد  تراجع  فيعود  الرسمية  املصادر  بحسب  و 

عن  للكشف  اليومية  االختبارات  عدد  النخفاض  الرسمية  باألرقام 
الفيروس.

حملة التلقيح ضد كوروان ابملغرب
التي  و  املواطنن/ات  لتلقيح  الوطنية  احلملة  باملغرب  انطلقت 
املغرب بهدف  املائة من سكان  30 مليون نسمة متثل 80 يف  تستهدف 
األشخاص  التلقيح  عملية  من  استفاد  حيث  الكاملة  املناعة  حتقيق 
األمر  يتعلق  و  الوباء  ملواجهة  األمامية  الصفوف  يف  يعملون  الذين 
السلطات  و  فوق  فما  سنة   40 العمر  من  البالغن  الصحة  مبهنيي 
العمر  البالغن من  التعليم  و رجال  و نساء  امللكي  العمومية و اجليش 
45 سنة فما فوق و األشخاص املسنن و تشمل هذه العملية املناطق 
التي تعرف نسبا مرتفعة من حاالت اإلصابة مبرض كوفيد 19%وقد 
أعلنت وزارة الصحة على أنه بلغ عدد األشخاص املستفيدين/ات من 

اللقاح 746116 حلدود االن.

املغرب يعمل على  أن  الصحة  على  وزارة  أعلنت  السياق  ويف نفس 
66 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا و سينوفارم خالل شهر  تلقي 
الدكتورالصيدالني  كشف  أخرى  جهة  من  و  أبريل  و  مارس  و  فبراير 
فايزر  لقاح  من  هامة  جرعات  على  سيحصل  املغرب  أن  غالي  عزيز 
على خلفية انخراطه يف الية كوفاكس التي تديرها منظمة العاملية 
للصحة و حتالف غايف للقاحات حيث سيحصل على أزيد من مليون 

سيتم  أنه  أضاف  و  كوفاكس  الية  عبر  كورونا  لقاح  من  جرعة   800 و 
3372 مليون جرعة من اللقاحات املضادة لفيروس  توزيعه ما يقارب 
يف  منخرطة  دولة   145 لفائدة  القادم  مارس  شهر  من  ابتداءا  كورونا 

الية كوفاكس. 

هناية الوابء مؤجلة
أعلن الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث يف السياسات والنظم 
الصعيد  على  عــادل،  بشكل  كوورنا  لقاح  توزيع  عدم  إن  الصحية، 
املدير  أعلن  قد  و  كورونا.  وبــاء  نهاية  تأجيل  يف  سيتسبب  العاملي، 
العام ملنظمة الصحة العاملية إن الفوارق بن الدول الشمال و اجلنوب 

ستؤدي لفشل أخالقي قد يسبب فشل طبي غير مسبوق.

سكان  خمس  تطعيم  يتم  لن  أنه  على  احلمضي  الدكتور  أضاف 
العالم يف سنة 2021 و يف 70 دولة ضعيفة الدخل حيث سيتم تطعيم 
واحد فقط من كل عشرة أشخاص سنة 2021 و سيتعن على البقية 
من قبل  جرعة  مليار   3.8 2022 بعدما مت شراء  االنتظار حلى سنة 
الدول الغنية و هناك 5 مليارات جرعة أخرى مت طلبها مسبقا من قبل 
2021% كما أن املصانع لن تتمكن من إنتاج  هذه البلدان نفسها لسنة 
اللقاحات لتزويد الدول الفقيرة باللقاحات  حتى تكون عمليا الدول 

الغنية قامت يتطعيم كامل سكانها.
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الدراسات،  مكاتب  احد   بها   قام   التي  الدراسة  تبن 
قطاع  أن  املغرب،  ملقاوالت  العامة  الكنفدرالية  لفائدة 
 170 معدله  ما  يوفر  باملغرب،  األلبسة  وصناعة  النسيج 
من  املائة  يف   20 نسبة  ميثل  ما  وهو  سنويا،  درهم  مليار 
مليون   2.4 حــوالــي  يــوفــر  كما  اخلـــام،  الــداخــلــي  الــنــاجت 
ــفــالحــي. هـــذا الــقــطــاع  ــقــطــاع  أل ــارج ال مــنــصــب شــغــل خـ
والشركات  األجنبية  باملقاوالت  االرتباط  اشد  مرتبط 
ــواد  امل بــاســتــيــراد  يتعلق  فيما  ســواء  لــلــقــارات،  الــعــابــرة 
بصناعة  خــاصــة  ومـــواد  نسيج  مــن  الــضــروريــة،  األولــيــة 
املصنوعة  األلبسة  بتصدير  يتعلق  فيما  أو  األلبسة، 
تتمركز  ــواق،  األسـ هــذه  ــي.  األوروبـ االحتــاد  أســواق  إلــى 
يف   46 معدل  تستقبل  التي  الفرنسية  السوق  يف  أساسا  
السوق  ثم  املغرب،  يف  املصنوعة  املالبس  مجموع   من  املائة 
االسبانية  فــالــســوق  املــائــة،  يف   19 بنسبة  االنكليزية 
 10 بنسبة  األملانية  السوق  أخيرا  و  املائة  يف   11 بنسبة 
تخضع  املغربية،  الشركات  أن  بالذكر  واجلدير  املائة.  يف 
استعمال  عليها  تفرض  التي  األجنبية  الشركات  لشروط 
أن  إلى  تشير  فاملعطيات،  هي.  تنتجها  التي  األولية  املواد 
واملوجهة  املغرب  يف  املصنوعة  األلبسة  من  املائة  يف   90

لذلك،  املستوردة.  األولية  باملواد  تصنيعها  يتم  للتصدير 
اليد  استغالل  تدبير  سوى  املغربية  للشركات  يبقى  لم 
من  املائة  يف   75 من  ازيد  تشغل  النها  النسائية،  العاملة 
اعدت  االستغالل،  هذا  تقنن  وألجــل  اإلنــاث.  العامالت 
إلى  تهدف  التي  الرجعية  القوانن  مــن   جملة  الــدولــة 
فجل  هائلة.  أرباح  حتقيق  لهم  توفر  و  املستثمرين  جلب 
تشجيعها  خالل  من  الباطرونا،  مصلحة  يف  هي  القوانن 
وقع  كما  املرونة،  بذريعة  الشغل،  يف  الهشاشة  فرض  على 
الشركات  أقدمت  حيث  كورونا،  وبــاء  انتشار  مدة  خالل 
يف  كبيرة  وتخفيضات  باجلملة  جماعية  تسريحات  على 
تشتغل  التي  القطاعات  من  النسيج  قطاع  يعتبر  األجور. 
أنها  عنها  يقال  أن  ميكن  ما  اقل  ظروف،  يف  العامالت  ية.فيها  د لعبو ا

العامالت،  وملعرفة   تطور هذا القطاع، الذي يشغل أالف 
التي  املــراحــل  أهــم  على  تاريخية  نظرة  إلقاء  سنحاول 

نشأته.  منذ  عرفها 

على  إال  يتوفر  املغرب  يكن  لم   ،1965 إلى   1960 من   -
يف   30 إىل   20 بن  ما  يغطي   ما   تنتج  مقاولة،   60 الداخلية.حوالي  السوق  احتياجات  من  املائة 

لعدد  هام  تطور  القطاع  عرف   1980 إلى   1966 من   -
الداخلية  احلاجيات  كل  تلبية  من  متكنت  إذ  التصدير.املقاوالت،  بداية  يف  بعضها  وشرعت 

كبير  بشكل  الــدولــة  ساهمت   1990 إلــى   1980 من   -
هذه  اآلليات،   من  مجموعة  عبر  الصادرات،  تشجيع  يف 
لصناعاتها  األوروبية  الدول  ترحيل  مع  تزامنت  الفترة 
اليد  من  االستفادة  بهدف  التبعية  الدول  إلى  النسيجية 
عرفت  الفترة  هذه  خالل  شروط.  بدون  الرخيصة  العاملة 
مستفيدين  مضطردا،  نشاطا  املغاربة  الرأسمالين  حركة 
الشركات الستقبال  العديد من  الدولة يف تأسيس  من دعم 
اعتبار  وميكن  األجنبية.  للشركات  املتزايدة   الطلبيات 
مناصب  عدد  بلغ  حيث  الذهبية  باملرحلة  املرحلة  هذه 

شغل.       منصب    200.000 فاقت  قياسية،  أرقاما  الشغل 

النسيج  قطاع  يف  املقاوالت  اغلب  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
تخضع  فهي  لذلك  صغيرة،  مقاوالت  هي  األلبسة  وصناعة 
ميتلكها  التي  الكبرى  الشركات  عكس  الضريبي  للضغط 
النظام  أعيان  بحماية  يتمتعون  الذين  الرأسمالين  كبار 
من  عنها  التغاضي  ويتم  اإلعفاءات  من  تستفيد  والتي 
منها  االقتراب  على  جترؤ  ال  التي  الضرائب،  مصالح  طرف 
ونظرا  الشغل.  مفتشيات  شان  شانها  مراقبتها،  وباألحرى 

هذا  يعرفها  التي  التنافسية  وشــراســة  الوضعية  لهذه 
الداخل،  مستوى  على  أو  الدولي  املستوى  على  إن  القطاع، 
املعامل  إقامة  إلى  تتجه  املقاوالت  هذه  من  العديد  فان 
وأعوان  مخبرو  يعلم  التي  و  السرية  باملعامل  تسمى  التي 
عموالت  مقابل  أنشطتها  عن  السكوت  و  تواجدها  املخزن 
مسؤولي  ملختلف  املعامل  هذه  أرباب  طرف  من  تقدميها  يتم 
هي  املعامل  هذه  املعنية.  املدينة  يف  املخزنية  السلطات 
املئات  تشغيل  فيها  يتم  مغلقة  وبنايات  أقبية  عن  عبارة 
استغالل  ــروف  ظ يف  الــشــابــات  مــن  اغلبهن  الــعــامــالت  مــن 
املتعارف  لالستغالل  مضاعفة  أضــعــاف  بشاعته  تفوق 

الالانسانية  الظروف  هذه  يف  املهيكلة.  املقاوالت  يف  عليه 
املميتة  احلــوادث  مبختلف  العامالت  تصاب  أن  غرابة  ال 
سنة.  كــل  الــعــامــالت  مــن  العديد  ضحيتها  يــذهــب  الــتــي 
التابعة  الدولية  املنظمات  إحــدى  دراســة  تطرقت  ولقد 
النسيج  قطاع  يف  العامالت  بتشغيل  املهتمة  املتحدة  لأمم 
الوفيات  عدد  أن  بينت  بحيث  اجلانب،  هذا  إلى  واأللبسة 
يف  يسجل  ما  يفوق  سنويا،  املــغــرب،  يف  الشغل  بــحــوادث 

مدينة  يف  وقع  فما  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  دول 
عاملة   28 ــاق   ــن ــت اخ ــن  م األســبــوع  هـــذا  خـــالل  طــنــجــة 
ما  يكشف  غمرته،  التي  املياه  جراء  من  قبو  يف  يشتغلن 
وامتهان  وحتقير  استغالل  من  العاملة  الطبقة  له  تتعرض 
الباطرونا  يــد  على  التقتيل،  حــد  ــى  إل يصل  الــكــرامــة 
تظهر  كذلك  وهنا  املخزني.  النظام  طرف  من  املدعومة 
النقابية  للمركزيات  البيروقراطية  القيادات  مسؤولية 
ازدهار  فطرة  فخالل  والباطرونا.  النظام  مع  تتواطأ  التي 
أالف  تشغل  الشركات  كانت  ملا  واأللبسة،  النسيج  قطاع 
جانب  إلــى  تصطف  ــقــيــادات  ال هــذه  كــانــت   ، الــعــامــالت 
تخوضها  كانت  التي  النضالية  املــعــارك  يف  الباطرونا 
ينبذن  العامالت  جعل  املكشوف  التواطؤ  هذا  العامالت. 
بدون  واملطرودات  املسرحات  العامالت  وخاصة  النقابة 
املخزي  الــتــعــاون  ــذا  ه الــبــاطــرونــا  ستلتقط  تــعــويــض. 
راودته  من  وكل  محضور،  شبه   النقابي  العمل  أن  لتعلن 
طبعا  الطرد،  مصيره  يكون  نقابي،  مكتب  تأسيس  فكرة 
استجداء  حتاول  أو  الطرد،  بهذا  تكترث  ال  وتطويقه.فالنقابات  املكتب  هذا  بتدجن  وطمأنته   الباطرون 

وجد  عــام،  بشكل  الــنــقــابــي،  العمل  أن  املــعــروف  مــن 
هذا  يــكــون  مــا  ــادة  ع و  االســتــغــالل،  ــة  درج مــن  ليلطف 
مصلحة  حساب  وعلى  الرأسمالي  صالح  يف  التلطيف 
مطالبة  العاملة  الطبقة  أن  يبن  فالتاريخ  لذلك  العامل. 
من  لها  مناص  فال  املستقل،  السياسي  حزبها  بتأسيس 
رفع  يف  سيساهم  الذي  هو  وحده  احلزب،  هذا  الن  ذلك، 
التي  مصلحتها  تدرك  طبقة  لتصبح  لديها  الوعي  درجة 

الرأسمال.     نقيضها  على  القضاء  يف  تكمن 

قطاع النسيج واستغالل العامالت وتقتيلهن
احلسن لهناوي 

فخالل فطرة ازدهار 
قطاع النسيج واأللبسة، 

لما كانت الشركات 
تشغل أالف العامالت 

، كانت هذه القيادات 
تصطف إلى جانب 

الباطرونا في المعارك 
النضالية التي كانت 
تخوضها العامالت
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" الجائحة: حصان طروادة السياسات التخريبية يف قطاع التعليم"

الواجهات،وكأن  متعددة  الشبيبية  النضاالت  هي  كثريا  تصاعدت 
ترصخ  أن  للدقة  أو  تقول  أن  ووحيد،تريد  واحد  تعبري  عىل  حالها  لسان 
بديلة. أفاقا  بناء  للتيئيس،نستطيع  الواقع،ال  األمر  لسياسة  عاليا:ال 
هذه هي التعبريات اليت اصبحت ساءدة يف مسريات ووقفات واحتجاجات 
االجمتاعي. واالقصاء  الهتميش  ضد  الشباب  واملناضلني  املناضالت  كل 
للشباب  نضالية  مالحم  عىل  شاهدة  البلد  يف  والشوارع  الساحات  فكل 
يف  ابلعقدة  والعامل  التعاقد،العاملة  علهيم  املفروض  املعطل،األساتذة 

الوحدات الصناعية أو الزراعية،املعطلون حاملو السواعد وغريهم.
وتعمق  العامل  تخرتق  نيوليربالية  لسياسات  طبيعية  نتيجة  اهنا 
للنظام  البنيوية  األزمات  اتريخ  يف  مسبوق  غري  بشكل  الطبقية  الفوارق 

قدر  من  التحديد.ليس  وجه  عىل  الرأمسالية  الرأمسايل،واألنظمة 
املغرب أن يكون فيه الشباب يف الهامش من كل االهسامات املمكنة يف 
املستوايت االقتصادية والسياسية والثقافية،بل هي سياسة ممهنجة 
من طرف الدولة  وحكومهتا وأحزاهبا الرجعية.فال شبيبة األحياء الشعبية 
تساهم يف البناء وال الشبيبة العاملة مستقرة يف عملها وتنتج يف مناخ 
دميقراطي ما يحول انسداد اآلفاق اىل فرص للتحرر والبناء الدميقراطي...
تواجدها  مواقع  مختلف  من  الشبيبة  تخوضه  واحد  نضال  مسرية  اهنا 
من أجل التغيري الشامل حىت تنعم جماهري شعبنا برثواهتا وتقرر مصريها 
للبلدان  التبعية  من  ومتحرر  مستقل  بشكل  واالجمتاعي  السيايس 

األمربايلية.

لم تكن اجلائحة نقمة على مهندسي السياسات التعليمية، 
بقدر ما كانت فرصة مواتية عمل صناع القرار على استثمارها 
قطاع  داخل  التراجعات  من  املزيد  فرض  أجل  من  فج  بشكل 
التعليم  و  املدرسة  الهجوم على  وتيرة  التسريع من  و  التعليم، 
القضاء  أفق  يف  املكتسبات  من  تبقى  ما  وضــرب  العمومين، 
التعليمية  املؤسسات  حتويل  و  العمومي،  التعليم  على  الكلي 
مجانية  إنهاء  و  خدماتها،  تسليع  عبر  املقاولة  نظام  إلــى 
احلق  هذا  ضمان  يف  مسؤوليتها  عن  الدولة  وتخلي  التعليم 
التعليم  تقويض  على  العمل  من  عقود  فبعد  كامل.  بشكل 
العمومي من خالل تنزيل مجموعة من اإلجراءات التراجعية 
يف حق العاملن بالقطاع، و كذلك من خالل تفعيل مجموعة 
إفراغ  من املخططات حتت مسمى اإلصالح كانت غايتها دوما 
الفعلية مبا هو رافعة أساسية يف  التعليم والتعلم من رهاناته 
يف  يساهم  حقيقي  مجتمعي  مشروع  بناء  يف  ولبنة  التنمية، 
من  واالنعتاق  االجتماعية،  العدالة  و  احلرية  مجتمع  بلورة 
نظام  تكريس  ليتم  االستبداد،  و  االستالب  أشكال  مختلف 
اإلقصاء  على  و  الفكري،  اخلصي  على  أساسا  يقوم  تعليمي 
الشعب  وأبناء  بنات  بن  االجتماعية  التفاوتات  وتكريس 
املغربي، و جعل التعليم أداة للتطويع و إعادة إنتاج التفاوتات 
نحو  السير  وكذلك  املخزنية.  الهيمنة  استمرار  يضمن  مبا 
التعليم بشكل متسارع عبر القضاء على جودة  إقبار مجانية 
تهريب  إلى  عريضة  فئة  دفع  و  العمومي  التعليم  بناتها و أبنائها نحو التعليم اخلصوصي.خدمات 

جائحة  استثمار  على  الدولة  عملت  نهجها  على  وسيرا 
قطاع  ــل  داخـ الــتــراجــعــيــة  توجهاتها  يــخــدم  مبــا  كــورونــا  
جتلياتها  و  مظاهرها  بعض  نرصد  أن  ميكن  التي  و  التعليم، 
استغالل  أبرزها   لعل  املؤشرات،  من  مجموعة  خالل  من  من 
الــطــوارئ  حالة  فــرض  يف  املتمثلة  االستثنائية  الظرفية 
العالقة  امللفات  وحــل  القطاعي  ــوار  احل لتعطيل  الصحية 
االحتقان  حجم  متجاهلة  بالقطاع،  العاملة  الفئات  ملختلف 
الشغيلة  وضع  على  السلبي  وانعكاسه  القطاع  يعرفه  الذي 
على  عملت  الوصية  الوزارة  أن  هذا  من  األنكى  بل  التعليمية، 
جتميد مجموعة من امللفات التي سبق و أن وعدت بحلحلتها، 
اخلاصة  الترقية  مستحقات  صــرف  وقــف  إلــى  بــاإلضــافــة 
بالعاملن والعامالت بالقطاع. كما عملت الوزارة الوصية على 
خالل  من   17-51 اإلطــار  القانون  بنود  تفعيل  يف  التسريع 
خصوصا  وأجرأتها،  الصدد  بهذا  املذكرات  من  رزنامة  تنزيل 
التي ال  و  التعليمية،  املتعلقة بإضافة أعباء جديدة للشغيلة 
حلقوق  ضرب  من  ذلك  يعنيه  ما  و  مهامها.  صميم  يف  تدخل 
بدل  كاهلهم  على  لأزمة  وتصريف  الشغيلة،  ومكتسبات 
املعطلن   من  عريضة  فئات  وجه  يف  املناصب  من  املزيد  فتح 
االنعكاس  إغفال  دون  التوظيف.  يف  احلــق  من  وحرمانهم 

أهم  لعل  و  األداء.  و  املــردوديــة  على  الــوضــع  لهذا  السلبي 
"التمرين"  عملية  هو  للجائحة  الناعم  االستغالل   جتليات 
أفق  يف  التعلم  من  جديدة  أمنــاط  تفعيل  على  والتجريب 
منطي  من  كل  عن  هنا  واحلــديــث  رسمي،  بشكل  مأسستها 
الرغم  فعلى  بالتناوب/الهجن"،  التعلم   " و  بعد"  عن  "التعلم 
من أن هذين النمطن من التعلمات مت تفعيلهما يف ظل ظرفية 
أن  إال  البيداغوجية  االستمرارية  ضمان  بهدف  استثنائية 
جتاوز  على  فقط  يقتصر  ال  األمناط  لهذه  الــوزارة   توظيف 
التطبيع  أجل  من  لفرصة  اغتنام  هو  ما  بقدر  طارئة،  ظرفية 
مستقبال،  اعتمادها  أفق  يف  التعلمات  من  األمنــاط  هذه  مع 
جاهدة  تعمل  القطاع  على  الوصية  الــوزارة  أن  جند  ولذلك 
الصيغ،  بهذه  العمل  الزمت  التي  الكارثية  األثار  إخفاء  على 

سواء  عــدة،  بأشكال  وفعاليتها  لنجاحها  الترويج  وحتــاول 
أرقام  لغة  عبر  أو  واملنوهة  املشيدة  اإلعالمية  اخلرجات  عبر 
التي ال تعكس حقيقة  النجاح  وبيانات زائفة كتوظيف نسب 
الوضع واملردودية الفعلية وجودة التعلمات، مع غضها الطرف 
التدني احلاصل  الفعلية، من قبيل  الوقائع  عن مجموعة من 
الصيغ،  هذه  اعتماد  جراء  واملتعلمن  املتعلمات  مستويات  يف 
عن  التعليم  خدمات  إلى  الولوج  يف  الفرص  تكافؤ  وانعدام 
السوسيواقتصادية  التفاوتات  بعد لدى شرائح واسعة بسبب 
املتعلمات  صفوف  يف  املدرسي  الهدر  حجم  وكذلك  واملجالية، 
جعل  ممن  هشة  اجتماعية  أوساط  من  املنحدرين  واملتعلمن 
منهم التعليم عن بعد بعيدين كل البعد عن حقهم يف التعلم.

استحضار  أن  هو  السياق  هذا  يف  إليه  ننتبه  أن  يجب  ما 
ــم عــلــى خلفية  ــائ ق الــتــعــلــمــات غــيــر  مــن  ــذه األمنــــاط  هـ
األساس  احملدد  إمنا  فعاليتها،  و  جناعتها  تفيد  بيداغوجية 

القطاع  بوابة  فتح  و  التعليم،  مجانية  لضرب  املجال  فتح  هو 
عقد  إطار  يف  االتصاالت  قطاع  شركات  وجه  يف  مبصراعيه 
كذلك  و  اخلارجي،  التمويل  مــوارد  عن  البحث  و  الشركات 
عنه  ينجم  الصيغ  هذه  اعتماد  مــادام  النفقات  يف  التحكم 
عن  التخلي  و  الالزمة،  البشرية  املوارد  من  للحاجيات  تقزمي 
رقعة  توسيع  من  ذلك  عن  يترتب  ما  و  احلاجة،  عند  بعضها 
إقرار  استمرار  ظل  يف  خصوصا  للهشاشة  تكريس  و  العطالة 
التي  نضاالت  ال  لو  األخير  هذا  بالتعاقد،  التوظيف  نظام 
التنسيقية  مقدمتها  ويف  التعليمية،  الشغيلة  ضده  خاضتها 
من  فرملت  التي  التعاقد  عليهم  املفروض  لأساتذة  الوطنية 
ظاهريا  تلطيفه  محاولة  إلى  بالدولة  ودفعت  تنزيله،  حدة 
مما  بكثير  أسوأ  واقعا  يعرف  لكان  منمقة  قوالب  يف  وتقدميه 

هو عليه حاليا.

استراتيجية  إلى  التفطن  وجب  سبق  ما  كل  من  انطالقا    
املخزنية  الدولة  تعتمدها  التي  "التفييئ"  و  "اجلــرعــات" 
من  نوعا  لها  يتيح  بشكل  التخريبية  مخططاتها  تنزيل  يف 
كما  العمومية،  املدرسة  لضرب  املرن  و  االنسيابي  االختراق 
املناضلة  التنظيمات  وكل  التعليمية  الشغيلة  على  يتوجب 
مقدمتها  ويف  العمومين،  والتعليم  املدرسة  على  الغيورة 
املباشرين  املستهدفن  أحد  أنها  اعتبار  على  العاملة  الشبيبة 
أدوات  إرساء  على  العمل  التخريبية،  التعليمية  بالسياسات 
توحيد  نحو  الدفع  خالل  من  املخزنية  للمخططات  املجابهة 
كحد  التراجعات  مد  بوقف  األقل  على  يسمح  مبا  النضاالت 
مقدمتها  يف  و  العمومين،  والتعليم  املدرسة  وحتصن  التعاقد.أدنى،  إسقاط مخطط 
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دور الشبيبة يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني 

الشيوعية  للحركة  التاريخية  التجربة  أثبتت  لقد 
من  العديد  بناء  يف  مــركــزي  دور  للشباب/ات  أن  العاملية 
للشباب/ كان  املغرب  ففي  والعمالية.،  الشيوعية  األحزاب 
وإصالحيتها  الوطنية  األحــزاب  الستسالمية  الرافض  ات 
املاركسية  للحركة  ــى  األول اخلاليا  تشكل  يف  محوري  دور 

املاضي.  القرن  ستينيات  نهاية  املغربية  اللينينية 

عن  اإلعالن  شروط  تهييئ  خطة  يف  شبيبة  انخراط  إن 
يعني  الــكــادحــن/ات  وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء 
املهمة،  لهذه  الثالث  الــصــراع  مستويات  الشبيبة  إخضاع 
االشتراكي(  الفكر  نشر  )التكوين،  الفكري  املستوى  فعلى 

ملتقى  وتطوير  تصليب  استكمال  )التحالفات،  والسياسي 
الذاتي  الصراع  أدواء  )بناء  والتنظيمي  الشباب(  املاركسين 
واجلماهيري  للتنظيم(  املــعــاديــة  الــنــزعــات  مــع  والــصــراع 
نحو  التوجه  للنقابات،  الشبيبية  القطاعات  يف  )االشتغال 
العاملة. الطبقة  حزب  بناء  ملهمة  التقنية...(  املعاهد  طلبة 

بالتالي ميكن إجماال حصر مهمة الشبيبة يف بناء احلزب 
 : يلي  فيما 

الالتنظمي  نزعة  •   محاربة   
عرف املغرب خالل السنوات األخيرة حتركات شبيبة جد 
حملة   – جرادة   – الريف  )حراك  الوجهات  مختلف  يف  مهمة 
الشغيلة  شــبــاب/ات  تنسيقيات   – االقتصادية  املقاطعة 
خاضتها  التي  النوعية  النضاالت  رغم  غير  التعليمية..( 
أبرزها  سلبيات،  عدة  منها  واسعة  فئات  حتمل  كانت  فقد 
والنقابية  السياسية  التنظيمات  معادات  الالتنظيم،  نزعة 
يف  جــذوره  يجد  ذلك  ولعل  وسطها  السياسية(  )الدكاكن 
واألحزاب  املخزني  النظام  كرسها  التي  السياسية  املمارسة 
املناسباتية  االنتخابية  املــهــازل  خــالل  من  حوله،  امللتفة 
مكونات  بــن  الــفــرز  على  قــادرة  غير  جعلها  ــذي  ال الــشــيء 
السياسي  احلقل  ومكونات  املخزني  الرسمي  السياسي  احلقل 
فيما  املخزن  نظام  يستغله  الذي  الشيء  املناضل،  البديل 

بعد.

للتقدم  قصوى  ضرورة  الالتنظيم  نزعة  ضد  الصراع  إن     
يجب  اليوم  عملنا  إن  لهذا  الثوري.  احلــزب  بناء  مهمة  يف 
على  حلثهم  الشباب  وسط  والعمل  الدعاية  على  يركز  أن 
وكسب  التجربة  ملراكمة  الوحيد  الضامن  باعتباره  التنظيم 
مع  صراعها  يف  اجلماهير  ولدى  املناضلة  القوى  لدى  اخلبرة 

الطبقي. عدوها 

بناء أدوات الدفاع الذايت للشباب/ات   •  

العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  مهمة  يف  التقدم  ميكن  ال 
مهمة  يف  مهمة  تراكمات  حتقيق  دون  الكادحن/ات  وعموم 
بها: ونقصد  بالشباب/ات  اخلاصة  الذاتي  الدفاع  أداوت  بناء 

من  ــد  ب ال  ــيــــة:  ــ ــاب ــبــ الــــشــ الـــنـــقـــابـــيـــة  ــة  ــ ــــهـ ــــواجـ الـ  •  
ما  وهــذا  العاملة،  الشبيبة  داخــل  تقدي  نقابي  عمل  خلق 
التوجه  لتجربة  املهمة  والدروس  التجارب  استلهام  يفرض 
جاد،  شبابي  نقابي  لعمل  دينامية  وإطــالق  الدميقراطي، 
جديدة  نقابية  شبابية  أطر  خلق  خاللها  من  ميكن  دينامية 

قادرة على خوض الصراع على مستواه االقتصادي، فالنقابة 
الصراع  أبجديات  لتعلم  األولية  املدرسة  هي  املطاف  آخر  يف 
على  قــادر  ثــوري  عمالي  شاب  خلق  ميكن  فكيف  الطبقي، 
التي  النقابة  من  مير  لم  وهم  الثوري  العمالي  احلزب  قيادة 
وكيفية  األولــي  مستواه  يف  الصراع  على  يتمرن  خاللها  من 

التكتيكات... وتسطير  التفاوض 

هنا  املــقــصــود  طــبــعــا  ــيــــة:  ــابــ ـــطــ الـ ــة  ــ ــــهـ ــــواجـ الـ  •  
حزب  بناء  مهمة  يف  التقدم  ميكن  فال  العمومية،  اجلامعات 
الوطني  االحتاد  بناء  مهمة  يف  نتقدم  لم  ما  العاملة  الطبقة 
على  التجرأ  للمخزن  كان  ما  انه  اعتبار  على  املغرب،  لطلبة 
)املخطط  النيولبرالية  للمخططات  وتنزيله  اجلامعة  حرمة 
االستعجال، قانون اإلطار..( لو كان االحتاد الوطني لطلبة 

املغرب مهيكال وموجودا قيادة وقواعد، وتبرز أهمية يف كون 
أن أغلب طلبة اجلامعات العمومية هم منحدرين من الطبقة 
وتعلم  ملعضلته،  أوطم  جتاوز  ومنه  الكادحن،  وعموم  العاملة 
سيساهم  اجلامعات  داخل  املنظم  النقابي  العمل  الفئة  هذه 
خوض  من  متمكنة  كادحة  شابة  أطــر  تكوين  يف  شك  بال 

الطبقية. السياسيات  مختلف  وحتليل  الطبقي  الصراع 

مشروع  هم  مؤسساته  خريجي  املهني:  التكوين   •  
اخترق  على  العمل  يتم  أن  يجب  لذلك  وعامالت  عمال/ات 
طلبة  وإقناع  داخلها،  االشتراكي  الفكر  ونشر  املؤسسات  هذه 
مباشرة  توجيهم  فسيتم  تخرجهم  بعد  أنهم  املهني  التكوين 
شركات  يف  عملهم  أي  االقــتــصــاديــة،  احلــرة  املــنــاطــق  ــى  إل
ظروف  ظل  ويف  النقابي  العمل  فيها  مجرد  اجلنسية  متعددة 
مؤسسات  داخل  العمل  التركيز  يجب  بالتالي  قاسية،  عمل 
العاملة. للطبقة  القناطر  أهم  أحد  باعتباره  املهني  التكوين 

خلق  عن  عاجز  املغربي  االقتصاد  املــعــطــلــن:   •  
الوطنية  اجلمعية  تطوير  عــن  بديل  فــال  الشغل،  فــرص 
من  مجموعة  راكم  إطار  باعتبارها  املعطلة  الشهادات  حلملة 
أنظمتها  التنقيط،  )نظام  كذلك  بنقدها  طبعا  التجارب، 
التنسيقيات  من  العديد  ظهور  نالحظ  حيث  الداخلية..(، 
يف  االنــخــراط  ويــرفــضــون  يف  املــغــرب  مــنــاطــق  مختلف  يف 
لكن  الالتنظيم،  بنزعة  مرتبط  هذا  من  جزء  رمبا  اجلمعية، 
املعطلن،  جمعية  تعتمده  الــذي  التنظيمي  بالفهم  أيضا 
الشأن  هــذا  يف  ــوار  ح فتح  اجلمعية  مبناضلي  يفرض  ممــا 
النهج  شبيبة  وطبعا  تطورا  أكثر  تنظيمية  بصيغ  واخلروج 

الشأن. هذا  يف  مسؤوليتها  تتحمل  أيضا  الدميقراطي 

ــا  أردن مــن  علينا  واجــب  مــن  الثقافية:  املسألة   •  
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عملية  يف  التقدم  فعال 
واجلمعيات  الشباب  دور  داخل  العمل  إلى  العودة  الكادحن 
الواجهة  أن  اعتبار  على  الشعبية..  األحياء  داخل  الثقافية 
إقناع  ميكن  فال  الطبقي،  الصراع  يف  مهم  عامل  الثقافية 
ضد  صــراع  خــوض  دون  احلــزب  هــذا  مبهمة  الكادحة  فئات 
التواضع  الفئات، طبعا بنوع من  السائدة داخل هذه  الثقافة 

االستاذية. ونبذ  ونكران 

الشباب/ات: املاركسيني  توحيد 
إذ  تعقيدا،  أكــثــر  املــاركــســي  الشباب  وحــدة  عملية  إن 
الشبيبية  التنظيمات  ضعف  منها،  حتديات  عدة  تواجهنا 
داخل  خاصة  منهم  البعض  اختيار  جانب  إلــى  املاركسية، 
فهم  املاركسين  املناضلن  أغلب  أما  كعقيدة.  العنف  اجلامعة 
عن  فضال  اجلماهيرية..  املنظمات  داخل  كأفراد  مشتتون 
غالبا  املاركسية،  األوساط  يف  مقيت  بشكل  احللقية  سيادة 

إيديولوجي. ونقاء  طهرانية  على  احلفاظ  أجل  من 

الكادحن  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مهمة  إن     
تفرض علينا العمل أكثر من أجل التغلب على تلك التحديات 
لذلك  املاركسي،  الشباب  اجتــاه  متنوعة  مبادرات  وإطــالق 
املناطق  إلى  املركزي  يف  الوطني  من  املهمة  هذه  تنزيل  يجب 
واملناضالت،  املناضلن  هؤالء  مع  مفتوحة  نقاشات  لتنظيم 
واالنصات  التاريخية  املهمة  هــذه  بصدد  ــوار  احل أجــل  من 
املفاهيم  بعض  تصحيح  وأيضا  ومقترحاتهم  انتقاداتهم  إلى 
نسبيا  تقدمنا  وقد  حولنا  يحملونها  التي  اخلاطئة  املسبقة 
الورش  هذا  يف  مساهماتهم  إدماج  وبالتالي  املهمة،  هذه  يف 

املغربي. للشعب  التاريخي 

سعد مرتاح 

بناء حزب  ن مهمة     إ
وعموم  العاملة  الطبقة 

الكادحين تفرض علينا 
التغلب  أجل  أكثر من  العمل 
ق  وإطال يات  التحد على تلك 

اتجاه  ات متنوعة  ر مباد
ركسي، لذلك  الما الشباب 

المهمة  يل هذه  يجب تنز
ي إلى  المركز الوطني في  من 

المناطق
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قراءة يف حركة 20 فرباير
تلك  سواء  االحتجاجات  من  للعديد  مسرحا  املغرب  كان 
التي شكلت تهديدا صريحا - من هامش منسي - على السطة 
السياسية املركزية يف املاضي القريب، أو من حركات اكتسبت 
فكل  االجتماعية،  احلركات  لقاموس  النظري  االنتماء  حق 
بلد  ــه  أن على  للمغرب  تاريخية  صــورة  إلعــطــاء  محاولة 
العلني  التزوير  طبول  قرع  إال  احلقيقة  يف  ماهو  االستثناء 
إطار  يف  احلاضر  يغذي  الذي  املاضي  لذاكرة  الرمزي  والقتل 

مبهمة. بدت  وإن  الزمنية  للسيرورة  املترابط  التسلسل 

ناقدة،  بعن  األحــداث  ولنقرأ  النزاهة،  دائــرة  يف  لنقف 
أكثر  األحداث  ولربط  التنظير  من  أكثر  للفهم  نحتاج  ألننا 
الدروس بدل من ممارسة  العميقة، والستحضار  الفلسفة  من 
فال  العاجية،  بروجنا  من  للنزول  اليوم  نحتاج  األستاذية، 
الطبيعة  قانون  هذا  لأشياء  املطلقة  احلقيقة  ميلك  أحد 
والواقع  الفكر  بن  املسافة  اختصر  القاعدة  فهم  من  األزلي، 
وروض اجلدل، ومن تعالى كأنه يحفر قبر فكرته بيده، ألنه 
الذي  العلم  ذلك  التاريخ،  كتاب  سنفتح  محالة،  ال  سينعيها 
املذهب،  عزيز  "فــن  أنــه  مقدمته  يف  خلدون  ابــن  عنه  قــال 
باحلاضر  املاضي  وسنربط  الغاية..."،  شريف  الفؤائد،  جم 
على  نقفز  لن  املقدس،  الهجوم  نتجنب  حتى  التأويل  لتبرير 
نتشعب  ال  حتى  التفاصيل  كل  يف  نتعمق  لن  كما  األحــداث 

ونتوه.

اختالفنا  رغم   - الكولونيالية  السوسيولوجيا  كشفت 
متثلت  للمخزن  مــوازيــة  سلطة  وجــود  مشروعها-  يف  معها 
بذلك  وعــرت  املركزية،  السلطة  على  املتمردة  القبائل  يف 
السيبة  بالد  فكانت  املتماسكة،  الواحدة  الدولة  أطروحة 
سلطة  أي  السلطان  فيها  ميارس  ال  التي  اجلغرافية  الرقعة 
الديني  طابعه  حضور  رغــم  اإلداري  مبفهومها  سياسية 
السلطان  مبايعة  يف  الرفض  حد  التمرد  وصل  بل  داخلها، 
مبدينة  الدباغون  قايض  حيث  الرحمان،  عبد  بن  محمد 
املكوس  مــن  بإعفائهم  السلطان  بيعة   1873 سنة  ــاس  ف
مراكش  اسكافيو  انتفض  الدباغن  درب  وعلى  )الضريبة(، 
أسواقهم  ونظموا  الضرائب،  رفع   على  احتجاجا   1904 سنة 
املغربي الذي  خارج نفوذ دائرة املخزن، لم يهدأ نبض الشارع 
معاهدة  توقيع  وبعد  الفرنسي،  االستعمار  وجه  يف  انتفض 
تفجرت  التحرير،  جيش  مبوجبها  صفي  التي  ليبان  إكس 
سبيل  على  ال  الذكر  سبيل  على  االنتفاضات  من  مجموعة 
التالميذ  بقيادة   1965 سنة  مــارس   23 انتفاضة  احلصر 
يف  أخــرى  عوامل  إلــى  باإلضافة  ساهمت  والتي  والطلبة، 
منظمة  مارس،   23 منظمة  اللينيني-  املاركسي  اليسار  بروز 
مــارس،  ل23  اليساري  اجلناح  الشعب  لنخدم  ــام،  األم إلــى 
نظرية  خلفية  إلــى  استندت  حقيقية  معارضة  شكل  إذ 
احلركة  نضاالت  إغفال  ميكن  ال  كما  الرفض،  لفعل  وبوصلة 
لطلبة  الــوطــنــي  ــاد  االحتـ لـــواء  حتــت  املغربية  الطالبية 
خزانا  شكل  التراكم  هذا  كل  التاريخية.  مبنعطفاته  املغرب  
لالحتجاج كممارسة قدمية يف التاريخ البشري، فتحول هذا 
املعطلن  العلني، ودشنت حركة  إلى  السري  األخير من منطه 
أصبح  الذي  العام،  للفضاء  اقتحامها  إثر  على  التحول  هذا 
يف ما بعد ساحة ملمارسة االحتجاج، وهذا التغيير يعزى إلى 

اجلديدة. االجتماعية  احلركات  آليات  تطور 

لتاريخ  الشرعية  الــوريــثــة  فــبــرايــر   20 حــركــة  تعتبر 
موجة  ولــيــدة  هــي  الــوقــت  نفس  ويف  املــغــربــي،  االحــتــجــاج 
إحراق  بعد  التونسية  الدولة  من  انطلق  إقليمي  احتجاج 
نفسية  يف  أثرا  بنعلي  سقوط  ترك  لقد  لنفسه،  البوعزيزي 
جماهير  فخرجت  األوسط،  والشرق  إفريقيا  شمال  شعوب 

اجلديد  الــفــرعــون  ــه  وج يف  حــمــراء  بطاقة  رافــعــة  مصر 
امليداني  النزول  قبل  النقاش  احتدم  املغرب  ويف  وعائلته، 

: أرضيتن  حول 

يتجلى  سياسي  مبدخل  اجتماعية  مطالب  رفعت  األولى:   
وإليه-. - منه  الشعب  إرادة  يف بلورة دستور شعبي ينبتق من 

البرملانية  امللكية  يف  احلركة  مطلب  فسقفت  الثانية:  أما   
اليسار  األرضية  هذه  مثل  وقد  للشارع،  نزولها  قبل  حتى 

الدميقراطي. الليبرالي 

امليداني،  النزول  بعد  ما  أحداث  تناول  يف  االستمرار  قبل   
جــدوره  يستمد  البرملانية  امللكية  مطلب  أن  القول  وجــب 
فلسفة  روح  مــن  ــة،  دق أكثر  وبلغة  األوروبـــي،  التاريخ  مــن 
املجيدة  الثورة  بلورة  يف  ساهمت  والتي  االجتماعي،  العقد 
والبرجوازية  اإلجنليزية  امللكية  بن  تعاقد  يف  ببريطانيا 
املغربي  الدميقراطي  اليسار  يستوعبه  لم  ما  الصاعدة، 
سياسي،  بتنازل  للقيام  مؤهلة  كانت  البريطانية  امللكية  كون 
فكت  وبالتالي  الصناعية،  الثورة  قطار  واكبت  باعتبارها 
عكس  موضوعي،  بشكل  اإلقطاعية  البنية  مع  االرتباط 
حتتية  لبنية  وفية  السياسية  سلطتها  ضلت  التي  فرنسا 
قرأ  1789.فهل  سنة  بعد  األحداث  تطورت  لذلك  وفوقية، 
إسقاط  يف  الشروع  قبل  التاريخ  أحداث  الدميقراطي  اليسار 

الوالدة؟ مخاض  يف  حركة  على  السياسي  خطه 

جماهريية  حركة  تسقيف  النظري  املنطق  من  وهل   
التحكم؟ رشعية  لنفسه  منح  بلون  األلوان  متعددة 

الحق؟  وأي نظرية هذه اليت متنح هذا 

20 فبراير يف تعدد األرضيات، وهذا   تكمن معظلة حركة 
وأن  سيما  ال  سلسة،  قتلها  فرصة  وجعل  أضعفها  اعتقادنا  يف 
عبر  لصاحله  األحداث  يستغل  كيف  عرف  السياسي  النظام 
بل  احلركة،  مع  التعاطي  يف  واللن  الشدة  فلسفة  هندسة 
نعم  اللغة،  فن  يف  دستورا  أقر  حن  استباقية  رؤيته  وكانت 
فن اللغة وما يف الكلمة من خطأ مطبعي أو زلة قلم، لقد غير 
اجلوهر  وظل  وأرقامه،  الدستور  لغة  املغربي  النظام  مهندسو 
عن  اجلــديــد  الدستور  تــراجــع  ذلــك  مــن  أكثر  بــل  هــو،  كما 
التعليم،  يف  واحلق  الشغل  يف  كاحلق  احلقوق؛  من  مجموعة 
مراسيم  وإقــرار  املباشر،  التوظيف  إلغاء  النتيجة،  فكانت 
عن  التوظيف  فصل  مرسوم  من  العمومية  املدرسة  دفنت 
فسحق  احلريات  هامش  أما  العقدة،  نظام  إقرار  إلى  التكوين 
املخططات  هذه  ممري  أن  القدر  ولسخرية  تدريجي،  بشكل 
فكيف  السياسي-،  اليميني-اإلسالم  اخلــط  إلــى  ينتمون 

مبحاربة  افتخاره  بعد  اليوم  الدميقراطي  يسارنا  يشعر 
آخر  مين  وصعود  جهة  من  فبراير   20 حركة  داخل  اليمن 

أخرى؟ جهة  من  مظاهرها  أبشع  يف  الوحشية  مارس 

سياسية  أخطاء  من  عانت  فبراير   20 حركة  أن  نعتقد 
ما  وهذا  حزبية،  أرضية  عبر  تلجيمها  يف  جتسدت  قاتلة، 
الصراع  إلى  اختلف عن تونس ومصر بشكل مطلق، باإلضافة 
اإللتقاء  ــم  رغ احلــركــة  أطـــراف  بعض  بــن  األيــديــولــوجــي 
يف  األطراف  وهذه  واإلحسان  العدل  جماعة  بن  املوضوعي 

جتيد  تكن  لم  األطراف  هذه  أن  إال  احلركة،  داخل  البداية 
النتيجة  فكانت  الشديد،  األســف  مع  التناقضات  ــراءة  ق

داخلها. من  احلركة  ومتزق  األفق  انسداد 

اليسار  أكادمييي  بعض  خــروج  هو  االستغراب  يثير  وما 
الـــنـــدوات اخلـــاصـــة بــاحلــركــات  بــعــض  ــي يف  ــراط ــق ــدمي ال
اجلدري-  -اليسار  احلركة  تيارات  بعض  لقصف  االجتماعية 
نحو  بجرها  اتهامهم  خــالل  مــن  احلــركــة  مــوت  وحتميلهم 
بحث  ولــو  بالهامش،  ــوت  امل فيربطون  الهامشية  األحــيــاء 
عليه  أشــرف  الــذي  اجلديد  التاريخ  يف  األكادميين  هــؤالء 
التصريح، وليس  أنفسهم إحراج هذا  جاك لوغوف ملنعوا عن 
بــرداء  سياسية  محاكمة  بل  يبرر،  ال  ما  تبرير  فقط  هــذا 
التاريخ ألطراف بعينها، وهنا تكمن املعظلة، لآلسف الشديد 
االجتماعية  حركاته  زخم  من  بالرغم  املغربي  فاملجتمع 
سواء  النزيهة  القراءات  شحة  يعرف  أنه  إال  واالحتجاجية 
بغية  احلافل،  التاريخ  لهذا  األكادميية  أو  السياسية  منها 

املمارسة. وتصويب  األخطاء  جتاوز 

قتل  يف  ساهم  أخر  خطأ  أن  ونقول  السطر،  لهامش  نعود 
عدم  يف  جتسد  والــذي  زخــمــه،  مــن  وحــد  املغربي  احلــراك 
القصير،  األمــد  ذات  الزمنية  سيرورته  يف  الفعل  استمرار 
بحيث كان اخلروج محدد بتاريخ من كل شهر، وهذا الركوض 
والتحكم  السيطرة  فرصة  للنقيض  ومنح  الزخم  تراجع  شكل 
األحــداث،  وتسارع  تطور  قبل  احلركة  إلقبار  والتخطيط 
من  للحركة  والضعف  القوة  نقط  دراسة  عبر  ذلك  له  فكان 

لالحتجاج. الزمنية  املساحة  خالل 

عن  واإلجابة  اآلفق  ذلك  يف  التأمل  هو  اليوم  نحتاجه  ما 
التالي: السؤال  يف  ببساطة  يتجسد  مهم  سؤال 

حتقيق  يف  املغربية  االجتماعية  احلركات  تفشل  ملــاذا   
لبها؟ مطا

واالستمرار  تغطيته  يف  العيب  بل  الفشل،  يف  العيب  ليس 
النقد. ممارسة  دون  إنتاجه  يف 

رضا سكحال
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نظرية  قضايا 

السريورات الثورية ورضورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني

العربي  والعالم   2011 وبــدايــة   2010 سنة  أواخـــر  منذ 
رحالها  حتط  لم  ثورية  سيرورات  إيقاع  على  يعيش  واملغاربي 
بعد، وال زالت تبحث عن نفسها حسب شروط كل بلد وحسب 
ومن  األجنبية؛  التدخالت  وحجم  فيه  الطبقي  الصراع  تطور 
تنوعت  السيرورات  لهذه  الثانية  املوجة  إلى  األولــى  املوجة 
هو  بينها  املشترك  القاسم  أن  غير  واملآالت،  والسبل  األهداف 
كونها لم تنه مهامها بعد بل تزداد إصرارا على مواصلة طريقها 
رغم فترات اجلزر والتراكم الكمي التي تلي حلظات املد والقطع. 
عن  الباحثة  الرحالت  هذه  وتعرجات  تضاريس  نفهم  فكيف 
هي  وما  والقهر؟  واالستغالل  والفساد  االستبداد  لواقع  بديل 
كلل؟  دون  رحاه  تدور  الذي  الطبقي  الصراع  يف  الفاعلة  القوى 
هو  وما  الوضع؟  لهذا  مخرج  إيجاد  ومعيقات  أسباب  هي  وما 
وضعف  الكادحن  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  غياب  تأثير 
احلركة النقابية على حراكات شعوب املنطقة؟ وهل من ضرورة 

لبناء مثل هذا احلزب؟
 السريورات الثورية ومآلها:

فجائي  بشكل  املنطقة  يف  الثورية  الــســيــرورات  انطلقت 
كل  امــتــأت  بصر  حلظة  ففي  ــد؛  أح يتوقعه  لــم  وبعنفوان 
التي  الشعبية  اجلماهير  مالين  بصور  التلفزية  القنوات 
خرجت للشوارع تفّجر غضبها وتطالب بالتغيير، غير مكترثة 
بالدبابات والرصاص والقنابل املسيلة للدموع وخراطيم املياه؛ 
وأصبحت عيون العالم كله مشدوهة لهذه األمواج البشرية وهي 
هذه  وآفاق  طبيعة  حول  كثير  مداد  وسال  البطوالت.  تسّطر 
والعدالة  والدميقراطية  احلرية  حول  وشعاراتها  السيرورات 
انتفاضات  أم  ربيع  هي  وهل  والكرامة؛  واملساواة  االجتماعية 
إذ  املشهد؛  عن  املؤامرة  تفسير  أصحاب  يغب  ولم  ــورات؟  ث أم 
ولم  الغربية.  املخابرات  أجهزة  مطابخ  منتجات  من  اعتبروها 
يكن هذا التفسير األخير سوى مبرر للتهرب من االنخراط فيها 
وتقدمي التضحيات التي تتطلبها أو لتبرير استبداد األنظمة. 
املنطقة  أخرجت  قد  السيرورات  هذه  فإن  عنها  قيل  ومهما 
اجلماهير  وحــررت  فيها  تعيش  كانت  التي  الركود  حالة  من 
وعلى  بقدراتها؛  ثقتها  من  وعززت  اخلوف  عقدة  من  الشعبية 
العموم فقد ألقت باملنطقة على عتبة تغيير تاريخي. وبسبب 
واليسارية  والقومية  الليبيرالية  لأحزاب  الشامل  الضعف 
واالنحراف  الثورات  هذه  سرقة  متت  اإلمبريالية،  وتدخالت 
يف  األساسيتن  املنظمتن  القوتن  طرف  من  أهدافها  عن  بها 
كان  لقد  السياسي.  اإلســالم  وتيارات  العسكر  وهما  املجتمع 
ثورات  ليست  الثورية  السيرورات  هذه  أن  البداية  منذ  واضحا 
اشتراكية لغياب شروط حتقيقها وعدم قيادة الطبقة العاملة 
ومخاضا  متعددة  موجات  ستعرف  أنها  أيضا  واضحا  وكان  لها؛ 
الكمي؛  التراكم  وفترات  القطع  حلظات  من  وسلسلة  عسيرا 
اآلالم  كل  ــم  ورغ الثورية،  الــســيــرورات  هــذه  أن  األكيد  لكن 
الباب  لفتح  تاريخية  ضرورة  تبقى  سببتها،  التي  والتضحيات 
قاطرة  تعتبر  والتي  الدميقراطية  إلى  االنتقال  إمكانية  أمام 

نحو االشتراكية. 
مع  تداخلت  فقد  االمبريالية  احلقبة  يف  نعيش  أننا  ومبا 
فاقمت  التي  املنطقة  يف  االمبريالية  احلروب  السيرورات  هذه 

من معاناة وفقر اجلماهير الشعبية.
والتنظمي: العفوية 

إن التجارب املريرة للجماهير الشعبية مع مختلف التجارب 
لديها  شّكل  للدول  الرسمية  املؤسسات  فساد  ومع  االنتخابية 
العمل  ويف  السياسية  األحزاب  يف  للثقة  وفقدانا  كبيرا  نفورا 
هذه  على  يغلب  العفوية  طابع  جعل  مما  عام؛  بشكل  املنظم 
السيرورات الثورية وتشكل مناخ عام رافض لأحزاب ولبرامجها 
وحكوماتها؛ وكثر احلديث عن حكومة التكنوقراط. وأمام هذا 
الوضع ضعفت قدرة األحزاب على التأثير يف األحداث وفرض 
وحاولت  التهميش؛  أو  اجلــارف  التيار  هذا  مسايرة  إما  عليها 
بعض األحزاب الشيوعية يف املوجة الثانية االستفادة من هذا 

الشعب  مع  الشارع  إلى  اخلــروج  بداية  من  وتخندقت  الــدرس 
املصداقية  أكسبها  مما  ومناوراته  ومؤسساته  النظام  وضد 

والتجذر اجلماهيري.
عجز البورجوازية عن تحقيق الدميقراطية:

عجز  واملغاربي  العربي  العالم  يف  التاريخية  التجارب  أكدت 
حتقيق  عن  العمالية،  غير  الطبقات  وعموما  البورجوازية، 
التي  الشعارات  كانت  ومهما  والدميقراطية؛  التحرر  مهام 
وإلى  االمبريالية  أحضان  يف  االرمتاء  إلى  تنتهي  فإنها  ترفعها 

الشعب؛  إرادة  على  ضدا  احلكم  يف  بقائها  لفرض  االستبداد 
وعليه فإنها أكدت عدم أهليتها إلجناز هاتن املهمتن؛ الشيء 
الطبقة  وهي  الثورية  الصاعدة  الطبقة  على  بهما  يلقي  الذي 

العاملة. 
من  الشعوب  نضال  لقيادة  وحزبها  العاملة  الطبقة  ضرورة 

أجل التحرر والدميقراطية واالشتراكية :
إن هذا الوضع املتمثل يف عجز البورجوازية وعدم جاهزية 
على  الــســيــرورات  هــذه  ــدرة  ق على  يــؤثــران  العاملة  الطبقة 
والتيارات  العسكر  أمــام  املجال  ويفتحان  أهدافها.  حتقيق 
االستحالة  إن  مؤقتا.  السلطة  على  لالستيالء  اإلسالمية 
التاريخية لدولة العسكر والدولة الدينية باإلضافة إلى عدم 
جتعل  الثورة  لقيادة  املؤهلة  الثورية  الطبقة  على  استنادهما 

فترة حكمهما غير قابلة لالستمرار.  
الثورية فعال وهي الوحيدة  العاملة هي الطبقة  إن الطبقة 
من بن الطبقات التي تناهض البورجوازية القادرة عل خوص 
الوقت  نفس  ويف  البورجوازية  على  والقضاء  الطبقي  الصراع 
التحرر  مهام  إجنــاز  يف  تتقدم  ولكي  الطبقي؛  املجتمع  على 
والدميقراطية واالشتراكية، ال بد من توفر عدة شروط ومنها 
والكادحن  الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  تأسيس 

وكذلك بناء نقابتها القوية. 
علمي  أسس  على  االشتراكية   إلى  التحول  عملية  وتنبنني 
للتطور  رئيسية  نتائج  ثــالث  يف  لوكسمبورغ  روزا  ــدده  حت

الرأسمالي وهي : 
التي  املتنامية،  الرأسمالي  االقتصاد  فوضى   •  

تقود بالضرورة إلى دماره.
تخلق  التي  اإلنتاجية،  للعملية  املتزايد  التشريك   •  

بذور النظام االجتماعي املقبل. 

•  التنظيم والوعي املتنامي للطبقة العاملة.   
السريورات الثورية وجائحة كوفيد -  19:

أنظمة  تتمكن  لم  واحملاكمات  والقتل  القمع  أشكال  كل  رغم 
أن  الثورية  السيرورات  من  الثانية  املوجة  دول  يف  االستبداد 
تغادر اجلماهير الشارع أو أن توقف أشكالها النضالية املتنوعة، 

املستجد  كورونا  لفيروس  واملرعب  السريع  االنتشار  أن  غير 
اضطرها إلى االلتزام باملنازل وتنفيذ احلجر الصحي ومختلف 
ستعمل  وهكذا  واالحترازية؛  الوقائية  واإلجــراءات  التدابير 
تستحضر  جديدة  عمل  وأساليب  نضالية  أشكال  ابــداع  على 
االمبريالية  ضد  النضال  ملواصلة  الصحية  الطوارئ  شــروط 
احلجر  تخفيف  مت  وكلما  الرجعية؛  واألنظمة  والصهيونية 
غضبها  عن  للتعبير  للشوارع  اجلماهير  وعــادت  إال  الصحي 

ورفضها لظروف عيشها والستبداد األنظمة.

األرواح  يف  فــادحــة  خسائر   19  - كوفيد  جائحة  سببت 
وانكماشا كبيرا لالقتصاد واتساعا للفقر والبطالة وغير ذلك، 
وستؤدي إلى تغييرات جوهرية يف املجتمع يف مختلف املجاالت 
انعكاسات  لها  وكانت  والسياسية؛  واالجتماعية  االقتصادية 
سلبية على السيرورات الثورية؛ إال أنها خلقت شروطا جديدة 

ستمنح هذه السيرورات الثورية عنفوانا وقوة، ومنها:
بقيمه  الــرأســمــالــي  الــنــظــام  اجلــائــحــة  فضحت   •  
وللعالقات  وللخدمات  والتوزيع  لإلنتاج  وتنظيمه  وشعاراته 

االجتماعية.
من  وتهربه  اخلاص  القطاع  انتهازية  اجلائحة  عرت   •  
أجل  من  باألرواح  وتضحيته  الفيروس  مع  املعركة  يف  املشاركة 

األرباح.
من  األوفـــر  احلــصــة  العاملة  الطبقة  أدت   •  
املوت  خطر  وواجهت   19  - كوفيد  فيروس  مع  املعركة  فاتورة 
يف  الفيروس  مــع  للمعركة  األمامية  الصفوف  يف  بالوقوف 

مختلف القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية.
وأحداثها  حيثياتها  بكل  األزمة  هذه  شكلت   •  
كل  حقيقة  على  الشعبية  الفئات  مختلف  لتعرف  فرصة 
السياسية  األنظمة  بفساد  وللوعي  واملــؤســســات  ــراف  األطـ
واملطالب  الشعارات  سقف  من  الرفع  إلى  سيؤدي  مما  احلاكمة؛ 
واالحتجاجات  ــات  ــراك احل يف  نــوعــي  تــطــور  وإلـــى  الشعبية 
وبناء  تطوير  عــن  البحث  وإلـــى  والعمالية،  اجلماهيرية 
عملية  ستسرع  كما  للجماهير؛  املستقلة  الذاتية  التنظيمات 
الثورة  إجناز  أجل  من  ونقابتها  حلزبها  العاملة  الطبقة  بناء 

الوطنية الدميقراطية الشعبية يف أفق بناء االشتراكية. 
خامتة:

الثورية  السيرورات  هذه  دروس  من  الشعوب  استفادة  إن 
وعن  وأعطابها  نواقصها  جتاوز  سبل  عن  البحث  إلى  سيدفعها 
خيار  غير  آخــر  خيار  وعــن  السائدة  الطبقية  للكتلة  بديل 
العسكر وخيار اإلخوان املسلمن؛ واحلل الوحيد الذي سيمكنها 
واالشتراكية  والدميقراطية  التحرر  حتقيق  يف  النجاح  من 
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  ببناء  ــراع  اإلس هو 
والكادحن ليقود النضال يف مختلف جبهات الصراع الطبقي.  

محمد بلعتيق
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يف سبيل التحرر من كل أشكال االستغالل واالستيالب
ووعي الطبقة العاملة بذاتها ولذاتها

الطبقة  العمل من أجل حترر  الكبرى يف  املاركسية رسالتها  تركز 
واالستيالب  االستغالل  أشــكــال  كــل  مــن  عامة  واإلنــســان  العاملة 
الرأسمالي. ويعتبر التحرر من االستيالب الرأسمالي خطوة حيوية 
العاملة  الطبقة  لوعي  وفكرية  سياسية  ومعركة  الكادحن،  لتحرر 
اإليديولوجية  السيطرة  مواجهة  يف  ومصاحلهم  بذاتهم  والكادحن 
ومنظريها  الرأسمالية  تسعى  الــتــي  الطبقية  العيش  ــروط  وشـ

البرجوازين إلى بسطها داخل املجتمع.

الطبقة  لتحرر  دعوتهما  يف  وإجنلس  ماركس  ركز  ذلك  وألجــل 
الذي  املــادي  االقتصادي  االستغالل  وحتليل  شــرح  على  العاملة 
وعلى  جهة؛  من  مواجهته  وضـــرورة  العاملة  الطبقة  له  تتعرض 
االجتماعية  العالقات  ملختلف  الرأسمالي  التأويل  ومواجهة  فضح 
السائدة، مبا يخلقه ذلك التأويل من استيالب مجتمعي ومبا يتضمن 
الكادحن  وكافة  العاملة  الطبقة  تدجن  إلى  يهدف  تضليل،  من 
واستسالمهم وتسليمهم به كحقيقة مطلقة ال سبيل للتخلص منها 
من جهة أخرى. لذلك فقد أفرد كل منهما حيزا هاما من كتاباتهما 
مناحي  من  العديد  يف  ومتظهراته  الرأسمالي  لالستيالب  الفلسفية 
املوضوع  املاركسين  من  غيرهما  تناول  كما  والكادحن،  العمال  حياة 

من نواحي عدة.    

وإذا كانت مواجهة االستيالب والتخلص منه مهمة حيوية يسعى 
باعتبارها  عليها  التأكيد  على  ويحرصون  إجنازها  إلى  املاركسيون 
التخلص  دون  لهؤالء  حترر  ال  حيث  ـ  الكادحن  لتحرر  أساسي  ركن 
ما  إطار  يف  البرجوازية،  جند  فإننا  ـ  معا  واالستيالب  االستغالل  من 
متارسه من تظليل إيديولوجي، تعمل على التسطيح الواعي ملفهوم 
عابرة  إشــارات  مع  حقيقي،  مضمون  كل  من  يفرغه  مبا  االستيالب 
لوجود تعريف ماركسي خاص باملفهوم، يف محاولة ماكرة لصبغ ذاتها  

بنوع من "النزاهة الفكرية".

مفهوم االستيالب؛ املقاربة املاركسية

ـ تعريف عام:

 « اإلســتــيــالب  مفهوم  إجنــلــس  مبعية  مت  مــاركــس،  تــنــاول  لقد 
 les  « مبخطوطات  بدء  ومؤلفات  كتابات  عدة  يف   »  l’Aliénation
مسودة/مقدمة  تعد  التي  و1858   1857 سنوات   »  Grungridsse
يف  مت  املــال"؛  "رأس  ولكتاب  السياسي"  االقتصاد  "نقد  ملؤلفه  أولية 
الكتاب املشترك مع إجنلس "اإلديولوجية األمانية" ويف "رأس املال" 

نفسه.

دقيق  بشكل  االستيالب  مؤلفاته  يف  ماركس  كــارل  عــرف  وقــد 
العمال  عيش  وشروط  املعنوية  واحلالة  للذهنية  حتليله  خالل  من 
ال  أنهم  كيف  مسهبة  حتليالت  خــالل  من  وضــح  حيث  والكادحن، 

يف  كشف  كما  عملهم؛  وسائل  يف  يتحكمون  وال  ينتجون  ما  ميلكون 
املتمثلة  االستيالب  لواقع  امللموسة  النتائج  على  املذكورة  كتاباته 
لقدراته  اإلنسان  بفقدان  مماتلتها  ميكن  التبعية  من  واقع  خلق  يف 
إمكانية  وإعــدام  رأي،  دون  مستهلك  مجرد  إلى  وحتويله  وحلريته، 
بشكل  يفضي  ما  وهو  عنها.  والتعبير  الذاتية  اختياراته  ممارسة 
عام إلى حالة من التبعية العمياء التي تخفي وراءها أهم مسبباتها، 
املسيطرة،  للطبقات  والفكرية  السياسية  الهيمنة  يف  الكامنة 
االقتصادي  واالستغالل  االستعباد  وحالة  منها،  الرأسمالية  خاصة 
شروط  من  عنها  يترتب  وما  والكادحن،  العمال  على  تفرضه  الذي 

اجتماعية قاسية.

ـ االستيالب الناتج عن تقسمي العمل:

ويف هذا اإلطار أوضح كل من ماركس وإجنلس يف كتابهما الفلسفي 
  l’Idéologie Allemande" األملانية/  "اإلديولوجية  املشترك، 
داخل  العمل  تقسيم  اإلنساني  التطور  أنتج  كيف   ))1845-1846
كيف  ثم  خــاص،  بشكل  الرأسمالي  املجتمع  وداخــل  عامة  املجتمع 
نشاط  ليصبح  االستيالب،  من  نوعا  املذكور  العمل  تقسيم  يكرس 
عن  غريبة  قــوة  نسميها  ــد  )وق إرادتـــه  عن  خارجة  قــوة  اإلنــســان 
اإلنسان(؛ فعوضا من أن يتحكم اإلنسان يف نشاطه، يتحول يف إطار 
كائن  إلى  الرأسمالية  طرف  من  واملؤسس  املفروض  العمل  تقسيم 
مسخر خلدمة نشاط محدد ومحصور بشكل ضيق؛ ثم يصبح ذلك 
ومختلف  اليومي  القوة  يف  املتحكم  هو  واحملصور،  احملدد  النشاط، 

مناحي حياة اإلنسان الذي ميارسه.

ـ االستيالب والعالقة اإلديولوجية املقلوبة:

بشكل  ــال،  امل رأس  كتابه  يف  ذلــك  بعد  ماركس  كــارل  فصل  وقــد 
كبير ومدقق، مفهوم وأشكال االستيالب الرأسمالي ومسبباته؛ فقام 
وظائف  حول  الرأسمالية  اإليديولوجية  األطروحات  زيف  بكشف 
التي  للرأسمال  احلقيقية  الوظائف  أن  موضحا  والعمل،  الرأسمال 
لكل  متاما  العكس  هي  األموال،  رؤوس  أصحاب  فعلي  بشكل  ميارسها 
وقام  واألخالقي؛  والسياسي  االقتصادي  املستوى  على  ادعاءاتهم 
عبر  الرأسمال  قيمة  ومضاعفة  تنمية  يف  الكامنة  حقيقتها  بكشف 
امتصاص العمل الفعلي للعمال واالستحواذ عليه دون أي وازع إنساني 

أو أخالقي.

كما أن احلديث عن النشاط االقتصادي أو مسلسل اإلنتاج بشكل 
عام ومجرد، وطمس التناقضات احملتدة ما بن أطرافه، إمنا هو شكل 
على  الرأسمالين  طبقة  تفرضها  التي  الهيمنة  طمس  أشكال  من 
الطبقة العاملة والتناقض ما بينهما. فنشاط الرأسمالي ليس سوى 
سوى  ليس  العامل  ونشاط  الرأسمال؛  لنشاط  اإلنساني  التجسيد 
التجسيد اإلنساني للعمل؛ وهو النشاط الذي ال يبقى منه للعامل، 

بعد جتديد قوة عمله، سوى التعب اجلسدي والتذمر املعنوي؛ بينما 
والرأسمال  إنتاجها  مت  التي  والسلع  العمل  فوائد  للرأسمالي  تعود 
)l’Accumulation du Capital(؛  مراكمته  تتم  الــذي  اجلديد 
يحلو  الذي  اإلنتاج،  مسلسل  إطار  يف  بنشاطه  العامل  فإن  وبالتالي 
للرأسمالية احلديث عنه بشكل مجرد يطمس تناقضاته، ال يتوقف 
من  العامل  على  الرأسمالي  يهيمن  بينما  الرأسمالي،  ثروة  إنتاج  عن 

خالل تلك الثروة ويستغل قوة عمله عبرها.

وهو  العامل  على  الرأسمالي  لهيمنة  التجسيد  هو  االستيالب  إن 
املال  هيمنة  هو  آخر  وبتعبير  العمل؛  على  املال  رأس  هيمنة  نتيجة 
العمل  على  امليت  العمل  هيمنة  أو  احلي  اإلنسان  على  ميتة  كمادة 
من  على  وخيرات  سلع  شكل  يأخذ  الذي  املنتوج  هيمنة  إنه  احلي. 
واملنتجن  العمال  على  واخليرات  السلع  هيمنة  فإن  لذلك  أنتجه؛ 
عالقة  ســوى  ليست  اســتــيــالب،  مــن  عنها  يترتب  ومــا  املــبــدعــن 
االستيالب  هذا  على  القضاء  فإن  وبالتالي  مقلوبة؛  إيديولوجية 
والعالقة اإليديولوجية املقلوبة، ال ميكن أن يتم إال بتملك العمال 

واملنتجن احلقيقين لعملهم الفعلي كامال.

املقلوبة  اإليديولوجية  العالقة  هــذه  أن  ماركس  ــح  أوض لقد 
تلك  التاريخ  عبر  شكلت  قد  استيالب،  من  تنتج  مبا  وتسييدها 
الوسيلة املعتمدة حلمل اجلماهير الكادحة ثم الطبقة العاملة على 
إنتاج اخليرات مع تأبيد سكونها وسلبيتها، يف حن أن تلك اجلماهير 
العاملة والكادحة هي من تنتج العمل االجتماعي وهي التي بإمكانها 
أشكال  كافة  من  متحرر  إنساني  ملجتمع  املادية  القاعدة  تشكيل 
االقتصادوية  جتاوز  يفرض  مما  والتمييز.  واالستيالب  االستغالل 
يف كل أشكال العمل مع الطبقة العاملة، وضمن ذلك العمل النقابي، 
وتطوير العمل السياسي والفكري يف أوساطها، مبا يتيح وعيها بذاتها 
وبقدراتها وإمكانياتها، قصد حتررها من تلك العالقة اإليديولوجية 
كل  تروجها  التي  والقدرية  الوعي  تزييف  أشكال  كل  ومن  املقلوبة 
أشكال الفكر الغيبي؛ وهو الشرط الذي أصبح متاحا أكثر من أي وقت 
تأكيده  وميكن  العالم،  بلدان  من  العديد  يف  أو  بالدنا  يف  سواء  مضى 
بكل تفاؤل موضوعي، خاصة مع الطفرة النوعية للنضال احلقوقي 
والوعي احلقوقي على صعيد املجتمع العاملي ككل من جهة وما يعرفه 
الحتداد  مــوازاة  العاملي  املستوى  على  انبعاث  من  االشتراكي  الفكر 
ووحشية  فظاعة  وانكشاف  العاملي  املستوى  على  الرأسمالية  أزمة 
التطورات  أحدثته  ما  عن  فضال  أخرى؛  جهة  من  السياسي  نظامها 
العاملة ومن  الطبقة  والتقنية من حتوالت عميقة يف بنية  العلمية 
استيعاب واسع لفئات متعلمة ومثقفة قادرة على تطوير التنظيمات 
السياسي  تنظيمها  وتطوير  وبناء  العاملة،  للطبقة  االجتماعية 

كأحد مفاتيح حتررها من كل أشكال االستيالب.

الدريدي الطاهر

رسا رحلتم و جهرا ابكيكم

ينشر  مازال  الليل  و  صباحا  العمل  الى  تخرج  انت  و  اتخيلك   •
عائلتك  لتعيل   ، غطائه 

يف  ســرا  تشتغل  وكــأنــك  الطرقات  يف  تتسلل  ــت  وان اتخيلك 
املمنوعات...

من  القريبة  األزقــة  احــد  يف  دراجتك  تركن  انــت  و  اتخيلك 
شماال  و  ميينا  خلسة  تنظر  عملك...  باب  من  تقترب  شغلك... 
العشرات  جتد  الداخل...  الى  تتسلل  ثم  احد  انتباه  تثير  ال  كي 
ليحافضوا  اليومية  اخلطة  نفس  سلكوا  زمالئك،  و  زميالتك  من 
به  يقبل  من  العمل...  أرباب  شرط  هو  ذلك  التامة  السرية  على 
هناك  البرملان  امام  فليذهب  حقوق  عن  يفتش  من  و  آمن   فخبزه 
مصونة  املظلوم  صرخة  وهناك  مصونة  محفوضة  احلقوق  كل 
زفاف  يف  ليكرموك  املجندين  اجلنود  من  طابور  يصطف  وهناك 
انهم  رغــم  ــاس  ان وهــنــاك  بسرعة  مـــرادك  فيه  تنال  جماعي، 
شفافة...  الغير  سياراتهم  بزجاج  خلسة  كذلك  القبة  يدخلون 
التلفاز   عبر  تصفيقاتهم  و  مسرحياتهم  يــوم  كل  نتتبع  فإننا 
تغرينا  يوم  كل  مسرحيات   ، القلوب  له  تخفق  حماسي  بإخراج 
املسلسالت  منافسة  املشاهدة  نسب  أكبر  حتقيق  و  باملشاهدة 

... االجنبي 

بعد  احلال  بطبيعة  مساءا  البيت  الى  تعود  عندما  اتخيلك   
وصلت  حتى  الــدروب  بن  ومشيت  و  خلسة  خرجت  قد  تكون  ان 
او  برتقاال  تشتري  الدريهمات  بعض  جيبك  يف  و  دراجتك  الى 
ينتظرون  هم  و  أطفالك  تفرح  كي  شيء  اي  تشتري  ال  او  بطيختا 

 ... ضارية  يومية  معركة  من  العائد  كالبطل  عليهم  دخولك 

يسألك: وابنك  اتخيلك 

استطع  فلم   . ابوك...  يشتغل  مدا  اليوم  املعلم  سألني  بابا   -    
تنزعج...  ؟  ابــي  يا  شغلك  هو  ما   . اعلم  ال  النني   ، اجيبه  ان 
تعانق  انت  و  اتخيلك  شمال  و  ميينا  تلتفت  تنفسك...  يتوقف 
للحيطان  .الن  تانية  مرة  السؤال  يكرر  ال  كي  تخرصه  و  ابنك 

... السر ضاع اخلبز  انتشر  ان  و  السر  و كل شيء يف  آذان 

ان  للمعلم  يقول  بان  البنك  تقول  و  تتلعثم  وانــت  اتخيلك   
.. كفى  و  آخر  بلد  الى  مسافر  اباك 

األمر  أن  و  فهم  بأنه  نفسه   اقنع  و  يفهم  لم  ابنك...  .اتخيل 
... سرا  يبقا  ان  يجب 

األبواب  أغلقتم  و  العادة  كما  سردابكم  دخلتم  اتخيلكم  اليوم   
بال  العيش  لقمة  تصنعون  أنتم  و  أمركم  يفتضح  ال  لكي  عليكم 
يف  تثلون  ...فقط  تأمن  بال  ضمان  بال   ، أسماء  بال  هوية  أوراق 

... اهلل  على  التوكل  آياة  السر 

يتخلفن  لم  كذلك  األربعة  األخوات  و  مكانه  يف  كل  .اتخيلكم 
العيش  لقمة  على  لتظافرهن  نشيطات  سعيدات  كن  املوعد  عن 

... حاملات  ...كن  جميالت  ...كن  عازبات  كن   ... لأسرة 

واخــرى  مخطوبة  ــرى  أخ و  مغرومة  احـــدة   و   ... أتخيلهن 
العمال  كل  فيها  يشارك  التي  القرعة  من  حصتها  على  ستحصل 

 ... األسرة  مصاريف  على  التغلب  و  اإلدخار  اجل  من 

ان هناك من اخرج من جيبة خبزا و يف يده كأس شاي  اتخيل 
صار  املطر  األرض...  مستوى  حتت  ...الــســرداب  ماطر  ــو  ...اجل
فجئتا  للمياه  مجرى  السرداب  صار   ... اكثر  بقوة  و  أكثر  يهطل 
يف  امس  رأيتها  التي  ،مثل  الفئران  كمصيدة  السرداب  صار   ...
تعلو  اخدت  و  اكثر  بقوة  اكثر  املياه  تدفقت   .. الفيديوهات  احد 

... السقف   الى  وصلت  و  شيء  كل  غطت  حتى  السرداب  داخل 

رشيد جندول )ليلة الفاجعة( مدينة فتشينسيا ايطاليا
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الرأي

الجباية بني املخزن والحامية
كل  صعيد  على  ومتعددة  مهمة  وظائف  تلعب  اجلبايات  أضحت 
بذلك  متجاوزة  والسياسية،  االجتماعية،  االقتصادية،  املجاالت 
البعد املالي الذي رسمه " آدم سميث " ورفاقه، والذي كان لصيق بها 
مجموع  لتواكب  الليلي(،  احلارس  )دولة  األدنى  احلد  دولة  فترة  يف 
الفضل  ذلك  يف  ويرجع  بها،  تضطلع  الدولة  أصبحت  التي  الوظائف 
لكل من " كارل ماركس " و "جون مينارد كينز " واجلباية تاريخيا كانت 
يف قلب هذه التحوالت، بل وشكلت محور الصراع الذي أدى إلى بزوغ 

النظام البرملاني  ذو  البعد العاملي.
وباملغرب شكلت اجلباية محور الصراع بن السلطان وأعوانه والقبائل 
التي ترفض تأديتها بالنظر  إلى جورها، أو لعدم قدرت القبائل على 
الدفع، هذا الصراع الذي انعكس بالسلب على بنية التمويل العمومي، 
ذلك  انعكس  حيث  االستقالل،  بعد  ما  مغرب  يف  بعد،  فيما  واستمر 
يقاوم  مازال  الذي  للضريبة،  باخلاضع  اجلبائية  اإلدارة  عالقة  على 
أنها ذلك  الضرائب لإلدارة اجلبائية على  جور اجلباية، وينظر دافع 
" الغول الكبير " الذي يريد سلبه أمواله، بالرغم من كل اإلصالحات 
التي همت البنية الفوقية ) اجلانب القانوني واملؤسساتي(، إال أنها يف 
نظره ما هي إال استمرار لإلرث املخزني العريق، وذلك راجع إلى ضعف 

الدور التوزيعي للدولة.
وجتبيه  تفرضه  الــذي  النقدي  االستقطاع  ذلــك  هي  واجلباية 
وتنفيذ  العامة،  األعباء  تغطية  وهدفه  اإلكــراه،  طريق  عن  الدولة 

األهداف االقتصادية واالجتماعية للدولة.
أما اإلدارة اجلبائية فهي ذلك اجلهاز اإلداري التابع لوزارة االقتصاد 
واملالية وإصالح اإلدارة، مبختلف مكوناتها )املديرية العامة للضرائب، 
اخلزينة العامة للمملكة، وإدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة(، يف 
حن أن اخلاضع للجباية هو  الشخص الذي عينه املشرع اجلبائي بأن 
يتحمل عبء اجلباية، بغض النظر عن إمكانية نقل هذا العبء إلى 

شخص آخر .
واخلاضع،  اجلبائية  اإلدارة  بن  التاريخية  العالقة  طبيعة  وبحث 
للخزينة  مورد  أهم  اجلباية  كون  إلى  بالنظر  بالغة  أهمية  يكتسي 
الدولة، وميكن اإلقرار بوجود رأي شائع بن الباحثن مفاده أن القرن 
التاسع عشر استوفى حقه من الدراسة األكادميية يف مختلف جوانب 

البحث التاريخي ، غير أنه ال ميكن فهم العالقة الرابطة بن اإلدارة 
التي  التاريخية  الفترة  إلى  بالعودة  إال  للجباية  واخلاضع  اجلبائية 
تبلورت فيها، والواقع السياسي احمليط بها. األمر الذي دفعنا لتقسيم 
هذه املساهمة املتواضعة إلى نقطتن أساسيتن؛ األولى هي " املرحلة 

املخزنية "، والثانية  متعلقة ب" مرحلة احلماية ".
أوال:  الرصاع الجبايئ يف املرحلة املخزنية

املغرب  تاريخ  لتطور  مؤثث  تاريخي  معطى  من  االنطالق  ميكن     
احلديث واملعاصر، بل واعتباره منطلقا آخر لتحليل وتبيئة مصطلح 
، إنه مفهوم املخزن الذي يدل لغة  التاريخ  له أكثر من داللة يف هذا 
على املستودع ألن مهامه ) املخزن ( تركزت يف جمع الضرائب النقدية 
املغربي  املجتمعي  التطور  ظل  يف  سيصبح  املفهوم  هذا   . والعينية 
بأبعاده التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية مصطلحا 

مرجعيا لتحليل السلطة السياسية.
واملخزن كما يقول " كليس " متعدد الدالالت واألبعاد، إذ ال ميكن 
اختزاله يف الشريفية وال يف امللكية وال يف الدولة كجهاز مركزي وال يف 
اإلدارة وال يف الطبقة السائدة أو اخلاصة، إنه باملقابل يشكل خليطا 
من كل ذلك تبعا لسياق تاريخي متفرد يصعب قولبته يف إطار منوذج 
واحد ، أما األستاذ ” عبد اهلل العروي ” ، فيعتبر املخزن كأداة وراثية 
الوزراء،  بيروقراطية;  تراتبية  عبر  وحتتكرها  السلطة  على  تهيمن 
العلماء، األمناء، األعيان، القياد، االرستقراطية احلضرية و الريفية، 
املخزن،  مهام  وتتركز  واخلــدم،  احلرس  العسكري،  اجلهاز  الشرفاء، 

حسب ” جون واتربوري ”، يف جمع الضرائب النقدية والعينية.
وتعود اجلذور التاريخية للمشروع املخزني إلى الفترة املمتدة بن 
السابع عشر، كنظام للسلطة مستندا على  و  السادس عشر  القرنن 
 ، املدن  يف  التجارية  البرجوازية  بن  التحالف  إلى  الطبقي  املستوى 
التي  القبائل  أعيان  بإدماج  البوادي،  يف  التشكل  قيد  الكبار  والقواد 
ثم إخضاعها للنظام . واستند على املستوى االديولوجي إلى مقولة 
الزوايا يف   ” العلماء يف املدن و” شرفاء  امللكية حامية اإلسالم. وشكل 
هذا   . للمخزن  االديولوجي  اجلهاز  للنظام،  إخضاعها  بعد  البوادي 
ظلت  حيث  املخزن،  بالد   ” على  مقتصرة  سيطرته  بقيت  النظام، 
بالد   ” ب  تعرف  املخزن،  للسلطة  تخضع  ال  القبائل  من  مجموعة 

السيبة ”، رغم ذلك، ظلت القبائل املتمردة، تعترف للسلطان بنفوذه 
الديني، وترفض تأدية الضرائب التي يفرضها عليها، وميكن الذهاب 
مع أطروحة " جون واتربوري " حول العنف والعنف املضاد، حيث يف 
الذي  والصراع  التوتر  ذلك  عن  حيا  مثاال  الضريبة،  شكلت  اعتقاده 

طبع العالقة بن املخزن  والقبائل السائبة.
دون  من  تقابل  كانت  ما  ناذرا  السلطان  يفرضها  التي  فالضرائب    
السائبة  القبائل  كانت  ما  فغالبا  األداء.  عن  وامتناع  ومترد  معارضة 
ينافس  بالعرش  مطالبا  وتساند  بــل  الضرائب  لرفض  تتحالف 
السلطان يف منصب أمير املؤمنن، األمر الذي جعل من العنف املستمر 

حول اجلبايات يعد نظاما دائما.
األحــداث  من  مبجموعة  اجلبائي  الصراع  على  التدليل  وميكن 
التاريخية التي تؤرخ لهذا الصراع، ومنها السيبة الكبرى التي أعقبت 
وفاة السلطان محمد بن عبد اهلل، والتي دامت حوالي سبع سنوات " 
 1859  " الرحمان  عبد  املولى  وفاة  تلت  التي  واألزمة   ،"1790-1797

1864-" وتلك التي أعقبت وفاة املولى احلسن " 1894-1897".

اثنيا: الحماية واالمتيازات الجبائية

االجتماعية  ــول  األص  " كتابه  يف   " الــعــروي  اهلل  عبد   " يقول     
والثقافية يف الوطنية املغربية "، كل شيء يف القرن التاسع عشر كان 
األجنبي،  التدخل  الكبار:  التجار  لطبقة  بالنسبة  استفادة  محط 
إعادة  النقد،  قيمة  تدني  املجاعات،  اإلنتاج،  انهيار  املالية،  األزمــة 
التنظيم اإلداري واإلصالحات العسكرية والضريبية، وقد سعت فئة 
التجار   التي كانت تستفيد من عالقاتها باملخزن لتحصل على احتكار 
تسويق بعض املواد؛" السكر، الشاي،اجللد،الكيف" ،  إلى احلفاظ على 
آنذاك،  البالد  يف  النافذة  باألطراف  عالقاتها  تقوية  عبر   مكانتها 
ونعني بذلك األوروبين لينسجوا معهم شبكة من العالقات املتبادلة 
السلطة  مرتكزات  تقويض  على  العمل  على  فبدأت  بينهما،  فيما 
املخزنية عن طريق اللجوء إلى نظام احلماية التي متنح امتيازا للقوة 
األجنبية املمثلة يف املغرب ولبعض املغاربة حتت حكم السلطان وأيضا 
تعوض قوانن السلطان بقوانينها.و هذا يعني وجود مغاربة لن يطبق 
املالية لم تكن غائبة،  املغربي، كذلك فإن االمتيازات  القانون  عليهم 

مادام األشخاص احلاصلون على احلمايات لن يؤدوا أية ضريبية.

القوة احلاميةنوع النشاطاالسم

إجنلترااتجر القطن، موقع يف مانشسرتإدريس التازي

إجنلترا4 محالت تجارية يف مانشسرتأبو بكر التازي

فرنسامستورد كبري للثوبلعربي بنيس

فرنسازبون كبري ملدينة جنوة إبيطاليامحمد بن زايد برادة

أملانيامصدر ومستورد كبريمحمد الشرايبي

أملانيازبون كبري ملدينيت جنوة وليونبناصر حللو

إجنلترا، إيطاليا، أملانياتصدير واسترياد مختلف املوادمحمد القباج

 

املهدي السهيمي

وميكن القول بهذا الصدد، بكون فئة التجار كانت لهم املصلحة يف 
احلصول على احلمايات األجنبية، ألن ذلك سيمكنهم من التملص 
التجار  أصبح  وهكذا،  للمخزن  املالية  واملساعدات  الضرائب  أداء  من 
التجار  مع  كشركاء  الدخول  طريق  عن  احلمايات  عن  يبحثون 
احلمايات  يبيعون  األوروبيون  أصبح  اإلقبال  هذا  وأمام  األجانب، 
يقدموا  أن  دون  الفاسين  التجار   مع  يدخلون  أو  مرتفعة  بأثمان 

نصيبهم يف الرأسمال.

على  األوروبية  الــدول  بن  أشده  على  الصراع  جعل  الذي  األمر 
التنافس  انتهى  أملانيا،  و  واجنلترا  واسبانيا  فرنسا  خاصة  املغرب، 
اجنلترا  تنازلت   1904 ابريل   8 يف  واجنلترا  فرنسا  بن  باتفاقية 
 . مصر  عن  لها  فرنسا  تنازل  مقابل  املغرب  عن  لفرنسا  مبوجبه 
حقوقا  له  أن  يدعي  كل  وفرنسا  اسبانيا  و  أملانيا  بن  التنازع  وأمام 
انعقد يف  العزيز عقد مؤمتر دولي، وقد  املولى عبد  املغرب طلب  يف 
اتفقت  دولة   13 فيه  وشاركت   1906 ابريل   7 يف  اخلضراء  اجلزيرة 

على تكليف فرنسا واسبانيا بتدريب أهالي البالد على حفظ األمن 
املخزني،  البنك  هو  بنك  تأسيس  قــررت  كما  البوليس،  وتنظيم 
لأوروبين  السماح  و  املغرب  يف  التجارة  وتسهيل  حلماية  ذلك  كل 
و  أصيلة  يومئذ،  العاملة  املوانئ  أهم  يف  خاصة  فيه  العقار  بشراء 
و  فرنسا  بن  اتفاقية  عقدت   1911 نوفمبر  ويف  ــور،  أزم و  القصر 
اعترفت  و  املغرب  عن  لفرنسا  بدورها  األخيرة  هذه  تنازلت  أملانيا 
اسبانيا  بن  أبرمت  سرية  معاهدة  ومبوجب  التصرف  بحرية  لها 
املنطقة  عن  السبانيا  فرنسا  تنازلت   ،1912 نوفمبر   27 يف  وفرنسا 
الشمالية، على الرغم من أنها كانت تخضع رسميا لسيادة السلطان 
من  جزءا  اعتبارهما  أساس  على  مليلية  و  سبتة  مدينتي  باستثناء 
احلفيظ  عبد  املولى  امضي   1912 مارس   30 ويف  االسباني  التراب 
على عقد احلماية مع وزير اخلارجية الفرنسية السيد رينيو، ومت 
.يتولى  باملغرب  لفرنسا  عاما  مقيما  مندوبا  ليوطي  اجلنرال  تعين 
الدفاع،  وزيــر  اخلارجية،  وزيــر  مهام  احلماية،  معاهدة  مبوجب 

الداخلية،  وزير  العمومية،  الوظيفة  وزير   ، للحكومة  العام  والكاتب 
والقائد العام للجيش .وقد أنشأت احلماية مصالح مختلفة لتدبير 
املصالح  تلك  والعمال،  املخزن  أرباب  أعمال  ومراقبة  املغرب  شؤون 
املقيم  نظر  حتت  وكلها  احلماية،  حكومة  تسمى  العامة  اإلقامة  مع 
العام بعدما كان جلها بدار املخزن يف ابتداء األمر ، ثم انفصلت منها 
العمومية  األشغال  وهي  العام،  املقيم  تصرف  حتت  مستقلة  وسارت 
والفالحة و”البوسطة “و العلوم واملعارف و األمالك املخزنية واملالية 
الثروات  جميع  وحساب  امليزانية،  إعداد  املالية  مديرية  دور  وكان   ،
اجلمارك،  عائدات  املباشرة،  وغير  املباشرة  الضرائب  تقدمها  التي 
اخلزينة  ونفقات  واإلستغالالت،  االحتكارات،  األمــالك،  عائدات 
حلماية  مبدئيا  املغرب  إلى  فرنسا  دخلت  لقد  والسلف،  الفرنسية 
كل  من  املخزن  احلماية  إدارة  جــردت  ما  سرعان  لكن  السلطان، 
املهام  بعض  إال  للسلطان  احلماية  إدارة  تترك  ولم  حكم،  أو  السلطة 

التافهة.



العدد : 397   13
من  16  إلى 22  فبراير   2021 عمالية  نظاالت 

ارضاب عامل "بوجو سيطروين أوطوموبيل املغرب"
يكشف واقع االستغالل البشع ورضب الحقوق والحريات

"بوجو  شــركــة  عــمــال  خــاض  يناير   27 األربــعــاء  يــوم   
العمل.  عن  عفويا  إضرابا  املغرب"  أوطوموبيل  سيطروين 
الذي  املعنوي  و  ــادي  امل القمع  و  القهر  واقــع  عــرى  ــراب  إض
كان  قد  و  الشباب.  من  معظمهم  و  الشركة  عمال  يتعرض 
الشركة يف تعويض  املباشر لهذا اإلضراب هو متاطل  السبب 
سنة  ملدة  يشتغلونها  التي  اإلضافية  الساعات  عن  العمال 
الكارثة، يف حد ذاته  املطلب،  كاملة كل نهاية األسبوع. هذا 
األدنى  احلد  يف  اجلامد  باألجر  متعلقة  أخرى  مطالب  جر 

لها. املخصص  الراحة  و وقت  التغذية   والتعويض على 

كل  يف  تــتــكــرر  الــتــي  و  املــطــالــب  هـــذه  طبيعة  إن        
منذ  األطلسية  احلرة  املنطقة  عرفتها  التي  االحتجاجات 
البشع  االستغالل  واقــع  عن  تكشف   2012 سنة  تأسيسها 
وخرق القانون الذي ال تعترف بوجوده أصال هذه الشركات 
باحلماية  تتمتع  التي  الشركات  هذه  اجلنسيات.  املتعددة 
ــادرة  ق جتعلها  حماية  ملصاحلها.  نقابي  تهديد  أي  مــن 
لعهد  ترقى  التي  االستعمارية  ممارستها  يف  التمادي  على 

املباشر. األوروبي  االستعمار 

توفرها  التي  الضريبة  االمــتــيــازات  جانب  فإلى         
يقل  الــذي  و  املتدني،  ــور  األج مستوى  و  ــرة،  احل املنطقة 
هذه  فإن  أمريكا.  و  أوروبــا  يف  األجــور  عن  مرات   5 إلى   4 ب 
حتى  اإلنتاج  كلفة  تخفيض  عن  تبحث  تزال  ال  الشركات 
قانون  ثغرات  كل  فتستغل  الكادحن.  و  الكادحات  عرق  من 
الفساد  واقع  إلى  إضافة  والتنفيذية  األدبية  املغربي  الشغل 
لتكرس  العمومية،  و  الشغلية  السلطات  وصمت  اإلداري 
احلــرة  املنطقة  ــذه  ه يف  أصبحت  استعبادية  ــات  ــارس مم

اإلضافية  فالساعات  العمل.  لطبيعة  مالزما  عاديا  واقعا 
أصبحت  اختياري  بشكل  عادة  العامل  يشتغلها  والتي  مثال 
للطرد  مالزمة  أصبحت  النقابية  واحلرية  عمليا.  إجبارية 
أدنى  حدا  يضمن  الذي  االجتماعي  االستقرار  أما  املباشر. 
املنال،  صعب  حلم  مجرد  فإنه  والعمال  العامالت  كرامة  من 
بنسب  تعتمد،  اجلديدة(  )املستوطنة  الشركات  هذه  فكل 

العمل  عقد  على  القانونية،  النسبة  الغالب  يف  تتجاوز 
العمال  يعتبر  الذي  العقد  وهو  "أنابيك"  طرف  من  املعتمد 
حالة  يف  حقوقهم  جميع  من  يحرمهم  و  التدريب  مرحلة  يف 
للتجديد،  قابلة  سنة  ملدة  العقد  هذا  اعتماد  يتم  الطرد، 
غير  عقودا  سيمضون  من  فقط  فاحملظوظون  سنتن  بعد  و 

املدة. محدودة 

جتعل  التي  ــور،  األج تدني  و  الهشاشة  واقــع  يساعد     
الشركات  هــذه  الــطــرد،  عند  متدنية  التعويضات  قيمة 
احلرة  املنطقة  شهدت  فقد  النقابي،  العمل  محاربة  على 
األطلسية منذ تأسيسها طردا مستمرا لكل املكاتب النقابية 

"يازاكي"  شركة  يف  أسس  مكتب  أول  منذ  تأسيسها  مت  التي 
2012. و رافق الطرد التعسفي املباشر أيضا ليس فقط  سنة 
االحتجاجات  كل  أيضا  طال  بل  النقابية  املكاتب  تأسيس 
الشركات كاحتجاجات "ديلفي/ التي شهدتها هذه  العفوية 
أعاله  املذكورة  سيطروين"  "بوجو  واحتجاجات  أبتيف" 
أثناء  الشغب  بتهمة  عامل   15 من  أزيد  خاللها  طرد  والتي 
السطور  هذه  كتابة  غاية  إلى  يزالون  ال  والذين  اإلضراب 
اإلدارة  مــن  تلقوه  وعــد  بعد  مصيرهم  تأكيد  ينتظرون 

الكاميرات. مراجعة  على  بالعمل 

السلطات  أمــام  الــيــوم  ــدث  حت ــات  ــروق اخل ــذه  ه كــل       
مصالح  حلماية  للتدخل  استعدادها  مرة  كل  يف  تأكد  التي 
عمال  خــرج  مــا  فبمجرد  العمال.  حساب  على  الشركات 
وقفتهم  لتنفيذ  الشركة  بــاب  ــام  أم سيطروين"  "بــوجــو 
االحــتــجــاجــيــة الــســلــمــيــة، حــتــى هــبــت جــحــافــل الــقــوات 
ــواج  األف عمال  العــتــراض  و  املنطقة  لتطويق  العمومية 
يكبر  ال  حتى  املنطقة  إلــى  الــوصــول  من  ملنعهم  الالحقة 
طرف  من  املتكرر  الرفض  هو  ذلك  من  واألدهى  االحتجاج. 
النقابية  املكاتب  ملفات  الســتــالم  العمومية  السلطات 
العملي  فإن هذا احلظر  املقابل  الشركات. ويف  بهذه  اخلاصة 
االستغالل  باب  يفتح  السلطات  تباركه  الذي  النقابي  للعمل 
البشع لليد العاملة املغربية على مصراعيه ويعود بنا لواقع 
ومواجهة  ملناهضتها  سبيل  ال  التي  االستعمارية،  العبودية 
القوى  بوحدة  إلى  االستيطان  املتعددة  الشركات  جبروت 
على  والعمل  الدميقراطية  واحلقوقية  والنقابية  السياسية 

و دوليا. الواقع وطنيا  فضح هذا 

أناس عوينات

النقابة الوطنية لالستشارة الفالحية تجدد عزمها عىل فضح الحوار املغشوش
 ورأس الفساد يف هذه املؤسسة

املكتب  يف  العاملن  املستخدمن  مــن  الــعــشــرات  نفد 
وزارة  من  بزمالئهم  مؤازرين  الفالحية  االستشارة  الوطني 
اجلاري  فبراير   04 اخلميس  يوم  مركزية  وقفة  الفالحة 
طرف  من  املنع  محاوالت  رغم  للمؤسسة  املركزي  املقر  امام 
حيث  الصحية  الطوارىء  حالة  بداعي  العمومية  القوات 
للمؤسسة  الرئيسي  الــبــاب  قبالة  مكثف  ــزال  ان لوحظ 
الفتات  رافعن  االدارة  فضاء  اقتحموا  املستخدمن  االن 
واملكتب  باملاليبر  "الشبهات  قبيل  من  شعارات  ومرددين  
كما  "ارحل"   عليها  مكتوب  حمراء  والفتات  مدير"  خصو 
العالقة   مبطالبهم  احملتجون  رددها  التي  الشعارات  ذكر 
باحجي  جواد  العام  مديرهم  مع  احلوار  من  سنوات  بعد 
حاصرتها  التي  االحتجاجية  الوقفة  داخل  من  كلمة  ويف 
اهلل  خير  سعيد  شــدد  االدارة  ــل  داخ العمومية  الــقــوات 
على  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة  العام  الكاتب 
صمود  وحــيــى  الــســامــي  االحــتــجــاج  ملــنــع  نــقــابــتــه  رفــض 
اذى  نقابته  بذاتها  التي  باملساعي  مذكرا  املستخدمن 
التصعيد  لتفادي  الفالحة  وزير  مع  وبعده  العام  املدير 
معتبرا  تعبيره  حد  على  للسقوط  االيلة  املؤسسة  هده  يف 
النقابة  الوطنية  النقابة  ملسؤولي  الرمزية  الوقفة  أن 
مسلسل  بــدايــة  متثل  الفالحية  لالستشارة  الوطنية 
يدها  تنفض  ان  قبل  تفاديه  النقابة  حولت  تصعيدي 
املسؤول  وحمل  قوله   حد  على  املغشوشة  ــوارات  احل من 
تشهده  الذي  التصعيد  مسؤولية  الفالحة  لوزير  النقابي  
وشكايات  مبطالب  ــام  ت علم  على  ــه  ألن املــؤســســة   ــذه  ه

سوء  مبلفات  بينة  وعلى  العام  املدير  ظلم  من  املستخدمن 
منذ  املؤسسة  فيها  تتخبط  التي  الفساد  وشبهات  التسيير 

سنوات. 

الوطنية  للنقابة  االداريــة  اللجنة  أصدرته  بالغ  ويف 
من  االولــى  املرحلة  تقييمها  وبعد  الفالحية  لالستشارة 
اللحنة  املفتوحةحيت  التصاعدية  النضالية  املعركة 
والــفــروع  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــات  كــافــة  للنقابة  ــة  ــ االداري
لتضامنها  لها،  التابعة  املــوازيــة  والتنظيمات  اجلهوية 
الفالحية  لالستشارة  الوطني  املكتب  شغيلة  ومساندتها 
لكل  تقديرها  عــن  عــبــرت  كما  املــشــروعــة.  معركتها  يف 
الوطني  االضــراب  يف  ملساهمتهم  واملناضلن  املناضالت 
املقر  أمـــام  املنظمة  االحــتــجــاجــيــة  الــوقــفــة  اجنـــاح  ويف 
 04 يوم  الفالحية  لالستشارة  الوطني  للمكتب  املركزي 
استعملها  التي  الترهيب  بأساليب  2021.منددة  فبراير 
واشرافه  املذكورة،  االحتجاجية  الوقفة  ملنع  العام  املدير 
مبؤسسة  مــســبــوق  غــيــر  ــي  ــن أم ــزال  ــ إن عــلــى  الــشــخــصــي 
املصلحة  بسيارات  للمكتب  املركزي  املقر  واغالق  عمومية، 
مدير  تدخل  ــة   االداريـ اللجنة  العملواستنكرت  وقــت 
من  واملناضلن  املناضالت  ملنع  والــدعــم  البشرية  ــوارد  امل
الوسائل،  مبختلف  االحتجاجية  الوقفة  يف  املشاركة 
اإلساءة  أجل  من  الضمير  منعدمي  لبعض  تسخيره  وادانت 
على  الشغيلة  اصرار  عن  الشرفاء.معبرة  للمناضلن/ات 
دستور  يف  عليه  املنصوص  النقابي  احلــق  على  الــدفــاع 
لالستشارة  الوطني  املكتب  شغيلة  حقوق  وعلى  البالد 

املغشوش  لــلــحــوار  الــتــصــدي  على   ــدة  ــؤك وم الــفــالحــيــة، 
وزير  النقابة  املؤسسة.وحملت  هــذه  مخربي  ومواجهة 
واملــيــاه  الــقــرويــة  والتنمية  الــبــحــري  والــصــيــد  الــفــالحــة 
لالستشارة  الوطني  باملكتب  يقع  ما  مسؤولية  والغابات 
يتدخل  لم  إذا  بها،  األوضــاع  اليه  ستؤول  وما  الفالحية 
العام  مديرها  تهور  نتيجة  املؤسسة  هذه  إلنقاذ  عاجال 
وحماية  واحلكامة  الرقابة  مؤسسات  طالبت  كما  احلالي 
والصفقات  امللفات  يف  والتحقيق  بالتدخل  الــعــام  ــال  امل
للمكتب  احلــالــي  الــعــام  املــديــر  يــدبــرهــا  الــتــي  املشبوهة 
املفتوحة  معركتها  وملواصلة  الفالحية  لالستشارة  الوطني 
يف  تصاعدي  نضالي  تسطير برنامج  عن  النقابة  اعلنت 
خاللتنظيم  من  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  اطار 
للمكتب  ــزي  ــرك امل املــقــر  أمـــام  اخـــرى  احتجاجية  وقــفــة 
اخلميس  يــوم  بالرباط  الفالحية  لالستشارة  الوطني 
مقر  أمــام  احتجاجية  وقفة  تنظيم    2021 فبراير   18
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة 
يف  وعبر   2021 مارس   04 اخلميس  يوم  بالرباط  والغابات 
الرأي  لتنوير  صحفية  ندوة  تنظيم  عزمها  عن  البيان  ذات 
الوطني  املكتب  بقضية  الدولين  واملانحن  الوطني  العام 
والصفقات  بــه  الــعــام  ــال  امل ــدر  وه الفالحية  لالستشارة 
اللجنة  أكدت  كما  العامة  إدارته  تدبرها  التي  املشبوهة 
عن  الفالحية  لالستشارة  الوطنية  للنقابة  ــة  االداريـ
لتقييم  وقت  اي  يف  لالجتماع  مفتوحة  دورة  يف  استمرارها 

املتعن. واتخاد  تنفيذها  مت  التي  النضالية  اخلطوات 
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الثقافة  و التغيري يف نقد املهشد الغنايئ

الثقافية

الناقدة،  القراءة  الفن،إلى  على  الفنان،املعدود  يفتقر  حن 
واخلنادق  املتاريس  له  حتــددان  اللتن  املستبصرة،  ــقــراءة  وال
املفروض أن يناصرها، وهي خنادق اجلماهير الكادحة،ذات الوجوه 
فينكفئ  التغيير،  إلى  الرامي  البديل  الفن  بوصلة  الكاحلة،يفقد 
التنوير والتثوير مخّونا،مجّرما احلركات الثائرة.مدافعا عن تأبيد االستبداد،أصِل كل فساد..بل إنه يدين طالئع 
وهو ما دفع"السامي كمال الدين"،إلى أن يعنون أحد مقاالته ب 
))الثورة لم متّر على الشاشة.((،نشرته مجلة الدوحة)العدد:53.
السنة 2012. ص :04.(..واملفاِرق العجيب أن أولئك الذين تشبثوا 
بنظام حسنّي مبارك سرعان ما غيروا موقفهم بستن وثالثمئة 
درجة،نحو ما فعل تامر حسنّي،الذي حاول امتصاَص غضب شباب 
عنوانها  غنائية  مجموعة  الثوار،فأصدر  مع  والتصالَح  ))اللي جاي أحلى(( وصور فيلَم ))ُعَمر وسلمى((.الثورة، 
كانت  الرازق،التي  عبد  غادة  إلى  بالنسبة  نفَسه  القول  وقل 

من أشرس أعداء احلراك املصرّي،وعلى الرغم من ذلك كله ظلت 
أعمالها تغزو قاعات العروض.

وغيره  زعامة!!!،  "الزعيم"،بدون  إمــام،  عادل  نحوها  ونحا 
عامر.... الــبــارودّي،وفــاء  شعيب،شمس  يوسف،عفاف  )حسن 

والقائمة طويلة.
األنظمة  أن  أيضا  الفن،وواضح  مقولة"حيادية"  تهافت  واضح 
)املثقف(  إلــى)مــثــقــف(الــدولــة،أو  حتــّول)الــفــنــان(  الرجعية 
املوظف،ترهيبا و/أو ترغيبا. وهو يف حقيقته متثاقف ليس غير..
وإمنا املثقف هو ذلك الرؤيوّي،الذي يحدس ويخمن،فيفعل،ويدعو 

إلى الفعل،كما يقول لوح من ألواح ملحمة بالد الرافدين :
"وألخبرن بالدي عّمن رأى األعماق."

تامر  أقامه  حفال  املصرية،رافضة  اجلالية  رددته  ما  أبلغ  ومن 
سلطة...بيغني  مطرب  حسنّي  ))تامر  مصر:  حسنّي،نفسه،خارج 

للجيش والشرطة.((
إن الفنان املبدع َلذو حساسية "رادارية"،مرهفة ال تؤمن باملسخ 

)la reproduction والنسخ)إعادة اإلنتاج
والنفاق.. االختراق،والشقاق  القالع،ضد  ن  محصَّ كذلك  وهو 

يكابر،اليساِوم، وال يساَوم..يقاوم.
قول  أتــذكــر  املــتــواضــعــة  املــوجــزة،  املساهمة  هــذه  خــتــام  يف 
وغير  مــضــاَعــُف:عــادّي  العبقرّي  الفنان  عقَل  ــم:))ِإنَّ  أحـــدهـ
عادّي((..وللمقارنة اعتبر النقد العربّي أّن الشاعَر ما ُسّمَي كذلك 

إال ألنه )يشعر مبا ال يشعر به غيره(..
ال  التقدمّي  الفنان  أن  أؤكــد  فطن..هكذا  "شعر":  معاني  ومن 
العراقيل  وتضاعفت  العوائق  تواترت  مهما  أمنلة  قيد  ن  وتنامت املضايقات.ُيدجَّ
أما الذين يؤمنون ب"ال سياسية الفن"،فحسبهم أن الالتسييَس 

تسييٌس.

" الفنان وحركية الواقع االجمتاعي ّ"
االنسان  بها  عبر  وسائل  هي  الفنون 
الــفــرح كما  مــشــاعــره يف حلــظــات  عــن 
ــددت  ــع ت ــد  ــق ل  . احلــــزن  حلــظــات  يف 
ونقش  ورقــص  غناء  بن  الفنون  هــذه 
انها  مييزها  ما  ان  اال   ... وشعرومسرح 
فنون انسانية نابعة من اعماق االنسان 
امام  واستجاباته  انفعاالته  تختزل   ,
 , وهــدوئــهــا  عنفها  يف  الطبيعة  ــوى  ق
البشرية  الكائنات  مــن  غــيــره  ــام  وامـ
وما   . معها  يتصارع  او  يتعايش  التي 
الكائنات  من  غيره  عن  االنسان  مييز 
عن  التعبير  على  قدرته  هي   االخرى 
بشتى  واجلــمــاعــيــة  الــفــرديــة  الـــذات 
الطرق واالساليب الفنية التي ابتكرها 
خالل تاريخه الطويل . من خالل هذه 
الذي  املصير  اتناول  ان  ارتايت  املقدمة 
العصرية  املغربية  االغنية  اليه  الت 
واسفاف  انحطاط  من  اليه  وصلت  ,وما 
وابتذال . ولعل املتتبع يالحظ سيطرة 
واالنــاث  الذكور  من  النشاز  ــوات  االص
احد  فيها  يتوفر  ال  االصـــوات  هــذه   .
املساحة  وهي  الفنية  اجلــودة  معايير 
بن  التحليق  على  الــقــادرة  الصوتية 
الصوتية  ووضعياتها  املقامات   جميع 
ــاب االنــحــطــاط نــذكــر أ-  ــب . ومـــن اس
عبد  امثال  املبدعن  امللحنن  اختفاء 
احمد  والــبــيــضــاويــن  عــامــر  ــالم  ــس ال
وعبد  السقاط  الرحيم  وعبد  واملعطي 
تبقى  ما  ,وانسحاب  اجلــيــراري  النبي 
الفنية  الــســاحــة  خـــارج  االحــيــاء  مــن 
طفت  الكبار  هــؤالء  اختفى  .فعندما 
تتطاول  ــوه  وجـ الــفــنــي  املــشــهــد  عــلــى 
فلم  واالداء  والتلحن  التاليف  على 
انغام  على  تربى  الــذي  املستمع  تقنع 
  - تعال  حبيبي    - انت  االحمر-  )القمر 
فاالحلان   .  ) احلب  ومحراب   - الهاتف 
الفني  الى احلس  اليوم تفتقر  السائدة 
والطربي .اذ هي صراخ واصوات شبيهة 
صماء  قصديرية  اصوات  .انها  بالنعيق 
الكلمات   اما   . والوجدان  االذن  تــؤذي 
املوسيقى  ــع  م تنسجم  ركــيــكــة  فــهــي 
احمد  الراحل  كان  عندما   . الركيكة 
املوسيقى  قسم  على  مشرفا  البيضاوي 
يتوانى  ال  ــان  ك الوطنية   ــة  ــاالذاع ب

االبتذال  امــام  منيعا  سدا  الوقوف  يف 
امللحن  يف  يشترط  فكان   . املوسيقي 
املوسيقية  باملقامات   عارفا  يكون  ان 
املهنية  صــرامــتــه   . بــالــعــزف  ,وملما 
السالم  عبد  ــان  احل يقبل  ال  جعلته 
يكن  لم  عامرا  الن   . بداياته  يف  عامر 
ولم   , موسيقية  الــة  ايــة  على  يعزف 
باملوسيقى  اكادميية  معرفة  له  تكن 
البيضاوي  احمد  عهد  .يف  ومقاماتها 
ومدفوعة,  مدعومة  اصوات  اقصاء  مت 
 , االداء  معايير  فيها  تــتــوفــر  ال  اذ  
افق.  وبال  ضحلة  الصوتية  وطبقاتها 
تلك الصرامة املهنية كانت عنوان جيل 
الثمانينات  حتى  التاسيس  منذ  الرواد 
القوي  الصوت  يشترط  كان  فامللحن   .
الداء  املطلوبة  الصوتية  املساحة  ذا 
االغنية. ولم يكن يلحن اي نص شعري 
الصورة  ذات  املعبرة  فالكلمة   . زجلي  او 
عامال  كــانــت  واجلــمــالــيــة  الــشــعــريــة 
ظهرت  .هكذا  اللحن  جناح  يف  اساسيا 
املشهد  زينت  ونسائية   رجالية  اصوات 
بلخياط  الهادي  كعبد  والغنائي  الفني 
ومحمد  احلياني  ومحمد  والــدكــالــي 
مغنيا  كان  الذي  جيمي  والطاهر  علي  
رائعته  ننسى  )ال  مــبــدعــا  ومــلــحــنــا 
ــوات  االصـ ومـــن    ... ؟(  تــذكــريــن  اال 
وسميرة  سميح  نعيمة  برزت  النسائية 
بلمليح  رجاء   و   جالل  وعزيزة  سعيد 
املستوى  تدني  ب-  قيصر....  وسمية 
املستوى  لتدني  راجع  لالغنية  الفني 
 . الكلمات   وكتاب  امللحنن  عند  الفني 
الفني  احلقل  يف  الــرداءة  انتشرت  لقد 
بلغ  لقد  ج-   . نفسه  احد  يسائل  ولم 
ــاط الــفــنــي احلــضــيــض حن  ــط ــح االن
وزيــر  يــد  يف  االعـــالم  وزارة  اصبحت 
رئيسا  فعن   ) الــوزارات  ام   ( الداخلية 
من  قــادمــا  شخصا  والتلفزة  لــالذاعــة 
باملجال  له  عالقة  ال  الداخلية  وزارة 
من  اولى  االمني  الهاجس  .فكان  الفني 
بدات  الفترة  هذه  يف   . الفني  الهاجس 
الزبونية والرداءة تغزوان املشهد الفني 
. د- من اسباب تقهقر االغنية املغربية 
التسجيل  لــشــركــات  الــعــنــان  ــالق  اطـ
 , اخلاصة . فهي تبحث عن الربح فقط 

احترام  وال   , الفني  املستوى  يعنيها  وال 
املشهد  املال  غزا   هكذا   . املستمع  ذوق 
الفني .فمن له مال او شيئ اخريعرضه 
الفني  امليدان  . كما اجتاح  يصبح جنما 
عازفون اصبحوا- بقدرة قادر- ملحنن 
هذه  ــارض  اع ال  انــا   ... كلمات  وكتاب 
.فعمرهذه  السمجة  الفنية  الظواهر 
اخللود  لها  يكتب  قصيروال  التفاهات 
اختفاء  فبعد   . لالصلح  البقاء  وامنــا 
طفت   ) وحلنا  صوتا   ( الوازنة  االسماء 
)فنية(  فقاعات  الساحة  سطح  على 
احلضيض  الى  املغربية  االغنية  قادت 
يكتب   ) مينوت  )كوكوت  جيل  ,وظهر 
 5  .) ايــام  خمسة   ( يف  ويغني  ويلحن 
االنتشار  من  ــرداءات  ال هذه  مكن  ما   –
بــســرعــة الــقــنــوات الــعــامــة واخلــاصــة 
 . االنترنيت  وفضاء  العربية  واحملطات 
الوجوه)اجلميلة(  على  تراهن  هي  اذ 
املشهد  النقاذ  مقترحات   *  . اجلديدة 
من  بــد  ال  العامة  الـــرداءة  مــن  الفني 
من  العمومي  القطب  يف  النظر  اعــادة 
توفير   -  1 املــقــتــرحــات  بــعــض  خـــالل 
حتت  )غنائية(  وفنية  ثقافية  برامج 
الغث  بن  مييزون  اكفاء  اساتذة  اشراف 
عن  مــســؤولــن  تعين   -  2  . والــســمــن 
وفنية  علمية  كفاءة  لهم  الفني  القسم 
االمني  الهاجس  سلطة  من  والتخلص 
للهاجس  االسبقية  واعــطــاء  ورمـــوزه 
العادة  قناة  تخصيص   -  3  ... الفني 
عرض االعمال الفنية اخلالدة )اغاني 
بقناة  شبيهة   ) مسرحيات   , ,سهرات 
)روتانا كالسيك( . عندما حتدثنا عن 
بن  حميد  الفنان  روح  استحضر  الكبار 
لقد   . )رموش(  رائعة  صاحب  ابراهيم 
قصيدة  تلحن  يف  ابراهيم  ابــن  جنح 
الـــروح(  ــا حــبــيــب  ي او  ــاء  ــق ل ــة  ــاع )س
ناجي  ابــراهــيــم  والــطــبــيــب  لــلــشــاعــر 
. وهي نفس   ) شاعر قصيدة) االطالل 
السنباطي  التي حلنها رياض  القصيدة 
ان  وللمستمع   . العود  الة  رفقة  وغناها 
اد  الــذي  ابراهيم  ابن  حلن  بن  يقارن 
رفيع  جمالي  وبحس  اقــتــدار  بكل  ته 
الذي  اللحن  وبن  صفاء  فوزية  الفنانة 
 . القصيدة  السنباطي  ريــاض  وضعه 

نورالدين موعابيد

إىل روح ضحااي املصنع اليسء الذكر
بوجمعة بنطويهر

  الرطابي عبد الكرمي

موت ورغيف
كادحة

مثل منلة
حتفر صخرة

من أجل لقمة.
كالعادة

قامت تسعى
وقت الصرمي
تبيع الشقاء

مقابل الرغيف.
صراخ الصغير

أربكها
يطلب الدفء

يريد حضنا
حضن أمه

ضمته ضمة

أهدته قبلة
مهدئة

وعدته بهدية
يف املساء.

جّرت ساقا
متعبة

مضت نحو املجهول.
والقدر ماكر

واملوت متربص
يسخر

يف مصنع املوت
والشقاء.

واملاء قاتل
يسرق احللم.. والوعد

والروح املعذبة.
لون اخلبز أسود

والعناق
لون احلزن أسود

والفراق.
صور تكسرت

والفقاعات
واجلثث تطفو

فوق املاء
ماتت املسكينة

ماتت غرقا
بأي ذنب أغرقت؟

والصغير واجما
يتحسس

خده
يبحث عن قبلة

ينتظر الهدية
جثة أمه.
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منظومة  يف  مــحــوريــة  مــكــانــة  الــشــغــل  يف  احلــق  يحتل 
أساسي  واجتماعي  اقتصادي  حق  يعتبر  إذ  اإلنسان  حقوق 
ما  وهــذا  احلقوق،  بباقي  اإلنسان  متتع  بدونه  يستحيل 
 23 )املادة  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  أهم  عليه  تنص 
الدولي  العهد  من   6 املادة   – اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
والثقافية(.  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص 
والقوانن  واملعاهدات  االتفاقيات  كل  من  الرغم  على  أنه  إال 
يف  والفقر  والهشاشة  البطالة  دائرة  تزال  ال  ذكرناها  التي 
اللواتي  النساء  صفوف  يف  خاصة  مستمر  تزايد  يف  املغرب 
وهو  والتهميش  العطالة  واقــع  بفعل  ســوءا  وضعهن  يــزداد 
التاجي  الفيروس  اجتياح  بعد  كبير  بشكل  بارزا  أصبح  ما 
السلطات،  لها من طرف  وما صاحبه من تدبير سيء  للمغرب 
النظام  زالـــت  ال  الــتــي  الرجعية  ــار  ــك األف بفعل  ســـواء  أو 
املجتمع  داخل  تنشرها  املتطرفة  التيارات  وبعض  السياسي 

املغربي.
يف  التشغيل  مجال  يف  العمومية  السياسات   •  

: ابملغرب  النساء  صفوف 

التشغيل  مجال  يف  سياسات  عدة  املغربية  الدولة  نهجت 
املتعدد  "الــتــمــكــن  "بــرنــامــج  ك  ــرأة  ــامل ب عــالقــة  لــهــا  الــتــي 
 ،2008 سنة  النوع"  على  املبني  العنف  ملناهضة  القطاعات 
إكــرام"  للمساواة  احلكومية  "اخلطة  ب  يسمى  ما  وأيضا 
موزعة  إجــراء  و156  هــدف   24 تشمل  التي   2012-2016
للتمكن  املندمج  الوطني  "البرنامج  إطالق  و  مجاالت   8 على 

."2030 أفق  يف  للنساء  االقتصادي 
هناك  أن  يعتقد  قد  البراقة  العناوين  لهذه  والــقــارء   
من  النساء  لتمكن  املخزنية  للدولة  حقيقية  إرادة  فعال 
احلقيقية  للخلفيات  الــقــراءة  أن  حن  يف  اجليد،  الشغل 
هو  منها  الــهــدف  أن  سيتبن  الطبقية  الــســيــاســات  لــهــذه 
والنساء  عامة  بصفة  ــراء  األجـ وســط  الهشاشة  تكريس 
آالف  تكوين  هو  الهدف  وأيضا  خاصة  بصفة  املشتغالت 
فقط  لهن  تسمح  مبا  مــحــدودة  تقنية  بإمكانيات  النساء 
ساعات  وعــدد  منخفضة  بــأجــور  للباطرونا  باالشتغال 
املندمج  الوطني  للبرنامج  احلقيقي  الهدف  فمثال  كثيرة، 
اخلريجات  عدد  مضاعفة  هو  للنساء  االقتصادي  للتمكن 
لن  املؤسسات  هــذه  أن  واملــعــروف  املهني  التكوين  مــدارس 
إلى  يتحولوا  ألن  فقط  تكفيهم  التي  املهارات  سوى  له  تقدم 
املؤسسات  هاته  أن  أي  والباطرونا  البورجوازية  يد  يف  آالت 

وجه. أكمل  على  يستغلوا  ألن  ستؤهلهن 
سوق  يف  النساء  وضعية  حول  وإحصائيات  معطيات   •  

: لشغل ا

جد  أوضاع  أعاله  إليها  املشار  الطبقية  السياسيات  نتج 
الصادرة  الرسمية  التقارير  حتى  تبن  إذ  وخطيرة  كارثية 
ســوق  يــخــص  فيما  للتخطيط  الــســامــيــة  املــنــدوبــيــة  عــن 
بن  ما   3،3% ب  البطالة  معدل  ارتفاع  عن  باملغرب  الشغل 
سوق  خارج  النساء  عدد  أن  أضافت  كما  و2020   2019 سنة 
مجموع  مــن   79،2% يــعــادل  مبــا  مليون   10،7 بلغ  الشغل 
العدد  ويبلغ  فوق،  فما  سنة   15 العمر  من  البالغات  النساء 
مليون.  13،6 سنة(   15 )فوق  النشيطات  للنساء  اإلجمالي 

تتسم  الشغل  سوق  اجتاه  النساء  وضعية  يخص  وفيما 
صفوفهن  يف  النشاط  معدل  بلغ  حيث  االقتصادي  بالضعف 
جتذر  كما  سنة،  خالل   21،9% مقابل   2020 سنة   20،8%
 2،4 جند  مشتغل  نشيط  مليون   10،5 بن  من  أنه  اإلشــارة 
مقابل    2020 سنة   22،7% أي  فقط  نساء  منهن  مليون 

.23،5% 2019 أي  %2،6 سنة 

مبقدار  انخفض  النساء  عند  الشغل  معدل  أن  أضافت  كما 
 19,5% مقابل   2020 سنة   17،5% بن  مئويتن  نقطتن 

يرتفع  للنساء  الشغل  معدل  أن  ــرزت  أب كما   ,2019 سنة 
فوق  فما  سنة   45 من  ابتداء  يتراجع  ولكنه  السن  بارتفاع 
 )2019 سنة  خالل   3,9  % )مقابل   76,% إلى  انتقل  حيث 
إلى   سنة  و24   15 بن  ما  العمر  من  البالغات  للنساء  بالنسبة 
سنة   45 يبلغن  للواتي  بالنسبة   )%7،19 18,8)مقابل    %
النساء  لدى   )%23,8 )مقابل   %20,8 مسجال  فــوق،  فما 
)مقابل   23,6% و  سنة  و34  بن25  ما  أعمارهن  املتراوحة 
35 و44 سنة. 26%( لدى النساء املتراوحة أعمارهن ما بن 

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

.2020 سنة  خالل 

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

شهادة(.  أية  على  يتوفرن  ال   )%58,5(

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

املشتغالت. النشيطات  مجموع 
يشتغلن   )%35,3( املشتغالت  النشيطات  ثلث  من  أكثر 
والصيد.  الغابة  الفالحة،  يف  يدويات  أوعامالت  كعامالت 
املهن  عــامــالت  أو  فــالحــات،  غير  يــدويــات  كعامالت   14  %
أو  كحرفيات   %11,3 كمستخدمات   12,4  % الــصــغــرى، 
أو  كأطرعليا   %8,8 احلرفية  املهن  يف  مــؤهــالت  عــامــالت 
املشتغلون  مجموعة  ضمن  و%7,8  احلـــرة،  املهن  أعــضــاء 

السمك،الغابيونوالقناصون. الفالحيون،صيادو 
بطالة  وضعية  يف  النساء  حجم  بلغ   ،2020 سنة  خالل 
اإلجمالي  احلجم  من   %29,7 بنسبة  أي  امــرأة  ألف   439
النساء  صفوف  يف  أكثر  متفشية  البطالة  وتبقى  للعاطلن. 
إلى%  لديهن  البطالة  معدل  يصل  حيث  الرجال،  مع  مقارنة 
لدى  و%11,3   )2019 سنة  خــالل   %11,1 15,6)مقابل 
املسجل  البطالة  معدل  أن  كما   .)%7,2 )مقابل  الرجال 
على  الــرجــال،  لــدى  نظيره  ضعف  يــقــارب  بــاملــدن  لديهن 

و%13,2.  %23,3 التوالي 
يقل   )%76,9(  10 بــن  مــن  عــامــالت  نساء   7 مــن  أكثر 
 )%82,6(  10 بــن  مــن   8 مــن  وأكــثــر  سنة   35 عــن  عمرهن 

شهادة. على  يتوفرن 

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

للرجال(. 
للنساء: الشغل  فرص  لتوفري  اإلصالحات  وهم   •  

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

. منوذج(  بالتعاقد  )التشغيل 
اخلاص  بالقطاع  العامالت  النساء  لوضعية  أيضا  نشير 
تتصف  أنها  املهيكل  غير  والقطاع  والفالحي(  )الصناعي 

مدونة  مقتضيات  تطبيق  غياب  عــن  ناهيك  بالكارثية 
القانونية  العمل  ساعات  يف  زيادة   – االجور  )تقليص  الشغل 
حماية  غياب   - الصحية  والتغطية  العمل  عقود  غياب   –
الذي  الشيء   )... االمومة  حماية  غياب   – العمل  يف  النساء 
برز بشكل واضح خصوصا بعد اجتياح فيروس كورونا املغرب 
العامالت  تعيشه  الذي  املرير  والواقع  املستور  كشف  الذي 
الصناعي  القطاع  عامالت   - شتوكة  عامالت  )حالة  يوم  كل 

البيضاء...(. بالدار 
          •  راهينة الحزب العمايل الثوري:

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

العاملة. املرأة  وضعية  هو  همهم  وآخر  انتخابي، 
مما يطرح راهنية بناء حزب الطبقة العاملة الذي يسعى 
مؤمتره  يف  عنه  ــالن  اإلع إلــى  الدميوقراطي  النهج  حــزب 
االعتبار  لــرد  أساسيا  عامال  سيشكل  البناء  هــذا  املقبل، 
املسؤولية  مــواقــع  تبوئها  على  والــعــمــل  العاملة  لــلــمــرأة 
فكونه  بوضعيتها،  احلقيقي  االهتمام  عن  ناهيك  والقيادة 
ونظرية  للتحليل  كمنهجية  بــاملــاركــســيــة  مــؤطــر  حــزب 
شعارها  تطبيق  إلــى  جــاهــدا  فسيسعى  الــثــوري،  للتغيير 
حترر  دون  ملجتمع  حتــرر  ــدة"ال  ــال اخل منطلقاتها  ــدى  إح

الطبقي. بعدها  النسائية  القضية  وإعطاء  نسائه" 

الرامي  عزيزة  الرفيقة  نستضيف  أن  الدميقراطي  الهنج  جريدة  تحرير  هيئة  يف  يسعدان 
مناضلة قيادية يف صفوف شبيبة الهنج الدميقراطي والقطاع النسايئ،هي ايضا مناضلة 
يف العديد من االطارات الجماهريية ومضهنا الجامعة الوطنية للتعلمي التوجه الدميقراطي.
فرمحبا برفيقتنا لتقدم لقراءان ما الوضع الذي تعيشه النساء مع تحدايت واقع التشغيل يف 

بالدان.
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28 شهيدة وشهيد يف يوم واحد قي احد  سقوط 
كعامالت  عملهم  يؤدون  وهم  طنجة  مدينة  اقبية 
للقطاع  املنتمية  االنتاج  وحدات  احدى  يف  وعمال 
او قطاع الشغل يف الظالم. ليست هذه  الغير مهيكل 
هذا  منفردة.  حالة  او  استثناء  االنتاجية  الوحدة 
له  احلقيقة  يف  هو  مهيكل  بالعير  املعروف  القطاع 
النظام  وهــذا  لها  ويخضع  حتكمه  وقوانن  نظام 
الصمت  يؤطره  املافيا  بنظام  بعيد  حد  الى  شبيه 
والنار. احلديد  بقوة  احملمية  واالســرار  والسكوت 
العامالت  عدد  هو  كم  القطاع؟  هذا  حجم  هو  كم 
مع  فيه  االنتاج  وحــدات  عالقة  هي  ما  والعمال؟ 
القطاع املهيكل اخلاص والعمومي؟ ما هي االنشطة 
تشتغل  وكيف  القطاع  هــذا  اربـــاب  يزاولها  التي 
على  االجابة  القطاع؟  هذا  يف  االقتصادية  الدورة 

الدولة. مثل هذه االسئلة تعتبر من اسرار 

جيدا  وتعلم  القطاع  هذا  جيدا  تعرف  والدولة 
كيف يشتغل ومن يتحكم فيه. انها تتخذ تدابيرها 
هذا  وجود  االعتبار  بعن  اخذا  سياساتها  وتخط 
التشغيل.  قضية  املثال  سبيل  على  فلنأخذ  القطاع. 
 70 بن  يشغل  القطاع  هــذا  بــأن  يقدر  من  هناك 
رقم  طبعا  وهذا  العاملة  اليد  من  املائة  يف   80 الى 
االختيارات  فشل  حقيقة  على  يعري  ألنه  مهول 
بالنموذج  تسميه  مــا  او  للدولة  االستراتيجية 
االقتصادية  االخــتــيــارات  هــذه  ان  االقــتــصــادي؛ 
ميكنها  ال  السنوية  املالية  وقوانن  االستراتيجية 
اليد  من  املائة  يف   20 من  ألقل  إال  الشغل  توفر  ان 
وهذه  الفرضية  هذه  نرجح  يجعلنا  وما  العاملة. 
اعلنت  يوم  كورونا  جائحة  كشفته  ما  هو  االرقــام 
باالعتماد  الشامل  الصحي  احلجر  تطبيق  الدولة 
وجــدت  ساعتها  الصحية.  الــطــوارئ  قــانــون  على 
الساحقة  االغلبية  توقف  امــام  نفسها  الــدولــة 
حجم  وانــكــشــف  مهيكل  الغير  الــقــطــاع  ألنشطة 
امام  الدنيا.  حدوده  ويف  الضروري  للدعم  احلاجة 
غير  بانها  تعترف  ان  الدولة  اضطرت  احلاجة  هول 
التي  احليوية  املطالب  الى  االستجابة  على  قادرة 
حتمي من اجلوع واملرض واملوت الن االرقام تتجاوز 

فقير. مليون   20

مهيكل  الغير  القطاع  هــذا  تستعمل  الــدولــة  ان 
تطلق  وفيه  الطبقية  التناقضات  ضبط  وهوقطاع 
وهذه  مصاحلها  وتنمي  تغتني  اجتماعية  فئة  يد 
تشغل  مشاريع  يخلقون  الذين  جميع  هي  الفئة 
الصغيرة  البرجوازية  من  فئة  انها  اشخاص  بضعة 
محكومة  ونعمتها  املخزن  مع  املصالح  مرتبطة  الرثة 
القاعدة  هــي  الفئة  هــذه  الــدولــة.  اجــهــزة  برضى 
العبيد  مالكي  دور  تلعب  وهي  للنظام  االجتماعية 

االحتكاري. الراسمال  لصالح  العبيد  مروضي  او 

باخرة  فئران  تعتبر  االجتماعية  الفئة  هــذه 
يعطي  مــن  اول  هــم  انهم  الــكــمــبــرادوريــة؛  الــدولــة 
وعموم  العاملة  الطبقة  قلب  يف  يعتمل  ما  اشــارة 

الكادحن.

من وحي األحداث

ارابب الكاراجات واالقبية هم 
فرئان الربجوازية الكمربادورية

التيتي  الحبيب

ها هو الرقم الرسمي للفقراء باملغرب

الرسمي  الناطق  من  بــالغ  يف  جــاء  مما 
امللك  تـــرأس  حــول  امللكي  القصر  بــاســم 
ملجلس وزاري بفاس يوم 11 فبراير ما يلي:

- اإلطار يعد  القانون  أن مشروع  "" كما 
لتنفيذ  املرجعي  واإلطار  األساسية  اللبنة 
الرؤية امللكية السديدة يف مجال احلماية 
النبيلة  األهــداف  وحتقيق  االجتماعية، 
دعم  مقدمتها  ويف  جاللته،  حددها  التي 
وحتقيق  املغربية،  لأسر  الشرائية  القدرة 

االجتماعية. العدالة 

حتديد  ــى  إلـ املـــشـــروع  ــذا  هـ ويــهــدف 
املـــبـــادئ واألهـــــداف املــرتــبــطــة بــإصــالح 
خالل  االجتماعية،  احلماية  منظومة 
اخلمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة 
واجلماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت 
العمومية والقطاع اخلاص واملجتمع املدني 
ومختلف الهيئات العامة واخلاصة األخرى 
واملواطنن، لتحقيق هذه األهداف املتمثلة 

أساسا يف ما يلي :

األساسي  اإلجباري  التأمن  تعميم   •
و2022،   2021 سنتي  خــالل  ــرض  امل عــن 
التأمن  هذا  من  االستفادة  بتوسيع  وذلك 
املعوزة املستفيدة من نظام  الفئات  لتشمل 
والعمال  املهنين  وفئات  الطبية،  املساعدة 
املستقلن واألشخاص غير األجراء الذين 
سيتمكن  حيث  خاصا،  نشاطا  ميــارســون 

التأمن  22 مليون مستفيد إضايف من هذا 
ــة  واألدويـ الــعــالج  تكاليف  يغطي  الــذي 

واالستشفاء"

يف التعليق
اســرار  من  والفقراء  الفقر  حجم  كــان 
االمر  لكن  كورونا.  جائحة  قبل  ملا  الدولة 
االحصائيات  وبــدات  الفــت  بشكل  تغير 
تتسرب تدريجيا واحلجاب ينزع عن واقع 
املنحازون  عنه  ويتكلم  املغاربة  يعيشه 
حاولوا  وكلما  والــفــقــراء  الشعب  ملصالح 
واتــهــمــوا  اال  كــمــيــة  ــرات  ــدي ــق ت ــدمي  ــق ت

باملبالغة والعدمية وحتى العداء للوطن.

رسميا  اخــبــارنــا  يــتــم  ــبــالغ  ال هـــذا  يف 
نظام  من  املستفيدة  املعوزة  الفئات   " ان 
والعمال  املهنين  وفئات  الطبية،  املساعدة 
املستقلن واألشخاص غير األجراء الذين 
يعيشون  من  وهم  خاصا"  نشاطا  ميارسون 

الفقر  و  املذقع  والفقر  الفقر  عتبة  تخت 
هؤالء  املناسباتي..كل  الفقر  حــاالت  او 
ان  علمنا  واذا  نسمة.  مليون   22 يشكلون 
 36 ب  اليوم  تقدر  املغرب  ساكنة  تعداد 
الى  تصل  الفقراء  نسبة  فان  نسمة  مليون 
يف  املغرب  تضع  فاضحة  نسبة  وهي   61%
ذيل الدول ملا يتعلق االمر بالترتيب حسب 

مستوى املعيشة ومعايير جودة احلياة.

عند  تستعمل  االحصائيات  كانت  فاذا 
اجل  من  االرقــام  انطاق  كتقنية  البعض 
 " كحقائق  تظهر  ــام  واالوهـ الكذب  جعل 
رغم  ايدينا  بن  الذي  الرقم  فان  علمية" 
على  حتفظات  من  تقدميه  ميكن  ما  كل 
طريقة بلورته فانه رقم غير قابل للمسخ 
الواقع.  لتجميل  استغالله  او  التنقيص  او 
ان  ونــقــول  لــذلــك ســنــأخــذه على عــالتــه 
اقل  على  يشكلون  ببالدنا  والفقراء  الفقر 

22 مليون نسمة. تقدير 

احلبيب التيتي 

القمة العاملية للشعوب، نضال متواصل
على  للشعوب  العاملية  القمة  ــدرت  أص
 2021 فبراير  شهر  بداية  اجتماعها  اثــر 
ــن املــطــالــب ومــن  بــرنــامــجــا  ملــجــمــوعــة م
االهتمامات املباشرة خلدمة نضال الشعوب 
املكافحة ضد هيمنة االمبريالية واالنظمة 

الرجعية.

القوى  ستمكن  البرنامج  هــذا  دراســـة 
النضال  منحى  يف  الــســيــر  ــن  م املــنــاضــلــة 

املشترك وببوصلة التقائية. 

الصعيد  على  للنضال  أولوياتنا   - اواًل 
الوطني واإلقليمي والدولي.

سيما  ال  الفور،  على  للجميع  اللقاح   -  1
للفقراء يف نصف الكرة اجلنوبي.

ومياه  الصحي  ــذاء  ــغ ال ضــمــان  إن   -  2
كسلعة(.  )واآلن  كحق  للجميع  الــشــرب 
والدفاع عن السيادة الغذائية والنضال من 
حتفز  التي  العامة  السياسات  تبني  أجل 

الفالحن وتدعمهم يف إنتاج الغذاء ؛

3 - الدفاع عن احلق يف العمل واحلق يف 
تنظيم العمال ؛

ــل األســاســي  ــدخ ال ــن  ــاع ع ــدفـ والـ  -  4
الشامل؛

احلــمــايــة  بــســيــاســات  واملــطــالــبــة   -  5
االجتماعية  احلقوق  وضمان  االجتماعية 

من جانب الدول ؛

املــالــي  ــال  املـ رأس  عــلــى  الــســيــطــرة   -  6

للدول  العامة  الديون  وإلغاء  واملضاربة. 
الفقيرة وفرض الضرائب على املليارديرات ؛

التي  الشعوب  مع  الدائم  والتضامن   -  7
كولومبيا  )مثل  أراضيها  يف  احلرب  تواجه 
واليمن  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 

وفلسطن وسوريا( .

دائمة  حملة  وتفعيل  التضامن   -  8
لــلــمــطــالــبــة بــحــريــة جــمــيــع الــســجــنــاء 

السياسين .

واجلرائم  البيئية  األزمة  واستنكار   -  9
التي تؤثر على قطاعات واسعة من السكان 

يف مختلف أنحاء العالم ؛

احلقوق  أجل  من  الدائم  والنضال   -  10
الهجوم  ملواجهة  كوسيلة  الدميقراطية 

وإصدار  العسكرية،  واالنقالبات  اجلديد، 
التعبئة  تــعــوق  الــتــي  القمعية  الــقــوانــن 

اجلماعية . 

11 - القيام بحمالت دائمة ضد عمليات 
ــدن  امل ــي  ــ أراض تشغل  الــتــي  األســـر  طـــرد 

والريف. 

اإلنفاق  لــزيــادة  الــدائــم  الشجب   -  12
يف  األول  املقام  ويف   ، للحكومات  العسكري 
الشمال، يف نفس الوقت الذي تخفض فيه 

اإلنفاق االجتماعي.

13 - مناقشة املقترحات يف بلداننا ومع 
املنظمات األخرى حول ضرورة وضع برنامج 
شعبي متوسط األجل يتضمن حلوال على 

الصعيد الوطني ألزمة الرأسمالية.


