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املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

الثمن  4 :دراهم

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :احلسني بوسحابي

العامالت الزراعيات ،تهميش واستغالل

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :عبد هللا السامي

وهشاشة عمقتها اجلائحة

كلمة العدد

واجبنا أمام أوضاع الجماهري الشعبية

تــســارع الــدولــة املغربية يف املــزيــد من
تــشــريــع قــوانــن وســيــاســات رجــعــيــة ،يف
مختلف املــجــاالت .وتستمر األزمـــة يف
تعمقها ،واستحالة اخلروج منها يف األمد
املــنــظــور .لقد أطلقت الــدولــة املخزنية
ســلــســلــة تــشــريــعــاتــهــا الــطــبــقــيــة بعدما
حسمت حكومتها الرجعية يف ضرب احلق
يف اإلضراب يف الوظيفة العمومية والقطاع
اخلاص ،أجهزت أيضا على ضمان احلق يف
التقاعد ،ولــم ترفع التمييز يف األجــور
بني العاملني يف القطاع الفالحي والقطاع
الــصــنــاعــي .كــمــا حتــــاول نــفــس الــدولــة
املخزنية أن جتعل مــن قــانــون التعاقد
أمــرا واقعا ال يرتفع .إنها سلة كبيرة من
القوانني والسياسات التي تفرضها الدولة
لتنظاف إلى قوانني اإلجهاز على الوظيفة
العمومية وضرب احلق يف التعليم وحتلل
الدولة من مسؤولياتها يف قطاع الصحة
والسكن واحلق يف التشغيل...
لم تكن احلكومة الرجعية لتتورع أو
تتردد أمــام "شركائها" االجتماعيني أو
السياسيني ،بل أقدمت على خطواتها يف
تنفيذ صارم لتوصيات املؤسسات املالية،
وبانتهازية مكشوفة الستغالل أجــواء
اجتياح وباء كوفيد -19وما نتج عنه من
تطبيق قوانني احلجر الصحي وقوانني
الطوارئ .هذه األخيرة التي حتولت إلى
فرض حالة استثناء وحالة طوارئ عامة
ليال ونــهــارا ،تالحق وتقمع كل األصــوات
التي تئن حتت وطأة احلاجة من عامالت
وعمال يف الوحدات اإلنتاجية الصناعية
والفالحية ،ويف األحياء الشعبية وأحزمة
الفقر حيث ارتفعت وثيرة احتجاجات
الكادحات والكادحني

.

وحــتــى تكمل األزمــــة دورتــهــا مــا بني
االقتصادي واالجتماعي ،كان لزاما على
"الفاعل السياسي" أن يرتب كل مسوغات
وتبريرات ميكن متريرها لضمان السلم
االجــتــمــاعــي املــفــتــرى عليه .فتسابقت
أحـــــزاب األغــلــبــيــة وأحـــــزاب املــعــارضــة
البرملانية نحو تسويق االستثناء املغربي
وريادته يف التصدي للجائحة ،وهي تعلم
بأن أرقام اخلسائر يف األرواح كما اخلسائر
املادية يف بالدنا ،ال حصر لها وهي عكس
ما كانت تروجه قنوات اإلعالم املخزنية.
كما أنها نفس األحــزاب املخزنية ،تعلم
يف الواقع بأن املغرب شكل االستثناء فعال
يف حجم القمع واملــنــع وحــرمــان غالبية
اجلماهير الكادحة من الوصول إلى قوتهم
اليومي...
مل ــاذا متكن الــنــظــام مــن الــهــجــوم على
املــصــالــح احلــيــويــة للجماهير الشعبية
والــطــبــقــة العاملة ألـــم تــكــن هــنــاك
مقاومة؟ ذلك يعود بنا إلى مقولة موازين
ال ــق ــوى ،لــكــن يف واقــــع احلــــال ،لــم يكن
النظام بقادر على بسط نفوذه ومتكنه
مــن اإلجــهــاز عــلــى حــاجــيــات اجلماهير
الشعبية ،ألنه أقوى وأن جبهته الداخلية
متينة .لكن هــذا قد حصل ألن املقاومة
الشعبية رغم صمودها ،فهي غير منظمة
ولم يكن لها شعار واحد يوحدها لفرض
ميزان قــوى آخــر يف الشارع العام .وألنها
أيــضــا ضعيفة يف تشتتها ويف فقدانها
ألدوات الصراع ،يف الواجهة االجتماعية
حيث انكمشت قيادات املركزيات النقابية
وتركت العامالت والعمال يف مواجهة غير
متكافئة مــع الترسانة القمعية وجشع
الباطرونا .ناهيك عن فقدانها للمعبر

؟

السياسي الطبقي ،أي احلــزب املستقل
للطبقة العاملة ،السالح السياسي لقيادة
املعارك الطبقية وتنظيم صفوف جبهات
النضال

.

إن ه ــذه الــوضــعــيــة غــيــر املــقــبــولــة يف
اســتــمــرارهــا مــن النيل مــن مــا تبقى من
مكتسبات اجتماعية ويف مــجــال فرض
حرية التعبير والتظاهر ،تفرض على
الــقــوى املــنــاهــضــة لــلــمــخــزن أن تنتفض
على ذواتها وتتحمل املسؤولية يف قيامها
بالواجب ،من أجل أن ينعم شعبنا باحلرية
واملساواة والكرامة والعدالة االجتماعية

.

كما أن نفس الوضعية ويف شموليتها
تشكل نـــداء حقيقيا ملــجــمــوع مكونات
اليسار املاركسي ،للعمل على ممارسة نقد
ذاتي عملي والتوجه مباشرة نحو عمليات
إعــــادة بــنــاء الــــذات عــلــى أس ــس فكرية
ومرجعية واضــحــة وبــخــطــوات وحدوية
متكنها من بناء احلــزب املستقل للطبقة
العاملة

.

هــذه املهمة حتظى مبــركــزيــة كبيرة
يف أوساطنا ،وهي تعتبر اليوم وأكثر من
أي وقــت مضى يف رأس جــدول األعــمــال،
وهي من أقــوى الدواعي لتطوير النضال
الشعبي وتــأطــيــره ،وإلطـــاق دينامية
فكرية وتنظيمية عامة ،تكون محصلتها
االنخراط العملي يف اإلعالن عن تأسيس
احلزب املستقل للطبقة العاملة يف بالدنا

لــقــد اعــتــبــرنــا مــدونــة الــشــغــل انــتــصــارا لنا
وظننا أنها ستساهم في فرض احترام حقوقنا
كــعــمــال/ات ،لــكــن وبــعــد أشــهــر مــن تنزيلها
نفاجأ بأن الباطرونا لم تعرها أي اهتمام

كل اإلدانة للقمع الوحشي
لألستاذات واألساتذة
العامالت الزراعيات بني حياة
التهميش وقساوة االستغالل
حصيلة احلراكات الشعبية
منذ  10سنوات في املغرب

2

6

11

.

ذلــك هــو سبيلنا النــتــزاع املــزيــد من
املكتسبات لصالح جماهير شعبنا ،والتقدم
يف سيرورة بناء تنظيمات الدفاع الذاتي
للجماهير لتحقيق التحرر والدميقراطية
على طريق االشتراكية

.

املرأة العاملة في تونس
وجدلية احلضور والغياب في
احلركة النقابية
السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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كل اإلدانة للقمع الوحيش لألستاذات واألساتذة

تعرضت الوقفات االحتجاجية لألستاذات واألســاتــذة
الذين فرض عليهم التعاقد يومي  16و  17مارس احلالي
لهجوم وحشي من طرف مختلف األجهزة القمعية املدججة
بالعصي التي انهالت على أجساد هذه الفئة املوكولة لها
تربية وإعداد أجيال الغد .ومن اجل إحلاق املزيد من الضرر
بهم واإلمعان يف دوس كرامتهم ،استقدمت السلطات املخزنية
مجموعات من البلطجية وأعوان السلطة لتنفيذ هذه املهمة
الــقــذرة يف حــق هــذه النخبة الشريفة للمجتمع .كما أن
وقفة مربيات ومربيي التعليم األولي ،املنتمني إلى اجلامعة
الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي ،عرفت بدورها قمعا
شرسا

القمعية املخزنية.

 -يعتبر أن معركة األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

 يدعو كل القوى الدميقراطية واحلية من أحزاب سياسيةونقابات وجمعيات حقوقية إلى تشكيل جبهة عريضة يكون

.

لقد أدت هذه الهجمة اخلطيرة إلى إصابة العديد من
األستاذات واألساتذة بكسور وكدمات يف أجسادهم فضال عن
سرقة هواتفهم وأغراضهم

.

إن النهج الــدميــقــراطــي ،إذ يتضامن مــع كــافــة الفئات
التعليمية املهضومة حقوقها:
 يشجب هــذا املنحى القمعي اخلطير للنظام ،الــذييحاول ترهيب الشعب بإعطاء املثل باألستاذات واألساتذة
الصامدين واملطالبني بحقهم العادل يف إدماجهم يف سلك
الوظيفة العمومية ويحيي صمودهم البطولي يف وجه اآللة

هي معركة كل الشعب املغربي ،الن هذا املخطط يستهدف
تصفية املدرسة العمومية واحلكم على بنات وأبناء الشعب
املغربي باجلهل والتخلف

.

هدفها ،حماية األســتــاذات واألســاتــذة مــن بطش النظام
واالستفراد بهم ومن خاللهما حماية املدرسة العمومية

.

النهج الدميقراطي بفاس يحيي نضاالت املعطلني ويدعو لدعمها
عقدت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بفاس اجتماعها

ال حتمل أي إجابة عن مصالح الطبقات الشعبية ااملتضررة

حلملة الشهادات بفاس من أجل حقهم العادل واملشروع يف

العادي وبعد نقاش مستفيض جلــدول األعمال مت خالله

جــراء سياسته الالشعبية املتعاقبة ويف هذا السياق العام

الشغل والتنظيم وتفاعال مع ذات اخلطوة النضالية قامت

الوقوف على مجموعة من القضايا التنظيمية واألوضــاع

الــذي تعرفه مدينة فــاس كما سائر جغرافيا هــذا الوطن

يومه  17مــارس  2021الكتابة احمللية بــزيــارة تضامنية

اإلقتصادية ،االجتماعية والسياسية باملدينة واملتسمة

اجلريح فإن الكتابة احمللية النهج الدميقراطي بفاس تقف

أساسا بالتدهور والهشاشة نظرا للفشل الذريع الستراجتيات

بشكل خــاص عند املعركة البطولية املتمثلة يف اإلضــراب

وخطط النظام املخزني يف إجناح أي رهان وعلى أي واجهة

املفتوح عن الطعام املرفوق باعتصام ومبيت ليلي أمام امللحقة

نظرا لسيادة الفساد واالستبداد يف بنيته البائدة والتي

اإلدارية سيدي ابراهيم التي يخوضها الفرع احمللي للجمعية

للمعتصم وسجلت الشروط القاسية التي مير فيها االعتصام
واإلضــراب املفتوح عن الطعام واملليئة مبختلف التهديدات
التي من شأنها اإلضــرار بالسالمة البدنية للمضربني عن
الطعام وباقي املعطلني واملعطالت املعتصمني ،وعليه فإن
الكتابة احمللية :
 حتيي عاليا الفرع احمللي للجمعية الوطنية بفاس علىنضالهم وكفاحهم من أجل انتزاع حقهم العادل واملشروع يف

الشغل .

 تطالب اجلهات املسؤولة محليا وجهويا عن ملف الشغلاالستجابة العاجلة للملف املطلبي للفرع احمللي للجمعية

الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب.

 -تعلن دعمها املطلق والالمشروط للمعركة النضالية التي

يخوضها الفرع احمللي.

 تستنكر عدم استجابة مختلف املعنيني مبلف التشغيلعلى مستوى احمللي وعدم فتح حوار جدي حول مطالب الفرع

ألزيد من سنتني.

 -تؤكد على مشروعية وعــدالــة مطالب الــفــرع احمللي

للجمعية الوطنية حلملة الشهادات باملغرب.

 تدعو كافة الــقــوى النقابية احلقوقية والسياسيةمحليا إلى دعم هذه املعركة وإبداع أشكال وحدوية وميدانية

إلسنادها.

3

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
 FNEإدانة القمع البولييس املمنهج ضد
احتجاجات نساء ورجال التعليم

لم جتد الدولة املغربية وحكومتها

واملــســاعــديــن التقنيني واملــســاعــديــن

التراجعية من جــواب على االحتقان

اإلداريـــن ،ومربو التعليم األولـــي)...

غير املسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم
وعلى املطالب ا ُمللحة العادلة واملشروعة

وغيرها مــن االحتجاجات املقموعة
ملختلف الفئات التعليمية مبختلف

لنساء ورجـــال التعليم وكــل العاملني
بــه بجميع فئاتهم ســوى صــم اآلذان

ويدين القمع البوليسي
املدن املغربيةُ ،

الـــشـــامـــل امل ــس ــل ــط ع ــل ــى احلـــركـــات

وتنويع القمع البوليسي واستعمال

االجتماعية باملغرب ،الذي يكشف عن

الــعــنــف بــجــمــيــع تــاويــنــه وتــعــزيــز
القبضة األمنية ...لفض احتجاجات
واعتصامات ونــضــاالت مختلف فئات

قطاع التعليم.

هـــذا الـــعـــدوان الــبــولــيــســي والــضــرب

إمالءات الدوائر اإلمبريالية واملؤسسات
املالية الــدولــيــة ،وتصفية املكتسبات

الــفــوريــة للمطالب املــلــحــة للشغيلة

التاريخية التي حتققت بالتضحيات

التعليمية بجميع فئاتها وكل العاملني

اجلسيمة للشعب املغربي ومعها حقوق

بقطاع التعليم ،واعتماد احلوار احلقيقي

ومــكــتــســبــات الــشــغــيــلــة التعليمية،

اجلاد مع النقابات التعليمية ،وااللتزام

تعيشه ش ــوارع الــربــاط مــن منع وقمع
ُمفرط للمتظاهرين وتفريقهم واعتماد
كــل أشــكــال الــعــنــف مــن ســحــل وضــرب
ورفس وسب ...واعتماد أسلوب التطويق
واحلصار وإغالق الشوارع واالعتقاالت
العشوائية وتسليط أعـــوان السلطة
إلفراغ الفنادق من األستاذات واألساتذة
يف عز الليل بدعوى عدم التوفر على
الرخص...
وعليه ،فــأمــام هــذا الــوضــع املـــأزوم،
وأمــام هذه االنتهاكات اجلسيمة التي
تتعرض لها احلريات العامة وسياسة
القمع والتحكم املسلط على احلركات
االحــتــجــاجــيــة ،ف ــإن املــكــتــب الوطني
للجامعة الوطنية للتعليم  FNEالتوجه
الدميقراطي :

.1

يــديــن القمع الــوحــشــي التي

تعرضت له كل االحتجاجات السلمية
الــتــي تــخــوضــهــا الــعــديــد مــن الفئات
التعليمية بــالــربــاط يــومــي  15و16
مـــارس ( 2021التنسيقية الوطنية
لــأســاتــذة املــفــروض عليهم التعاقد،

والتنسيقية الوطنية للموظفني حاملي
الشهادات والعرضيني املدمجني ،2007

 فــتــح ح ــوار مــركــزي عــلــى أرضــيــة مذكرتناا ملطلبية .
 إســقــاط مــخــطــط الــتــعــاقــد وإدمــــاج كافةاألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يف أسالك
الوظيفة العمومية.

.

واملتابعات القضائية ،ويطالب بوقف

شــخــصــيــة ،...واإلســــراع باالستجابة

وقمع النضاالت املطلبية ،والنموذج ما

 اإلســتــجــابــة لكافة مطالبنا املــاديــة منهاوالدميقراطية

 إطــاق ســراح املعتقلني السياسيني وإسقاطكافة املتابعات

.2

التعليم العمومي ومجانيته ،وتنزيل

لسياساتها ،ويشهر آلته القمعية ملنع

*مطالبتنا ب:

يتضامن مع كل ضحايا القمع

مــن الفــتــات ورايــــات وهــواتــف نقالة

كــل االحتجاجات السلمية الرافضة

إســتــمــرارا يف املــاحــم الــبــطــولــيــة والــــدروس
النضالية الواعية والسلمية دفاعا عن املدرسة
والوظيفة العموميتني وبعد سلسلة من األشكال
النضالية اإلقليمية واجلهوية دعت التنسيقية
الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

الوجه القمعي للدولة.

أمــام إصــرارهــا تصفية ما تبقى من

إلــى املــقــاربــة األمنية يف التعاطي مع

جمعية املعطلني تدين قمع احتجاجاتها وتتضامن مع نساء
ورجال التعليم

 سن سياسة وطنية دميقراطية شعبية يفميدان التشغيل

والسحل والسب وإتالف املعدات النقابية

حتــول دور الــدولــة إلــى دركــي يستند
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بتنفيذ االتفاقات والتعهدات.
.3

يــعــتــز بــصــمــود واســتــمــاتــة

الشغيلة التعليمية والعاملني بقطاع
التعليم أمــام اآللــة القمعية ،ويؤكد
على جتسيد التضامن الواسع وخوض
الــنــضــال الــوحــدوي الكفيل بإسقاط
التشريعات

التراجعية

والتصفوية

والتكبيلية ،وانتزاع احلقوق واملطالب

العادلة واملشروعة.
.4

يــدعــو مــنــاضــلــي ومــنــاضــات

اجلــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــتــعــلــيــم FNE
التوجه الدميقراطي وكــل النقابات

الدميقراطية املناضلة وكل القوى احلية
ببالدنا املشكلة للجبهة االجتماعية
املــغــربــيــة إلـــى الــتــصــدي لالنتهاكات
اجلسيمة التي تطال حقوق اإلنسان
ببالدنا ،وباألخص ما يطال احلريات
العامة ،وإلى دعم ومساندة النضاالت
الشعبية التي تنشد الكرامة واحلرية

والعدالة االجتماعية واملساواة.
.5

يذكر بخوض إض ــراب وطني

االثنني  5أبريل  2021مع تنظيم وقفات
احتجاجية أمــام املديريات اإلقليمية
وجتسيد وقفة احتجاجية ممركزة أمام
وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء
من الساعة  11صباحا وحمل الشارة

احلمراء االحتجاجية من االثنني 22

مارس إلى السبت  3أبريل .2021

.

* إدانتنا ل:

إلنــزال وطني لتجسيد معركة ممركزة مبدينة
الرباط عبر خوض يومني نضاليني وذلك يومي
 16/17مـــارس اجلــــاري ،ويف الــوقــت الـــذي كــان
األساتذة واألســتــاذات ينتظرون فتح حــوار جاد
ومسؤول من طرف الــوزارة الوصية واإلستجابة
ملطالبهم الــعــادلــة واملــشــروعــة تــفــاجــؤا بنفس
املــقــاربــة القمعية الهمجية للنظام الالوطني
الــادميــقــراطــي الــاشــعــبــي بـــدءا مبــنــع مربيي
األجــيــال مــن حقهم يف املــبــيــت داخـــل الــفــنــادق
ومطالبتم برخص التنقل وحترير محاضر لهم
ومرورا بالقمع األهوج الذي تعرضوا له من طرف
القوى القمعية مبختلف تالوينها وعبر تسخير
البلطجية وأعوان السلطة مما نتج عنه العديد
من اإلصــابــات والكسور يف صفوف األســاتــذة/ات
وتسجيل مجموعة من اإلعتقاالت بعد كل أشكال
القمع املــادي (ضــرب ،رفــس ،تنكيل )..واملعنوي
(السب ،الشتم ،التحرش اجلنسي…) بهدف إهانة
وإذالل املدرسني/ات وترهيبهم/ن ،كما لم تسلم
فروع اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني
بــاملــغــرب مــن قـــرارات املــنــع املتتالية (الــنــاظــور،
كلميم  )..بحيث تعرض رفاقنا بفرع الناظور
لقمع همجي وحشي يوم  09مارس املنصرم بعد
تنفيذهم لشكلهم النضالي يف إط ــار جتسيد
املعركة الوطنية التي تخوضها اجلمعية الوطنية
حلملة الشهادات املعطلني باملغرب على مستوى
الفروع والتنسيقات اإلقليمية واجلهوية دفاعا
عــن احلــق يف الــشــغــل حتــت شــعــار“ :الــشــغــل حق
وأولوية” ،ويف ذات السياق يخوض رفاقنا بفرع
فاس إضرابا مفتوحا عن الطعام مرفوقا باعتصام
ومــبــيــت لــيــلــي بــعــد ثـــاث ســنــوات مــن سياسة
التسويف واألذان الصماء والتجاهل التام مللفهم
املطلبي من طــرف القيميني على الشأن احمللي،
وبناء على ما سبق فاملكتب التنفيذي للجمعية
الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب يعلن
للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

* تشبتنا ب :
 إطــارنــا الصامد اجلمعية الوطنية حلملةالشهادات املعطلني باملغرب

.
 -حقي الشغل والتنظيم.

 القمع الهمجي الذي تعرضت له التنسيقيةالوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
يومي  16/17مارس املنصرم مبدينة الرباط.
 القمع الهمجي الــذي تعرضت له تنسيقيةاألساتذة حاملي الشهادات يوم  16مارس املنصرم
بالرباط

.

 القمع املسلط على رفاقنا بفرع الناظور (09مارس اجلاري) وكافة فروع اجلمعية الوطنية.
 كل أشكال القمع واملنع والتضييق الذي يطالاحلركة اإلحتجاجية بشكل عام.
 التجاهل التام ملعركة األمعاء الفارغة التييخوضها رفاقنا بفرع فاس وحتميلنا املسؤولية
للنظام القائم فيما ستؤول إليه األوضاع (تدهور
احلالة الصحية للمضربني ،إغماءات ،إستشهاد…)
يف حالة عــدم اإلستجابة ملطالبهم بهدف رفع
اإلضراب املفتوح عن الطعام

.

* تضامننا مع:
 التنسيقية الوطنية لألساتذة الذي فرضعليهم التعاقد يف معركتهم البطولية من أجل
إسقاط مخطط التعاقد

.

 رفاقنا بفرع فــاس الذين يخضون إضرابامفتوحا عن الطعام كخطوة تصعيدية حتصينا
ملطالبهم العادلة واملشروعة

.

 نــضــاالت الشعب املــغــربــي مــن أجــل احلريةوالكرامة والعدالة اإلجتماعية

.

 فــروع اجلمعية الوطنية حلملة الشهاداتاملعطلني باملغرب يف معركتهم الوطنية ومعاركهم
احمللية..

* دعوتنا ل:
 مناضلي ومناضالت اجلمعية الوطنية إلىاإللتفاف حول إطارهم الشرعي والتاريخي

.

 كافة اإلطارات الدميقراطية والتقدمية إلىتوحيد النضاالت من أجــل املواجهة اجلماعية
للتراجعات اخلطيرة على احلقوق واحلريات

.

عاشت الجمعية الوطنية صامدة ومناضلة
املجد للهشداء والحرية للمعتقلني السياسيني.

4

قضايا عمالية وحقوقية
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الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تدين منع وقمع
الوقفات واملظاهرات السلمية

تعرضت له أغلب الوقفات االحتجاجية
على إثر املنع الذي ّ
بــجـ ّـل مناطق املــغــرب يف الفترة األخــيــرة ،ومــا صاحبه من
استعمال مفرط للقوة والعنف ،واملــطــاردات يف الشارع العام،
واعتماد أسلوب الترويع واالستعمال غير املتناسب للقوة ،من
لدن العناصر األمنية وبدعم من ما يسمى أعــوان السلطة،
وتسخير ألشخاص بزي مدني يحتمل انهم بلطجية ،اجتاه
املتظاهرات واملتظاهرين السلميات/ين  ،كالذي حدث يومي

املتضررين من سياسة كوزميار ومعهم مناضلي اجلمعية املغربية
حلقوق االنسان والكونفدرالية الدميقراطية للشغل  ،كما
عرفت بالدنا قمع ومنع عدة وقفات تخليدا للذكرى العاشرة
النطالق حركة  20فبراير ،ووقفة مناهضة التطبيع ،وكذلك
الوقفة التضامنية مع ُمعتقل الــرأي معطي منجب ،ووقفات
ببعض املناطق مبناسبة اليوم العاملي حلقوق املرأة

.

عبر عن إدانتها
ّ
إن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان اذ ُت ّ

مبرر انتهاك قانون "الطوارئ
للخطر ،وأحيانًا اعتقالهم ،حتت ّ
الصحية" املتعلق بتدبير جائحة كورونا

.

•

تــؤكــد على ضـــرورة احــتــرام احلــقــوق واحلــريــات
باعتبارها غير قابلة للحجر واملساس واولها ،احلماية من العنف
والتعذيب ،واحترام حرية التعبير واحلق يف االحتجاج السلمي،
متاشيا مع املــادة الرابعة من العهد الدولي اخلــاص باحلقوق
املدنية والسياسية ،وانسجاما مع ما يطالب به القانون الدولي
من ضرورة حماية حقوق اإلنسان يف زمن العدوى ،حسب قرار
املقررين اخلاصني لألمم املتحدة الصادر يف  17ابريل 2020

.

•

تعبر عــن إدانــتــهــا الــشــديــدة الســتــغــال قانون
"الطوارئ الصحية" لتسييج الفضاء العام واغالقه يف وجه
العموم ،وتقوية السلطوية والتمادي يف انتهاكات حقوق
االنسان واإلخالل بالتزامات املغرب الدولية

.

•

تؤكد على ان حقوق االنسان غير قابلة للحجر وانه
ال يجوز جترمي االحتجاج ومصادرة احلق يف الرأي والتعبير
وتكميم األفواه يف حق املواطنات واملواطنني ،بدعوى اجلائحة
وأن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان قد سبق وأن
خصوصا ّ
ً
صنفت املغرب ضمن الــدول التي تستغل اجلائحة لتصفية
حساباتها مع الهيئات واألصوات املنتقدة للسلطة وللسياسات
العمومية

.

االثــنــن والــثــاثــاء  15و16مارس بــشــوارع الــربــاط ،خاصة
القمع األهــوج وغير املبرر الــذي طــال تظاهرات تنسيقية
االســاتــذة الذين فــرض عليه التعاقد وتنسيقية االساتذة
حملي الشهادات يوم الثالثاء  16مارس ،حيث اصيب العديد
من االستاذات واالساتذة اصابات متفاوتة اخلطورة يف مس
بسالمتهم البدنية ،كما مت اعتقال العديد منهم ،ناهيك عن
املعاملة القاسية واملهينة واملاس بالكرامة االنسانية من صفع
وشتم وســب واهــانــات ،وكلها ممارسات منافية لكل االعــراف
واملواثيق الدولية حلقوق االنسان ،والتوجيهات الصادرة عن
املفوضية السامية حلقوق االنسان واملقررون اخلاصون من األمم
املتّ حدة الذين اكــدوا جميعا انه "ال تشكّ ل التدابير األمنية
للقوة"،
املتّ خذة للتصدي لكوفيد19 -
ً
عذرا لالستخدام املفرط ّ
وللقوانني اجلاري بها العمل مبا فيها الدستور  ،كما طال القمع
املسلط يوم  16مــارس بــأوالد عياد بسوق السبت ،الفالحني

الشديدة الستمرار قمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات
العمومية وجترمي احلق يف التظاهر واالحتجاج السلمي ،واذ
ترخيص
جتدد التنبيه ان الوقفات االحتجاجية ال حتتاج إلى
ٍ
نص القانون ،وأن أغلب الوقفات االحتجاجية
مسبق وفق ما ّ
تلتزم بالتدابير االحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،يف
حني أن القوات العمومية التي ُتشرف على القمع هي التي ال
تتقيد بهذه التدابير حني حتتك باملتظاهرين أثناء فض هذه
ّ
الوقفات؛ فإنها :

•

تستنكر املــقــاربــة القمعية املنفلتة مــن عقال
الشرعية واملشروعية ،املنتهكة للقانون الدولي حلقوق االنسان،
ولكل القوانني واالعراف الدولية واحمللية

•

.

تدين كل اساليب العنف والقمع واملس بالكرامة
االنسانية ،واملطاردات يف الشارع العام والقذف والسب املمارسة
يف حق املتظاهرات واملتظاهرين وتعريض سالمتهم البدنية

•

تطالب بفتح حتقيقات قضائية يف حق األجهزة
تورطها يف ممارسة العنف الغير املشروع
األمنية التي تبث ّ
والالقانوني اجتاه املتظاهرات واملتظاهرين السلميني أثناء فض
هذه الوقفات االحتجاجية ،وحتديد صفة وطبيعة االشخاص
بزي مدني الذين ميارسون أقذر املهام من تنكيل وتسلط وصفع
كما وقــع يف حق االســتــاذة الذين فــرض عليهم التعاقد يوم
وحتمل وزارة الداخلية وجهاز
 16مارس وتقدميهم للعدالة،
ِّ
األمــن املسؤولية عن تبعات القمع املمارس يف حق املواطنات
واملواطنني

.

•

تــهــيــب بــكــل الــقــوى الــدميــقــراطــيــة املناهضة
لالستبداد والتسلط للتصدي للتراجعات اخلطيرة يف مجال
احلريات االساسية املواطنات واملواطنني ،دفاعا عن املكتسبات
احملققة بفضل نضاالت الشعب املغربي ،وضد كل اساليب القمع
والترهيب واملقاربة القمعية التي تنهجها الدولة

.

الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع تدعو للتخليد الوحدوي ليوم األرض

عقدت سكرتارية اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد
التطبيع ،يــوم اخلميس  18مــارس  2021باملقر املركزي
للجمعية املغربية حلقوق اإلنــســان بــالــربــاط ،اجتماعها
الثاني بعد اجلمع العام التأسيسي للجبهة يف  28فبراير
 ،2021على بعد أقــل مــن أسبوعني مــن حلول ذكــرى يوم
األرض الفلسطينية

.

ويأتي اجتماع السكرتارية يف ظل اشتداد سعار التطبيع
الرسمي للدولة مبختلف قطاعاتها ومسؤوليها ،وتسلط
أجهزتها القمعية يف مواجهة االحتجاجات الشعبية وغلق
الفضاء العام تأكيدا لطابعها االستبدادي ،يف مقابل حركية
قوية وسط الهيآت واملنظمات والقوى احلية باملغرب املعبرة
عــن املــوقــف املبدئي والــتــاريــخــي للشعب املغربي الــداعــم
للقضية الفلسطينية والــرافــض لكل أشــكــال التطبيع مع
الكيان الصهيوني

.

وتــطــرق االجــتــمــاع باخلصوص ملناقشة برنامج العمل

العام وشقه الفصلي اخلاص بالفترة من  30مارس إلى نهاية
شهر يونيو وفعاليات اجلبهة اخلاصة بتخليد يوم األرض
الفلسطينية  30مارس  ،2021وكذا التداول يف موضوع اللجن
الوظيفية ،واخلطوات املقبلة لتوسيع قاعدة الهيآت املكونة
للجبهة

.

وبعد استعراض مختلف مشاريع األوراق موضوع جدول
أعمال االجتماع ،والتدقيق يف محتواها وإغنائه ،قررت
السكرتارية تبليغ الرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
– نداءها للتخليد الوحدوي والقوي ليوم األرض لهذه
السنة مبختلف املــدن واملناطق باملغرب ،وتنظيم أنشطة
فكرية وتوعوية ووقفات احتجاجية باملناسبة

.

– دعوتها لوقفة احتجاجية مركزية ،قوية وحاشدة،
أمــام مبنى البرملان بــشــارع محمد اخلــامــس بالرباط يوم
الــثــاثــاء  30مــارس  2021على الساعة اخلامسة مساء،

يحضرها مناضالت ومناضلو ومــواطــنــات ومــواطــنــو جهة
الرباط القنيطرة

.

– اعتزازها مبواقف شرفاء بالدنا من نساء ورجال التعليم
املناهضني للتطبيع والرافضني للمهمة القذرة لتمريره عبر
املدرسة والبرامج التعليمية ،وعزمها توجيه رسالة لكافة
نساء ورجال التعليم بكل األسالك واملستويات ،وللنقابات
التعليمية املناهضة للتطبيع ،جلعل حلول يــوم األرض
الفلسطينية لهذه السنة مناسبة إلقامة أنشطة توعوية
باملؤسسات التعليمية لنشر الوعي بالقضية الفلسطينية
والتعريف بها ومبخاطر التطبيع وخطورة احلركة الصهيونية
على الشعب املغربي وعلى السلم والسالم يف العالم

.

– نداءها لكل الهيآت املناهضة للتطبيع واملتبنية لألرضية
التأسيسية للجبهة من أجل االلتحاق بها وتعزيز صفوفها
واملساهمة يف تقويتها وتوحيد النضال من أجــل إسقاط
التطبيع ببالدنا

.
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الدراسة امليدانية عن قطاع املالبس الجاهزة يف طنجة
(الجزء الخامس)

بعد نرش ملخص لها يف العدد السابق ،تقدم جريدة الهنج الدميقراطي يف اجزاء الدراسة املهمة "حالة إفرادية حول ظروف العمل يف مصانع النسيج يف طنجة"،
املنجزة سنة  ،2019من طرف منظمة "حملة املالبس النظيفة سيتمي كااتلونيا" ( )SETEM CATALUNYAبرشاكة مع جمعية تواصل بطنجة .وتستند الدراسة
عىل املعلومات املستخرجة من التحليل اإلحصايئ للممسوحات اليت أجريت يف إطار بحث ميداين هيدف إىل التعرف من أفواه العامالت والعمال عىل ظروف
العمل يف مصانع النسيج يف طنجة ،عىل ان ننرش ابيق االجزاء يف األعداد القادمة.
النص والسياق

خالل ختام هذه الدراسة يف نوفمبر  ،2019كان على أعضاء
التواصل التغلب على العديد من العقبات ،لكنهم لم يترددوا
يف مواصلة القيام باألعمال الالزمة لتوثيق انتهاكات حقوق
العمال/ات التي عانى منها جزء كبير منهم ،وخاصة النساء
اللواتي ميثلن حوالي  ٪70من العينة يف هذه الدراسة.

سيكون هيكل هذا الجزء عىل النحو التايل:

ً
أوال ،يتم عرض املنهجية املستخدمة الستخراج املعلومات
من قاعدة البيانات املعدة بعد إفراغ وترجمة املسوح.
ثانيا ،يتم وصف املتغيرات التي مت حتليلها بياني ًا ،مع مراعاة

ً
أيضا
كــان العمل امليداني يف املناطق الصناعية بطنجة
ـديــا للجمعية وأعضائها .أثــنــاء االتــصــال بالعاملني يف
حتـ ً
مصانع النسيج إلجــراء االستطالعات ،عانى املستجوبون
من صراعات مختلفة ومتكررة مع أشخاص مجهولني (بدون
أي هوية جتارية أو رسمية) ،فعندما كانوا يدركون هدف
وجودهم خارج املصانع يتحدثون مع العمال والعامالت ،كانوا
يعرقلون اللقاءات بجميع الطرق -أحيانًا بعنف -ملنع تطبيق
االستطالعات ومشاركة املستخدمني .هذا كان سبب انتشار
اخلوف بني العمال/ات الذين يخشون فقدان وظائفهم وعواقب
أخرى .

هــذا الوضع أثــر على العمل امليداني ،حيث كــان ال بد من
توزيع بعض االستطالعات يف عــدة جلسات وبوجود بعض
املستجوبني ،من
أعضاء اجلمعية الذين كانوا أحيانًا يعوضون
ِ
أجل تقليل املخاطر التي قد يواجهونها إذا رأوهم مع منظمي
االستطالعات.

من الناحية املنهجية ،مت اتخاذ تدابير التصحيح اإلحصائي
كاف ،للتحقق من مالءمة استقصاءات
للبيانات للسماح بتحليل ٍ
وصحة النتائج التي مت احلصول عليها.
جهد حتى النهاية .متكن الفريق من إجنــاز املهمة .على
الرغم من وصول ظاهرة عاملية مثل الوباء الذي تسبب فيه
 ،Covid-19والذي خلق جميع أنواع الصعوبات االقتصادية
ووضع قيود لالتصال وحرية التنقل واالجتماعات بني األعضاء
والناشطني وأنصار اجلمعية ،كانت خطوة أخيرة باقية إلغالق
الدراسة وهي عبارة عن فيلم قصير لشهادة عمال/ات املصانع
املستجوبني .سجل
التي أجريت فيها الدراسة وللمشاركني
ِ
كل فرد قصته على هاتفه احملمول من منزله ،ثم مت تعديل
الــشــهــادات لعمل وثيقة سمعية بصرية تــوضــح التجارب
واحلقائق التي مروا بها خالل الدراسة وحياتهم العملية .كل
ذلك يف وقت قصير للغاية وبالكثير من احليرة.

إن إبراز الظروف التي تعمل فيها هذه اجلمعية غير الهادفة
للربح ،والتي مت إنشاؤها واستمرارها لعقود يف طنجة بفضل
ضروريا
أمرا
ً
اإلرادة غير األنانية والداعمة ألعضائها ،يبدو ً
بالنسبة لنا للتعرف على دورها .فمن املجتمع املدني واملشاريع
االجتماعية ،كنا نريد فعال أن نسلط الضوء على االهتمام
الضروري بسياق عدم املساواة الذي يضطر فيه للعمل الكثير
من الناس حول العالم.

التحليل اإلحصايئ  -دراسة حالة إفرادية يف طنجة (املغرب)
نحبوهة محفوظ  -هادي بشري سعيد

يستند هذا التقرير على املعلومات التي تشير إلى دراسة
احلــالــة اإلف ــرادي ــة يف طنجة ،واملستخرجة مــن التحليل
اإلحصائي للممسوحات التي أجريت يف إطار هذا البحث والتي
تهدف إلى التعرف من أفواه العمال/ات على ظروف العمل يف
مصانع النسيج يف طنجة.

بني عوامل التغيير الكمية املختلفة .تعتبر تقنية املنفذ
والتفسير السهل بحيث تتأرجح بني  -1و .+1وينبغي أن يذكر
أن يتم حتديد حجم العالقة بواسطة القيمة العددية
للمعامل ،من خالل عكس عالمة اجتاه هذه القيمة (املباشرة
أو العكسية) .ويف هذا الصدد ،ميكن أن يكون للمعامل  3قيم
رئيسية :
•

عالقة ابطلة.

•

عالقة مطلقة وايجابية.

•

عالقة مطلقة وسلبية.

يف احلالة األولى ،ال توجد عالقة بني عوامل التغيير ،ويف
متاما ،ويف احلالة
احلالة الثانية العالقة مطلقة وإيجابية
ً
األخيرة جند أن العالقة مطلقة وسلبية.

املنهجية املختارة واملنظور اجلنساني.

ـاء على
ثالثا ،يتم تقدمي سلسلة مــن االستنتاجات بــنـ ً
األهداف الرئيسية للدراسة وعلى تلك التي تعكس املشكالت
التي مت العثور عليها عند حتليل بيانات املسح.
()AQUÍ ACABA LA NUEVA PARTE
مهنجية

إلمتام العملية الوصفية والتحليلية لالستفتاء ،مت استخدام
برنامج مايكروسوفت اكسل ( ، )Microsoft Excelعلى وجه
التحديد ،وحــدة التحليل اإلحصائي اخلاصة به حلساب
العالقات اخلطية الهامة وأداة اجلداول الديناميكية إلنشاء
اجلداول والرسوم البيانية.

يتم إجراء الدراسة بشكل رئيسي عن طريق حتليل عامل
التغيير األحادي وعامل التغيير الثنائي ،للترددات املطلقة أو
النسبية التي استكملت بتحليل إحصائي للعالقات اخلطية
الهامة بني جميع املتغيرات ،اثنان إلى اثنني.
ترمي حتليالت عامل التغيير األح ــادي إلــى وصــف سمة
واحــدة ،يف هذه احلالة مت استخدام جــداول منحدر النسبة
املئوية لشرح التوزيع يف كل حالة.

ينطوي العالج ثنائي املتغير على حتليل اثنني من املتغيرات،
بهدف حتديد العالقة بينهما .يتم تقدمي النتائج من خالل
جداول منحدر النسبة املئوية والترددات املطلقة أو النسبية
التي تبني العالقة بني السمات املبينة.

بالنسبة لتحليل االرتــبــاط ،مت إج ــراء معاجلة مسبقة
لقاعدة البيانات لترجمة تلك املتغيرات القطعية أو الشرطية
إلى قيم عددية من أجل تطبيق تقنيات العالقة اخلطية .وقد
استُ خدم معامل الترابط أو بيرسون ( )Pearsonكمنهجية
العالقة اخلطية.

معامل بريسون

يعتبر معامل ترابط بيرسون() مؤشر يقيس درجة التباين

نقول أن االرتباط بني عوامل التغيير  Xو Iمطلق عندما
يزيد أحدهما بينما يزيد اآلخــر (مباشرة) .بخالف ذلك،
متاما عندما يزيد أحدهما
ُيقال إن العالقة مطلقة وسلبية
ً
بينما ينخفض اآلخر (معكوس) .يتم احلصول على قيم  +1و-1
عندما تكون العالقة بني عوامل التغيير دقيقة من الناحية
الوظيفية ،ون ــادرا ما يحدث هــذا يف البحوث االجتماعية
ويكون أكثر شيوعا يف العلوم الفيزيائية حيث تتوافق الظواهر
مع القوانني املعروفة .وفيما يخص الظواهر البشرية املليئة
بعناصر عشوائية ،فنرى أن من غير املعتاد إيجاد عالقات
وظيفية دقيقة وجند عالقات "جزئية" فقط (بني  .)0-1لهذا
السبب ،من املهم ً
أيضا إجراء حتليل آخر لألهمية.
معنى معامل االرتباط:

وبعد أن قدرت قيمة معامل االرتباط من املهم حتديد ما
إذا كانت القيمة التي مت احلصول عليها تدل على أن عوامل
فعليا أو لديهم هــذه العالقة فقط
التغيير  Xو Iمتصلة
ً
بالصدفة .مبعنى آخــر ،نتساءل عن معنى معامل االرتباط
هذا .من الناحية اإلحصائية ،يقال إن معامل االرتباط مهم
إذا أمكن القول ،بشيء من االحتمال ،أنه يختلف عن الصفر
(حيث ال توجد عالقة).
يف هذا الصدد ،سيكون لدينا فرضيتني ممكنتني كالعادة:

 - :يأتي معامل االرتباط الناجت من مجتمع تكون فيه العالقة
صفرية.

  :يأتي معامل االرتباط الذي مت احلصول عليه من مجتمع،ويختلف فيه معامل االرتباط عن الصفر.
لذلك ،لقبول وجود ارتباط يجب دحض الفرضية الباطلة
( .)H_0ألغراض عملية ،لدحض الفرضية الباطلة ،استخدم
جدول  T-Studentمع تقدير  tعلى النحو التالي :
 :معامل االرتباط.

حيث:

 :Nدرجات الحرية.

وعند مقارنة القيمة التي مت احلصول عليها مع تلك املوجودة
يف جداول  T-Studentملستوى معني من األهمية و N-2درجات
احلرية ( ) إذا كانت القيمة احملسوبة > ( ) يتم دحض الفرضية
وبالتالي تعتبر العالقة بني املتغيرات ذات داللة إحصائية.

يف هــذه الــدراســة مت استخدام مستوى داللــة قــدره ٪95
(= )0.05و Nعدد املجيبني الذين أجابوا على كل سؤال.

السياسية
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العامالت الزراعيات بني حياة التهميش وقساوة االستغالل

احلسني لهناوي

خــال نهاية ثمانينات الــقــرن املــاضــي ،وبتوجيه من

يفدن من مختلف املناطق الهامشية ويلجان إلى استئجار

عليهن وتشكيل حاجز بينهن واملشغل املباشر ،بحيث ال

صندوق النقد الدولي ،بدأت الدولة املغربية يف رفع يدها

بيوت مشتركة يف األحــيــاء الشعبية للمدن القريبة من

تربطهن أية عالقة شغلية معه .إن العامالت التي تسكن يف

عــن القطاعات احلــيــويــة وتفويتها للرأسمال األجنبي

مواقع تشغيلهن .أما البعض منهن فيضطر إلى إقامة أكواخ

األحياء الشعبية للمدن يتم تكديسهم إلى مواقع تشغيلهن

واحمللي ،يف إطار برنامج التقومي الهيكلي ،الذي يستهدف

بالستيكية بجانب الضيعات الكبرى ،مبوافقة رب الضيعة،

يف عربات ومركبات مخصصة لنقل البهائم .مما تترتب عنه

خوصصة كافة القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية وكذلك
املرافق االجتماعية ،بحيث ال يلزم الدولة إال بضبط األمن
والسهر على تطبيق القانون ،الــذي هــو ،بطبيعة احلــال،
قانون التكتل الطبقي السائد .ضمن هــذا البرنامج ،يف
القطاع الفالحي ،متت سياسة تفكيك الشركتني العموميتني
اللتني كانتا تستغالن الضيعات الفالحية املسترجعة من
املعمرين الفرنسيني وهما شركة "سوجيطا" وهي الشركة
التي كانت تتكلف باستغالل ما يناهز  80000هكتار ،جلها
أراض زراعية تنتج احلبوب والقطاني والنباتات الزيتية
كنوارة الشمس وكذلك الشمندر السكري والقطن .أما شركة
"صــوديــا" فهي مكلفة باستغالل ضيعات أغلبها مغروسة
باألشجار املثمرة وتناهز مساحتها أزيد من  70000هكتار.
ولقد كانت الدولة توفر لهاتني الشركتني كافة املستلزمات
املادية واللوجيستيكية الضرورية فضال عن العديد من
املهندسني والتقنيني ومختلف املـــوارد البشرية الالزمة
لتنفيذ اخلطط التنموية التي تسطرها يف برامجها .هاتني
الشركتني ،كانتا تشغل آالف العامالت والعمال الزراعيني يف
مختلف الضيعات التي تديرها فروعها يف املناطق الفالحية
اخلصبة كسوس ماسة وابركان وبني مالل والغرب والشاوية

قصد االستفادة أكثر من عطائهن .هؤالء العامالت يشتغلن

حوادث متعددة يذهب ضحيتها العديد من العامالت بشكل

والسايس وغيرها .إن التقديرات العامة كانت تشير إلى

يف ظروف قاسية سواء تعلق األمر بالعامالت اللواتي يشتغلن

مستمر ،بدون أي تعويض يذكر أو محاسبة املسؤول عن هذه

أن هاتني الشركتني كانتا توفر ما يناهز ستة ماليني يوم

يف الضيعات حتت ظروف مناخية صعبة أو اللواتي يشتغلن يف

احلــوادث ،فطبعا ال السلطات وال القضاء ال يهتمان بهذه

عمل لليد العاملة غير املرسمة ،والتي تتشكل يف غالبيتها

محطات التلفيف .أما العامالت املشتغالت يف البيوت املغطاة،

من العامالت ،يف حني أن عدد أيام عمل العاملني والعامالت

فيتعرضن الستنشاق األدويــة السامة واحلــرارة املرتفعة

بعد التفكيك الذي مت تنفيذه حتت غطاء الشراكة بني

لقد عرفت هذه املنطقة ،توافد أعداد هائلة من عائالت

أرباحا خيالية ،مستفيدين من سخاء الدولة املتمثلة يف

القطاع العمومي والقطاع اخلــاص ،ستؤول كافة الضيعات

الــعــامــات الــقــادمــات مــن الــهــوامــش نــظــرا لــوجــود ضيعات

اإلعفاءات الضريبية والدعم املالي والقانوني الكبيرين

إلى يد الرأسماليني املغاربة واألجانب ،بعامالتها وعمالها،

حديثة يف ملكية رأسماليني أجانب ،بهدف االستفادة من

إلــى غير ذلــك من عــطــاءات الــدولــة الطبقية .يف املناطق

على قاعدة توقيع دفتر للتحمالت يضمن ،نظريا ،حقوق

احــتــرام القوانني الشغلية مبــا فيها أداء أجــور محترمة،

األخرى كمنطقة الغرب والسايس ،فاليد العاملة النسائية

هــؤالء العمال والعامالت .إال أن املالحظ ،بعد التفويت،

إال أن السماسرة الذين يتوسطون بني املشغل والعامالت

التي تشتغل يف القطاع الفالحي ،تتشكل بــاألســاس من

ببضع سنوات ،أقدم العديد من الرأسماليني الذين استفادوا

يساهمون يف مضاعفة استغالل العامالت ،بفرض أتــاوات

ساكنة الدواوير والقبائل القريبة من ضيعات الرأسماليني

املرسمني يقل عن مليون يوم عمل.

ونقص األكسجني ،مما يعرض حياتهم للخطر باستمرار.

الفواجع التي تتكرر.

هذا فيما يخص منطقة سوس ماسة ،التي منتوجاتها
موجهة إلى األسواق اخلارجية والتي يحقق فيها الرأسماليون

من الضيعات على تكثيف االستغالل بشكل يفوق بكثير

باملنطقة ،حيث تسكن العامالت الشابات يف منازل أوليائهن.

ما يعانيه العمال والعامالت ،ملا كانوا يزاولون أعمالهم يف

لذلك تنقص معاناة البحث عن مأوى لكن ظروف االستغالل

الشركتني العموميتني .بل أقدم البعض من هذه الباطرونا
الفالحية على التسريحات اجلماعية للعديد من العامالت
والعمال ،حتت أنظار السلطات املخزنية املتواطئة ومباركة
السلطات القضائية التي تتغاضى عن تنفيذ حتى األحكام
القضائية التي تكون يف صالح العامالت والعمال املتضررين
يف بعض األحيان النادرة .لقد أدى تعمق األزمة االقتصادية
واالجتماعية إلــى خــروج الشابات العامالت واقتحامهن
مواقع الشغل يف الضيعات احلديثة للرأسماليني املتواجدين،
باخلصوص يف منطقة سوس ماسة بحكم موقعها اجلغرايف
ومناخها املعتدل .هــذه املميزات جعلت من هــذه املنطقة
قبلة للعديد من املستثمرين األجــانــب واملــغــاربــة ،الذين
أقاموا زراعــات موجهة للتصدير إلى األســواق اخلارجية.

إن العامالت التي
تسكن في األحياء
الشعبية للمدن يتم
تكديسهم إلى مواقع
تشغيلهن في عربات
ومركبات مخصصة
لنقل البهائم .مما
تترتب عنه حوادث
متعددة يذهب ضحيتها
العديد من العامالت

تكون أكثر .ففي هذه الضيعات ،أصبحت ظاهرة التشغيل
عن طريق شركات الوساطة التي مت تشجيعها من طرف
الدولة ،بهدف حماية الباطرونا الفالحية بعيدا عن حتمل
أية أعباء من ناحية القوانني الشغلية .ففي منطقة سوس
ماسة ،استطاعت بعض النقابات أن تؤسس مكاتب نقابية يف
العديد من الضيعات ،ساهمت يف التفاف العمال والعامالت
حــولــهــا وضــمــنــت احلــفــاظ عــلــى حــد أدنـــى مــن احلــقــوق
واملكتسبات بنضاالتها ضد التعسفات املتزايدة للمشغلني،
الذين أمام منافسة البلدان األخرى ملنتوجاتهم يف األسواق
األوروبية ،تتجه إلى احللقة الضعيفة التي هي النقص من
أجور العامالت والعمال .أما يف املناطق األخــرى ،فشروط
التنقيب ،أو حتى الكالم عن النقابة يصبح من احملرمات.

هذه الــزراعــات تتطلب عمال شاقا طــوال ساعات وتتطلب

فالباطرونا الفالحية ،يف هذه املناطق ال تطيق سماع اسم

التوفر على مؤهالت معينة ،وهو ما جتتهد فيه العامالت

النقابة أو ما يسمى بالعمل النقابي .فكل محاولة ،مهما

لتحظني بقبولهن من طرف السماسرة الذين يتوسطون يف

بلغت بساطتها ،حول تأسيس أنوية نقابية ،يقابلها الطرد

تشغيلهم عند أرباب الضيعات .هؤالء العامالت الزراعيات

الفوري لكل من سولت له نفسه املشاركة يف هذا العمل.
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العدد 402 :
من  23إلى  29مارس 2021

تلعب املرأة القروية الدور األسايس يف االقتصاد الوطين ،حيث متثل القوى العاملة
النسائية  40٪من القوة العاملة الدامئة واملومسية يف القطاع الزراعي ،وتحتل
مكانة مهمة حيث تتواجد يف  93٪من األنشطة الزراعية وشبه الزراعية ،ويبلغ معدل
نشاطها  71.4٪يف املناطق الريفية ،وأكرث من  7٪من املزارع املغربية تديرها نساء.
وتمض البادية املغربية  %79,4من فقراء املغرب و %64من املواطنني املوجودين يف
وضعية هشة .واليزال  %47من القرويني أميون بل تصل هذه النسبة إىل  %56يف
املناطق الجبيلة و %82يف صفوف النساء.
ً
وتظهر تقارير مندوبية التخطيط ّ
ارتفاعا بني النساء املغربيات
أن البطالة أكرث
عموما ،مقارنة ابلرجال ،بيمنا توجد العامالت مهنن أكرث يف قطاعي الزراعة والخدمات،
ما يعكس هشاشة وضعيهتن يف سوق الشغل .وتعترب النساء األكرث أتثرا من تداعيات
جائحة كوفيد -19اليت عمقت هشاشهتن يف سوق العمل ،حيث خرج مئات اآلالف

من النساء من سوق العمل منذ بداية تفيش الجائحة.
ويؤكد الخرباء أن وضعية النساء كانت هشة يف سوق العمل يف الظروف العادية،
خاصة يف األرايف ،حيث يعانني من ضعف األجــور ،ويمتزي عملهن بعدم االستقرار
واملومسية .كما أن الجائحة وتوقف العديد من الرشكات ،كشفا عن ضعف الترصيح
ابلعاملني يف سوق العمل ،غري أن ضعف التغطية االجمتاعية يف املغرب ،ميس أكرث
النساء ،الاليئ يعانني من الشغل الناقص والشغل غري املؤدى عنه ودون مضان
اجمتاعي.
فما هي األسباب الحقيقية وراء هذا الوضع املتأزم للبادية عموما وللنساء القروايت
واملرأة العاملة يف القطاع الفالحي عىل وجه الخصوص؟ وما هي آفاق العمل ملواجهة
هذه الوضعية؟ تلك بعض األسئلة اليت سيتناولها ملف العدد  402من جريدة
الهنج الدميقراطي.

املرأة القروية يف ظل السياسات العمومية النيولربالية

خربوشة

تهدف هذه املقالة إلى تلخيص أوضاع النساء القرويات

باملغرب كجزء من نساء العالم.

املجال القروي غين ولكن مهمش:
يحتل املــجــال الــقــروي باملغرب نسبة  %90مــن مجمل

التراب الوطني ويتسع حلوالي  %40من السكان .وتقدر

األراضــي الصاحلة للزراعة فيه بحوالي  8,7مليون هكتار

تتوزع على حوالي  800ألف استغاللية فالحية %60 ،منها

دخــل الفالحني الكادحني وتنمية مستوى عيشهم .لقد
وصلت البادية املغربية إلى أقصى حدود التهميش واإلقصاء
وأضحت فيها األوضاع االجتماعية لألغلبية الساحقة جد

واليزال  %47من القرويني أميون بل تصل هذه النسبة إلى

 %56يف املناطق اجلبيلة و %82يف صفوف النساء.

ونظرا لهزالة البنيات التحتية واملــرافــق االجتماعية

مزرية تفتقد إلى أدنى شروط احلياة الكرمية حيث تتميز

تضطر العائالت خاصة يف املناطق النائية إلى حرمان بناتهم

احليوية.

من التعليم واالستعانة بهن يف جلب مياه الشرب والقيام

بالفقر واملرض واألمية وغياب شبه تام للمرافق العمومية

باألعمال املنزلية واملساعدة يف تربية املواشي ويف بعض

مكانة املرأة القروية:

األنشطة التقليدية كاحلياكة والغزل وغيرها.

ففي سنة  2015سجل تقرير صادر عن املندوبية السامية

للتخطيط أن  58,2%من الفتيات والنساء القرويات البالغات

من العمر  10سنوات أو أكثر ،ليس لهن أي مستوى تعليمي.

كما أن استفادة املرأة القروية من الرعاية الصحية عموما
وأثــنــاء احلمل وال ــوالدة على وجــه اخلصوص اليــزال دون
املستويات املسجلة باملناطق احلضرية الضعيفة أصال ،حيت
أن معدل وفيات األمهات بالقرى يبلغ ضعف نظيره باملدن

( 148وفاة مقابل  73يف املدن لكل  100ألف والدة حية).

كما تعاني من ضعف التغطية الصحية يف البوادي بحيث
ال تتعدى من الناحية الكمية ،%34
أضف إلى ذلك تنامي الهجرة القروية كدليل على انسداد
اآلفاق أمام شباب البادية نتيجة للتزايد السكاني واملكننة

الفالحية وثقل مديونية الفالحني.
تقل مساحتها عن  5هكتارات.
وتقدر املساحة املسقية مبليون ونصف هكتار تستفيد
 7%منها من  %50من مياه الري .فيما تعاني باقي املناطق
من خصاص مهول يف املياه يزيده االستغالل املكثف للفرشة

املائية استفحاال (شتوكة منوذجا).

يضم العالم القروي حوالي  %43من الثروات الوطنية

وهــو مــصــدر  %11مــن صـــادرات املــغــرب .كما يشكل فضاء

خصبا للتنوع الثقايف ،لكنه ظل مستبعدا وموضوع استغالل

فلكلوري مناسباتي ألهداف جتارية وإيديولوجية.

وفشلت كــل املخططات والــبــرامــج واالعــتــمــادات املالية
الضخمة ،يف ردم الهوة السحيقة بني البوادي واملدن وحتسني

كما أن استمرار تقسيم األراضــي الفالحية بفعل اإلرث
تلعب املرأة القروية الدور األساسي يف االقتصاد الوطني،
حيث متثل القوى العاملة النسائية  40٪من القوة العاملة

الدائمة واملوسمية يف القطاع الزراعي .وحتتل مكانة مهمة
حيث تتواجد يف  93٪من األنشطة الزراعية وشبه الزراعية
ويبلغ معدل نشاطها  71.4٪يف املناطق الريفية ،كما أن أكثر

من  7٪من املزارع املغربية تديرها نساء.

بعض املؤرشات لفهم أوضاع املرأة القرية
ورغم حتسن بعض املؤشرات كمعدل أمد احلياة ومعدل
الـــوالدات احلية ونسبة الــتــمــدرس والــربــط بشبكة املــاء
والكهرباء إال أن البادية املغربية التــزال تضم  %79,4من

فقراء املغرب و %64من املواطنني املوجودين يف وضعية هشة.

وأعراف أخرى يزيد من تقليص حجم االستغالليات وضعف
مردوديتها ،فضال عن تعقد اإلشكاالت العقارية خصوصا يف
أراضي اجلموع وما كان يعرف بتعاونيات اإلصالح الزراعي،
واستمرار التمييز االجتماعي واالقتصادي ضد النساء

القرويات سواء كن فالحات أو عامالت زراعيات.

الحقوق املهضومة للرماة القروية
ال تتمتع املرأة القروية بأبسط احلقوق املتعارف عليها،
وذلك راجع باألساس إلى اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي
والثقايف الذي تعانيه إلى جانب باقي أفراد املجتمع القروي.
وتعاني املرأة القروية من االنتهاكات حلقوقها االقتصادية،
منها حرمانها من حق االستفادة من أراضــي اجلموع ويف
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املرأة القروية واملرأة العاملة وآفاق النضال
يف ظل الرتاجعات واالنتكاسات الحقوقية
ونحن نحيي اليوم العاملي للمرأة نود جعل هذه الذكرى
مناسبة لــنــا ،كــحــركــة نسائية تقدمية ودميــقــراطــيــة،

لتشخيص وتقييم وضعية النساء ورسم اآلفاق.

جدير بالذكر يف البداية كذلك أننا وإن كنا سنخصص

بــاألجــور وحتسني ظــروف التنقل وعــن التوقيف بسبب

جائحة كورونا والتمييز يف الفحص الطبي.

إن رغبت يوما يف التضامن والنضال املشترك وتأسيس
مكتب نقابي وفق ما تضمنته االتفاقيات الدولية  87و98
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عتيقة بنت زهور

باإلضافة إلى إصدار مجموعة من القوانني والتشريعات
كمرسوم  793-91والذي يسمح للباطرونا بتسريح العمال
والعامالت ،وإصدار مشروع قانون النقابات ،ومشروع قانون
االضراب ،ومدونة الشغل...

هذه املداخلة لوضعية املــرأة العاملة واملــرأة القروية فإن
األمر سيان ،متشابه بني وضعية الرجل العامل أو الكادح
ووضعية امل ــرأة العاملة ألنهما ينتميان معا إلــى طبقة
اجتماعية واح ــدة ،إال أن االستغالل واالضــطــهــاد يكون
أشــد وأثــقــل يف صفوف الــنــســاء ،بحكم وضعهن اجلنسي
كنساء يعشن االضطهاد الطبقي والهيمنة البطرياركية

الذكورية ،فهن إذن احللقة الضعيفة.

لذلك فتشخيصي للوضعية سينطلق من تقارير رسمية
ومــن معاناة النساء والطبقة العاملة وعموم الكادحني
الواردة يف بيانات وبالغات التنظيمات السياسية النقابية

واحلقوقية بشكل عام.

لقد عرت جائحة كوفيد  19 -وضعية فقرائنا .فحسب
تــقــريــر رســمــي ح ــول "األثـــر االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي
جلائحة كوفيد "-19بتاريخ  18غشت " :2020أكثر من 5
ماليني مغربي يعيش الفقر املدقع ،وما يقارب  24مليون
مغربي يوجد على عتبة الفقر ،ونسبة الفقراء ارتفعت إلى
 19.87%خالل سنة  ،2020وأن ضعية الفقر ستضرب أساسا
األشخاص العاملني يف القطاع غير املهيكل الذين ميثلون
غالبية الفئة النشيطة مــن مهاجرين والجــئــن ونساء
وعاملني وعامالت يف النقل والبيع بالتقسيط وعامالت
"املوقف" وحرفيني وعمال وعامالت البيوت وجتار األسواق
الشعبية والفالحات بالبوادي والذين وجدوا أنفسهم بني

ليلة وأخرى دون دخل وال حماية فعلية من الفقر".

امــا الذين يشتغلون يف القطاع املهيكل فوضعيتهن ال
تقل بؤسا عن القطاع غير املهيكل فانطالقا من تقرير
رســمــي بــعــنــوان "نــظــام احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة ،الــولــوج
للخدمات العمومية والبنيات املستدامة من أجل املساواة
بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات" ص  ،44ف"نسبة
العامالت املؤمنات يف القطاع الصناعي ال تزيد عن 32%
من مجموع  3,38مليون مؤمن ،والوضع أشد قسوة يف القطاع

أو ما أشار إليه دستور  2011فإن هذا اإلجــراء سيصحبه
الطرد من العمل وكأنك ارتكبت خطئا جسيما.
قد تعتقدين أنــك مساهمة وأن لك احلــق يف احلماية
االجتماعية كعاملة ،لكن املشغل ورغم االقتطاع من أجرك
ال يصرح بك يف نظام الضمان االجتماعي ،أو يصرح فقط
بعدد من األيــام أقــل بكثير من مــدة العمل الفعلية ،مما
يحرمك ويفوت عليك حتى االستفادة من الدعم اخلاص

من صندوق جائحة كورونا على هزالته.

اإلجـــراء الــثــانــي ال ــذي قــامــت بــه الــدولــة هــو إغــداق
املاليير من الدراهم على الباطرونا ،املأخوذة من صندوق
كورونا والذي خصص يف األصل إلعانة العمال والعامالت،

الفالحي إذ أن نسبة العامالت القرويات املؤمنات بالقطاع
الفالحي ال يتجاوز  40%من مجموع املؤمنني والــذي ال

يزيد عن  253500مؤمن".

فــأي إجـــراء قــامــت بــه الــدولــة ملواجهة األزمـــة وكيف
استجابت لذلك

؟؟؟

يقول املثل الشعبي "فهم تسطا"

ولكن نحن سنقول "فهم باش تناضل أكثر وأفضل" .

ترشيعات مجحفة وممارسات مخزنية جشعة
ال ــدول ــة تــغــض الــطــرف وتــســاهــم يف تــهــريــب املــايــيــر
الــتــي راكمها الــرأســمــال املفترس .هكذا جنــد رب شركة
"انتيرطرونيك" بالدار البيضاء يوقف أزيد من  300عاملة
بعد اإلعــان عن إغــاق املعمل بــدون تعويض ويظهر يف
وسائل اإلعالم الفرنسية وهو يعلن عن تأسيسه لوحدات

صناعية جديدة بفرنسا.

كما تغاضى رب شــركــة

UNIMERعن تلبية املطالب

املــشــروعــة ألزيــد مــن  200عاملة وعــامــل املتعلقة فقط

والــهــدف مــن كــل ذلــك هــو ضــرب االســتــقــرار يف العمل،
وتعميق الهشاشة ،وتكبيل النقابات والنضاالت العمالية.
ولم تكتفي الدولة بذلك ،بل شنت حملة مسعورة لكبح كل
صوت محتج ،وقمع احلراكات االحتجاجية .هكذا قامت
أجهزة الدولة بتفكيك معتصم عمال "امــانــور" بطنجة،
وأصـــدرت حكما قاسيا ضــد شــبــاب ج ــرادة وبــنــي جتيت،
وتتابع العديد من نشطاء احلراكات الشعبية يف احملاكم.
يتضح إذن من كل هذا أن النظام استغل وضعية جائحة
كــورونــا ،ومــا ارتــبــط بها مــن إجـــراءات احــتــرازيــة ،وعلى
اخلصوص التضييق على حرية التنقل والتجمع ،حملاصرة
املــقــاومــة الشعبية وخنقها ،مبنع املــســيــرات واملــظــاهــرات
والوقفات االحتجاجية ،واالعتقاالت حملاكمة مناضلي

احلراكات الشعبية.
اإلجراء الثاني الذي
قامت به الدولة
هو إغداق الماليير
من الدراهم على
الباطرونا ،المأخوذة
من صندوق كورونا
والذي خصص
في األصل إلعانة
العمال والعامالت

ما العمل أمام هذه الوضعية
مما ال شك فيه أن أهمية التوضيح والتدقيق والشرح
والتعميم أساسية ومهمة ،ألنها ستشكل صمام أمان ،تنير
لنا جميعا الطريق نحو الفعل الصحيح ،وتشكل سالحا
بيد النساء للتصدي لألفكار واملعتقدات املسمومة ،التي
حتاول األنظمة الطبقية أن تنشرها وتعممها ،والتي تعمل
على زرع الوهن اليأس واالستسالم عبر الزعم والترويج
بأن حترير النساء وانعتاق الطبقة الكادحة رجاال ونساء
والفالحات الفقيرات من االضطهاد واالستغالل من الفقر
والدونية أمر مستحيل وغير قابل للتحقيق .واحلــال أن
األزمة التي يعرفها العالم الرأسمالي واألنظمة التابعة
لــه ،وواقعنا يف ظل وبــاء كــورونــا ،حيث أصبحت النساء
كبش فداء يؤدين فاتورة األزمات ،جتعل أملنا يف التحرر
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امللف

املرأة العاملة ومدونة الشغل
ضامنات محدودة ال تجد طرقها للتنزيل
تركز الباطرونا اجلشعة استغاللها يف السنوات األخيرة
على النساء تأكيدا لسعيها الدائم من أجل توظيف يد عاملة
"تعمل أكثر بأجر أقل ويف صمت" وهو ما يفسر ارتفاع االعتماد
على النساء يف القطاعات واألشغال التي تستدعي تشغيل
عدد كبير من العمال ،يف وضعية هشة من الناحية القانونية
واالجتماعية ،يف أنشطة كأنشطة الكابالج والنسيج والفالحة

وتعتبر مغادرة األجير لشغله بسبب أحد األخطاء الواردة يف
هذه املادة يف حالة ثبوت ارتكاب املشغل إلحداها ،مبثابة فصل
تعسفي"

.

فيما تنص مدونة الشغل على بنود خاصة بحماية األمومة:
حيث جاء يف املادة  159أنه "ال ميكن للمشغل إنهاء عقد شغل
األجيرة ،التي ثبت حملها بشهادة طبية ،سواء أثناء احلمل ،أو
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إدريس عـدة

ولصيانة هذه احلقوق القانونية ورغم أنه ،وبشكل عام ،ال
يجوز االتفاق على ما يخالف مدونة الشغل ،إال أنه مت التأكيد
مرة أخرى ،يف املادة  164من مدونة الشغل ،على أنه "يكون باطال
بقوة القانون ،كل اتفاق ينايف أحكام املواد من  152إلى ."163
ويف باب العقوبات والغرامات ،جاء يف مدونة الشغل وحتديدا
يف املادة  165نصوص يعاقب بغرامة من  10.000إلى 20.000
درهم عن األفعال التالية :

•

إنهاء عقد شغل أجيرة حامل ،أثبتت حملها بشهادة
طبية ،أو نفساء ،وهي يف فترة األربعة عشر أسبوعا املوالية
للوضع ،خارج األحوال املنصوص عليها يف املادة 159

•
•

.

تشغيل األجيرة ،وهي نفساء ،يف فترة السبعة أسابيع
املوالية للوضع؛

.154

رفض توقيف عقد شغل األجيرة ،خالفا ألحكام املادة

وتــؤكــد أنــه يعاقب بغرامة مــن  2000إلــى  5000درهــم
عما يلي :

•

رفض متتيع األم األجيرة ،بفترة االستراحة اخلاصة،
املستحقة لها ،خالل أوقــات الشغل ،من أجل إرضــاع مولودها،
أثناء املدة املنصوص عليها يف املادة "161
والصناعات الغدائية .وما يشجع الباطرونا على ذلك ،هو ضعف
تنقيب النساء ،وبالتالي افتقارهن لفرص تلقي احلد األدنى
من التأطير القانوني ،لتمكينهم من املعرفة القانونية باحلقوق
القليلة أصال ،التي تضمنها مدونة الشغل .لهذا ارتأينا أن نعرض
لبنود مدونة الشغل التي تناولت بعض احلقوق البسيطة على
املستوى القانوني ،وهي يف الغالب حقوق يتم هضمها يف غياب
مقاومة نقابية ،وبسبب جهل املعنيات بها ويف ظل ضعف وتواطؤ
اجلهات التي يفترض فيها السهر على ضمانها وميكن حصر هذه
البنود وفق احملاور التالية :
ففي مجال املساواة يف التشغيل واحلق النقابي تنص املادة 9
على أنه "مينع كل مس باحلريات واحلقوق املتعلقة باملمارسة
النقابية داخل املقاولة وفق القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل
كما مينع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل ولألجراء
املنتمني للمقاولة

.

كما مينع كل متييز بني األجراء من حيث الساللة ،أو اللون،
أو اجلنس ،أو اإلعاقة ،أو احلالة الزوجية ،أو العقيدة ،أو الرأي
السياسي ،أو االنتماء النقابي ،أو األصــل الوطني ،أو األصل
االجتماعي ،يكون مــن شأنه خــرق أو حتريف مبدأ تكافؤ
الفرص ،أو عدم املعاملة باملثل يف مجال التشغيل أو تعاطي
مهنة ،السيما فيما يتعلق باالستخدام ،وإدارة الشغل وتوزيعه،
والتكوين املهني ،واألجر ،والترقية ،واالستفادة من االمتيازات
االجتماعية ،والتدابير التأديبية ،والفصل من الشغل"
يرتتب عن ذلك بصفة خاصة ما ييل :

.1

.2
لألجراء؛

.

حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛

منع كل إجراء متيزيي يقوم عىل االنمتاء ،أو النشاط النقايب

 .3حق املرأة ،مزتوجة كانت أو غري مزتوجة ،يف االنمضام إىل
نقابة مهنية ،واملشاركة يف إدارهتا وتسيريها.
يف ابب تجرمي التحرش الجنيس تنص املادة  40حرفيا عىل أنه
"يعد من بني األخطاء الجسمية املرتكبة ضد األجري من طرف املشغل
أو رئيس املقاولة أو املؤسسة ،ما ييل :

•
•

األجري؛

•
•

السب الفادح؛

استعمال أي نوع من أنواع العنف واالعتداء املوجه ضد
التحرش الجنيس؛

التحريض عىل الفساد.

•

بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا.
كما ال ميكن للمشغل إنهاء عقد شغل األجيرة أثناء فترة
توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن احلمل أو
النفاس ،مثبتة بشهادة طبية.
غير أنه ميكن للمشغل إنهاء العقد ،إذا أثبت ارتكاب املعنية
باألمر خطأ جسيما ،أو لألسباب األخــرى القانونية للفصل،
شرط أال تبلغ األجيرة قــرار اإلنهاء أثناء فترة توقف عقد
الشغل املنصوص عليها يف املادتني  154و 156أعاله ،وال يكون
لهذا اإلنهاء أي أثر ،خالل تلك الفترة

.

إذا بلغت األجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة
طبية ،أمكن لها ،يف أجل خمسة عشر يوما من إبالغها قرار
الفصل ،إثبات احلمل بواسطة شهادة طبية ،توجهها إلى املشغل
برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل .ويصبح الفصل نتيجة
لذلك باطال ،مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من املادة .159
ال حتول أحكام املادتني السابقتني ،دون انتهاء عقد الشغل
احملدد املدة ،بحلول أجله".
كما جاء يف املــادة  161أنه "يحق لألم األجيرة ،أن تتمتع
يوميا ،على مدى اثني عشر شهرا ،من تاريخ استئنافها الشغل
إثر الوضع باستراحة خاصة ،يؤدى عنها األجر باعتبارها وقتا
من أوقــات الشغل ،مدتها نصف ساعة صباحا ،ونصف ساعة
ظهرا ،لكي ترضع مولودها خالل أوقــات الشغل .وتكون هذه
الساعة مستقلة عن فترات الراحة املعمول بها يف املقاولة

.

ميكن لألم األجيرة ،أن تتفق مع املشغل على االستفادة من
هذه الساعة املخصصة للرضاعة يف أي وقت من أيام الشغل"

.

وتتضمن املادة  162تنصيصا على أنه "يجب جتهيز غرفة
خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة ،أو على مقربة منها مباشرة،
إذا كان يشتغل فيها ما ال يقل عن خمسني أجيرة ،تتجاوز سنهن
السادسة عشرة

.

ميكن استعمال غــرف الرضاعة روضــا ألطفال األجيرات
العامالت باملقاولة

.

تتولى السلطة احلكومية املكلفة بالتشغيل ،حتديد شروط
قبول الرضع وغرف إرضاع املواليد ،وشروط حراسة األمكنة،
وتوفير مستلزماتها الصحية"

.

ولتوفير دور حضانة ألبناء األمهات العامالت جاء يف املادة
 163حرفيا أنــه "ميكن إنشاء دار للحضانة مبساهمة عدة
مقاوالت متجاورة مبنطقة معينة مع جتهيزها وفق الظروف
املالئمة "

.

.

عــدم التقيد بأحكام املــادة  ،162املتعلقة بإحداث
الغرفة اخلاصة بالرضاعة ،وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية
اجلاري بها العمل ،فيما يتعلق بشروط قبول الرضع ،وجتهيز
غرف إرضاع املواليد ،وحراستها ،وتوفير مستلزماتها الصحية

.

هذا باإلضافة أن املادة  269تنص صراحة على أنه "يستفيد
كل أجير من إجازة مدتها ثالثة أيام ،مبناسبة كل والدة .ويسري
هذا احلكم على األجير الذي استلحق طفال بنسبه .ميكن أن
تكون األيام الثالثة متصلة أو غير متصلة ،باتفاق بني املشغل
واألجير ،على أن تقضى وجوبا يف مدة شهر من تاريخ الوالدة

.

إذا صادف وقوع الــوالدة ،الفترة التي يكون فيها األجير يف
عطلة سنوية مؤدى عنها ،أو يف إجازة بسبب مرض ،أو حادثة
أيا كان نوعها ،أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة املرض أو
احلادثة إجازة األيام الثالثة املذكورة"

.

وعالقة باملوضوع ذاته أكدت املادة  270على انه "يستحق
األجير خالل أيام إجازته الثالثة ،تعويضا مساويا لألجر الذي
كان سيتقاضاه لو بقي يف شغله .يؤدى هذا التعويض إلى األجير،
من طرف مشغله عند حلول موعد أداء األجر الذي يلي مباشرة
قيام األجير باإلدالء بوثيقة الوالدة املسلمة من طرف ضابط
احلالة املدنية .يسترجع املشغل التعويض املذكور ،من الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،يف حدود السقف اخلاص مببلغ
االشتراكات الشهرية املدفوعة إلى هذا الصندوق

.

إن بنود مدونة الشغل املشار إليها يف هــذا املقال هي كل
ما يخص املــرأة العاملة يف مدونة الشغل ،وهي بكل تأكيد ال
حتقق الضمانات الكافية لعمل النساء يف ظروف تراعى فيها
خصوصياتهن وتضمن فيها حمايتهن من التمييز والتحرش
وحتقق لهن املساواة الفعلية مع زمالئهن الرجال

.

إال أنه مع ذلك ،متتع النساء العامالت بهذه احلقوق يعد
حلما بعيدا املنال يف ظل األوضاع التي تعيشها الشرائح الواسعة
من النساء يف الضيعات الفالحية ومحطات التلفيف ،اللواتي
جتبرهن أوضاعهن االجتماعية على إخفاء وجوههن خلف
النقاب قبل التوجه للعمل أو "املوقف" ،فأحرى أن يفصحن عن
كونهن أمهات أو حوامل أو مرضعات ،كما أن استمرار التمييز ضد
النساء يف األجر واحلق يف االستقرار يف العمل يجعل احلديث
عن احلقوق ،املشار إليها يف هذه املقالة ،يبدو من الترف ،مما
يستدعي بالدرجة األولى التواصل مع النساء العامالت يف كافة
مواقع تواجدهن ،ومتكينهن من الوعي بحقوقهن القانونية،
وتقوية انخراطهن يف النقابة كأداة خلوض النضال االجتماعي
وضرورة لتطور وعيهن الطبقي

.
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تتمات
تمتة مقال املرأة القروية واملرأة العاملة وأفاق النضال
يف ظل الرتاجعات واالنتكاسات الحقوقية

تمتة مقال املرأة القروية يف ظل السياسات
العمومية النيولربالية
أحــيــان كثيرة مــن مــيــراث أبويها بسبب

وشركات األدوية ومستحضرات التجميل

أعراف رجعية ،أضف إلى ذلك عملها غير

يف أثمنة املنتوجات التي تنتجها النساء
املتعاونات؛

واالنــعــتــاق أكثر قابلية للحياة ،وأن دورنــا

املخزنية وتغول الدولة البوليسية ،يف أفق

كنساء الــيــوم أكثر أهمية مــن ذي قبل ،يف

التخلص من النظام املخزني :العائق األساسي

الدعوة واالنخراط لبناء وجتديد مشروعنا

أمـــام متــتــع الــنــســاء الــعــامــات والــفــاحــات

املــأجــور يف إطــار االستغالليات العائلية

االشتراكي الــذي يشكل أملنا جميعا نساء

بحقوقهن ،بل بذلك نضع احلجرة الرئيسية

والتي تشكل أغلب منط لإلنتاج الفالحي

ورجاال.

لــفــتــح طــريــق حتـــرر الــشــعــب املــغــربــي؛ ويف

عــى صــعــيــد واقــعــنــا كــحــركــة نسائية
دميقراطية والتقدمية
نتميز بضعف انغراسنا كقوى مناضلة
وســـط اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة مــع الــعــامــات
الزراعيات والصناعيات ،خطواتنا متفرقة
مشتتة ،وتلك نقطة ضعفنا ،وفرصة سانحة

حتقيق مهمتنا اآلنــيــة التي ننخرط فيها
كقطاع نــســائــي ،وهــي تهييء الــشــروط من
أجل اإلعالن عن بناء حزب الطبقة العاملة
وعــمــوم الكادحني والــكــادحــات ،يف مؤمترنا

اخلامس املقبل.

وانطالقا من هذا الهدف الواضح ،فإننا:

•

للمخزن من أجل تشديد اخلناق على نضاالت

نــشــجــع الــعــامــات الــصــنــاعــيــات

العامالت ونساء البوادي الكادحات .لذلك

والــزراعــيــات لالنخراط الــواعــي واملنظم يف

علينا جميعا ،كنساء يساريات دميقراطيات

اإلطارات النقابية املكافحة .فهن يتواجدهن

تــقــدمــيــات ،تشكيل جبهة نسائية قوية

بــأعــداد كــبــيــرة يف الــقــطــاعــات اإلنتاجية

وضاغطة ملواجهة كل أشكال الظلم والتمييز

الهشة كالنسيج ،الكابالج والتلفيف ،ويف

والتفقير والعنف والفساد السياسي .جبهة

الضيعات الفالحية ،مما يجعل منهن القوة

تضم احلــركــة النقابية املكافحة واحلركة

الفاعلة لتنظيم نقابي يقويهن ويوحد

احلقوقية املناضلة وعناصر املجتمع املدني

مطالبهن ليصبحن اللحمة األساسية لبناء

املــنــاضــل واحلـــي ،نعمل جميعا يــدا يف يد

تنظيم سياسي يدافع عن مصاحلهن؛ ونحقق

من أجل بناء التنظيمات الذاتية املستقلة

بالتالي ذلك االرتباط العضوي بني النضالني

للجماهير يف األحياء ويف هوامش املدن ويف

االقتصادي والسياسي.

•

القرى ودور الصفيح ...
عــى مستوى واقــع الــعــامــات والفالحات

والكادحات

•

على العامالت والفالحات ونساء

البوادي أن يدركن ويعرفن عدوهم احلقيقي
الذي هو سبب فقرهن ومآسيهن وحرمانهن
مــن حقهن يف احلــيــاة الــكــرميــة ،والــتــي لن
تتحقق إال بضمان التعليم والصحة والسكن
والتغطية الــصــحــيــة ...يــعــرفــن أن املــخــزن
مبؤسساته املتعددة (البرملان وحكومة)...،
وبوسائله القمعية (شيوخ مقدمني رجال
الشرطة )...،وقوانينه التصفوية ومافياته
املتنفذة يف مجال العقار ،واستنزاف الثروات
الــبــحــريــة ،وطـــرد الــفــاحــات مــن أراضــيــهــن
الفالحية...

•

عــلــى الــكــادحــات والــعــامــات يف

الــقــرى واملــدن أن يــدركــن كذلك أن النضال
الفئوي املشتت لن يؤدي سوى لنتيجتني :

•

األوىل ،زرع اليأس والــوهــن يف كل

الــنــضــاالت االحتجاجية ســواء يف املــدن أو

البوادي ،يف املعامل أو الضيعات الزراعية.
•

نــدعــوا كــل الفاعلني النقابيني

واجلمعويني والسياسيني وكل القوى احلية
املؤمنة بالتغيير إلــى خلق أدوات النضال
الفعلي,
ويف اخلالصة نؤكد على:

•

قناعتنا بــأنــه ال ميــكــن للمرأة

العاملة والفالحة أو أيــة امــرأة أو رجــل ،ال
ميــلــكــون س ــوى ق ــوة عــضــاتــهــم ليبيعونها
للباطرونا ،أن ينتزعوا حقوقهم/هن إال عبر
التضامن فيما بينهم وعبر االنــخــراط يف

النضال النقابي.
•

ال ميــكــن ألي تــغــيــيــر أن يحقق

مشروعا ثوريا إال بتواجد النساء ،وال ميكن
لثورة أن تضمن مطالب الكادحات والعامالت
بدون حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
والــكــادحــات ،حــزب يــدافــع عــن املضطهدين

طبقيا وجنسيا.
•

أن االنــتــصــار على أســبــاب الفقر

واحلرمان الــذي نعيشه ليس قــدرا محتوما
أبديا بل هو أمر ممكن وقابل للتحقق ،فقط
علينا نحن ،كيسار وكحركة حقوقية ونقابية

اثنيا ،أن تشتت النضال سيساعد

ونسائية وسياسية ،أن نتواجد باستمرار

األعــــداء الطبقيني عــلــى تــعــزيــز نفوذهم

معهن يف النقابات ،يف معاركهن النضالية،

وتقوية وتصليب هيمنتم.

مما يجعل من مهامنا امللحة اليوم ،نحن
الفاعلني النقابيني واجلمعويني والسياسيني
وكل القوى احلية املؤمنة بالتغيير ،أن نلتحم
مع نضاالتهم ويتبلور االلتحام يف تشكيل
جبهة النضال الشعبي من أجل عزل املافيا

ومــع احلــراكــات الشعبية من ضحايا السكن
واملاء وضحايا سياسة انتزاع األراضي...

•

ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى تشكيل

جبهة نسائية ضد الرأسمالية والصهيونية

العاملية .
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بــبــادنــا ،عملها .بــاإلضــافــة النتهاكات
أخــــرى كــالــعــنــف اجلـــســـدي واجلــنــســي
والنفسي واستمرار تزويج القاصرات رغم

محاولة احلد منه قانونيا.

إن م ــا حــقــقــتــه احل ــرك ــة الــنــســائــيــة
املغربية بفضل نضاالتها منذ االستقالل،
لم يشمل بعد النساء القرويات اللواتي
الزلـــن ينتظرن تــعــريــة واقـــع اإلقــصــاء
والتهميش الذي يعانني منه .والذي ميكن
تشخيص بعض أشكاله كالتالي:

•

القيام بجميع أعمال البيت من

تربية األطفال وإعداد وتغذية األسرة؛

•

•

تعقيد مساطر التصدير بالنسبة

للتعاونيات وصعوبة احلصول على ْشهادات
اجلودة والتصدير وغالء تكاليفها.
وتــعــيــش فــئــة عــريــضــة م ــن الــنــســاء
الــعــامــات يف الــضــيــعــات الــزراعــيــات يف
ظــــروف أشــبــه بــاإلقــطــاع حــيــت ُتتهن
كرامتهن ُ
وتنتهك حقوقهن يوميا من
خالل التمييز يف األجر بني املرأة والرجل
عــلــى مــســتــوى ســـوق الــشــغــل بــالــقــطــاع
الفالحي ،غير املساوي بدوره لنظيره يف
باقي القطاعات ،ومعاناتهن اليومية من
التحرش واالســتــغــال اجلنسي يف محل
العمل...

الــعــمــل مــجــانــا ودون عــطــلــة أو

وتشكل الــقــروض الــصــغــرى أحــد أهم

حماية مبزارع العائلة وجلب مياه الشرب

أوجــه استغالل النساء القرويات ،ميكن

وحطب اخلشب وغــزل الــصــوف وحياكة

تلخيصها كالتالي:

األفرشة واألغطية واأللبسة لهم؛

•

االشتغال يف سن مبكر استعدادا

لتزويجهن ابتداء من سن الرابعة عشرة؛

•

اســتــفــادة ال ــرج ــال مــن عملهن

•

فشل جل املشاريع الصغرى التي

يقمن بها بسبب غــيــاب دراســـة جــدوى

املشاريع وغياب مواكبة الدولة لها.

•

ربط مجموعة منهن بعقود سلف

ومنتوجاتهن وحتكمهم يف اقتصاد العائلة.

جماعية جتعل كل واحدة منهن مسؤولة

وتــعــيــش فــئــات عــريــضــة مــن الــنــســاء

عن عدم قدرة باقي عضوات مجموعتها

الــقــرويــات مــعــانــاة مــن نــوع آخــر مرتبط
بــنــشــاطــهــن الــفــاحــي عــبــر مـــا يــعــرف
بالتعاونيات الفالحية النسائية ،تأسست

على ســداد القرض مما يجعلهن عرضة

لالبتزاز بل واملتابعة القضائية.

•

توظيف أغلبهن لهذه القروض

العديد منها مند نهايات القرن املاضي.

يف جتهيز منازل أسرهن أو تزويج أبنائهن

وتتخصص هــذه التعاونيات واجلمعيات

أو لسداد قروض سابقة مما يدخلهن يف

يف أنشطة متنوعة كحياكة الصوف وإنتاج

دوامة من القروض تنتهي بهن إلى مشاكل

زيــت األركــان والعديد من املستحضرات

عائلية تصل حد الطالق ،بل قد ترمي

واألعــشــاب الطبية والعطرية وأصناف
الــكــســكــس ،ومــنــهــا الــتــي تنتج مشتقات
احلليب أو املتخصصة يف تربية املواشي
والدواجن ،لكن النساء فيها يعشن أصناف
متعددة من االستغالل أبرزها:

•

بعدد منهن يف السجن.

هــذا الــوضــع املــتــأزم للبادية املغربية

هو نتيجة االختيارات السياسية التي
اعتمدت النهج الرأسمالي التبعي وهمشت
الــطــاقــات الكامنة واملتمثلة يف الفئات

حتكم الدولة يف التعاونيات عبر

األساسية ،أي الفالحني الكادحني والعمال

إشراف ومراقبة السلطات احمللية لوزارات

الــزراعــيــن وخــاصــة النساء منهم ،رغم

الداخلية والفالحة والصناعة التقليدية

تلوينها باألخضر واالنتقال من مخططات

على عملها واألمــوال التي تتلقاها لدعم

األرقام إلى مخططات األلوان ،أبانت عن

نشاطها؛

فشلها مما يقتضي النضال على طريق

•

انــتــشــار األمــيــة وســـط الــنــســاء

املنخرطات يف هذه التعاونيات مما يجعلهن
عرضة الستغالل مديري التعاونيات ،عبر
إشرافهم على جميع املعامالت التجارية
واملالية للتعاونية؛

•

حتــكــم الــوســطــاء والــســمــاســرة

فرض بديل وطني دميقراطي شعبي ميكن
ساكنة العالم الــقــروي مــن األرض واملــاء
والعيش الكرمي ويلبي احلاجيات الغذائية

للشعب املغربي.
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حصيلة الحراكات الشعبية منذ  10سنوات يف املغرب
رهانات الدمقرطة :أية آفاق
مصطفى البراهمة

انطلقت حركة  20فبراير  2011يف خضم احلراكات الشعبية
التي أطلقتها السيرورات الثورية يف العالم العربي واملغاربي،
بدء من تونس على إثر اقدام الشهيد البوعزيزي على إحراق
نفسه ،بعد حتطيم عربته من طرف أعوان السلطة ،لتنتقل

والبناء الدميقراطي يف أفــق االشتراكية وغــيــاب للجبهة
الدميقراطية الشعبية كتكتل طبقي بقيادة نضال الشعوب
لدحر األنظمة االستبدادية ولتحقيق أهداف الثورة

.

 -السبب الثاني هو تدخل القوى اإلقليمية :تركيا وإيران

نقابات تتحكم فيها السلطة يف ظل األنظمة االستبدادية.

لكن السيرورات الثورية لم تقل بعد كلمتها األخيرة ،فقد
انخرطت يف موجتها الثانية كل من اجلزائر والعراق ولبنان
وقد حصل تطور يف السودان ،الذي طردت فيه قوى احلرية
والتغيير نظام البشير االستبدادي املستند إلــى اإلخــوان
املسلمني وحلت حزبه وتوافقت حول دستور جديد دميقراطي،
لكن الصراع مازال مستمرا مع الفلول وأذناب النظام البائد

.

أمــا يف املــغــرب ،فظل قمع النظام متناسبا مع رغبته يف
االلتفاف على حركة  20فبراير املجيدة ،فبعد أن شملت
احلركة ما يقرب من  100مدينة وقرية وجتــاوزت املليون
متظاهر ،جاء خطاب امللك يف  9مارس ،وكأنه يستجيب ملطالب
احلركة ،ليخرج بدستور ممنوح جديد ،لم يكرس كل ما جاء
يف خطاب  9مــارس .ولكن جاء ببعض احلقوق على مستوى
احلريات ،لكنه ألغاها عمليا باحلفاظ على الطابع املخزني
االستبدادي للنظام .هللت له كل القوى املندمجة يف بنية
النظام املخزني والتي لم تساند مطالب احلركة ،ومكن حزب
العدالة والتنمية اإلخواني الذي سرق شعار محاربة الفساد
واالستبداد ليدخل به االنتخابات ليمرر بامللموس ما كانت
قد عجزت عن متريره كل القوى اليمينية التي سبقته ،وعلى
اخلصوص إلغاء دعم الدولة للمواد االستهالكية األساسية يف
حياة املواطنني

.

إلى مصر وسوريا وليبيا واملغرب واليمن وغيرها من بلدان
العالم العربي واملغاربي .واستطاعت يف ظرف وجيز كسر عتاة
الدكتاتوريني :بن علي يف تونس ،والقذايف يف ليبيا ،ومبارك يف
مصر وعلي عبد اهلل صالح يف اليمن ،ومن ثم االلتفاف عليها
واحتوائها يف البحرين واألردن واملغرب وغيرها من بلدان العالم
العربي واملغاربي .وكانت كلها موجهة ضد الفساد واالستبداد
حتت شعار "حرية -كرامة -عدالة اجتماعية" ،وكانت كلها
سلمية ،حركها الشباب والشابات ،غالبا من خــارج النسق
الرسمي ،من خارج احلكومة وأحزاب األغلبية وحتى املعارضة
الرسمية ،موظفة بذكاء الثورة الرقمية عبر مختلف وسائط
التواصل االجتماعي ،وساندتها التنظيمات من النسق املضاد
التي تشتغل خارج اآلليات الرسمية لألنظمة االستبدادية

.

والحال هاته كيف انهتت مساراهتا ،وصارت مآالهتا؟

 مت االلتفاف على مطالبها بالقمع واملناورة ،وحدها تونس،عرفت فيها الثورة التونسية مكاسب ملموسة ،بحل احلزب
احلاكم والتوافق على دستور دميقراطي من طرف قوى الثورة،
وال زال الصراع قائما مع فلول النظام البائد وحركة النهضة
اإلخوانية

.

 عودة فلول النظام إلى احلكم يف مصر على إثر انقالبعسكري على سلطة اإلخـــوان املسلمني الغاصبة للثورة
املصرية

.

إذا كانت هــذه هي مــآالت السيرورات الثورية يف العالم
العربي واملغاربي فما هي أسبابها

؟

 السبب الرئيسي هو غياب األدوات الرئيسية يف التغييرالثوري :حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،القادر على
قيادة الثورة والسير بها إلى أبعد مدى لتحقيق التحرر الوطني

والسعودية واإلم ــارات الساعية إلنقاذ األنظمة البائدة أو
للهيمنة والتحكم يف مخرجات الثورة

.

 السبب الثالث هو تدخل القوى االمبريالية وسعيهالــلــحــفــاظ عــلــى الهيمنة عــلــى املــنــطــقــة ،نــظــرا لطابعها
اجليواستراتيجي وحلماية الكيان الصهيوني ،واالستمرار
يف االستحواذ على خيرات املنطقة وخصوصا النفط والغاز
الطبيعي

.

 السبب اخلامس هو غياب انخراط الطبقة العاملة يفالسيرورات الثورية نظرا لغياب حزبها من جهة ،وخلضوعها
تأطيرا وممارسة من طرف النقابية الضيقة التي متارسها

إن أكبر مكسب لحركة
 20فبراير هو تحطيم جدار
الخوف لدى المواطنين
والنشطاء والصحافيين
رغم فبركة الملفات
العتقالهم ،لذلك فمطلب
إطالق سراح المعتقلين
السياسيين يتصدر اليوم
كل المطالب

لكن حركة  20فبراير ال زالت مستمرة ،يشهد على ذلك
احلراكات الشعبية بالريف وجــرادة وتــنــدرارة وبني جتيت
ووطاط احلاج وزاكورة وتنغير والفنيدق ،واحلركات املطلبية
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،ونضاالت رجال ونساء
التعليم والصحة ،واحلركات اجلماهيرية يف أغلب املدن والقرى
واملناطق املهمشة

.

إن أكبر مكسب حلركة  20فبراير هو حتطيم جدار اخلوف
لدى املواطنني والنشطاء والصحافيني ،رغم فبركة امللفات
العتقالهم ،لذلك فمطلب إطالق سراح املعتقلني السياسيني
يتصدر اليوم كل املطالب

.

رهاانت الدمقرطة :أية آفاق

البد أوال من التأكيد على أن احلراكات الشعبية يف العالم
العربي واملغاربي ،سواء يف موجتها األولى أو الثانية ،تدخل
ضمن السيرورات الثورية يف العالم العربي واملغاربي ،هذه
احلــراكــات كانت فقط مفجرها ،وستستمر بطرق وأشكال
مختلفة ،رهانها األساسي :الدميقراطية الشاملة :السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واملجالية والبيئية واجلندرية،
علما أن الثورة الفرنسية قضت  100سنة قبل أن تفرض
وتكرس أهدافها ،وعرفت االنتكاسات وعودة الديكتاتورية مع
نابليون ،ثم استتباب الوضع مع اجلمهوريات الالحقة

.

فقد حققت حركة  20فبراير يف املغرب هدفني رئيسيني
سياسيني:
*األول :تحطمي جدار الخوف.
*الثاين :إدراك الجماهري الشعبية لقوهتا ،وأهنا صانعة التاريخ.
لذلك فحركة  20فبراير ما تزل مستمرة ،وإن انشطرت
إلى حراكات شعبية يف املدن والقرى يف املناطق املهمشة حول
قضايا محلية ،لكن مطلبها ظل هو "الكرامة واحلرية والعدالة
االجتماعية" ومناهضة الفساد واالستبداد .وطالت أيضا

يتبع يف الصفحة 16
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وضعية النساء العامالت والكادحات
يف ظل تغول النظام املخزين ومداخل التجدر
يستمد النهج الدميقراطي منظوره للعمل النسائي من
إطــاره املرجعي الــذي ينهل من املاركسية كتحليل للواقع
وفهمه من أجل تغييره ،ويصبو إلى خلق شروط النضال من

أجل تشييد مجتمع اشتراكي ،وحدد مهمته املركزية واآلنية
منذ املؤمتر الرابع يف بناء حــزب الطبقة العاملة وعموم
الكادكني ،ودعا إلى تضافر اجلهود من أجل إجنازها

.

وقطاعنا النسائي جزء ال يتجزأ من النهج الدميقراطي
وحلقة يف بنيته التنظيمية ،لذا ،فهو يستند إلى مقررات
التنظيم ومرجعيته الفكرية والسياسية لالنخراط يف مهمة
بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادكني ،من كونه تنظيم
سياسي ماركسي يسعى لتنظيم وتأطير الطبقة العاملة
وعموم الفئات الكادحة ومتوقعها يف الصراع الطبقي من
أجل التغيير اجلذري يف املجتمع ،ومن منطلق أن حترر املرأة
رهني بتحرر املجتمع والعكس صحيح ،وحترر الطبقة العاملة
رهني بتحرر العامالت والكادحات من االستغالل واالضطهاد
واالستالب

.

وجن ــاح هــذا املــشــروع الكبير ذو الــطــابــع الــثــوري رهني
مبدى املساهمة الفعلية للمناضلني واملناضالت ،وباجلدية
واملسؤولية يف تنزيل خطة وبرنامج عمل احلــزب ،لتوفير
شروط اإلعالن عن تأسيس احلزب املنشود

.

فمن هي هذه الفئة التي يضعها النهج يف صلب مشروعه؟
ما هي أوضاعها وما حاجتها إلى األداة السياسية التي
يعمل النهج على بنائها

؟

؟

الطبقة العاملة هي الفئة من الرجال والنساء الذين
يعيشون من بيع قوة عملهم اليدوية أو الذهنية للرأسمال،
بــدأت بالظهور مع بداية االستعمار واستغالله للمناجم
وإنشائه لوحدات الصناعة امليكانيكية والتعدينية ،كرافد
من روافــد تطوره الصناعي واالقتصادي .بعد االستقالل
الشكلي وتراجع بعض األنشطة الصناعية واملنجمية ،شهد
اإلنتاج الصناعي التحويلي ارتفاعا لصالح الشركات املتعددة
االستيطان التي استفادت وتستفيد من امتيازات كثيرة،
وظهرت صناعات أخرى استقطبت أعدادا من اليد العاملة
النسائية ،إذ مع تغلغل النظام الرأسمالي يف املغرب وتراجع
املستوى املعيشي للمواطنني ،خرجت أعداد كبيرة من النساء
لسوق الشغل خاصة يف معامل صناعة األلبسة التي انتشرت
خــال بــدايــة تسعينات الــقــرن املــاضــي ،وهــي الفترة التي

تزامنت مع ترحيل هذه الصناعة من دول االحتاد األوربي
إلى بعض الدول التبعية ،ومنها املغرب ،بهدف االستفادة من
استغالل اليد العاملة النسائية الرخيصة بدون شروط أو

قيود

نعيمة الشبلي

وتعرف أوضاع العمال والعامالت تدهورا فظيعا من جراء
االنعكاسات الوخيمة للرأسمالية املتوحشة على مكتسبات
الطبقة العاملة ،وتتلقى النساء العامالت النصيب األوفر
من االستغالل يف ظل الصمت الرهيب للنقابات وتواطئ
الدولة املخزنية ،تنضاف إلى هذه الفئة الفالحات الفقيرات
وعامالت القطاع غير املهيكل وكل كادحي وكادحات الشعب
املغربي .ويف ظل غطرسة الرأسمال احمللي واألجنبي وانحياز
النظام املخزني له ،بتعبيد الطريق أمامه ملزيد من استغالل
واستعباد اليد العاملة املغربية ،جتد الطبقة العاملة نفسها
وبكل فئاتها بني مطرقة جشع الباطرونا وسندان القوانني
املجحفة والسالبة حلقوقها ومكتسباتها التي بلغتها بنضال
مرير طويل .ومن واقــع استغاللها ومعاناتها وحرمانها من
أدوات الدفاع عن مصاحلها ،وتواطؤ النقابات مع الباطرونا
ضدها ،ومباركة السلطات املخزنية لهذا التحالف املقيت
غير املعلن ،تخوض الطبقة العاملة معارك نضالية بطولية
ضد تغول الباطرونا التي تتمادى يف فرض شروط استغالل
قاسية جتردها من حقوقها بشكل تدريجي وتصاعدي بلغ
حد التسريحات اجلماعية

.

.

وخالل بداية القرن احلالي ،فتحت الدولة املجال واسعا
للرأسمال احمللي واألجنبي لالستثمار يف القطاع الفالحي،
أدى هذا التوجه إلى إقامة ضيعات حديثة واستغالليات
شاسعة ،مستفيدة من اإلعفاءات الضريبية ودعم هائل ،نتج
عنه اإلقبال على تشغيل أالف النساء كعامالت زراعيات يف
الضيعات أو محطات التلفيف والتصبير .وإذا تساءلنا عن
نسبة العامالت يف املغرب جندها يف حدود ثالثة وعشرين
من املئة من مجموع الطبقة العاملة ،أي مليونني ونصف
املليون من أصل أحد عشر مليون عامل وعاملة .وهذه الطبقة
العامة النسائية موزعة حسب القطاعات كالتالي :
قطاع الفالحة والــغــاابت والصيد البحري
•
سبعة واربعون من املائة؛
•

قطاع الخدمات مثانية وثالثون من املائة؛

•

قطاع الصناعة أربعة عرش من املئة.

إن تفاقم األزمة
االقتصادية
واالجتماعية وتردي
المستوى المعيشي
لعموم الطبقات
الشعبية وارتفاع
نسبة الفقر والعطالة
يكشف جليا الحرب
الطبقية للنظام
المخزني ضد الشعب
المغربي

إن تفاقم األزمـــة االقــتــصــاديــة واالجتماعية وتــردي
املستوى املعيشي لعموم الطبقات الشعبية وارتفاع نسبة
الفقر والعطالة يكشف جليا احل ــرب الطبقية للنظام
املخزني ضد الشعب املغربي وذلك بالدفع بسياسة التقومي
الهيكلي إلى مداها من خوصصة املرافق العمومية وتفويت
األراضــي الفالحية لفائدة الطبقات السائدة ،استنزاف
ثــروات البالد ونهب املــال العام واستمرار إغــاق الوحدات
اإلنتاجية والقمع اليومي املمنهج للنضاالت واحلراكات
االحتجاجية الشعبية مع الدعاية لوهم التنمية البشرية،
بعيدا عــن أي مــشــروع تنموي حقيقي قــادر على حتسني
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للطبقات الشعبية .وإذا
كانت هذه الفئات عمال وعامالت كادحني وكادحات تدخل
يف معارك نضالية ،على أهميتها ،فإنها تبقى معارك محدودة
ومشتتة .ومبطالب آنية ذات بعد حقوقي وأفــق محدود.
نضاالت حتتاج إلى توجيه وتأطير لتكتسب مطالبها عمقا
سياسيا واضحا ،تأخذ به الطبقة العاملة وعموم الكادحني
موقعها يف الصراع الطبقي والصراع ضد املخزن باعتباره
الــراعــي لسياسات االســتــغــال والتفقير والتهميش .من
هنا تصبح احلاجة ملحة إلى بناء األداة الثورية للطبقة
العاملة وعموم الكادحني والــكــادحــات ،ألنها هي الطبقة
املنتجة للثروة والــرفــاه ومحرومة منهما ،ألنها هي التي
تعاني وبشكل مباشر من االستغالل الرأسمالي ،وبامتالكها
ألداتــهــا السياسية املستقلة الــتــي تعبر عــن مطامحها
وانتظاراتها السياسية وتؤطر نضالها وتقودها نحو التغيير
الثوري ،ستحسم الصراع لصاحلها وتؤسس لبناء املجتمع
االشتراكي ذي األفق الشيوعي ،والنساء العامالت يف صلب
هذا التغيير .فاملرأة العاملة تعاني ضعف ما يعانيه العامل،
ووضعها يف التشكيلة االجتماعية يكبل فكرها ويدها ،فهي
بحاجة إلى كثير من االهتمام ،وااللتحاق واالنخراط يف
نضاالتها العفوية الناجتة عن عمق معاناتها ،فمسؤوليتنا
ال تقتصر على االنخراط يف نضاالتها وإمنا التجدر وسط
هذه الفئة قصد تأطيرها واملساهمة يف رفع وعيها من وعي
وجودي يلفه الظلم والقهر إلى وعي سياسي يدرك األسباب
السياسية والطبقية خلفه

.
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املرأة العاملة يف تونس وجدلية الحضور والغياب يف الحركة النقابية

مرتضى العبيدي

جيل ّ
تحرر العمال
الرواد وتالزم قضييت ّ
وتحرر النساء
ّ

خضم احلراك الثوري الذي هزّ البالد التونسية بني 17
يف
ّ
دجنبر  2010و 14يناير  2011والتي انتهت برحيل الطاغية،
وما تالها يف الحق السنني ،تفاجأ الرأي العام العاملي من خالل
ما كانت تنقله القنوات التلفزيونية خصوصا ،باحلضور
الالفت والنوعي للنساء والعامالت منهن باخلصوص ،يف
أخــص.
مختلف مــواطــن احلــضــور ويف "الــبــطــحــاء" بصفة
ّ
والبطحاء هو االسم الذي ُيطلق على الساحة التي يقع فيها
املقر املركزي لالحتاد العام التونسي للشغل ،والتي كانت دوما
ّ
منطلق أهم التحركات االجتماعية ،والواقعة يف نهج محمد
علي احلامي ،رائد احلركة النقابية التونسية ومؤسس أول
منظمة نقابية تونسية ،مستقلة عن نقابات املستعمر سنة
1924

من قيادة االحتاد حول حجم املرأة العاملة يف االحتاد ،إذ أنهم
املصرح
كسر من أسرار الدولة .إال أن
يتصرفون مع هذا املعطى
ّ
ّ
ّ
به يف بعض املناسبات من هذا املسؤول أو ذاك أن حجم النساء
العامالت املنخرطات يف النقابات يتراوح بني  45و ،54وهو
رقم ميكن تفسيره مبا شهدته بعض القطاعات من الوظيفة
العمومية من تأنيث .فقطاعات التربية والتعليم والصحة
العمومية هي قطاعات يفوق عدد النساء فيها عدد زمالئهم
من الــرجــال .وقــد كــان لتعميم التعليم يف ستينات القرن
املاضي والذي شكّ ل أهم مصعد اجتماعي وقتها ،أثر كبير يف
ولوج أعداد غفيرة من النساء إلى الشغل ،ومنه إلى احلركة
النقابية .كما أن منط اإلنتاج الرأسمالي التابع ومنوال
التنمية املتبع منذ سبعينات القرن املاضي والذي فتح أبواب

وقد برهنت العامالت امللتحقات حديثا بالشغل وبالعمل
النقابي عــن قــدرة نضالية فائقة وعــن إص ــرار كبير على
افتكاك حقوقهن .وإذا كــان أول إضــراب شهدته الوظيفة
العمومية يف تــونــس ،وهــو القطاع األكــثــر هيكلة وصاحب
التقاليد يف العمل النقابي ،قد نفذه مدرسو التعليم الثانوي
يف شهر يناير من سنة  ،1975فإن عامالت قطاع النسيج قد
أجنزن أول إضراباتهن الكبرى يف نفس السنة ،بل إن إضرابهن
العارم مبدينة قصر هالل بالساحل التونسي سنة 1977
يضطر فيها النظام إلى إقحام اجليش يف
كان أول مناسبة
ّ
النزاعات االجتماعية .لكن هذا الزخم النضالي لم يقابله
سوى اجلحود من البيروقراطيات النقابية املتعاقبة على رأس
االحتاد التي أغلقت أبواب املسؤولية أمام النساء النقابيات،

.

وبعد اإلجهاز على هــذه التجربة األولــى التي حتالفت
ضدها القوى االستعمارية وقــوى اليمني الرجعي احمللي،
وسجن زعمائها قبل نفيهم إلى خارج البالد ،خلّد الطاهر
خريج جامع الزيتونة
احلداد ( 1899ـ  ،)1935وهو الشاب
ّ
ّ
تفاصيل هذه امللحمة األولى يف كتاب سيصبح مرجعا ال غنى
عنه للدارسني حتت عنوان "العمال التونسيون وظهور احلركة
النقابية" ،تاله بعد ثالث سنوات كتاب ثان لنفس الكاتب
بعنوان "امرأتنا يف الشريعة واملجتمع" الذي أثار جدال كبيرا
داخــل املجتمع بني من كــان ال يــرى حتـ ّـررا ممكنا للمجتمع
املكبل بالتقاليد واجلهل واالضطهاد ،وبني
حترر نصفه
دون
ّ
ّ
من كان يسعى إلى احلفاظ على األوضــاع على حالها بشتى
وحترر
التبريرات .وهو ما يبرز تالزم قضيتي حترر العمال
ّ
الرواد
املرأة لدى ذلك اجليل من ّ

.

املواقع القيادية :خط أحرم

مر على البالد
لكن أين نحن اليوم من تلك املقاربة ،وقد ّ
مر من أحــداث طـ ّـورت املجتمع ّأيا تطوير حتى أصبحت
ما ّ
للند
الند
املرأة حتتل فيه املكانة املذكورة وتساهم من موقع
ّ
ّ
العامة ومنها الفضاء
مع الرجل يف الشأن العام ويف الفضاءات
ّ
النقابي

.

يف أواخر سنة  ، 2016وخالل األشهر التي سبقت انعقاد
آخر مؤمترات االحتاد العام التونسي للشغل الذي انعقد يف
شهر يناير  2017أي  71سنة بعد تأسيس االحتاد ،كان الرأي
العام النقابي بل وحتى الوطني منشغال مبسألتني ال غير:
يحدد إمكانية الترشح
هل يتم التراجع عن الفصل الــذي
ّ
للمسؤولية القيادية لــدورتــن والــذي مت إقــراره يف مؤمتر
 ،2002وهل يتم كسر احملظور وانتخاب امرأة أو أكثر يف املكتب
التنفيذي اجلديد؟ وحتقق ما حلمت به أجيال من النقابيات
الالئي حرمن من هذا احلق على مدى تاريخ االحتاد .وتباهى
رجال االحتاد بهذا اإلجناز ونسبوه ألنفسهم ،بل وصل بهم
األمر إلى تزييف شيء من تاريخ االحتاد بادعاء أن هذا األمر
يحصل للمرة األولى .بينما تؤكد الوقائع أن املكتب التنفيذي
املنبثق عن املؤمتر الرابع لالحتاد املنعقد يف شهر مارس 1951
ضم
والذي أعاد انتخاب فرحات حشاد أمينا عاما لالحتادّ ،
من بني أعضائه املناضلة شريفة املسعدي ،والتي شغلت خطة
مدرسي التعليم املهني من سنة 1947
الكاتبة العامة لنقابة
ّ
الى سنة 1968

.

حضور قاعدي كثيف وغياب ّ
مدو يف القيادة

وهــو مــا يطرح علينا الــســؤال :هــل أن غياب املناضالت
ّ
متأت من ضعف
النقابيات يف الهياكل القيادية لالحتاد
احلضور النسائي يف النقابات

؟

كالّ وألف كالّ  .ورغم استحالة احلصول على أرقام دقيقة

البالد على مصراعيها أمام الرأسمال األجنبي الباحث عن
الربح األقصى ،والذي وفر له النظام القائم كل التسهيالت
لالنتصاب من توفير األراضــي إلقامة املشاريع بشكل شبه
مجاني ،واإلعــفــاءات الضريبية وحقّ ه يف تصدير أرباحه
بالعملة الصعبة وخاصة توفير يد عاملة رخيصة من النساء
أساسا ،سيفتح الباب أمام أعداد هائلة من النساء إلى ولوج
عالم الشغل يف القطاع اخلاص احمللي منه واألجنبي .وقد
جسد قانون 27ابريل  1972السيئ الصيت واملتعلق بإحداث
ّ
املصدرة كليا هذا التوجه
املؤسسات
ّ

.

ّ
مدمر
نضالية فائقة يقابلها جحود

وقد برهنت العامالت
الملتحقات حديثا
بالشغل وبالعمل
النقابي عن قدرة نضالية
فائقة وعن إصرار كبير على
افتكاك حقوقهن .وإذا
كان أول إضراب شهدته
الوظيفة العمومية في
تونس ،وهو القطاع األكثر
هيكلة وصاحب التقاليد
في العمل النقابي

إذ تركت لهن يف أحسن احلاالت التواجد يف الهياكل القاعدية
فحسب وأغلقت أمامهن إمكانية الوصول إلى الهياكل الوسطى
والعليا

.

ولــعـ ّـل األرقـــام التالية تعطى صــورة على هــذا التدمير
املمنهج .فاملؤمتر األخير لالحتاد والــذي شهد صعود امرأة
إلى املكتب التنفيذي ،حضره  547نائبا من بينهم  37امرأة
فقط .ولم يختلف األمر عن املؤمتر السابق والذي انعقد يف
خضم احلراك الثوري يف تونس (دجنبر  )2011والذي لعبت
ّ
فيه النساء دورا حاسما يف عديد احملطات ،لم حتضره سوى
 12نائبة من بني  .518وكانت النقابيات جتندن خالل كامل
السنة التي سبقت املؤمتر األخير يف حمالت مناصرة قوية
لفرض حق النساء يف التواجد يف الهياكل القيادية لالحتاد
اتخذت لها شعار "شريكات يف النضال  ...شريكات يف القرار"

خامتة

.

تلك هي إذن املفارقة التي تعيشها النساء يف منظمة من
أعرق املنظمات النقابية يف إفريقيا والعالم العربي ،واحملمولة
على الــنــضــال االجــتــمــاعــي ال ــذي مــن بــن أســســه املــســاواة.
فاملتنفذون على رأس النقابات التونسية ،وإن تبجحوا
بكونهم أحفادا حملمد على احلامي ورفيق دربه الطاهر احلداد
وكذلك للمؤسس الشهيد فرحات حشاد ،فإنهم يف ممارساتهم
يقفون على طريف نقيض مع هؤالء الــرواد .ولعل التهميش
الذي تعرفه "جلنة املرأة العاملة" ضمن هيكلة االحتاد ،وهي
املنوط بعهدتها تطوير املشاركة النقابية للنساء وإعــداد
األطر النقابية النسائية يف كل املستويات ،لدليل صارخ على
هذه السياسات اإلقصائية جتاه النساء العامالت .وهكذا
جتد النساء العامالت أنفسهن يف املجال النقابي أيضا يف
وحراس املعبد من البيروقراطية
مواجهة مع الباطرياركية
ّ
النقابية

.
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الثقافة و التغيري

األغنية امللزتمة

الرطابي عبد الكرمي

يصعب إعــطــاء تــعــريــف دقــيــق وشــامــل
لألغنية امللتزمة ،ألنــهــا لــم تشكل تيارا
فنيا قائم الــذات ولــم تخلق مدرسة فنية
لها امتداداتها يف الزمان واملكان .فاألغنية
امللتزمة اقترنت باألغنية السياسية ،كما
اقترنت باألفراد الذين أبدعوها واقترنت
أيــضــا مبــنــاخ ســيــاســي متــيــز باالستعمار
األجنبي ثم بالصراع السياسي حول السلطة
يف الوطن العربي .وتعود جذور هذا النمط
الفني إلــى فنانني أبــدعــوا حــن ارتبطوا
بقضايا األمة وقضايا الشعب

•

.

من الناحية املوسيقية
لعل أول من أرسى دعائم هذا التوجه الفني
هــو سيد درويـــش الــذي أطلق عليه فنان
الشعب .لقد عانق هذا الفنان املنحدر من
بيئة شعبية اسكندرية قضايا الشعب يف
عــصــره .واســتــمــد مــواضــيــع فنه مــن عامة
الشعب يف القرى مثل أغنية:
"احلــلــوة ذي قامت تعجن يف البدرية/
والديك بينده كوكوكوكو بالفجرية،"...
ويف املدن .مرة كان يف بيته باالسكندرية
فسمع صوت أحد الباعة املتجولني فأعجب
باإليقاع املوسيقي الــذي وظفه بطريقة
عفوية لبيع بضاعته فصاغ على إيقاعه
أغنية:

"مليحة جاوي/القلل القناوي،"...

الــتــي حلنها لــفــرقــة جنــيــب الريحاني
املسرحية.

•

من الناحية الشعرية
(الزجلية) لعل أشهر الشعراء الذين عبروا
بشعرهم عن قضايا الشعب املصري ضد
االحتالل اإلجنليزي محمود بيرم التونسي
(ولــد باالسكندرية  – 1894تــويف 1960
من أب مصري وجــد تونسي) ،ال نستغرب
عدم حصوله على اجلنسية املصرية ألنه
كان شوكة تدمي حلق املستعمر وعمالئه
احملليني .ظل طريدا ومنفيا خــارج مصر،
واشتغل حماال يف ميناء مارسيليا .افترش
التراب وعانى من اجلوع وقسوة احلياة .ألنه
ثــار على املؤسسات الرسمية فلم يحصل
على اجلنسية املصرية إال بعد مجيئ عبد
الــنــاصــر للسلطة .مــن قــصــائــده يف النقد
والسخرية الالذعة قصيدة املجلس البلدي،
يقول فيها:
"اذا الرغيف اىت فالنصف آكله /والنصف
اتركه للمجلس البلدي"...
ما مييز هذه القصيدة أنه ختم كل بيت
منها بالزمة مركبة هي "املجلس البلدي".
ولعل شاعر احلــمــراء محمد بــن ابراهيم
عارضها بقصيدته الشهيرة "املطعم البلدي".
وأشــواك"
يف مقدمته لديوان "أزهــــار..
لبيرم التونسي يقول طاهر ابــو فاشا عن
هذه القصيدة "لهذا راجت على ألسنة الناس
يف مختلف الفئات والطبقات واستظهروها
وتناشدوها ،وكتبها اخلطاطون على لوحات
علقت يف األماكن العامة ."...

•

قــــــال عـــنـــه أح ــم ــد
شوقي "أنــا ال أخشى على الشعر العربي
طغيان أحد أو شيئ إال بيرم وأدبه الشعبي".
ج -أحمد فــؤاد جنــم ،كانت جتربة بيرم

التونسي نبراسا ألحمد فؤاد جنم .فاألول
يعتبر أستاذا للثاني يف مجال الزجل .كان
رفيق بيرم يف الغناء الشيخ زكريا أحمد،
األول يكتب والثاني يلحن .بيرم التونسي
على غــرار "االولــه يف الغرام" كتب قصيدة
أخرى هي "االوله آه والثانية آه والثالثه آه".
تأثر بها فؤاد جنم وصاغ على مقاسها قصيدة
"االوله بلدي والثانية بلدي والثالثه بلدي"
حلنها الشيخ إم ــام عيسى ولقيت إقباال
جماهيريا داخل مصر وخارجها .ال ميكن أن
نتحدث عن أحمد فؤاد جنم دون احلديث
عــن رفــيــقــه الــشــيــخ إمـــام عيسى الضرير
الذي نشأ يف حي الغورية الشعبي .فإذا كان
بيرم أستاذا لنجم فإن الشيخ زكريا أحمد
أستاذ للشيخ إمام .يعترف بنفسه أنه تأثر
مبدرسة زكريا أحمد يف التلحني .شكل إمام
وجنم ثنائيا أثرى الساحة الفنية .فنجم
يكتب وإمـــام يلحن ويغني .إذا كــان بيرم
لــم يسلم مــن اضطهاد السلطة واعتقاله
فــإن فــؤاد جنم والشيخ إمــام لم يسلما من
تعسف السلطة عندما قــررا االلتزام فنيا
بقضايا الشعب .لم يخرجا من السجن إال
ليعودا إلــيــه .لقد خبر االثــنــان السجون
واملعتقالت السرية والتعذيب .ولــم تكن
اإلذاعة املصرية تسمح مبرور أغانيهما ألنها
حترض على الثورة وتنتقد الوضع السياسي
واالقتصادي ملصر يف عهد عبد الناصر .ومع
ذلــك عرفت أغانيهما صــدى واسعا جتاوز
"بهية" إلى أقطار عربية أخــرى ،وانتشرت
على اخلصوص بني طالب اجلامعات .فكانت
قصائدهما يتغنى بها الطلبة يف املسيرات
واملظاهرات

.

عبرت أغاني إمام  -جنم عن هموم الوطن
"بقرة حاحا" وعبرت عن أحــام األطفال
والطلبة "وبلغ يا سمير غطاس /يا ضيف
املعتقل سنوي /بصوتك ذ اللي كله نحاس/
صباح اخلير على الــثــانــوي ،"...كما غنى
الشيخ إمام قصيدة "غيفارا مات" وهي مرثية
حزينة وجميلة لروح الثائر العاملي ارنستو
تشي غيفارا .جتربة فؤاد جنم  -الشيخ إمام
لم تبق حبيسة مصر بل استلهمها فنانون
عرب من لبنان وفلسطني واملغرب

.

من لبنان ارتفعت أصــوات فنية عانقت
قــضــايــا األمــــة الــعــربــيــة ض ــد االحــتــال
الصهيوني .فمارسيل خليفة خصص فنه
للقضية الفلسطينية .ومن أجمل ما تغنى
به "منتصب القامة أمــشــي ."...ثم ظهرت
الشابة جوليا بطرس بداية الثمانينات بعد
االجتياح اإلسرائيلي جلنوب لبنان فقدمت
أجمل أغانيها (وين املاليني ...الشعب العربي
وين) .يكفيها فخرا هذه الصيحة التي تبعث
األمـــوات مــن قبورهم وال توقظ الضمير
العربي الرسمي .بالنسبة لفلسطني ظهر
الفنان أحمد كعبور و"فرقة العاشقني" .هذه
األخيرة قامت بجوالت عربية للتعريف
بالقضية وبنضال شعبها الفلسطيني .من
أجمل ما غنته "عهد اهلل ما نرحل".

•

الــظــاهــرة الغيوانية،
تــأســســت فــرقــة "نــــاس الــغــيــوان" بــدايــة
السبعينات مــن الــقــرن  .20فمؤسسوها
ترعرعوا فــوق تربة احلــي احملمدي الذي
أجنــب رجــال املــقــاومــة وأجنــب رجــال الفن
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واملسرح .كان من الطبيعي أن تعانق فرقة
الغيوان هموم الكادحني والبؤساء من ساكنة
احلــي الصفيحي الذين لم يستفيدوا من
نعيم االستقالل وخيراته .ناقش األعضاء
املــواضــيــع الــتــي يــتــعــاطــف مــعــهــا الــنــاس.
فاألغنية العاطفية لها روادهــا ،ومواضيع
احلب استهلكت .لم ال يفتحون نافذة جديدة
يف الغناء؟ كانت فرقة الــغــيــوان عفوية.
روادهــا تعليمهم متوسط ،ولم ينطلقوا من
نظريات فنية أو فلسفية أو أيديولوجية.
كانت البيئة الشعبية وجماهير الكادحني
هي منطلقهم للتعبير عن معاناتهم اليومية
وتطلعاتهم املــشــروعــة .لقيت األغنية
الغيوانية انتشارا كاسحا غير متوقع .وأقبل
عليها الشباب الذين كانوا يرفضون األغنية
الرسمية .فجاءت أغاني الغيوان استجابة
لروح التمرد والرفض الصاعد عند الشباب.
توالت النجاحات ب "سبحان اهلل صيفنا وال
شتوا  ...ومهمومة وووو" .بنهاية السبعينات
حققت الفرقة مجدها الفني واكتسبت
تعاطف فئات عريضة من الشباب والعامة،
وذاع صيتها خــارج الوطن فقامت بجوالت
فنية يف أوربا وتونس واجلزائر .أينما حلت
وجدت االستقبال احلار وحفاوة الترحيب
مما زادها مسؤولية جسيمة

.

كــمــا عــرفــت الــســاحــة املــغــربــيــة انتشار
األغــنــيــة السياسية يف أوســـاط الــطــاب،
فتداولوا أغاني الشيخ إمام ومارسيل خليفة
أواســط السبعينات .هذه التجربة الفنية
ألــهــمــت فــرقــا موسيقية ملعانقة قضايا
األمــة وقضايا اجلماهير الشعبية .يف هذا
السياق نذكر جتربة عبد اهلل ازريقة وثريا
واسماعيل .من أشهر ما غنته املجموعة
قصيدة "ابــن امسيك" لعبد اهلل ازريقة.
تقول كلماتها:
"ابن امسيك نحن ال نذهب الى املدارس/
الن دفــاتــرنــا تسقط يف الــوحــل قــبــل ان
نكتب" ...
إلى جانب فرقة عبد اهلل ازريقة سطع
جنم سعيد املغربي لفترة قصيرة ثم اختفى.
من أجمل قصائده مرثية للشهيدة "سعيدة
املنبهي"

.

إذا كان يصعب تعريف األغنية امللتزمة
لغياب عناصر موضوعية وخصائص فنية
مشتركة ،فإننا ميكن أن ندرج يف هذا الباب
بــعــض الــفــلــتــات الفنية الــتــي لــهــا عالقة
بالنضال الوطني ضــد املستعمر .نشيد
هنا بالفنانة الشعبية احلاجة احلمداوية
عندما شتمت "ابــن عرفه" بعد تنصيبه
سلطانا على املغرب بعد نفي محمد اخلامس
بأغنيتها الشهيرة "الشايب ما ناخذو" .فكان
نصيبها االعتقال والتعذيب واملضايقات
واإلهانات

.

نضيف أخيرا موقف العيطة الشعبية
الــتــي أرخ ــت ملعركة مــديــونــة سنة 1908
ضد املستعمر الفرنسي بقيادة الباشا حمو
احلريزي وانتهت بانتصار اإلرادة الشعبية
لقبائل الشاوية على جيوش االحــتــال.
تقول األغنية الشعبية :
"وف (ي) مــديــونــة /تــعــاهــدوا ولــيــدات
الشاوية"

.

"قصيدة النرث مرة أخرى"
نور الدين موعابيد
لعل مــن طــرائــف البحوث الرصينة أنها ممــتــدة ،مفتوحة،
ومنفتحة على التنخيل واملراجعة ،وكأني بها يف مخاضات ولود
أرانــي
ال تتناهى ،بل إنها بخصيصتها هذه َلتتباهى ،لذلك ال َ
أعصر خمرا إن أنا أدليت بدلو آخر -بدالء أخرى -محاوال رفع
املوضوع ِمن لبس قد ُيغرق الباحث يف جلج بحر
بعض ما يعتري
َ
األدبي ال تغويه
اجلنس
هذا
أن
مثال
الدالء
تلك
ومن
بال سواحل..
ّ
الفلسفي ،الذي هو أن اجلوهر يدوم زمانني ،وال
اجلواهر باملفهوم
ّ
يحتاج إلى غيره ،وإمنا وكده ا َملعيش بجزئياته وتفاصيله الذرية..
اليومي" ،هذه
وجلي أنه يجاري منحى فلسفيا يسمونه "فلسفة
ّ
ّ
و"الثانوي"٠ويتبدى أن
الرئيس
بني
تفاضل
ال
التي
الفلسفة
ّ
ِ
العالقة بينهما عالقة جدلية يؤكدها سهمان أحدهما منطلق،
مجموع األجزاء
واآلخر راجع ،فما عسى "الكل" أن يكون سوى
ِ
حتى غدت البحوث ال متيز املاكرو حتوالت وامليكرو حتوالت إال
القتضاءات منهجية؟!
العادي" ،وترجيح كفته  ،موقف فيه
وعندي أن تقريظ "النثر
ّ
جتر دفعهما عن
ّ
غلو و ٍّ
الفني" أحجى ..ألنه استجار من البنية اإليقاعية
"النثر
ّ
اخلارجية بالبنية اإليقاعية الداخلية َوفق اإلضــاءة النفسية
الرؤيوي العام
والكثافة اجلوانية اللتني يحددهما املوقف
ّ

.

عموما ،ميكن أن نعتد بقول "بودلير" يف إحدى رسائله إلى مجلة
معينة" :تكمن قوة قصيدة النثر يف القدرة على توليد(الشعرية)
التقريري الذي يتعامل
السردي
العادي ،النص
النثري
من النص
ّ
ّ
ّ
ّ
بشكل مباشر مع األشياء والوقائع األخبار واألفكار والهواجس
والذكريات املاضية والتطلعات ،ويصف تفاصيل احلياة اليومية
كما هي("..د .نزار بريك .عوامل الشعرية يف قصيدة النثر .مجلة
أدب و نقد.العدد 390:السنة .2020ص).51:

ومبا أن حقيقة قصيدة النثرهي هذه ،فإنه ليس غريبا البتة أن
تتمرد على املخيلة اجلموح ،فال حتتفي كثيرا بجماليات القول
ومسوغها يف مذهبها
من صور بيانية وإيقاعات موسيقية..
ّ

 كما قال د.نزار بريك نفسه "-هو أن احلياة املعاصرة نفسهاقد فقدت الكثير مما كانت تتمتع به من سحر وفتنة وشاعرية،
وخسرت الكثير من قدراتها على إثارة الدهشة ،و راحت جتنح نحو
نثر الوجود الذي ال يناسبه إال نثر اللغة(" ..املقال نفسه.ص).52:

اليومي" يف عوالم أخرى غير تلك التي
هكذا تزج بنا" فلسفة
ً
قد متت إلى االبتذال بأكثر من وشيجة ،و من ثمة نحلق عاليا،
املجاوزة ،فال نخشى اقتحام املفازة ..والتعدد
غاليا يف سماوات
َ
أحوج إلى النقد ،واملرونة بوصلتنا بدل الرعونة

.

ّ
من أشهر منظري"فلسفة
الفرنيسHenri
اليومي",الفيلسوف
ً
,هـــاءك ملخص فلسفته حسب
)lefebvre (1991 _1901
َ
اليومي حترر اإلنسان
اإللكتروني (فلسفة
مقال عمر أزراج ,
ً
ّ
اليومي عند هنري
املعاصر":).يرى النقاد يف الغرب أن فلسفة
ّ
الفرنسي أوال ويف
املجتمع
تتركز على نقد الرأسمالية احلديثة يف
ّ
الغرب كله ثانيا ,وبهذا ندرك أن مدرسة فرانكفورت التي تأسست
يف العشرينيات من القرن املاضي ،وعنيت بنقد جذور الرأسمالية
األداتــي الــذي يسندها
الثقافية والفلسفية واملادية ،و العقل
ّ
نظريا ،ليست وحدها الظاهرة الفكرية التي وظفت الرؤية
النفسي من أجل
املاركسية املتطورة املسنودة مبنجزات التحليل
ّ
فهم كيف تعمل الثقافة الرأسمالية يف املجتمع("...ص..).03:وال
الرأسمالي
ِإخالك -أيها القارئ-إال على بينة من جنايات النظام
ً
نظير :التغريب واالستهالك املفرط وحتويل اإلنسان إلى كائن
ّ
مضبع يف آن
مبضع،
ّ

.

أخيرا أوجه عناية القارئ الكرمي إلى أنني غضضت الطرف عن
القراءة املطبقة -بصيغة اسم الفاعل -إذ سبق أن حاولت ذلك يف
مقال سابق

.

15

حوار
نص الحوار الصحفي مع املناضل العمايل الرفيق عبد اهللا السامي
عضو اللجنة الوطنية للهنج الدميقراطي وانئــب املنسق الوطين
للسكراترية الوطنية للقطاع العمايل ،والكاتب املحيل للهنج الدميقراطي
ابشتوكة أيت ابها عبد اهللا السامي من مواليد  1969بجرسيف أب
ألربعة أبناء ،اشتغل ابلقطاع الزراعي مبنطقة اشتوكة أيت ابها ،عاىن
من االستغالل ،وكان شاهدا عىل اوجه وطرق االستعباد اليت يعاين
مهنا العمال والعامالت بضيعات املعرمين الجدد ،انخرط يف العمل
النقايب يف إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي وساهم بشكل كبري

1
يسجل املغرب سنواي أزيــد من 45.000
حادثة شغل ميوت فهيا يف املعدل  3000عاملة وعامل
وتخلف أعدادا هائلة من املعطوبني ،ويستيقظ الرأي
العام يف كل مرة عىل هول الكوارث اليت تؤدي بحياة
العامالت والعمال وملنطقة سوس نصيب وافر ،كيف
تقميون سياسة الدولة يف مجال الحماية القانونية
لحقوق الطبقة العاملة وخاصة مهنا العامالت يف
القطاع الفالحي..؟
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يف التأطري النقايب وتوسيع الجامعة الوطنية للقطاع الفالحيFNSA
بسوس ،وانل نصيبه من التضييق حيث مت طرده من العمل رفقة
العديد من العمال ليجد نفسه محروما من العمل يف أي رشكة بسبب
وضعه يف الئحة سوداء ،وضعهتا الباطروان ،تمض أمساء العمال الذين
سبق لهم أن كانوا نقابيني طالئعيني ،ليجد نفسه اليوم محروما من
حقه يف الشغل وميهتن تجارة الرصيف كفراش ليبدأ مسارا جديدا من
املعاانة والنضال ،له كتاابت توثق لهذه املعاانة سبق لجريدة الهنج
الدميقراطي أن نرشت أجزاء مهنا تحت عنوان  ":يوميات عامل زراعي".

محرمة دوليا ويغيب طبيب الشغل أو طبيب املقاولة يف جل

ضيعات االستغالليني.

مواجهة جــروت الــبــاطــروان وتــغــايض السلطات عن
القيام ابملسؤولة املناطة هبا؟
انطالقا من سنة  ، 2004أي مباشرة بعد تنزيل مدونة

 2أقرت مدونة الشغل يف العديد من البنود حماية
حقوق العمال والعامالت ،ووقع املغرب عىل العديد
من االتفاقيات الدولية يف هذا املجال خاصة مهنا
الصادرة عن منظمة العمل الدولية ،أين الخلل إذن
يف نظركم..؟

الزراعيني لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وهنا

لقد اعتبرنا كعمال مدونة الشغل انتصارا لنا وظننا

من طرف الدولة التي لم توفر ٱليات تطبيقه على أرض

أنها ستساهم يف فرض احترام حقوقنا كعمال ،لكن وبعد

نذكر تضحيات املركزيتني النقابيتني  UMTو CDTوبعدها

املعركة التي خاضتها اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي من

أشهر من تنزيلها نفاجأ بأن الباطرونا لم تعرها أي اهتمام،

أجل فرض تطبيق بند التعويضات العائلية ،إال أن التراخي

الواقع ويف كل محاولة من العمال للمطالبة بتنفيذ بنود

وبذلكم اشتعلت نيران االحتجاجات يف كل مواقع العمل

بعد طرح مدونة الشغل بديال عن قانون الشغل السابق

الشغل لألسواق ،كان الهجوم من طرف الباطرونا وبدأ العمال
والعامالت الزراعيات ينخرطون يف العمل النقابي للدفاع
عن حقوقهم ،وقــد استطاعوا إلــى حد مــا فــرض احترام
بعض بنود املدونة ،ومنها فرض التصريح بالعامالت والعمال

الــذي حصل ودخــول بعض السماسرة على خط املواجهة
وتوحيد صف الباطرونا االستغاللية يف جمعية سميت ب
ال پيفيلAPEFEL

(جمعية منتجي الفواكه واخلضر)،

ومبساعدة السلطات املعنية بالسهر على احترام قانون

الشغل استطاعوا استرجاع كل املكتسبات التي حتققت من
قبل ،بل وشــردوا آالف العمال والعامالت ومنهم من قضى

أزيد من ثالث عقود يف خدمتهم.

 4ما هي يف نظركم أهم الرشوط من أجل فرض
حماية حــقــوق الطبقة العاملة عــومــا والــعــامــات
والعمال يف القطاع الفالحي عىل وجه الخصوص؟
من أهم الشروط التي ستمكن من احترام حقوق الطبقة
العاملة عموما والعامالت الزراعيات خصوصا :

•

توفير وســائــل وآلــيــات تنزيل بــنــود املــدونــة رغم

عالتها وفرض احترام تطبيقها ومن بني األليات :الزيادة يف

عدد مفتشي الشغل ومفتشي الضمان االجتماعي.
• تقريب إدارة مفتشية الشغل وكذا مؤسسة الضمان

االجتماعي من املراكز العمالية ملراقبة مدى احترام حقوق

العامالت والعمال.
• مراجعة طريقة

صياغة عقد الشغل وإلزامية

توقيعها من طرف مفتش الشغل ومندوب العمال يف حالة

مــدونــة الشغل ،إال وتتم مواجهتهم بالتوقيف والــطــرد،
ويغيب تدخل السلطات املعنية إلنصاف العامالت والعمال،
بل أصبح هم البعض منهم لعب دور محامي االستغالليني
واملدافع الشرس عن مصاحلهم ،ويساهم يف تشريد العمال
والعامالت عوض فرض احترام القانون .يف القطاع الفالحي
يتضاعف استغالل العامالت الزراعيات ويتم الدفع بهن إلى
أعمال ليست من اختصاصهن ،والتحرش بهن وتكديسهن
يف عربات نقل ال تليق حتى لنقل البهائم .وكل هذا يتم
أمام أنظار السلطات املكلفة بحماية العامالت والعمال دون
حتريك ساكن ،رغم أن القانون يف مجال الصحة والسالمة
يؤكد على حماية العامالت والعمال من املخاطر ،سواء على
الطرقات او داخــل الضيعات ،حيت تــرش عليهم مبيدات

وجــوده أو املمثل النقابي للعمال وفــرض احــتــرام حقوق
للمطالبة بتنزيل بنود املدونة ،إال أن االستغالليني أعلنوا
احلرب على كل من يطالب بحق من حقوقه املشروعة ،ومن
داخــل املــدونــة حيت وضــع املشرع أمــام أربــاب العمل سالح
االنتصار على العامالت والعمال وخاصة يف البنود التي
تهم املقاولة من الباطن أو العمل بالوساطة ،فبدأت تصفية
العمال الدائمني واستبدالها بعمال جدد وبعقد محددة
املــدة موقعة من طــرف واحــد وبشروط قريبة من شروط
العبودية ،ويف غياب أي دور للجهة الوصية على السهر

حلماية احترام القانون.

 3كيف ترون دور العمل النقايب يف توفري الحماية
القانونية للعامالت والعمال الــزراعــيــات /ين يف

العامل والعاملة من داخلها.
• مــراجــعــة بــنــود مــدونــة الــشــغــل لــتــخــدم مصالح

العامالت والعمال خصوصا يف جانب العمل بالوساطة أو

بنود تهم املقاولة من الباطن.
• دعــــوة الــعــامــات والــعــمــال إلـــى تــوحــيــد صفهم
وانخراطهم يف العمل النقابي اجلــاد للدفاع عن حقوقهم
وفرض تطبيقها؛

•

الطبقة العاملة وحدها من ال متتلك أداة سياسية

للدفاع عن حقوقها ووقف كل ما ميكن أن يكون حاجزا أمام
حتقيقها ،لذا ندعوهم إلى املشاركة واالنخراط يف اإلعالن
عــن تأسيس حزبها السياسي ال ــذي سيمكنها مــن طرح

مشروعها السياسي.
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األخيرة

الدولة هذا الغول الشمويل

من وحي األحداث

الدولة الجهولة
تقمع األساتذة

جمال براجع

الدولة ليست فوق الطبقات .الدولة
جــهــاز طبقي يف يــد الطبقة أو التكتل
الطبقي املسيطر .وظيفتها هي حماية
وضمان مصلحة هــذه الطبقة أو التكتل
الطبقي املسيطر عبر أجهزة القمع والضبط
واإلكــراه (الشرطة واجليش وال ــدرك)...
واألجــهــزة األيــديــولــوجــيــة (املــؤســســات
اإلعالمية والدينية واملدرسة )...إلنتاج
وإعــادة إنتاج نفس البنيات االجتماعية
والثقافية والعقلية السائدة

البوليسي يف التوظيف أمــام الشباب...
ومما ساعد على هذا التغول املخزني هو

حيث السلطة والسيادة للشعب.

.

فال غرابة إذن ملا نشاهده اآلن من تغول
للنظام املخزني ونزوعه الشمولي للتحكم
يف كــافــة تفاصيل احلــيــاة االجتماعية
والسياسية عبر نهج سياسة بوليسية
قمعية غايتها اجتثاث ومنع كل حركة
أو احــتــجــاج اجــتــمــاعــي وبــكــل الــوســائــل
القمعية واالعتقاالت واحملاكمات واالنتقاء

جهل الدولة فاق احلدود حتى أصبحت جهولة.
كل مسيرات أو وقفات األساتذة واألستاذات املفروض
عليهم التعاقد تواجه بعنف إجــرامــي أسفر عن
شهداء ومعطوبني وعن معتقلني

.

جندت الدولة كل أجهزتها لقمع احتجاجات هذه
الفئة من رجــال ونساء التعليم ،كما حصل خالل
يومي  16و 17مارس  .2021زادت يف نسبة الشطط
بشنها حملة منع الفنادق من استقبال األساتذة
واألستاذات

.

استغالله لقانون حالة الطوارئ الصحية
واملناخ الدولي املتسم بتراجع االهتمام
بحقوق اإلنــســان واحلــمــايــة الفرنسية
واألمريكية للنظام املخزني خادم مصالح
اإلمبريالية يف املغرب ويف املنطقة

.

وتستفيد الدولة املخزنية يف تغولها
وتسلطها مــن غياب قطب شعبي منظم
قادر على تعبئة أوسع اجلماهير الشعبية
وتنظيماتها وحــركــاتــهــا االحتجاجية
وقيادتها للدفاع عن مصاحلها وقضاياها
املصيرية ،وفتح الطريق أمامها للتغيير
الوطني الــدميــقــراطــي الشعبي الكفيل
وحده ببناء الدولة الدميقراطية الشعبية

نفس التعامل القمعي متارسه مختلف أجهزة
الدولة مع املعطلني ومع العمال والعامالت واملطالبني
الــشــعــبــي الـــواســـع ،ال ــق ــادر عــلــى تغيير
موازين القوى لصالح اجلماهير الشعبية.
وه ــذه مسؤولية جميع الــقــوى املنظمة
الدميقراطية واحلية السياسية والنقابية
واحلقوقية واجلمعوية ،التي يجب أن تفتح
حوارات واسعة وهادفة فيما بينها ،وتعمق
روابــط النضال الــوحــدوي املشترك فيما
بينها على قاعدة املصالح والقضايا الفعلية
للجماهير الشعبية ،وإط ــاق املــبــادرات
الوحدوية امليدانية يف هذا الشأن والنزول
إلــى املــيــدان إلــى جانب مختلف الفئات
الشعبية املناضلة من أجل مطالبها .غير
ذلك ال يبقى للنضال والشعارات أي معنى

.

تمتة مقال حصيلة الحراكات الشعبية منذ  10سنوات يف املغرب
قطاعات اجتماعية ،خصوصا قطاعي
التعليم والصحة ،والتغطية االجتماعية،
حيث أبانت جائحة كورونا على ضعف مهول
يف قطاع الصحة ،الــذي متت خوصصته،
وأيضا التعليم الذي مت خوصصته أيضا،
ولــم تعد اجلماهير الشعبية قــادرة على
حتمل كلفتها مــع اتــســاع رقعة الهشاشة
والفقر ،وغياب تغطية صحية واجتماعية
قــادرة على حمايتها وخصوصا يف القطاع
غير املهيكل الــذي كــان األكثر تضررا من
السياسات النيوليبرالية

.

والــيــوم فــإن األوضــــاع تــنــذر بانفجار
اجتماعي جديد ،فشروط بروز حركة 20
فبراير ال زالــت قائمة وميكن للحراك أن
يندلع يف أية حلظة ،كما حدث يف الفنيدق
بعد غلق احلـــدود الوهمية مــع اسبانيا
وإغــاق باب التهريب املعيشي دون توفير
بدائل لعيش الساكنة

.

لــذلــك فــإنــنــا يف الــنــهــج الــدميــقــراطــي
نستعد لــبــذل كــل مــا يف وسعنا لتأطير
احلراكات الشعبية االحتجاجية.

التيتي الحبيب

فــا مناص إذن مــن بناء هــذا القطب

.

ويــرتــبــط امــتــداد السلطة القمعية
للدولة أو تقلصها مبوازين الصراع الطبقي
داخــل املجتمع ومبستويات هذا الصراع.
فكلما كانت هذه املوازين يف صالح الطبقة
أو الكتلة الطبقية السائدة كلما تغولت
الــدولــة وتضخمت سلطتها القمعية.
والعكس صحيح .فكلما مالت هذه املوازين
لصالح الطبقات الشعبية كلما تقلصت تلك
السلطة وحتققت لهذه الطبقات مكتسبات
ومــســاحــات أوســــع للتعبير واملــشــاركــة
واحلقوق

العدد 402 :
من  23إلى  29مارس 2021

أوال :بالعمل على مساعدة اجلماهير
الشعبية على تشكيل تنظيماتها الذاتية
املستقلة

واجلــامــعــة الــوطــنــيــة للتعليم التوجه
الدميقراطي واجلامعة الوطنية للقطاع
الفالحي التابعة لالحتاد املغربي للشغل؛
واحلــركــة احلقوقية :اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان ،واملنتدى املغربي للحقيقة
واإلنــصــاف؛ واجلمعيات النسائية ومنها
اجلمعية املغربية للنساء التقدميات؛
واجلمعيات الثقافية AMEJ :وغيرها من
التنظيمات

ثالثا :بالعمل على بناء جبهة الطبقات
الشعبية ،الــقــادرة على لف كل الطبقات
الشعبية للتخلص مــن النظام املخزني
وبناء نظام دميقراطي ،ويف هــذا اإلطــار
قد استطعنا املساهمة يف تأسيس اجلبهة
االجتماعية املغربية التي تضم أكثر من
 40هيئة ،وشكلت أكثر من أربعني فرعا،
تنخرط فيها تنظيمات الــيــســار :النهج
الدميقراطي ،املؤمتر الوطني االحتــادي،
الــطــلــيــعــة الــدميــقــراطــي االش ــت ــراك ــي،
واالشــتــراكــي املــوحــد؛ احلــركــة النقابية،
الــكــنــفــدرالــيــة الــدميــقــراطــيــة للشغل،

وسياسيا ال زلنا نعمل من أجل تأسيس
جبهة الشعب :جبهة دميقراطية تضم كل
القوى الدميقراطية القادرة على بناء نظام
دميقراطي ،وجبهة ميدانية تضم كل القوى
احلية التي شاركت يف حركة  20فبراير ،من
أجل التخلص من املخزن

.

ث ــانـ ـي ــا :بــالــعــمــل عــلــى متــكــن الطبقة
العاملة من أداتها املستقلة عن النظام وعن
البرجوازية وذلك باإلعالن على تأسيس
حــزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
يف مؤمترنا الوطني اخلامس يف صيف هذا
العام

.

.

.

لقد كــانــت دروس حــركــة  20فبراير
قوية ،ونحاول االستفادة منها واستباق
األوضاع حتى تكون آليات النضال متوفرة
لتأطيرها وقيادتها

.

واملستقبل للشعب املغربي وحلركته
الدميقراطية والثورية

.

باحلق يف السكن الالئق أو املطالبني باملاء الشروب أو
يف حق املطالبني برفع العزلة عن الدواوير أو الباعة
املتجولني أو الفراشة...
من دون شك أن الدولة تسابق الزمن ،وكأنها حتاول
إطــفــاء حــرائــق تهدد باالنتشار يف هشيم املغرب
املنكوب .إنها حتاول إبعاد الفتيل عن برميل البارود.
تسعى إلخماد بوادر احلركات االحتجاجية ،وقتلها
يف املهد حتى تكبح أية إمكانية النفجار اجتماعي
شامل

.

كــل مظاهر البطش هــذه دلــيــل ضعف وخــوف،
وليست دليل قوة الدولة وأجهزتها .ما يسمح بهذا
االستنتاج هو هذا اإلصــرار الشعبي على مواصلة
االحتجاج وعلى متابعة املــواجــهــات رغــم العنف
والتنكيل .ما يسجل أيضا هو إصــرار الدولة على
استعمال العنف املــفــرط والــدفــع ل ــردود األفعال
العنيفة ،لكن حلــد الــســاعــة أظــهــرت اجلماهير
احملتجة أنها تلتزم ضبط النفس ،ليس خوفا ولكن
ألنها ترى أن احلق بجانبها وأن جلوء الدولة إلى
العنف هو دليل ضعفها وخوفها .وضبط النفس
هذا هو يف حد ذاتــه حتذير قوي للفاشيست بأن
بضاعتهم كاسدة ،وقد تنقلب عليهم بأسوأ العواقب،
والشعوب ذاكرتها قوية ،قد متهل ولكنها ال تهمل،
واحلساب العسير آت بدون شك ،كما حدث يف بقاع
أخرى انتفضت شعوبها وألقت باملستبدين إلى مزبلة
التاريخ .إن العنف املمارس اليوم ضد األبرياء دليل
على اخلوف الذي سكن أحشاء الدولة الفاشلة ،وهي
بذلك تسارع اخلطو نحو حتفها البئيس واحملتوم

.

