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فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 11  إلى 17 ماي  2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

التغيري قوى  ومهام  الشعيب  النضال 

12

6

قضايا في الوضع السياسي 

الراهن ومهام التغيير 

الدميقراطي اجلذري

بـــدأت تظهر مــامــح هــذا  الــجــائــحــة  ــل  ــي ظ ف
التعليم  تشجيع  خـــال  مــن  ــار  ــ اإلط الــقــانــون 
إنــقــاده  ــل  أج مــن  ميزانيات  ــخ  وض الخصوصي 
على  للنهوض  التاريخية  الــفــرصــة  ــاءه  ــط وإع

العمومي التعليم  حساب 

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

النهج الدميقراطي يشجب 

منع تخليد فاحت ماي ويحمل 

الدولة املسؤولية عن اخلطر 

احملدق بحياة املضربني عن 

الطعام

كلمة العدد

11

.  الثمن :  4 دراهم

انعكاسات اجلائحة على 

النساء العامالت باملغرب

409

احلراك املقدسي هدفه 

احلرية واالستقالل وليس 

االنتخابات 

مراكز النداء : 
امتيازات للرأسمال املتوحش واستغالل استعبادي 

وتعذيب نفسي للشباب املغربي  

عبد هللا بيرداحا ضيف العدد : 

هو  احلالي  الوضع  به  يتسم  ما  أهم  إن 
الكارثية  االجتماعية  االنــعــكــاســات  أن 
االقتصادية  والــســيــاســات  لــالخــتــيــارات 
وشرائح  فئات  تدفع  للنظام  واالجتماعية 
النضال  إلى  الشعب  من  ومتزايدة  متعددة 
القوي  عن  باستقالل  صفوفها  وتنظيم 
فيها  مبا  واجلمعوية،  والنقابية  السياسية 
من  تناضل  احلــركــات  هــذه  أن  املناضلة. 
أجل قضية محددة) الغالء مثال( أو قطاع 
النقل...(  السكن،  الصحة،  التعليم،  معني) 
األطفال،  النساء،  مجتمعية)  قضايا  أو 
الدينية،البيئة...(  أو  اإلثنية  األقليات 
بأكملها  مهمشة  مــديــنــة  أو  منطقة  أو 

)الريف، جرادة، اوطاط احلاج...(.

ــات هي  ــرك ومــن أهــم ســمــات هــذه احل
وابتعادها  استقالليتها  على  تأكيدها 
والنقابية  السياسية  التنظيمات  عــن 
عن  لــيــس  نـــاجت،  ذلـــك  إن  واجلــمــعــويــة. 
مصداقية  ألية  الرسمية  الوسائط  فقدان 
يكن  لم  إن  االحتراز،  النتشار  بل  فحسب، 
يتم  الــتــي  املناضلة  الــقــوى  مــن  ــداء،  ــع ال
ويجب  بالدكاكني.  األخــرى،  هي  وصفها، 
أن نعي أن ذلك نتيجة موضوعية لإلفساد 
كل  ضــد  النظام  مــارســه  ــذي  ال والتلغيم 
ــن الــدعــايــة  ــك ع ــذل قـــوى املــجــتــمــع، وك
السنني  عــشــرات  منذ  واملــمــتــدة  املكثفة 
دور  يبخس  الــذي  احلداثة  بعد  ما  لفكر 
كأدوات  واجلبهة  الطبقية)احلزب  األدوات 
الصراع  كأداة  والنقابة  السياسي  الصراع 
لفائدة  العاملة(  للطبقة  االقــتــصــادي 

األفقية.  االجتماعية  احلركات 

هل  الـــواقـــع؟  هـــذا  إزاء  ــل  ــم ــع ال مـــا 
ــات عــلــى أســاس  ــرك نــنــعــزل عــن هــذه احل
إلى  وجترنا  تعادينا  أو  منا  تتحفظ  أنها 
خوضها  قبل  تستشرنا  جزئية لم  معارك 
لتحقيق  وتوظفنا  طاقاتنا  وتستنزف 
مشروع  حساب  على  ضيقة  فئوية  مطالب 
على  فيها  ننخرط  أم  الشامل؟  التغيير 
انخراطنا  وأن  مشروعة  مطالبها  أن  أساس 
للقوى  رؤيتها  تغيير  على  يساعد  قد  فيها 
خاصة  وعيها،  إلــى  يــؤدي  وقــد  املناضلة 
لعجزه  النظام  لقمع  ستتعرض  مــا  بعد 
من  جــزء  نضالها  أن  مطالبها،  تلبية  عن 
النظام  تغيير  أجل  من  نضال  أشمل،  نضال 
تعيشها  التي  املآسي  عن  املسئول  املخزني 

املغربي؟ الشعب  من  كجزء 

العمق،  يف  ــي،  ه التنظيمات  ــذه  ه إن 
تعبيرات موضوعية وقارة وغير عابرة عن 
للسياسات  املدمرة  الانعكاسات  مقاومة 
الذي  األساسي  الشكل  إنها  النيولبرالية. 
وبالتالي،  حاليا.  الطبقي  الصراع  يتخده 
املناضلة  القوى  ومسئولية  واجب  من  فإن 
هذه  جتـــاوز  ألن  بــقــوة  فيها  ــراط  ــخ االن
لكل  عــدائــهــا  أو  لتحفظاتها  ــات  ــرك احل
واجلمعوية  والنقابية  السياسية  القوى 
التغيير  أجل  من  النضال  على  وانفتاحها  
املناضلة  القوى  طرف  من  الصبر  يتطلب 
وتــقــدمي الــبــرهــان، مــن خــالل الــتــواجــد 
االكتفاء  وليس  احلركات  هذه  مع  امليداني 
ال  فعال  أنها  معها،  املناسباتي  بالتضامن 
ألهداف  نضالها  على  الركوب  إلى  تسعى 
يجب  اآلن،  نفس  ويف  بها.  وخاصة  ضيقة 

لهذه  تــوضــح  أن  املــنــاضــلــة  ــوى  ــق ال عــلــى 
بسيطة،  تكون  مهما  مطالبها،  أن  احلركات 
جزءا  حققت  إذا  وحتى  حتققها،  ال  قد 
أن  مــا  عليها  سيلتف  النظام  فــإن  منها، 
أن  يجب  بالتالي  وأنها  احلركة.  تتراجع 
العام  النضال  يف  املستطاع،  قدر  تساهم، 
مطالبها.  وحتصني  حتقيق  سيضمن  الذي 
وآخرها  عديدة  نضالية  جتــارب  يف  ولنا 
20 فبراير خير دليل على ما سبق.  حركة 

إن االنخراط يف هذه احلركات وأشاعة 
يلعب  وسطها  النضال  يف  الوحدوي  الفكر 
دورا ايجابيا مهما يف التقدم يف السيرورات 

: الدميقراطي  النهج  سطرها  التي 

الوسائل، بجانب عملنا  - فهو أحد أهم 
للتجذر  عام،  بشكل  واجلماهيري  النقابي 
بطالئعهم.  واالرتــبــاط  الكادحني  وســط 
بناء  املركزية:  مهمتنا  يخدم  بالتالي  وهو 

الكادحني.  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 

تــوحــيــد  مــهــمــة  يـــخـــدم  ــه  ــ أن ــا  ــم ك  -
للجماهير  املستقلة  الذاتية  التنظيمات 
الثانية. السيرورة  تشكل  التي  الشعبية 

تشجيع  خــالل  مــن  فــإنــهــا  وأخــيــرا،   -
احلركة  وبني  احلركات  هذه  بني  التضامن 
ومختلف  احلقوقية  احلركة  و  النقابية 
ــة املــنــاضــلــة  ــري ــي ــاه ــم الــتــنــظــيــمــات اجل
وحــدة  شــروط  تــوفــر  املشترك  والــنــضــال 
يف  الــتــقــدم  وبــالــتــالــي  الشعبي  الــنــضــال 
الضرورية  الشعبية  الطبقات  جبهة  تبلور 
والبناء  الــوطــنــي  الــتــحــرر  مــهــام  الجنـــاز 

الدميقراطي.
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يوم  حضوريا  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  اجتمعت 
2 ماي 2021 وقررت اصدار البيان التالي:

فاحت  ذكرى  املغربية  العاملة  الطبقة  حتيي  الثانية  للمرة 
االستبدادي  املخزني  النظام  طرف  من  املمارس  املنع  حتت  ماي 
القليل  النزر  على  ليجهز  الصحي  الطوارئ  قانون  وظف  والذي 
التظاهرات  تنظيم  حق  ومنها  واملكتسبات،  احلريات  بعض  من 

واملسيرات اخلاصة بعيد العمال األممي.

منعت املركزيات النقابية من حق التظاهر وتنظيم املسيرات 
لتعرف  فيها  املنضوية  القطاعات  واســتــعــراض  والــوقــفــات 
يفوتنا  وال  واملواطنني؛  للمواطنات  اوضاعها  وتشرح  مبشاكلها 
املنع  حتدت  التي  للمكاتب  والتقدير  التحية  تقدمي  من  هنا 

والتكبيل...

خاصة،  املغربية  العاملة  الطبقة  اوضاع  ان  البيان  عن  غني 
السياسات  بسبب  تــدهــورت  قــد  عــامــة،  الشغيلة  ومجموع 
االزمــة  تفاقم  وبسبب  احلكومة،  طبقتها  التي  التقشفية 
العمال  آالف  لتسريح  الباطرونا  يــد  وإطـــالق  االقتصادية 
الباطرونا  انتهزت  لقد  العمل.  ساعات  نقص  او  والعامالت، 
على  واالســتــحــواذ  الــدولــة  البــتــزاز  كــورونــا  جائحة  بــدورهــا 
آثار  ملواجهة  املخصص  الدعم  صندوق  من  جدا  مهمة  اقساط 
شــروط  غياب  او  احــتــرام  وضعف  االجـــور  وتخفيض  كــورونــا 
واخلدماتية...كما  االنتاجية  املؤسسات  يف  والسالمة  الصحة 
قامت بطرد  العمال ألسباب نقابية سعيا منها لترهيب الطبقة 

النقابي. العمل  العاملة وملنع 

نفس املعاملة املجحفة تتعرض لها الشغيلة يف قطاع التعليم 
والذين  التعاقد  عليهم  املفروض  االساتذة  حركة  رأسها  وعلى 
االستجابة  احلكومة  ورفــض  والتنكيل  القمع  الى  يتعرضون 
املؤسسات  اذعانا إلمالءات  العمومية  الوظيفة  الدمج يف  ملطلب 

االمبريالية.

ان الكتابة الوطنية للهنج الدميقراطي تعلن عن:

والقاضي  الدولة   به  قامت  الذي  التعسفي  للقرار  شجبها   -
بقانون  متذرعة  مــاي  من  الفاحت  مسيرات  تنظيم  حق  مبنع 

الطوارئ الصحي. 

الن  الصحي  الطوارئ  قانون  إلغاء  أجل  من  للنضال  تدعو   -

به  العمل  تبرر  تعد  لم  اجلائحة  تطور  عن  الرسمية  املعطيات 
عن  واملقبولة  املعقولة  االحترازية  بــاإلجــراءات  وبتعويضه 

طواعية من طرف املواطنني واملواطنات.

الشعبية  الفئات  لكافة  العاجل  الدعم  بتقدمي  تطالب   -
االكثر تضررا من االجراءات التعسفية اجلاري بها العمل.

ومختلف  العاملة  الطبقة  نضاالت  مع  تضامنها  عن  تعبر   -
لتلبية  والعاجلة  القوية  املساندة  عن  وتعلن  الشعبية  الفئات 
مطالب القطاعات العمالية املنخرطة يف احلركة النضالية ضد 
العمال  وإرجــاع  النقابي  العمل  جترمي  وضد  التعسفي  الطرد 
ورفاقه  حاجي  كرمي  رفيقنا  ضمنهم  ومن  املطرودين  النقابيني 

عمال شركة النقل افوغال بتازة.

عليهم  املفروض  االســاتــذة  ملطالب  الفورية  االستجابة   -
ــق اعــضــاء  ــدات يف ح ــدي ــه ــت الــتــعــاقــد ووقـــف املــتــابــعــات وال

التنسيقيات.

عدة  له  تعرضت  الــذي  واحلــصــار  والقمع  املنع  تستنكر   -
وقفات للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي ولفروع 
والتنسيقية  والقنيطرة...(   ومكناس  )اسفي  للكدش  نقابية 

التعاقد. الوطنية لألساتذة املفروض عليهم 

فروع  نضاالت  مع  والكامل  املبدئي  تضامنها  عن  تعبر   -
حتى  باملغرب،  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 

انتزاع احلق يف الشغل والتنظيم.

الدولة  وحتمل  السياسيني  املعتقلني  سراح  بإطالق  تطالب   -
كامل املسؤولية عن كل خطر يتهدد حياة املضربني عن الطعام 

نتيجة االهمال وعدم االستجابة الفورية ملطالبهم املشروعة.

ونقابات  احــزابــا  املناضلة  للقوى  ــار  احل نــداءهــا  توجه   -
اطار  يف  النضالية  الوحدة  متتني  اجل  من  ومنظمات  وجمعيات 
االوضاع  تعرفه  الذي  للتدهور  للتصدي  االجتماعية  اجلبهة 
فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  دعم  اجل  ومن  االجتماعية 
غدر  طعنة  يشكل  والذي  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع   وضد 
يف حق الشعب الفلسطيني املناضل من اجل حق تقرير مصيره 

الغير قابل للتخلي او التنازل عنه.

رفاقنا  بــه  يقوم  الــذي  املثابر  النضالي  بالعمل  تنوه   -
ورفيقاتنا يف جميع فروع النهج الدميقراطي يف الداخل واخلارج 
تنظيمنا  اطلقها  التي  العملية  باخلطوات  التعريف  اجل  من 
املناضل استعدادا لإلعالن عن تأسيس احلزب املستقل للطبقة 

العاملة. 

النهج الدميقراطي يشجب منع تخليد فاتح ماي ويحمل الدولة 
املسؤولية عن الخطر املحدق بحياة املرضبني عن الطعام

عمال  نضاالت  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  تتابع 
جرادة  مدينتي  من  بكل   ، جرادة  بإقليم  العرضيني  النظافة 

مطهر. بني  وعني 

اعتصاما  العمال  يخوض  جرادة  احلضرية  باجلماعة   -
األحد  و  السبت  يومي  عدا  ما  العمل  أوقــات  خــارج  يوميا 
املطلبي  ملفهم  بتسوية  للمطالبة   2021 يناير  فاحت  منذ 
نظام  لــدى  وضعيتهم  ،وتسوية  ــور  األج حتسني  اجــل  مــن 
السالمة  ،وتوفيرشروط  التقاعداجلماعي  الرواتب  منح 

لصحة  ا و

العمال  اضطر  مطهر  بني  بعني  احلضرية  وباجلماعة 
احتجاجية  وقفات  تنظيم  إلى  عامال   13 عددهم  البالغ 

املجلس  ــدام  إق ،منذ  فــورا  للعمل  بإرجاعهم  للمطالبة   ،
. إنذار  سابق  بدون  و  مبرر  بدون  طردهم  على  احلضري 

مطالب  يتبنى  ــذي  ال ــزب  احل الــدميــقــراطــي،  النهج  إن 
نضاالتها: يف  ،وينخرط  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 

املجالس  مع  املخزنية  للسلطات  املخزي  التواطؤ  يدين   -
تفقيرا  يعرف  بإقليم   ، العمال  بحقوق  املستهترة  احمللية 
يف  املتفشية  البطالة  مــن  مرتفعة  ومــســتــويــات  ممنهجا 
العليا. الشواهد  على  احلاصلني  فيهم  مبا  شبابها،  صفوف 

يطالب  النظافةو  عمال  مع  الالمشروط  تضامنه  يعلن   -
ملطالبهم  الفورية  ،وباالستجابة  فورا  املطرودين  بإرجاع 

عة. و ملشر ا

ــه  ــاع حــق ورائ ــا ض ومــزيــدا مــن الــصــمــود واملــقــاومــة، وم
لب. مطا

النهج الدميقراطي  يتضامن مع العامل العرضيني  
بجرادة وعني بني مطهر
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

ــي  ــراض ــدة ال ــان ــس  تــابــعــت هــيــئــة م
ضحايا  وكــافــة  ومــنــجــب  والــريــســونــي 
ــرب،  ــغ ــامل ــاك حــريــة الــتــعــبــيــر ب ــه ــت ان
التعسفي  االعتقال  شديد  باستنكار 
ــر مــوقــع  ــ ــدي ــ ــرض لــــه م ــ ــع ــ الـــــــذي ت
"تيزبريس"، يوم 4 ماي 2021، الصحفي 
االستقصائي  الصحفي  بوطعام،  محمد 
العقار  مافيا  حول  بتحقيقاته  املعروف 
املتواصل  وبعمله  اجلــنــوب،  مبنطقة 
ونهب  والرشوة  الفساد  فضح  مجال  يف 
يأتي  الــذي  االعتقال  وهو  العام.  املــال 
املمنهجني  والقمع  التضييق  سياق  يف 
واحلــصــار  املستقلني  الصحافيني  ضــد 
االستقصاء.  صحافة  ضــد  املــتــواصــل 
حلقات  من  جديدة  حلقة  يشكل  كما 

احلرة  األصوات  لقمع  القضاء  استغالل 
والذي  املزعجة  األقــالم  من  واالنتقام 
وكيل  على  اإلحــالــة  مرحلة  منذ  تبني 

امللك.

على  ــا  ــه ــالع اط بــعــد  ــهــيــئــة،  ال إن 
وإحالة  واستنطاق  اعتقال  مجريات 
احملكمة  على  بوطعام  محمد  الصحفي 
االبتدائية بتزنيت من طرف وكيل امللك 
من  عليه  أحيل  الــذي  احملكمة،  بنفس 
طرف الشرطة القضائية بنفس املدينة 
التمهيدي،  البحث  مسطرة  إطـــار  يف 
التي  اإلحالة  قــرار  يف  جاء  ما  تستنكر 
لتبرير  التلبس  مسطرة  إطــار  يف  متت 
يشكل  ما  وهو  املتابع،  الصحفي  اعتقال 
القانونية  املسطرة  لطبيعة  حتريفا 
محمد  الــصــحــفــي  ــا  ــه ل ــع  ــض خ الـــتـــي 
باشرتها  التي  املسطرة  أن  إذ  بوطعام. 
البحث  مسطرة  هي  القضائية  الشرطة 
محاضر  بــه  تشهد  مــا  وهــو  التمهيدي 
يف  جــاء  أنــه  غير  القضائية.  الشرطة 
النيابة  طــرف  مــن  استنطاقه  محضر 
عندما  للحقيقة  مخالف  شيء  العامة 
مبقتضى  احملكمة  على  اإلحــالــة  متــت 
استعمال  أجل  من  وذلك  التلبس،  حالة 
املسطرة  قانون  من   74 املادة  مقتضيات 

اعتقاله. لتبرير  اجلنائية 

يف  مت  مبــا  تذكرنا  الــنــازلــة  ــذه  ه إن 
بوعشرين،  توفيق  الصحفي  قضية 
التلبس  مسطرة  استعمال  مت  عندما 
للحقيقة.  خالفا  استنطاقه  محضر  يف 
ذلك  عن  العامة  النيابة  تراجعت  وقد 

بعد وضع شكاية ضد نائب الوكيل العام 
مطبعي.  خطأ  مجرد  إنه  وقالت  بالزور 
الفريق  عليه  ــف  وق أن  سبق  مــا  ــو  وه
املعني باالعتقال التعسفي التابع لألمم 
بالصحفي  ــاص  اخلـ ــه  رأيـ يف  املــتــحــدة 
اخلطأ  هذا  كان  وقد  بوعشرين.  توفيق 
اعتبار  يف  األســاســيــة  ــزات  ــك ــرت امل ــن  م
اعتقاال  بــوعــشــريــن  تــوفــيــق  اعــتــقــال 
ملجلس  التابع  للفريق  بالنسبة  تعسفيا 

حقوق اإلنسان بجنيف.

تضامنها  عن  تعبر  وهي  ــ  الهيئة  إن 
محمد  االســتــقــصــائــي  الــصــحــفــي  مــع 
بوطعام، والذي أعلن عن خوض إضراب 
بعد  مباشرة  مــحــدود،  ال  الطعام  عــن 
الذي  الظلم  على  احتجاجا  اعتقاله، 

لسالمته  تهديدا  يشكل  مما  له،  تعرض 
بقوة  تستنكر  فإنها  ــ  وحلياته  البدنية 
توظيف  ــن  م القضية  هـــذه  يف  مت  ــا  م
وتزييف  التحايل  عبر  للقضاء،  سياسي 
صحفي  من  االنتقام  بهدف  احلقائق، 

: استقصائي فاضح للفساد، وتطالب ب 

الصحفي  عن  الفوري  -       اإلفـــراج 
ضده  املتابعة  وتوقيف  بوطعام  محمد 

العتقاله. التعسفي  للطابع  نظرا 

مالمح  تظهر  بدأت  اجلائحة  ظل  يف 
تشجيع  خالل  من  اإلطار  القانون  هذا 
ميزانيات  ــخ  وض اخلصوصي  التعليم 
الفرصة  وإعـــطـــاءه  إنــقــاده  أجـــل  ــن  م
الــتــاريــخــيــة لــلــنــهــوض عــلــى حــســاب 

العمومي  التعليم 

انتهاك  من  مت  فيما  حتقيق   -     فتح 
خالل  بها  املعمول  والقوانني  للمساطر 
احملكمة،  عــلــى  وإحــالــتــه  استنطاقه 
تلك  عن  املسؤولني  بشأن  املتعني  واتخاذ 

االنتهاكات.

السياسي  لالستغالل  حد  -       جعل 
التي  االنــتــهــاكــات  لتبييض  للقضاء 
ــة اجتـــاه  ــي ــن ــزة األم ــهـ ــا األجـ ــه ــارس مت

واملواطنات. املواطنني 

على  لــلــتــضــيــيــق  حـــد  ــعـــل  -       جـ
الصحافة  وحصار  املستقلني  الصحفيني 
ــراج عــن كــافــة  ــ ــ االســتــقــصــائــيــة واإلف
الــصــحــفــيــني املــعــتــقــلــني تــعــســفــا، وكــل 

التعبير. انتهاك حرية  ضحايا 

متابعة الصحافيني يف املغرب 
للطبقة الزالت متواصلة  ــي  األممـ الــعــيــد  مـــاي  فـــاحت  مبناسبة 

سنة،  كل  من  ماي  فاحت  مع  يتزامن  الــذي  العاملة 
وجهت اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني 
باملغرب عبر مكتبها التنفيذي يف بيان عممته على 
40 فرعا على  كافة فروعها والذي يتجاوز عددهم 
تعيشها  التي  للوضعية  إنتقادات  الوطني،  املستوى 
يتسم  ــع  وض ظــل  يف  خصوصا  الــعــامــلــة،  الطبقة 
تداعيات  من  أفرزته  ومــا  كورنا  جائحة  بانتشار 
كل  على  نفسية  وحتى  وإجتماعية  إقتصادية 
وضعية  خاصة  اإلجتماعية،  والــشــرائــح  الفئات 
التسريحات  نتيجة  املأجوين/ت  وعموم  العمال/ت 
تغيب  ظــروف  يف  واإلشتغال  العمل  من  اجلماعية 
وتراجع  جهة  من  الصحية  السالمة  شــروط  فيها 

"البيروقراطية  سيادة  مع  وتشتته  النقابي  ثانية.النضال  جهة  من  النقابية" 

السبت  يومه  الصادر  بيانهم  يف  املعطلون،  وقال 
01 ماي 2021 بأن الدولة عملت على إستغالل حالة 
احلريات  على  السياسي  للحجر  الصحية  الطوارئ 
قانون  )مشروع  النقابي  العمل  وجترمي  النقابية 
تكبيلي  ــراب  إض قانون  وســن  اجلــديــد(  النقابات 
وعدم  الشغيلة  ومكتسبات  حقوق  على  والتراجع 
إلى  إضافة  علتها،  على  الشغل  مدونة  بنود  اإلجتماعي.تطبيق  احلوار  يعرفه  الذي  البلوكاج 

ــراءات  ــ ــب بــيــان اجلــمــعــيــة،  بــإتــخــاذ إج ــال وط
املغربي  الشعب  صالح  يف  إجتماعية  و  إقتصادية 
اجلماهير  أوضاع  على  اجلائحة  إنعكاسات  من  حتد 
والفقر  البطالة  معدالت  إرتفاع  ظل  يف  الشعبية 
إلى استئناف احلوار االجتماعي،  والهشاشة، داعيا 
للشغيلة  واملعنوية  املادية  الشروط  لتحسني  كآلية 
أبريل   26 اتفاقية  بنود  تنزيل  ــى  وإل 2011.املغربية، 

القضية  دعــم  على  تأكيدهم  املعطلون  وجــّدد 
ضد  الفلسطيني  الشعب  وكــفــاح  الفلسطينية 
"صفقة  ب  يسمى  ما  وضد  الصهيوني  اإلستعمار 
الدميقراطية  ــه  ــت دول بــنــاء  أجـــل  ومـــن  الـــقـــرن"  
التطبيع  أشكال  لكل  رفضهم  أكدوا  كما   ، واملستقلة 
ــع الــكــيــان  ــايف م ــق ــث الصهيوني.الــســيــاســي واإلقـــتـــصـــادي وال

بإطارهم  تشبتهم  على  الشواهد  حملة  وأكــد 
الــشــهــادات  حلملة  الــوطــنــيــة  اجلمعية  الــصــامــد 
وبكافة  الكفاحية  وبهويته  بــاملــغــرب  املعطلني 
البيان  أضاف  كما  والدميقراطية،  املادية  مطالبه 
حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  يف  مــقــبــلــني  بــأنــهــم 
الذكرى  تخليد  على  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
مصطفى  رفيقهم  إلستشهاد  والعشرين  الثامنة 
تاهلة  مبدينة  املقبل  ماي   30 يوم  وذلك  احلمزاوي 
إغتيال  يف  احلقيقة  كل  احلقيقة   "  : شعار  حتت 
قبره  عن  والكشف  احلــمــزاوي  مصطفى  الشهيد 

اجلناة". ومعاقبة 

اعتبرته  ــا  مل إدانــتــهــا  عــن  اجلــمــعــيــة،  وعــبــرت 
احلريات  على  للتضييق  احلالية  الظرفية  استغالل 

احلــرة  األصـــوات  وإعتقال  والسياسية  النقابية 
)عمر  واملــدونــني  الصحافيني  وإعتقال  واملناضلة 
بإطالق  وطالبت  الريسوني...(،  سليمان   ، الراضي 
أو  قــيــد  دون  السياسيني  املعتقلني  كــافــة  ســـراح 
البحث  ومذكرات  املتابعات  كافة  وإسقاط  شرط 
والنقابيني  السياسيني  املناضلني  كــافــة  حــق  واجلمعويني.يف 

الشديدة  إدانتهم  عن  الشواهد  حاملوا  عبر  كما 
ملا أسموه "القمع واملنع املسلط" على فروع اجلمعية 
سلوان...(  دمنات،   ، تاهلة   ، الناظور   ( الوطنية 
العادلة  للمطالب  الفورية  باإلستجابة  فروعهم.وطالبوا  لكافة  واملشروعة 

الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  وإغتنمت 
اجلهات  مطالبة  إلــى  الفرصة  باملغرب  املعطلني 
الــوعــود  بترجمة  وتالسينت  بــفــاس  املــســؤولــة 
من  سلسلة  بعد  لرفاقهم  املقدمة  واإللــتــزامــات 
عن  دفاعا  خاضتها  التي  اإلحتجاجية  األشكال 
معركة  أخــرهــا  كــان  والتنظيم،  الشغل  يف  حقها 
 " وأولــويــة  حــق  "الشغل   : شعار  حتــت  ــارس  م شهر 
خاضوا  الذين  وتالسينت  فاس  بفرعي  خصوصا 
بفرع  يوما   27 دامت  التي  الفارغة  األمعاء  معركة 
لهم  قدمت  بعدما  تالسينت،  بفرع  يوما   13 و  فاس 
الوعود  من  مجموعة  املسؤولة  املختصة  واإللتزامات.اجلهات 

املعطلون يستعدون إلنزال وطني 
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حلقوق  املغربية  اجلمعية  تلقت  
بحزن   ، مراكش  املــنــارة  فــرع  االنــســان 
تسبب  الذي  املاساوي  احلــادث  شديد 
تانسيفت  بــواد  غرقا  يافع  مصرع  يف 
ودوار  الـــگـــرن  دوار  مـــن  ــرب  ــق ــال ب
تازاكورت جماعة سعادة، داخل حفرة 
عميقة من مخلفات مقلع للرمال الزال 
اتخاذ  بدون  باملنطقة  نشاطه  ميارس 
والوقائية  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج
احلق  يف  متس   ، مشابهة  حــوادث  ملنع 
ــد تــؤدي  بــالــســالمــة الــبــدنــيــة ، وقـ

لالجهاز  على احلق يف احلياة.
ان اجلمعية املغربية حلقوق االنسان 
اذ تعزي عائلة الفقيد، تطالب اجلهات 
الساكنة  ملطلب  باالستجابة  املختصة 
اخلطير  املقلع  هــذا  باغالق  القاضي 
بها،  تسبب  التي  احلفر  جميع  وطمر 
ووضع عالمات تبني خطورتها ، حرصا 
على سالمة االطفال واليافعني وشباب 
سالمتهم  وضمان  املجاورة  اجلماعات 

اجلسدية.

بجماعة  املشابه  بــاحلــادث  تذكر 
واحة سيدي ابراهيم قرب قنطرة واد 
تانسيفت على الطريق الوطنية رقم 7 
خالل االيام القليلة املاضية، وتتأسف 
وواد  تانسيفت  واد  من  كل  حتول  على 

واحــة  جماعات  امــتــداد  على  نفيس 
السعادة،  ،حربيل،  ابراهيم  سيدي 
ــة  ــي ــزوض الــســويــهــلــة،الــودايــة، وامل
لفضاءات  خطير تهدد سالمة ساكنة 

مقاوالت  نشاط  تنامي  بسبب  اجلوار 
البشع  واالستغالل  الرمال  استخراج 

ملوارد الواد وتدمير مجاله البيئي.
وتدعو اجلهات املختصة الى تقوية 
وحتديد  االماكن،  هذه  على  املراقبة 

بها  وااللتزام  السالمة  لشروط  دقيق 
وخدمة  الساكنة  سالمة  على  ،حرصا 
احمليط  مــن  تبقى  مــا  على  للحفاظ 

البيئي.

إلى: نداء 
ــام  ــع ال ــني  ــ األمـ ــد  ــي ــس ال  -

املتحدة  لألمم 
ودول  حكومات  مختلف   -

للسالم احملبة  العالم 
الدولي  املدني  املجتمع   -

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يف 
 ! خطر

 2021 10 مايو يوم اإلثنني 
 1442 رمضان   28 املــوافــق   -
الذي  اليوم  هو   – فلسطني  يف 
االحتالل  سلطات  اختارته 
ــذا الــــعــــام لـــالحـــتـــفـــال  ــ ــ ه
واخلمسني  الرابعة  بالذكرى 

للجزء  العسكري  الجتياحها 
القدس،  مدينة  من  الشرقي 
ــار  ــت ــذي اخ ــ ــو  الـــيـــوم ال ــ وه
الفاشيون  املــتــطــرفــون  فــيــه 
أصـــحـــاب مـــشـــروع "الــهــيــكــل 

التظاهر. الثالث" 
شــبــاب  ــر  ــص ــت ان أن  ومــنــذ 
ــرام  ــت اح فـــرض  يف  الـــقـــدس 
التمتع   يف  القدس  سكان  حق 
أمسيات  يف  الــعــام،  بالفضاء 
ــة، كــمــا  ــلـ ــويـ ــطـ ــان الـ ــ ــض ــ رم
ــى وجــه  ــل ــادة، وع ــعـ جـــرت الـ
الكبيرة  بالساحة  اخلصوص 
أمــــام بـــاب الـــعـــامـــود )بـــاب 
املقدسيون  يتعرض  دمشق(، 
قبل  ــن  م مــتــكــررة  لــهــجــمــات 
)اســتــفــزازات،  القمع  قــوات 
اعـــــــتـــــــداءات جـــســـديـــة، 
ــة...(.  ــي ــف ــس ــع اعــتــقــاالت ت
ــق  ــدفـ ــتـ ولـــــذلـــــك فــــــإن الـ
للمستوطنني  االســتــثــنــائــي 
مبناسبة  املسجد  ساحة  إلى 
مخاوف  يثير   ،2021 ــاي م  10

األسوأ. حدوث  من  حقيقية 
منظمة  نــشــرت  ــد  وق ــذا  ه
ــش"  ــ ــس ووت ــتـ "هـــيـــومـــن رايـ
لها  دراســــة  ــتــائــج  ن مـــؤخـــرا 
من  سنوات  ثــالث  استغرقت 

ــي  ــدان ــي ــث امل ــح ــب ــل وال ــم ــع ال
ــالل  ــت االح ــة  ــ دول أن  تــثــبــت 
ترتكب  لفلسطني  الصهيوني 
بحق  اإلنسانية  ضد  جرائم 
جرمية  الفلسطيني:  الشعب 
وجرمية  العنصري  الفصل 

املمنهج. االضطهاد 
هــــذه  يف   – ويــــخــــشــــى 
املتسمة  املضطربة  الظرفية 
تشكيل  يف  االحــتــالل  بفشل 
االنتخابات  بعد  احلــكــومــة 
املستوطنني  مجموعات  أن   –
الــفــاشــيــة، الــتــي ارتــكــبــت يف 
فظيعة  دموية  جرائم  املاضي 
الفلسطينيني  املدنيني  ضد 

اليومي  االضطهاد  ــارس  ومت
جيش  ورعاية  حماية  حتت 
جرائم  ترتكب  أن  االحتالل، 
الشعب  ضد  ومذابح  جديدة 

. لفلسطيني ا
لدعم  املغربية  اجلبهة  إن 
ــد الــتــطــبــيــع  ــ فــلــســطــني وض
السيد  إلى  النداء  هذا  توجه 
املتحدة  لــألمم  الــعــام  األمــني 
مختلف  وإلــى  خــاص،  بشكل 
احملبة  العالم  ودول  حكومات 
املجتمع  ــك  ــذل وك ــلــســالام،  ل
ــي، لــتــحــمــل  ــ ــدول ــ ــي ال ــدنـ املـ
ــة  ــاي ــم ــهـــم  حل ــاتـ ــيـ مـــســـؤولـ
وخاصة  الفلسطيني،  الشعب 
ســكــان  ــروف،  ــ ــظ ــ ال ــذه  ــ ه يف 
يتعرضون  الــذيــن  ــدس،  ــق ال
الــنــداء  ــذا  ه نصيغ  ونــحــن   -
عرقي  تطهير  لــعــمــلــيــات   –
سيما  ال  الــنــطــاق،  واســـعـــة 
الــذي  الــشــيــخ جـــراح  يف حــي 
السيطرة  إلــى  احملتل  يسعى 
ــه  ــانـ ــكـ عـــلـــيـــه وطـــــــــرد سـ
ــني. وتـــؤكـــد  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
مستعجل:  األمــر  أن  اجلبهة 

! خطر  يف  القدس 

الجبهة ضد التطبيع تدعو 
لحامية الشعب الفلسطيني 

من البطش الصهيوين
مستخدمي  مــن  عــدد  اســتــجــاب 
العروي،  مبطار  “سويسبور”  شركة 
إقــلــيــم الــنــاظــور، لــوقــفــة إنــذاريــة 
املنضوي  النقابي  املكتب  إليها  دعا 
للشغل،  املغربي  االحتاد  لواء  حتت 
“احلرمان  سماه  ما  على  احتجاجا 
عن  للمتوقفني  املخصص  الدعم  من 

السياحي”. القطاع  يف  العمل 
احملتجني  احمللية  السلطات  ومنعت 
عمالة  مقر  أمام  وقفتهم  إكمال  من 
رفع  عــرفــت  الــتــي  الــنــاظــور،  إقليم 
عـــدد مـــن الـــشـــعـــارات املــســتــنــكــرة 

واحلرمان. اإلقصاء  لسياسة 
ــب الــكــاتــب  ــائ ــام الــطــيــبــي، ن ــش ه
ملستخدمي  النقابي  للمكتب  العام 

الــعــروي،  مبــطــار  سويسبور  شــركــة 
االحــتــجــاجــيــة  ــة  ــف ــوق ال إن  قـــال 
بإيجاد  املــطــالــبــة  ســيــاق  يف  تــأتــي 
املتوقفني  املستخدمني  لكافة  حل 
تعليق  تداعيات  بسبب  العمل  عن 
الــرحــالت اجلــويــة مــع بــلــدان عــدة، 
بالتجاهل  قوبل  امللف  هذا  أن  مبرزا 

قبل  من  اإليجابي  التفاعل  وعــدم 
املسؤولني.

احمللي  النقابي  املكتب  أن  وأضــاف 
يف  طويلة  ماراطونية  أشواطا  قطع 
يجد  أن  قبل  امللف  هذا  حلل  سعيه 
الوقفة  هذه  خلوض  مضطرا  نفسه 
مراسلة  أساسا  همت  االحتجاجية، 
إقليميا  املــســؤولــة  اجلــهــات  جميع 

مستخدمي  ــاب  ــس ــت الح ــا  ــي ــن ووط
املستفيدة  الفئات  ضمن  الشركة 
الوثيق  الرتباطهم  نظرا  الدعم  من 
ــم  ــرره ــض ــي وت ــاح ــي ــس ــاع ال ــط ــق ــال ب
اجلوية،  الرحالت  تعليق  من  املباشر 

لدنها. من  إيجابي  تعاط  دون  لكن 
النقابي  املكتب  أن  الطيبي  وأكــد 

ــور  ــب ــس ــوي ــة س ــركـ ــي شـ ــدم ــخ ــت ــس مل
أشكاله  يف  “مستمر  العروي،  مبطار 
املنع  ــرارات  ــ ق رغــم  االحــتــجــاجــيــة 
حل  إيجاد  غاية  إلى  تطالها،  التي 
بتعويض  ــك  وذل املــلــف،  لهذا  فعلي 
ــوة  وإنــصــاف كــافــة املــتــضــرريــن إس

. هم بغير

مستخدمو "سويسبور" يحتجون ضد التهميش 

الجمعية املغربية لحقوق االنسان مبراكش تستنكر حادث 
مرصع شاب
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مستجدات الحالة الوبائية باملغرب

كورونا  جائحة  تفشي  وقــع  علة  العالم  يعيش  يــزال  ال 
الصعيد  على   هائل  تطور  تعرف  التي  املتحورة  والــســالالت 
العاملي و قد بلغ عدد اإلصابات 156 077 747 بينما بلغ عدد 
3 256 034, أما فيما يخص عملية التلقيح  الوفيات ما يناهز 
عامليا  اجلائحة  تطور  مع  مقارنة  متأخرة  تــزال  فال  العاملية 
وسرعة انتشارها حيث بلغ عدد األشخاص الذين تلقوا جرعة 
واحدة 640353186 )%8.2(  األشخاص الذي تلقوا جرعتني 

)3.9%( 305302547

أن  العاملية  الصحة  منظمة  يف  مسؤول  أعلن   املقابل,  يف 
العدد حاالت اإلصابة بكورونا يعرف ارتفاع مهول بسبب ظهور 
متحورات الفيروس، محذرا من أن تخفيف تدابير السيطرة قد 

يؤدي إلى تفاقم اجلائحة.
وأضاف مدير الطوارئ مبنظمة الصحة العاملية مايكل رايان، 
البلدان،  بعض  يف  هائلة"  حركية  "طاقة  ميتلك  الفيروس  أن 
الوباء  سيوقف  وحده  التطعيم  أن  يعتقدون  الذين  القادة  وأن 

مخطئون.
متديد حالة الطوارئ الصحية

بعد وصول املغرب ل 513628  حالة مؤكدة من بينها 4024 
حالة نشطة ال تزال تتلقى الرعاية الطبية و 9064  حالة وفاة 
, أعلنت احلكومة املغربية متديد سريان مفعول حالة الطوارئ 
2021 مع تخويل  10 يونيو  البالد حتى  الصحية بسائر أرجاء 
والة اجلهات وعمال العماالت واألقاليم، صالحية اتخاذ جميع 

التدابير التنفيذية.
كما أقدمت السلطات املغربية على تشديد املراقبة بجميع 
مداخل املدن املغربية، والسيما املدن الكبرى مثل الدار البيضاء، 
أمنية  أكادير، مراكش، طنجة، بحيث مت وضع سدود  الرباط، 
وضعت  و  الفطر.  وعيد  املدرسية  العطلة  مع  تزامنا  مكثفة، 
األمنية  السدود  من  مجموعة  وضع  على  األمنية  السلطات 
لتشديد املراقبة على تنقالت املواطنني، وذلك للحد من انتشار 

فيروس كورونا املستجد.
مداخل  عند  عناصرها  بتوزيع  األمنية،  املصالح  وقامت 
غرامات  فــرض  سيتم  بحيث  احلكومة،  قــرار  لتنفيذ  ــدن،  امل
مالية على املخالفني الذين ال يتوفرون على رخصة التنقل، أو 
الذين يرفضون وضع الكمامة. وتأتي هذه اإلجراءات تزامنا مع 

العطلة املدرسية و عطلة عيد الفطر.
املغربية يف مذكرة دورية من املديرية  كما أعلنت السلطات 
لدخول  جديدة  شروًطا   )DGAC( املدني  للطيران  العامة 
املغاربة الذين تقطعت بهم السبل يف اخلارج إلى التراب الوطني 
50 دولة اآلن االلتزام  حيث تفيد أن املسافرين/ات من حوالي 
باحلجر الصحي اإللزامي ملدة 10 أيام عند وصولهم إلى املغرب.
إلى  اإلعــادة  لعمليات  املخصص  اجلديد  اإلجــراء  وسيبدأ 
الوطن )الرحالت اخلاصة( اعتباًرا من يوم السبت 8 ماي 2021. 
وينص على وجه اخلصوص على احلجر الصحي ملدة عشرة أيام 

يف أحد الفنادق الستة التي حددتها السلطات املغربية..
"هذه األحكام اجلديدة ال تؤثر على املسافرين من البلدان 
والواليات  السنغال  مثل  معها  رحالتها  املغرب  يعلق  لم  التي 

املتحدة وكندا وموريتانيا واململكة العربية السعودية ، إلخ." 
ويضيف املصدر ذاته أن الركاب القادمني من البلدان التي قرر 
املغرب تعليق الرحالت معها ، والذين ميرون عبر إحدى الدول 
التي مت اإلبقاء على الرحالت معها ، هم فقط من يتأثرون بهذه 

األحكام.

العدد اإلجماليالحاالت الجديدةالفرتة من بني 7 و 8 ماي 2021
314513628الحاالت المؤكدة

79064الوفيات
348500540المتعافون

4024الحاالت النشطة
9495التحاليل الجديدة المنجزة

5816715التحاليل اإلجمالية

عدد 
اإلصابات 
وتوزيعها 

حسب الجهات

تشير معطيات احلالة الوبائية باملغرب حسب اإلحصائيات 
بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   314 بتسجيل  فإن  الرسمية 
كورونا املستجد و348 حالة شفاء، و7 حاالت وفاة خالل الـ24 

املاضية. ساعة 
لإلصابات  اجلــديــدة  احلصيلة  أن  املعطيات  تشير  كما 
املؤكدة  اإلصابة  حلاالت  اإلجمالي  العدد  رفعت  بالفيروس 
حالة  أول  عن  اإلعالن  منذ  حالة  و628  ألفا   513 إلى  باملغرب 
 500 2020، فيما بلغ مجموع حاالت الشفاء التام  2 مارس  يف 
بينما  املائة،  يف   5،97 تعادل  تعاف  بنسبة  حالة،  و540  ألف 
 1,8 9064 حالة، بنسبة فتك قدرها  ارتفع عدد الوفيات إلى 

يف املائة.
ساعة  ـــ24  ــ ال خـــالل  املسجلة  ــة  ــاب اإلص ــاالت  حـ ــوزع  ــت ت
البيضاء-سطات )214(،  الدار  األخيرة عبر جهات املغرب بني 
وطنجة-تطوان-  ،)23( وسوس-ماسة   ،)26( ومراكش-اسفي 
والشرق   ،)11( احلمراء  والعيون-الساقية   ،)13( احلسيمة 
)8(، والرباط-سال-القنيطرة )6(، والداخلة-واد الذهب )5(، 
ودرعة-  ،)3( نون  وكلميم-واد   ،)4( مالل-اخنيفرة  وبني   ،)3

تافياللت )1(.
البيضاء-سطات  الدار  جهة  بني  فتتوزع  الوفاة  حاالت  أما   
احلسيمة   - تطوان   - وطنجة  مراكش-آسفي  وجهات   ،)3(
لكل  واحــدة  بحالة  وكلميم-وادن  والرباط-سال-القنيطرة 

منها.
املغربية   الصحة  وزارة  عنها  أعلنت  التي  النشرة  وبحسب 
1412 لكل   ،1 فقد أصبح مؤشر اإلصابة التراكمي باملغرب يبلغ 
مائة ألف نسمة، مبؤشر إصابة يبلغ 9، 0 لكل مائة ألف نسمة 
احلــاالت  مجموع  يصل  فيما  املنصرمة،  ساعة  ـــ24  ال خــالل 

4024 حالة. النشطة التي تتلقى العالج حاليا إلى 
بأقسام  اجلديدة  احلرجة  أو  اخلطيرة  احلاالت  عدد  وبلغ 
اإلنعاش والعناية املركزة املسجلة خالل الـ24 ساعة األخيرة، 

 255 إلــى  ــاالت  احل لهذه  اإلجمالي  العدد  ليصل  حالة،   24
و112  االختراقي،  االصطناعي  التنفس  حتت  منها   16 حالة، 
ملء  معدل  أما  االختراقي.  غير  االصطناعي  التنفس  حتت 

يف   8  ،1 بلغ  فقد   ،)19 )كوفيد-  لـ  املخصصة  اإلنعاش  أسرة 
املائة.

املغرب و السالالت املتحورة لفريوس كوروان
الوبائي  الرصد  منظومة  أن  املغربية  الصحة  وزارة  أعلنت 
الــدار  مبدينة  سجلت  والــبــؤر  املخالطني  تدبير  ومنظومة 
لفيروس  الهندية  بالساللة  مؤكدة  إصابة  حالتي  البيضاء 
شخص  لدى  األولــى  احلالة  سجلت  قد  و  املستجد  “كورونا” 
يف  مقيم  أجنبية  جنسية  من  له  مخالط  لدى  والثانية  وافد، 
املغرب. وأفاد بالغ لوزارة الصحة، بأن األوساط العلمية ترجح 

أن تكون هذه الساللة الهندية سريعة االنتشار.

الصحية  والنظم  السياسات  يف  والباحث  الطبيب  أعلن 
أنه   )19  - )كوفيد  ضد  العاملي  التطعيم  أن  حمضي  الطيب 
إلى  السيطرة  وحتــت  املستقرة  الوضعية  تتحول  أن  ميكن 
أقل من ثالثة أسابيع، مشددا على ضرورة  وضعية كارثية يف 
تعتبر  حيث  واجلماعية  الفردية  الوقائية  التدابير  احترام 
إلى  مباشرة  يــؤدي  التراخي  وأن  املــرض،  من  احلماية  سالح 

الكوارث وإلى فرض قيود وأضرار أشد خطورة.
املغرب واللقاح ضد فريوس كوروان

لقاح  مــن  إضافية  جرعة  مليوني  املــغــرب  تلقي  يتوقع 
 2021 ماي   8 السبت  يوم  طائرتان  أقلعت  حيث  سينوفارم 

)رحلتان AT3874 و AT3876( إلى بكني لتلقي اجلرعات
جرعة  ماليني   10 بقيمة  طلبية  من  جــزء  الدفعة  هــذه 
ما  املغرب  )تلقى   2021 ومايو  أبريل  بني  تسليمها  تقرر  التي 

1 مليون يف أبريل مجموعه 
باإلضافة إلى ذلك يستعد املغرب لتلقي دفعة جديدة من 
مسجلة   ، جرعة   657000 من  تتكون   ،  AstraZeneca لقاح 
يف  )املصنوع   Covax العاملية  الصحة  منظمة  برنامج  إطار  يف 
إيطاليا(. يف 8 أبريل ، تلقى املغرب الدفعة األولى من 300000 
جرعة يف إطار برنامج Covax ، من إجمالي 1.6 مليون جرعة 

مخصصة للمغرب يف إطار هذا البرنامج.
 AstraZeneca ( يتزامن وصول هاتني املجموعتني من لقاح
 8 السبت  من  اعتباًرا   ، التوسع  مع   Sinopharm و   )Covax
مايي ، حلملة التطعيم لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 

50 و 55 عاًما.
بينما  بجرعتني   4390752 تطعيم  مت  أنه  اإلشارة  وجتذر 
لفيروس  املضاد  اللقاح  من  ــدة  واح جرعة   5473809 تلقى 
شمل  سيتم  أنه  على  املغربية  احلكومة  أعلنت  كما   19 كوفيد 
إطار  يف  سنة   55 و   50 العمر  من  البالغني  لألشخاص  التلقيح 

احلملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا لألشخاص.

عزيزة الرامي
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قضايا يف الوضع السيايس الراهن ومهام التغيري الدميقراطي الجذري

هذا هو العنوان الذي اختارته شبيبة النهج الدميقراطي 
 7 يوم  املداخلة  بهذه  فيها  شاركت  رقمية  لندوة  سال  فرع  يف 

.2021 ماي 
بد  ال  املوضوع  يف  أراها  التي  األفكار  أهم  استعراض  قبل 
القضايا  بكون  يتعلق  األول  إثنني:  أمرين  إلى  االشــارة  من 
وهي  تاريخ  لها  أن  أي  زمانها  بنت  هي  اليوم  سنعاجلها  التي 
ال  الشعب  أن  وهو  الثاني  واألمــر  متعددة.  تطورات  نتيجة 
يضع  ال  أي  عليها  االجابة  يستطيع  التي  األسئلة  إال  يطرح 

التي يقدر على اجنازها. املاهم  إال 
نوجز  فاننا  املرحلة  عنوان  هو  ما  سؤال  طرحنا  إذا  أما 
بلدان  أي  به  الشبيهة  البلدان  وحتى  املغرب  كون  يف  اجلواب 
ما  بكل  انتقالية  مرحلة  تعرف  التبعية  إطار  يف  االستقالل 
إطار  يف  تنموي  منــوذج  من  االنتقال  أي  معنى  من  للكلمة 
والتخلف  التبعية  مــع  يقطع  بديل  ــوذج  من إلــى  التبعية 

التبلور. أو  واالستبداد لكنه منوذج ال زال يف إطار التشكل 
حيث  الوطني  االستقالل  أجل  من  النضال  مرحلة  انتهت 
الطبقية  الكتلة  حسمت  لقد  التحرير.  معركة  اجهضت 
كل  شملت  معارك  عبر  ذلك  مت  لصاحلها.  الصراع  السائدة 
باالستقالل  املطالبة  قــيــادة  يف  ساهموا  الــذيــن  الفرقاء 
احلركة  بــني  الــصــراع  هــذا  احتد  املغربي.  الشعب  ونــضــال 
الصغيرة  البرجوازية  عمادها  طبقية  كجبهة  الوطنية 
والفالحني  العمال  حولها  تلف  أن  واستطاعت  واملتوسطة 
البرجوازية  من  فئات  أخــرى  جهة  ومــن  جهة  من  الفقراء 
دار هذا  االراضي وعناصر من شبه االقطاع.  الكبيرة ومالك 
التي طبقتها االمبريالية  الصراع يف إطار السياسة اجلديدة 
وطبعا  التبعية.  إطار  يف  استقالل  منح  يف  وتتمثل  الفرنسية 
للمصالح  وممثلني  الوكالء  تولية  وهي  واضحة  اخلطة  كانت 
ونظرا  اجلذرية.  السياسية  القوى  واستبعاد  االستعمارية 
السهل  من  كان  الوطنية  للحركة  الطبقية  القيادة  لطبيعة 
املغرب  يقدم  وبــذلــك  االستعمارية  اخلطة  هــذه  تطبيق 
النضال  قــيــادة  يف  الــبــرجــوازيــة  عجز  عــن  ــر  آخ منــوذجــا 
وتبني  االستعمار  مع  تقطع  نتائج  إلى  به  والسير  التحرري 

الناجز. االستقالل 
ألنها  التحرري  النضال  قيادة  من  العاملة  الطبقة  غابت 
مصالح  عــن  مستقل  غير  سياسي  لتوجه  خاضعة  كانت 
املغربية  العاملة  الطبقة  تكن  لم  الفرنسي.  الشيوعي  احلزب 

التاريخية. املهمة  بهذه  للقيام  ومستعدة  مهيأة 
تولد  التاريخي  بــاملــأزق  الوطنية  البرجوازية  شعرت 
الصغيرة  البرجوازية  من  أجنحة  بروز  يف  جتسد  فرز  عنه 
فئات  عن  تعبيرا  كانت  االستقالل  حزب  قيادة  على  متردت 
مضببة.  اشتراكية  وتــصــورات  ثــوري  نفس  لها  اجتماعية 
متكنت هذه القوة اجلديدة من خوض صراع مرير وبشجاعة 
إلى  القائم  للنظام  كبيرة  عرقلة  تشكل  أن  استطاعت  كبيرة 
تنقضاته  انفجار  على  وساعدت  متاسكه  هــددت  أنها  حد 
.1972 1971 و  الداخلية كادت تعصف به خاصة يف سنوات 
لهذه  الصغير  البرجوازي  الطابع  غلب  جديد  ومن  لكن 
وعقدت  النظام  إرادة  إلى  استسلمت  حيث  اجلديدة  القوى 
وفرت  التي  املغربة  بإعالن  لها  مهد  تاريخية  صفقة  معه 
سياسات  تلتها  بالنظام  التحقت  ألطراف  لالغتناء  هامشا 
االنــتــقــال الــدميــقــراطــي والــوحــدة الــوطــنــيــة واســتــرجــاع 
األحزاب  اندمجت  هكذا  التوافقي.  التناوب  ثم  الصحراء 
املكونة للكتلة الوطنية يف جوقة األحزاب املخزنية واستطاع 
االنتقال  يسوق  وأن  االجتماعي  السلم  يشتري  أن  النظام 
واالنتفاضات  القلبية  السكتة  يتجنب  وأن  الدميقراطي 

والدم. القمع  يف  اغرقها  التي  القوية  الشعبية 
يف  شرخ  حصل  املخزني  االصطفاف  هذا  مقابل  يف  لكن 
عوامل  احتداد  قاعدة  على  والسياسي  االجتماعي  الوضع 
للسياسات  فنظرا  الــوضــع.  يعرفها  التي  البنوية  ــة  األزم
العمومية  القطاعات  على  اإلجهاز  مت  التقشفية  الرسمية 
وفتح املجال للخوصصة تولدت عنه بطالة متوسعة ونوعية 

فظهرت  عام  بشكل  والشباب  اجلامعات  خرجي  مست  بحيث 
والبغاء  للمخدرات  التعاطي  من  االجتماعية  األمـــراض 
وتعاظمت  الفقر  تفاقم  املوت.  قوارب  عبر  الهجرة  وظهرت 
كانت  املزرية  األوضاع  هذه  واملجالية.  االجتماعية  الفوارق 
الكادحة  اجلماهير  وخاصة  الشعب  فيها  تعلم  مدرسة  أكبر 
نظام  الشكلي.  االستقالل  نظام  إنه  القائم  النظام  حقيقة 
ــي وخــطــاب  وبــالــرصــاص احل ــود  الــقــمــع األسـ إال  ال  ميــلــك 

الواجهة. دميقراطية  حول  دمياغوجي 
فيها  يتغير  لم  اللعبة  أن  الشعبية  اجلماهير  اكنشفت 
االستعمار  عهد  يف  وأجنبية  فرنسية  كانت  الشخوص  إال 
الشكلي.  اإلستقالل  عهد  يف  مغربية"   " وأصبحت  املباشر 

واإلحتاد  اإلستقالل  أحــزاب  حتول  حقيقة  أيضا  اكتشفت 
محتريف  مجوعة  إلــى  واالشتراكية  والتقدم  االشــتــراكــي 
األحزاب  هذه  نفدت  اخلاصة.  مصاحلها  إلى  تسعى  السياسة 
يكن  لم  اجلماهير  ملصالح  معادية  اجتماعية  سياسيات 
هكذا  املعارضة.  يف  كانت  ملا  تطبيقها  النظام  مستطاع  يف 
املخزنية  واألحزاب  النظام  اصبح  شعبية  مستجدات  ظهرت 
مستويات  إلى  لتصل  مرشحة  وهي  مهمة  عزلة  يف  واملمخزنة 
االستفتاءات  جلميع  الواعية  املقاطعة  من  مسبوقة  غير 

واالنتخابات.
 20 حركة  ظلها  يف  جاءت  التي  الشروط  هي  هذه  كانت 
التي  الثورية  السيرورات  مع  جدليا  تفاعلت  التي  فبراير 
وصلت  وغيرهما  ومصر  تونس  ففي  منطقتنا.  يف  اندلعت 
مرحلة  انــتــهــاء  يف  املتمثلة  اخلــالصــة  نفس  ــى  إل شعوبها 
هكذا  البديل.  املشروع  صياغة  وضرورة  الشكلي  االستقالل 
وتقرير  األنــظــمــة  إســقــاط  يــريــد  الشعب  شــعــارات  رفــعــت 
سبقت  التي  اخلالصة  نفس  على  نقف  اليوم  لكننا  املصير. 
السياسة  القيادة  معضلة  وهو  املستعمر  ضد  النضال  مرحلة 
املرة استطاعت قوى اإلسالم  الثورية. هذه  السيرورات  لهذه 
سرعان  لكن  القيادة  وتتولى  الفرصة  تنتهز  أن  السياسي 
بأن  الشعب  اقتنع  إذ  مصر  يف  اإلسالمي  املشروع  انفضح  ما 
لألنظمة  آخر  وجه  إنها  الثورة  من  جزء  ليست  القوى  هذه 
تونس  ويف  واالستبداد  واالستغالل  لالمبريالية  العميلة 
التونسي جتاه حزب  القناعة تتبلور يف صفوف الشعب  نفس 
النهضة. لقد دخلت السيرورات الثورية عنق الزجاجة ألنها 
وسرعان  رأسه  أسقطت  بل  النظام  إسقاط  قضية  تعالج  لم 
السيرورة  يف  تتمثل  أمل  بارقة  هناك  فلوله.  عبر  رجع  ما 
السوداني  الشعب  زال  ال  يبدو  ما  وعلى  بالسودان  الثورية 
بطريقة  الثوري  التغيير  مهام  يواصل  الشيوعيني  بقيادة 

الزجاجة.  عنق  دخلت  بدورها  اليوم  أنها  رغم  مبتكرة 
اولية. خالصة 

إن املجتمع البديل أو النموذج املناسب للمرحلة اجلديدة 
احلركة  ــالل  خ مــن  تــبــرز  ومــالمــحــه  التشكل  قيد  زال  ال 
بعض  نقدم  أن  ميكننا  لكن  شعبنا.  جلماهير  النضالية 

: االساسية  القضايا 
التبعية. إطار  1 - ال تنمية حقيقية يف 

التالية: للقضايا  قصوى  أهمية  نولي  أن  يجب  ولهذا 
للشعب. الغذائية  السيادة  حتقيق   -

للشعب. والعالجية  الدوائية  السيادة  حتقيق   -
مصيره. تقرير  وحق  للشعب  السياسة  السيادة  حتقيق   -

والعامالت  العمال  صنع  من  هو  احلقيقي  التغيير   -  2
والفئات  الكادحني  وباقي  واملعدمني  الفقراي  والفالحني 

الوسطى. الطبقات  من  املفقرة 
أوضــاع  إصــالح  يف  املخزنية  املؤسسات  على  رهــان  ال   -  3
قابل  وغير  فــارغ  شعار  الدميقراطي  واالنتقال  اجلماهير 
للحكم  والثقافية  السياسية  البنية  إطــار  قي  للتحقيق 

املطلق.  الفردي 
االنتقال  هو  االعمال  جدول  على  املوضوع  االنتقال  إن 
جديد  إنتاج  منط  إلى  التبعية  الراسمالية  انتاج  منط  من 

الذات. على  متمحور  االمبريالية  الهيمنة  من  متحرر 
لبلوغ ذلك يطرح على القوى املناضلة املتحررة من األوهام 
الرافضة   80% تنظيم  عليها  يطرح  الصغيرة  البرجوازية 
االستفتاءات  جلميع  واملقاطعة  الدميقراطي  االنتقال  للعبة 
إلى  األغلبية  الكتلة  ــذه  ه حتــويــل  يجب  واالنــتــخــابــات. 
لها  بديل  عام  برنامج  لها  التغيير  يف  لدورها  واعية  أغلبية 

اشكاله. بجميع  النضال  وتخوض  مرحلية  أهداف 
ولعل  مجتمعة  أصبحت  للتغيير  املوضوعية  الشروط  إن 
يلقي  التنموي  منوذجه  أو  مشروعه  بفشل  النظام  اعتراف 
الراسمالية  انتاج  لنمط  البنوية  األزمة  عمق  على  الضوء 
إلى   80% حتويل  أدوات  هي  فما  التاريخي.  ومازقها  التبعية 
اإلجتــاه  يف  الطبقي  الصراع  حتــرك  هائلة  مجتمعية  قــوة 

الصحيح؟
اندلعت  ملــا  الــســؤال  ــذا  ه عــن  ــواب  اجلـ بــدايــة  جـــاءت   -
احلراكات  هذه  شهدت  وغيرهما  ــرادة  وج الريف  حراكات 
املستقلة  الذاتية  التنظيمات  تأسيس  وهو  نوعيا  ابتكارا 

احلراكات. هذه  لقيادة 
تاسست  ملا  فبراير   20 حركة  جتربة  من  أيضا  جــاءت   -
املظاهرات  ومتظيم  خوض  كيفية  شاكلة  من  واسعة  جبهات 
القوى  جميع  طرف  من  مشترك  بشكل  والوقفات  واملسيرات 
سميناه  ما  وهــو  بعينها  شعارات  ولرفع  للنضال  املستعدة 

امليدانية. باجلبهة 
بعض  طرح  على  القوى  بعض  وافقت  ملا  كذلك  جــاءت   -

االجتماعية. باجلبهة  وسميناها  االجتماعية  املطالب 
عليه  والبناء  املشترك  العمل  ستتيح  اجلبهات  هذه  إن 
وهي  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  شروط  النضاج  وصوال 
أو  لطبقات  السياسية  التعبيرات  تبنيها  سياسية  جبهة 
إلى  واالنــتــقــال  التغيير  يف  مصلحة  لها  اجتماعية  فئات 
دميقراطية  دولــة  اإلمبريالية  الهيمنة  من  متحررة  دولــة 
مصالح  تخدم  التي  الشعبية  الدميقراطية  تلك  تتبنى 
احلقنة  تلك  مصالح  وضد  الشعب  من  الساحقة  االغلبية 
دولــة  ــي  وه املستبدين  واالستغالليني  االحــتــكــاريــني  مــن 
من  هــو  الشرعية  مصدر  هــو  الشعب  تعتبر  النها  شعبية 
الطبقية  اجلبهة  هذه  تكون  ولكي  يسحبها  من  وهو  مينحها 
املفتوح  اجلدري  التغيير  لبرمامج  مخلصة  سياسية  قيادة 
والعدالة  املساواة  مجتمع  إلى  االنتقال  شروط  توفير  على 
وأن  بــد  ال  االســتــغــالل  فيه  ينتفي  مجتمع  االجتماعية 
املستقل. الطبقي  حلزبها  املمتلكة  العاملة  الطبقة  تقودها 

احلبيب التيتي 

ال رهان عىل 
املؤسسات املخزنية 

يف اصالح اوضاع 
الجماهري واالنتقال 

الدميقراطي شعار فارغ 
وغري قابل للتحقيق 

يق اطار البنية 
السياسية والثقافية 
للحكم الفردي املطلق
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واقع العمل مبراكز النداء

يعرف قطاع اخلدمات باملغرب  وخصوصا ما يسمى مـراكـز النداء توسعا مضطردا  منذ بداية األلفية يف ظل غياب سياسة تهتم بتطوير التصنيع 
والبحث العلمي وما ينتج عنه ذلك من تفاقم البطالة يف صفوف الشباب عموما ويف صفوف خريجي اجلامعات واملدارس ومعاهد التكوين، مما 
يدفع بهم إلى البحث عن بيع قوة عملهم ومهاراتهم يف ظروف تتميز باالستغالل املكثف من طرف الشركات متعددة االستيطان التي جتد كل 
التسهيالت املادية واحلماية "القانونية" ويف ظل تراجع وتشرذم العمل النقابي مما جعل هذه الطاقات لقمة سائغة جلشع الرأسمال تشتغل يف 

ظروف قاسية مادية ونفسية تنتهك فيها الكرامة اإلنسانية. 
نحاول يف ملف هذا العدد تسليط الضوء على جزء مما يعانيه آالف العامالت والعمال مبراكز النداء املنتشرة يف العديد من املدن املغربية يف 

غياب أية مراقبة ملدى احترام حتى القوانني املسطرة على عالتها.

مراكز النداء : امتيازات للرأمسال املتوحش واستغالل استعبادي وتعذيب نفيس للشباب املغريب  

باقي  ــرار  غ على  بــاملــغــرب  اخلــدمــاتــي  الــقــطــاع  يــعــرف 
فيه  االستثمار  لنسبة  ملحوظا  ازديادا  التبعية،  الدول 

وذلك  اجلديدة،  األلفية  من  والثاني  االول  العقدين  يف 
العاملية  الــرأســمــالــيــة  الــشــركــات  مــن  الــعــديــد  ــرف  ط مــن 
اليد  لوجود  نظرا  وذلــك  االمريكية،  او  منها  االوروبية 
االمتيازات  من  للعديد  نظرا  وكــذا  الرخيصة  العاملة 
لفائدة  املغرب  مثل  البلدان  هذه  حكومات  تقدمها  التي 
نسبة  و  الرسوم  بعض  من  كاالعفاء  االجانب  املستثمرين 
النداء  مراكز  وتشكل  الخ،  منخفضة  تكون  التي  الضرائب 
اخلدمات  معظم  ان  حيث  اخلدماتي  القطاع  من  مهم  جزء 
عبروالهاتف  متاحة  اصبحت  الرأسمالية  الدول  يف  اليوم 
وقــت  معظم  يــقــضــون  عــمــال  يستلزم  ممــا  االنــتــرنــت  او 
لبيع  او  الزبائن  خدمات  لتسهيل  الهاتف  خلف  يومهم 
رواجا  و  انتشارا  املراكز  هاته  عرفت   وقد  له،  معني  منتوج 
وفر  ان  بعد  خصوصا  اجلديدة  االلفية  بداية  منذ  كبيرا 
بظاللها  تلقي  التي  العطالة  ظاهرة  ظل  يف  القطاع  هذا 
اعــمــال  ظــاهــريــا  ــو  ول ــر،  االخـ بــعــد  يــومــا  تــرتــفــع  بنسب 

االعمار.   ملختلف  واحيان  للشباب  معظمها  عديدة 

الدعاية  او  البيع  يف  املراكز  هاته  داخل  العمل  يتمحور 
او  تأمينية  او  سياحية  خدمة  عن  عبارة  تكون  والتي 
العمال  من  االالف  يعمل  خدمات  من  ذلك  الى  وما  تقنية 
تسويقها  عــلــى  ــرى  اخـ دول  ويف  بــاملــغــرب  اخلــدمــاتــيــني 

تسمى  سلعة  انتاج  يف  بذلك  مساهمني  لها،  والدعاية 
السلعة  اي  الفيتيشية  بالسلعة  السياسي  االقتصاد  يف 

يف  ولكنها  خفية  بأشياء  تتميز  انها  الناس  يتصور  التي 
اال  حركتها  وليست  البشري  العمل  نتاج  هي  احلقيقة 

االنتاج. مجرى  يف  الناس  بني  العالقات  نتيجة 

العمل  يف  أشهر  ستة  بتمضية  وودكــوك  جيمي  قــام   
يأخذ  املــتــحــدة.  املــمــلــكــة  يف  اتــصــال  مــركــز  يف  متخفًيا 
ــن اســتــفــســارات يــطــرحــهــا عــلــى الــعــمــال  اســنــتــاجــاتــه م
جتمع  املشترك  للبحث  ماركسية  طريقة  وهي   - مباشرة 
كيفية  فهم  هو  الهدف  كان   - والتنظيم  املعرفة  إنتاج  بني 
العمال  يقاوم  وكيف  االتــصــال  مراكز  يف  العمل  تنظيم 
أهمها:  النقط   من  ملجموعة  ليخلص   السياق.  هذا  يف 
يف  فــيــه  عــامــل  مــلــيــون  حــوالــي  يشتغل  الــقــطــاع  ــذا  ه أن 
عملهم  يتمحور  العمال  هؤالء  ومعظم  املتحدة،  اململكة 
بيع  حملــاولــة  األشــخــاص  مــن  كبيرة  بــأعــداد  االتــصــال  يف 
لقاءات  كتابة  مت  أنه  من  الرغم  على  احلياة.  على  التأمني 
املمكن  من  كــان  بيعه  يتم  الــذي  املنتج  أن  إال   ، املبيعات 
البرمجة  من  الرغم  على   ، ذلك  ومع  شيء.  أي  يكون  أن 
من  تتطلب  الــهــاتــف  عبر  البيع  عملية  ــإن  ف  ، النصية 
بالشراء.  الناس  إلقناع  والفكاهة  املشاعر  إضافة  العمال 
من  جديدة  أنواًعا  العاطفي  العمل  من  الشكل  هذا  يضع 

ألدائهم. العمال  على  املطالب 

من  الــقــطــاع  هـــذا  ــل  داخـ الــعــمــال  ــه  ل يــتــعــرض  ــا  م إن 
ظروفهم  حتسني  يف  الرغبة  وانعدام  واضطهاد  استغالل 
داخل  نقابي  فعل  أي  لغياب  نظرا  والنفسية  االجتماعية 
عقود  مبوجب  العمال  تستغل  اغلبها  التي  الشركات  هذه 
لعمال  ــم  دائ استنزاف  أي  اقتصادية  ــراض  ألغ مؤقتة 
استنزافه،  يتم  عندما  وقــت  أي  يف  اخرين  وطــرد  جــدد 
شركات  طــرف  من  يتلقونها  التي  التعويضات  كذلك 
وكذا  العمال،  هؤالء  مع  تتعاقد  التي  املؤقتة  العقود 
حلظة  أي  يف  التخلص  امكانية  يف  يتمثل  سياسي  غرض 
عائق.  اي  دون  معني  نقابي  بعمل  يقوم  عامل  أي  وطرد 

لكنه  للنيوليبرالية،  نتاج  هي  االتصال  مراكز  إن 
جديدة  اداريــة  لتقنيات  مبكرة  اختبار  ساحة  أيضا 
ومجتمع  عقلية  بتنامي  يتسم  سياق  يف  جاءت  والتي 
عديدة  ــات  دراس هناك  اآلن  وحلــد  ككل.  االستهالك 
ــات الــتــقــنــيــات االداريـــــة اجلــديــدة،  ــوع ــوض ــول م حـ
لتطوير  السوسيولوجيني  مــن  للعديد  ومساهمات 
بلداننا  يف  العلمي  البحث  تراجع  ان  اال  التقنيات،  هاته 
املواضيع  هاته  حول  الدراسات  يجعل  مــوارده  وضعف 
الباحثني  على  يجب  الــذي  األمــر  وهو  منعدمة،  شبه 
يتم  حتى  تغييره  على  العمل  الشباب  االجتماعيني 
واالجتماعية  النفسية  الظواهر  من  العديد  استيعاب 
خصوصا  الــنــداء  مبــراكــز  العمل  مبــواقــع  حتيط  التي 

عموما. اخلدماتي  والقطاع 

إن ما يتعرض له العمال 
داخل هذا القطاع من 

استغالل واضطهاد وانعدام 
الرغبة يف تحسني ظروفهم 
االجمتاعية والنفسية نظرا 
لغياب أي فعل نقايب داخل 
هذه الرشكات اليت اغلهبا 

تستغل العمال مبوجب عقود 
مؤقتة ألغراض اقتصادية 
أي استزناف دامئ لعمال 
جدد وطرد اخرين يف أي 

وقت

آدم الروبي
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مراكز النداء باملغرب:  
استغالل بشع، تحرش، أمراض نفسية...

النداء  ملراكز  املغرب  قدمها  التي  العديدة  االمتيازات  بفعل 
عشر  تصل  ملــدة  الضرائب  من  معفية  قوانني  سن  قبيل  من 
سنوات، وحتفيزات مشجعة على شراء األراضي وإقامة مراكز 
خالل  النداء  مراكز  عدد  كبير  بشكل  تضاعف  عليها،  النداء 

 600 من  أكثر  إلى  عددها  اليوم  يقدر  حيث  املاضية،  سنة   12
محور  استحواذ  مع  مغربية  مدينة   25 على  منتشرة  مركز 
الدار البيضاء – الرباط على اجلزء األكبر، هذا االنتشار مرده 
بسبب  النداء  مراكز  أصحاب  يجنيه  الــذي  الطائلة  ــاح  األرب
البشع  استغاللهم  وبسبب  جهة،  من  لهم  املقدمة  جدا للعمال/ات من جهة أخرى.التحفيزات 
مزية  جد  أوضاع  تعاني  النداء  مراكز  يف  العاملة  فالطبقة 
وشروط  مجحفة  لقوانني  تخضع  قاسية  عمل  وظرف  بسبب 
بالهاتف  االتــصــال  منهم  تستدعي  املهنة  فطبيعة  قاسية، 
الوساطة  العاملني يف مجاالت  لساعات طويلة يوميا، وخاصة 
التجارية يف هذه املراكز الذين هم مطالبون بإجراء أكبر عدد 
البضاعة  باقتناء  الزبائن  وإقناع  الهاتفية،  املكاملات  من  ممكن 
العمال  اضطرار  مع  املركز.  يوفرها  التي  باخلدمة  القبول  أو 
أنهم  والتصرف على  املراكز تغيير هوياتهم وأسمائهم  فرنسيون.يف بعض 
ويف حالة ما لم يستطيع العامل إقناع الزبون بضرورة شراء 
املنتجات فسيكون ال محالة معرضا لضياع الراتب بسبب عدم 
فيها  املرغوب  الكمية  بيع  وعدم  عليه،  املتفق  الهدف  استيفاء 
لتتجاوز  العمل  ساعات  طالت  وإن  حتى  املشرفني  طرف  من 

التسع أو العشر ساعات يف اليوم يف بعض األحيان.
النساء يكن أكثر عرضة للتحرش يف هذه  العماالت  أن  كما 

يسمع  ما  مبجرد  احلاالت  بعض  يف  احملتمل  فالزبون  املكاملات 
صوت أنثوي يتلفظ بعبارات جنسية حتمل يف طياتها حترش 
جنسي واضح، مع اضطرار العاملة بإجابته بلباقة ولطف مهما 

كان تصرفه نظرا لبروتوكوالت العمل امللزمة باحترامها. 

الدائمة  الرقابة  من  جو  يف  يكون  يف  العمل  أن  عن  ناهيك 
هدفها  التي  الرقابة  هذه  والعامالت،  العمال  مهام  من  يصعب 
رصد أي هفوة قد يرتكبها العامل من أجل االقتطاع من أجره 
الطلب  كثرة  وأن  خاصة  العمل  من  طرده  أفق  يف  أصال،  الهزيل 
املغرب،  يف  الشباب/ات  بني  البطالة  تفشي  جراء  العمل  على 
إيجاد  يف  تذكر  صعوبة  أي  يجدون  ال  العمل  ــاب  أرب البديل.يجعل 
والشابات  الشباب  فئة  من  أكثرهم  الذين  الشغيلة  معاناة 
ال تقف يف هذا احلد، فالعمل الطويل وحتت ضغط يولد لهم 
ولهن أعراض مرضية جد خطيرة، فاستنزاف املخزون النفسي 
النفسي  والضغط  القلق  تأثير  حتت  الفرد  يجعل  والذهني، 
عامة  الوضعية  هذه  فإن  احلــال،  وبطبيعة  أيضا.  واجلسدي 
ترهق العامل/ة وجتعله عرضة لالكتئاب يف كثير من األحيان 
يقوم  التي  املكاملات  ونوعية  طبيعة  بسبب  الذات  لتبخيس  أو 
سلبا فيما يعد.بها، فيضطر إلى حتمل تبعات هذا اإلرهاق مما سينعكس عليه 
واملقاالت  التقارير  بعض  فحسب  ــر،  األج يخص  فيما  أم 
فقد  املقال،  هذا  يف  اجنز  وأنا  عليها  اضطلعت  التي  والشهادات 
وجدت أن األجر ال يكون تابثا يف كل الشهر حيث أن هذه املراكز 
تعتمد األجر على كل ساعة العمل، ومتوسط األجر حسب ما 
الوحدة،  الساعة  يف  درهما   21 حتى   15 بني  ما  يتراوح  وجدت 

فغياب  االجر  املقابل  للعمل  الصارم  املبدأ  تطبق  املراكز  وهذه 
العائلة  أفــراد  أحد  وفاة  أو  املرض  بسبب  العمل  عن  العامل/ة 
يف  اضطرارية  كانت  ولو  غيابه  مدة  خالل  االجر  من  يحرمه 
خرق تام للمقتضيات املنصوص عليها يف مدونة الشغل يف هذا 

يفي  لن  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  وحتى  الشأن، 
ال  النداء  مراكز  يف  املشتغلني  جل  إن  إذ  تعويضه،  يف  يتم تسجيلهم بهذا الصندوق.بالغرض 
حيث  غيرها،  أو  لألقدمية  أهمية  تعير  ال  املــراكــز  هــذه 
العمل  يف  سنوات   10 يقارب  ما  قضوا  الذين  األفــراد  أغلب  أن 
املستمر يف هذه املراكز ال زالت وضعيتهم مشابهة لدخولهم لها 
الذي  نفسه  الراتب  تتقاضى  اشتغلت ستظل  مرة، فمهما  ألول 
تقاضيته أول يوم، فمراكز النداء فكل ما يهمهم هو الربح أكثر 
يف  ترغب  ربحت  كلما  الوحش،  مثل  الكبرى  فالشركات  فأكثر 
حد سواء.الربح أكثر ولو على حساب صحة العامل املادية والنفسية على 
املطبوع بكثير من  النداء  املأساوي لعمال مراكز  الواقع  هذا 
التهميش وإعدام الكرامة وكبت الطاقات الكامنة ما هو إال نتاج 
طبيعي للمخططات والسياسات املبنية على املرجعية والتوجه 
االمبريالية  املالية  الــدوائــر  طــرف  من  املمالة  النيوليبرالي 
)صندوق نقد الدولي، النبك العاملي،( التي سنها املغرب خالل 
يختزل  الذي  التوجه  هذا  التشغيل،  مجال  يف  العقود  ثالث 
األجراء يف أبعادهم االقتصادية احملضة )الفاعلية، املردودية، 
واملعنوية  الفكرية  حلاجياتهم  ممنهج  تهميش  مع  اإلنتاجية( 
للهشاشة  الرئيسي  السبب  هو  وهذا  واالجتماعية،  يف الشغل خاصة وسط الشباب/ات.والنفسية 

سعد مرتاح
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مراكز النداء باملغرب: وظائف مستقبلية للشباب أم مراكز للتعذيب 
النفيس والذهني الحديث

وخصوصا   )Ofshoring( باملغرب   اخلدماتي  القطاع  إن 
سريع  ــات  ب  )Call Centers( ــنــداء  ال مبــراكــز  يسمى  مــا 
خصوصا  اجلــديــدة  االلفية  بداية  منذ  الـــرواج  و  التوسع 
تلقي  التي  العطالة  ظاهرة  ظل  يف  القطاع  هذا  وفر  ان  بعد 
القطاع  هذا  ليوفر  االخر،  بعد  يوما  ترتفع  بنسب  بظاللها 
االعمار،  ملختلف  واحيان  للشباب  عديدة  اعمال  ظاهريا  ولو 
وامنا  بها  املبذول  العضلي  باجلهد  ليس  االعمال  تلك  وتتميز 
اجل  من  الذهني  و  العصبي  والتعذيب  واالستنزاف  باجلهد 
لهذا  املالكة  للشركة  فقط  ليس  اقصى  استثماري  ربح  توفير 
بهذا  املرتبطة  الشركات  من  للعديد  ربح  هو  ما  بقدر  املركز  
تلك  بتسويقها،  املركز  يقوم  التي  منتوجاتها  عبر  املركز 
عبارة  تكون  والتي  الدعاية  او  البيع  يف  املتمثلة  العملية 
من  ذلك  الى  وما  تقنية  او  تأمينية  او  سياحية  خدمة  عن 
ويف  باملغرب  اخلدماتيون   العمال  من  االالف  يعمل  خدمات 
بذلك  مساهمني  لها،  والدعاية  تسويقها  على  اخــرى  دول 
بالسلعة  السياسي  االقــتــصــاد  يف  تسمى  سلعة  انــتــاج  يف 
باشياء  تتميز  انها  الناس  يتصور  التي  السلعة  اي  الفيتيشية 
وليست  البشري  العمل  نتاج  هي  احلقيقة  يف  ولكنها  خفية 
االنتاج،   مجرى  يف  الناس  بني  العالقات  نتيجة  اال  حركتها 
املال  رأس  من  االول  الفصل  يف  ماركس  كارل  عنها  فيتحدث 
مع  التعامل  الى  أدى  السوق  اجل  من  االنتاج  ان  يحلل  عندما 
سلعا-اشياء،  بوصفها  الناس  ينتجها  التي  العادية  االشياء 
للمقارنة  قابلة  املتباينة  قيمها  او  معانيها  تصبح  عندما  اي 
سلعة،  بوصفه  الشيء  ان  ماركس  وأوضــح  للتبادل،  وقابلة 
العملية  هذه  مبثل  خفيا  اجتماعيا"  "مبهما  بوصفه  يعامل 
الواقعي  العمل  للناس  ميثل  يعود  وال  املتخيلة،  االنتاجية 
دون  هذا  بالفعل،  صنعه  ملن  الواقعية  االجتماعية  واحلياة 
لهذه  والعقالني  الواضح  الشكل  ماركس  يوضح  ان  ينسى  ان 
والنظام  السوق  أساء  التي  اليومية  للحياة  العملية  العالقات 
من  الغاية  اذن  فيكون  واستيالبها.  متثيلها  عموما  الرأسمالي 
تلك  حتويلها  هو  للرأسمالي  بالنسبة  الذهني  االنتاج  هذا 
الى سلعة ذات طابع سحري  السلعة من سلعة عادية انسانية 
وارباح  ارباحه  مضاعفة  اجل  من  واستعمالها  خفي/فيتيشي 
على  اليوم  تقتصر  لم  التي  اإلمبريالية.  الشركات  كبريات 
العصبية  قوتهم  كذا  بل  للبشر  العضلية  بالقوة  السيكولوجية.املتاجرة  وحالتهم 
الذهني  االنــتــاج  مــن  واملــعــقــدة  الصعبة  العملية  هــاتــه 
النفسي  الترهيب  طريق  عن  سواء  قسرا  املفروض  والنفسي 
واالستفزاز  الضغط  طريق  عن  اي  النفسي،  الترغيب  او 
السب  او  بــالــطــرد  للتهديد  معينة  ــان  ــي اح يــصــل  ــذي  الـ
والتنويه  التحفيز  بعبارات  االحتواء  طريق  عن  او  والشتم. 
ويربطه  الشركة  من  جزء  انه  العامل  توهم  التي  والتشجيع 
الفعلية،  االستغالل  عالقة  لتغطية  وهمية  تعاون  رابطة  بها 
اخرى  اضرار  الى  تؤدي  خطيرة  نفسية  أضرار  عنها  يترتب 
وامــراض  االولــى  بالدرجة  االعصاب  امــراض  مثل  جسدية 
يؤدي  ان  فيمكن  النفسي  املستوى  على  اما  واالذان،  الرأس 
التداول  قليل  مرض  وهو  خطورة  ــراض  االم تلك  اكثر  الى 
هذا  مجتمعاتنا،  يف  النفسي  الطب  و  التحليل  لتأخر  نظرا 
من  العديد  فسره  وقــد  النفسي  باالحتراق  يسمى  املــرض 
بينهم  من  املاضي  القرن  يف  ابحاثهم  يف  النفسيني  االطباء 
الطبيبة  واخــيــرا  فرودنبرجر  هــربــرت  و  بــاردلــي  هــارلــود 
التي  ماسالك  كرستينا  النفسية  االمــراض  عاملة  النفسية 
يف  للبحث   1976 سنة  اعــدت  التي  دراساتها  خالل  اكدته 
تفصيليا  كرستينا  اكــدت  وقــد  املهني.  االســتــزاف  ظواهر 

مع  يتشابه  آخر  وصفى  بحث  يف  األولية  حتقيقاتها  نتائج 
دينامية  عن  حتدث  قد  األخير  كان  فإذا  فرودنبرجر.  بحث 
يف  املقابل،  يف  كــررت،  قد  ماسالك  فإن  النفسى،  االحتراق 
الحظت  كما  باالحتراق.  املرتبط  "االنهيار"  مصطلح  بحثها 

مجال  يف  العمل  يف  اإلجنــاز  فقد  يعقبه  االنهيار"   " هذا  أن 
املتكرر  الغياب  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  والعمل  اخلدمات 
تدهور  يف  يتسبب  أنه  كما  العمالة.  لــدوران  سريع  ومعدل 
باإلنهاك  دائما  يصابون  املهنيني  فهؤالء  اجلسمانية،  الصحة 
والقرح  بــاألرق  يصابون  وقــد  متكررة،  وبــأمــراض  السريع، 
،قد  اجلسمانية  املشاكل  هذه  على  وللتغلب  الدائم.  والصداع 
تصنيف.  مت  قد  و.  واملخدرات  املهدئات  إلى  العامل  يتجه 
ضمن  اإلرهاق،  من  احلالة  هذه  لتشخيص  وفقًا   ، املرض  هذا 
املهنية  االجتماعية  النفسية  املخاطر  ذات  األمــراض  فئة 
وممتدة.  دائمة  لضغوط  التعرض  عن  ناجَتا  لكونه  نظرًا   ،
االحتراق  اسم  اإلجنليزية  باللغة  املتالزمة  هذه  على  ويطلق 
)االحتراق(   "burnout" التعبير  ظهر  هنا  ومن  النفسي، 
فان  وبالتالي  الزائدة"  العمل  أعباء  عن  الناجت  املوت   " وهو 
يؤدي  نفسي  مرض  الى  تؤدي  املعقدة  االعمال  هذه  اعراض 

املوت. الى  بدوره 
القطاع  وباعتباره قطاع غير مهيكل يظل  الواقع  امام هذا 
هذا  تغيير  امكانية  عن  البعد  كل  بعيد  املغرب  يف  اخلدماتي 
يف  امل  حتى  او  العمال  هــؤالء  يعيشه  الــذي  املــزري  الوضع 
أي  لغياب  نظرا  والنفسية  االجتماعية  ظروفهم  حتسني 
العمال  تستغل  اغلبها  التي  الشركات  هذه  داخل  نقابي  فعل 
مبوجب عقود مؤقتة ألغراض اقتصادية أي استنزاف دائما 
استزافه،  يتم  عندما  وقت  أي  يف  اخرين  وطرد  جدد  عمال 
العقود  شركات  طرف  من  يتلقونها  التي  التعويضات  كذلك 
سياسي  غرض  وكذا  العمال،  هؤالء  مع  تتعاقد  التي  املؤقتة 
عامل  أي  طرد  و  حلظة  أي  يف  التخلص  امكانية  يف  يتمثل 
ان  نسيان  دون  هذا  عائق.  اي  دون  معني  نقابي  بعمل  يقوم 
تدفع  ال  منها  الصغيرة  وخصوصا  املراكز  تلك  من  العديد 

ستدفع  بانها  اياهم  موهمة  قواهم  وتستنزف  عمالها  اجور 
لهم عندما يبلغون اهداف معينة ال حتقق يف اغلب االحيان. 
باالضافة  قلنا  كما  القطاع  لهذا  الهيكلة  لغياب  نظرا  وذلك 
مراقبة  أي  دون  تشتغل  الشركات  من  العديد  هناك  ان  الى 

الذي  املغربي  العامل  قارنا  ما  فاذا  قانوني.  اعتراف  حتى  او 
يف  يعمل  الــذي  الفرنسي  زميله  مع  املراكز  هذه  يف  يشتغل 
مضاعفا  يكون  الفرنسي  اجر  فان  تلك،  التعذيب  مراكز  نفس 
املغرب  مدن  على  كذلك  ينطبق  الذي  والشيء  مرتني.  او  مرة 
لكل  االقتصادي  التطور  حسب  يختلف  العمال  اجــر  فــان 
ذلك  فتدني  بها،  خصوصا  اخلدماتي  القطاع  وتطور  مدينة، 
ضعف  فرق  فهناك  االجــر،  تدني  بالضرورة  يعني  القطاع 
االجر مثال بني مدن العاصمتني االقتصادية و االدارية وبني 

ووجدة.. ومراكش  ومكناس  فاس  مدن 
باملجتمع  ــي  ــات ــدم اخل ــاد  ــه ــط االض ان  ــول  ــق ال خــالصــة 
وجه  على  لــه  التبعية  وباملجتمعات  عموما  الــرأســمــالــي 
يشتغل  والتي  بعد  وطني  اقتصاد  حتقق  لم  التي  اخلصوص 
شكل  باي  يقل  ال  اضطهادا  يعانون  التعذيب  مراكز  يف  ابنائها 
منها  عانت  التي  االستغاللية  االعمال  اكثر  من  االشكال  من 
البشرية على مر التاريخ، والتي ال ميكن ان يوضع لها حد اال 
والسياسية  االقتصادية  التبعية  من  متحرر  مجتمع  ببناء 
واالشتراكية.  احلرية  غد  نحو  لالمبريالية  واالجتماعية 
املثقفون   يديروا  ان  االحوال  من  حال  باي  يجب  ال  ثمة  ومن 
املراكز  بتلك  العمالية  للجماهير  بظهورهم  واملناضلون 
واحلرمان  القهر  وهــذا  القسوة  لهذه  عرضة  يدعوهم  وان 
من  واملــاليــني  شعبنا  ابناء  من  االالف  حتته  يرزخو  الــذي 
ذهني  حرق  يف  ودائما،  ومستمر  يومي  بشكل  العالم،  عمال 
الكنيسة االورثوذوكسية  العصابهم، ويف مشهد شبيه بحرق 
اننا  واالقطاع،  االوثوقراطية  عصر  خالل  وللمفكرين  للناس 
الشعبية، فلنتهيئ  الرأسمالية البناء اجلماهير  يف زمن حرق 
العمال  لهؤالء  والسياسي  النقابي  التأطير  عبر  حرقها،  املشروعة.الى  حقوقهم  انتزاع  اجل  من  للنضال  وتوحيدهم 

ا.ر
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يف  أزمة التغيري الثوري للرأساملية

يف  بكثافة  الثورية"  "األزمـــة  و  ــة"  "األزمـ كلمة  تستعمل 
عن  للتعبير  خصوصا  اليساري  و  العام  السياسي  اخلطاب 
اخلطاب  توحيد  ميكن  فكيف   ، قائمة  ــاع  أوضـ تشخيص 
"األزمة  و  "الثورة"  و  "األزمــة"   : املفاهيم  هذه  حول  املاركسي 
 ، ماركس  كتابات   ( األولى  املاركسية  إلى  باالستناد  الثورية" 
الرأسمالي  للنظام  نقدية  تنظيرية  ككتابات   ) لينني  و  اجنلز 
"البيان  قبله  كان  و  العلمي  وجهها  املال"1867  "رأس  كتاب  كان 
الثانية  و   . اإليديولوجي  و  السياسي  وجهها   1848 الشيوعي" 
روسيا  يف  الرأسمالية  دراسة  من  تبتدأ  التي  لينني  كتابات  أي 

1916" مرورا   الرأسمالية  أعلى مراحل  "اإلمبريالية  إلى  كتاب 
والتكتيك   " العمل؟  "ما  حول  السجالية  لينني  كتابات  بكل 
 . التحالفات  و  الثوري  احلزب  بناء  كيفية  و  واإلستراتيجية 
القبيل  هذا  من  قراءة  تقدمي  القصير  املقال  هذا  مهمة  ليست 
ألنها حتتاج إلى جهد نظري و إعادة قراء "للكالسيكيات" تبدو 

ضرورية يف الوقت الراهن .

فهم  على  فقط  ليس  قدرتها  يف  تكمن  املاركسية  قوة  إن   
قدرتها  يف  بل  باستمرار  أزماته  و  الرأسمالي  النظام  تناقضات 
طريق  عن  جذريا  النظام  هذا  تغيير  إلى  الطريق  رسم  على 
وجماهير  العاملة  الطبقة  لصالح  السياسية  السلطة  حسم 

الكادحني .

على  الرأسمالي  النظام  ألزمــة  تعريفه  يف  ماركس  يركز 
بني  العمل  و  الرأسمال  بني  التناحري  اجلــوهــري  التناقض 
االستغالل  على  املبنية  الرأسمالية  االقتصادية  التشكيلة 
العمل  القيمة من قيمة  الناجت عن استخالص فائض  الطبقي 
املأجور، و ما يصاحب ذلك من نظرية للتفقير املتزايد ألوسع 
الوضع  تكريس  يف  يساهم  ما  و   ، الفقيرة  الطبقات  و  العمال 
يعيدون  يجعلهم  مبا  املأجورين  و  للعمال  استالب  وضعية  من 
السوق  قانون  على  املبنية  الرأسمالية  اإلنتاج  عالقات  إنتاج 
املجتمع  ــرى   أخ جهة  من  ،و  جهة  من  الطبقي  االستغالل  و 
وعيهم  و  العمال  وحــدة  إلى  يحتاج  الــذي  البديل  الشيوعي 
للبضاعة  اإليديولوجي  االستالب  من  حتررهم  و  الطبقي 
الشوفينية  القومية  من  و  الرأسمالية  اإلنــتــاج  لعالقات  و 
البيان   (  " احتــدوا  العالم  عمال  يا   " شعار  حتت  التفافهم  و 
البروليتاري  السياسي   و  الفكري  تنظيمهم  و   ) الشيوعي 
الطليعي القادر على نقل الطبقة العاملة إلى وضعية "الطبقة 
الواعية بذاتها " أي املنظمة و املسلحة بالوعي الطبقي  للقيام 
بالثورة االشتراكية و لدك أسس نظام االستغالل الطبقي إلى 

األبد .

توجه   : توجهني  مــاركــس  كــتــابــات  ــراءة  قـ عــن  نتج  لقد 
ماركسي  توجه  و   ، للتغيير  أخالقوية  نظرة  لــه  إصــالحــي 

 1917 أكتوبر  ثورة  أجنز  الذي  هو  ثوري  بروليتاري  لينيني 
وألهم التنظيمات الثورية يف كل أنحاء العالم.

لم يكن لينني كمنظر للحزب البلشفي مرددا ملقوالت ماركس 
للماركسية  و إمنا كان مبدعا  الثورة !(  ملا أجنز  إال  )و  و إجنلز 
ومحافظا على جوهرها احلي و مبيئا لها و مجتهدا يف حتليله 
الروسية   االجتماعية  االقتصادية  التشكيلة  خلصوصيات 
التي  وللمرحلة   1899 روسيا"(  يف  الرأسمالية  "تطور   : )كتاب 
كان مير منها النظام الرأسمالي يف نهاية القرن 19 و بداية ال20 
) االمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية( مع ما يتطلبه الوضع 

يف  البروليتارية  الثورة  الجنــاز  مهام  من  الروسي  املوضوعي 
روسيا ويف كل مكان )- مب نبدأ؟ 1901 - ما العمل؟ -1902 خطتا 
 )---  1905 الدميقراطية  الثورة  يف  الدميقراطية  االشتراكية 
و أصبح شعار "يا عمال العالم و يا شعوبه املضطهدة احتدوا!" 

شعار يتالئم مع النضال الطبقي يف املرحلة االمبريالية  .

 04 لينني  أورد  فقد  الثورة  تحقق  برشوط  يتعلق  ما  يف  أما   
رشوط أساسية مهمة :

و منقسما  القائم يعرف تناقضات داخلية  النظام  أن يكون 
على نفسه.

الثورة  ــوى  ق بــني  متذبذبة  الوسطى  الطبقة  تكون  أن 

والطبقة السائدة .

لتقدمي  و  للنضال  استعداد  على  العاملة  الطبقة  تكون  أن 
التضحيات .

أن يكون هناك حزب للطبقة العاملة ميثل القيادة الثورية .

التقدمي  هذا  من  استخالصها  ميكن  التي  الــدروس  هي  ما 
النظام  ــة  أزم يخص  مــا  يف  لينني  و  مــاركــس  حتليالت  حــول 

الرأسمالي احلالي و ضرورات التغيير الثوري االشتراكي :

ما  هــذا  )و  بنيوية  أزمــة  هي  الرأسمالي  النظام  أزمــة  أن 
االقتصاديون  اخلــبــراء  إدراكـــه  يــريــدون  ال  ما  أو  يدركه  ال 
على  النظام  هذا  قــدرة  عدم  من  يعنيه  مبا  البورجوازيون( 
حل تناقضاته اجلوهرية بني الرأسمال و العمل ،و أن األزمات 
أو عدم  أو غياب  الدورية و احللول املؤقتة تستفيد من ضعف 
وحدة الصف البروليتاري على الصعيد العاملي ، و يف ضعف أو 
غياب التنظيم السياسي للطبقة العاملة و جماهير الكادحني 
يف كل بلد ، إن مواجهة النظام الرأسمالي رهينة بتبلور و قوة 

فكر و تنظيم بديله االشتراكي .

أن النظام الرأسمالي ال ميكن القضاء عليه باإليديولوجية 
اإلصالحية امللطفة لالستغالل بل بالثورة البروليتارية ، و أن 
هذه الثورة ليست مسارا خطيا بل سيرورة لصراع طبقي معقد.

ظل  يف  متكافئ  غير  تطورا  يعرف  الرأسمالي  النظام  أن 
يف  متفاوتة  الواحدة  املهمات  يجعل  مما  االمبريالية  املرحلة 
مهمات  األطــراف  مجتمعات  لبعض  فتضاف  التاريخي  الزمن 
بآفاق  العلماني  الشعبي  الدميقراطي  البناء  و  الوطني  التحرر 
الثورة االشتراكية اآلتية  الثورة ثورتان  اشتراكية . مبعنى أن 
ليس  و  اآلنــيــة  الشعبية  الدميقراطية  الــثــورة  مهام  حتــدد 

العكس.

ــورة الــدميــقــراطــيــة مبــهــام الــثــورة  ــث أن حتــديــد مــهــام ال
اإليديولوجية  املطبات  يف  السقوط  من  يقي  االشتراكية 
تقنية  كآليات  فقط  للدميقراطية  الــبــورجــوازي  للمفهوم 
من  كذلك  يقي  لكن   . السائدة  للطبقات  السياسي  للتمثيل 
 " شوفينية   " بــورجــوازيــة  أنظمة  أجنحة  حتــت  السقوط 
"تتناقض"  هي  و  حتى   ) الفجة  وطنية   – عرقية   – )دينية  
يف بعض متظهراتها الشكلية مع االمبريالية و تقسيمة العمل 
الدولي فهي ال تعادي النظام الرأسمالي و تعتبر عدوها اللدود 
و  التضحية  على  قادرة  هي  و   ، الثوري  البروليتاري  اخلط  هو 
ريعية  مافيات  مصلحة  أجل  من  كامل  شعب  مبصير  املغامرة 

قائمة أو محتملة التشكل .

أن ما يجعل أزمة النظام الرأسمالي ) األزمة االقتصادية( 
ضعف  بالضبط   هو  حقيقية  سياسية  أزمــة  إلى  تتحول  ال 
االستالب  قوة  و   ، منظم  سياسي  كوعي  البروليتاري  الوعي 
يتجلى  و   ، املثقفني  و  الكادحني  و  العاملة  للطبقة  الرأسمالي 
خصوصا  املــاركــســي  اليسار  حالة  و  ــع  وض يف  الضعف  ــذا  ه
عموم  و  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  ــة  )أزم مجتمعاتنا  يف 

الكادحني هو التكثيف لهذا الوضع( .

العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مهمة  يف  النظري  التدقيق  أن 
و جماهير الكادحني و رسم خطه الفكري و البناء التنظيمي 
 ، حالي  ماركسي  وعي  كل  يف  املركزية  املهمات  من  تبقى  له 
الصراع  خوض  و  ولينني  ماركس  كتابات  إلى  العودة  فإن  لذا 
احلي  اجلوهر  يستهدف  الذي  التخريب  ضد  اإليديولوجي 
ترى  التي  اإلنتظارية  من  للتخلص  مطلوبا  يبقى  للماركسية 
يحن  لم  موضوعية"  "حتمية  الطبقي  احلزب  بناء  مهمة  أن 
النظرية  تربط  ال  التي  التبشيرية"  "النظرة  أو   ، بعد  وقتها 

الثورية باملمارسة الثورية )البناء التنظيمي(. 

 إن قوة املاركسية 
تكمن يف قدرهتا ليس 

فقط عىل فهم تناقضات 
النظام الرأمسايل و أزماته 

ابسمترار بل يف قدرهتا 
عىل رمس الطريق إىل 

تغيري هذا النظام جذراي 
عن طريق حمس السلطة 

السياسية لصالح 
الطبقة العاملة وجماهري 

الكادحني

حفيظ اسالمي



العدد : 409   11
من 11  إلى 17 ماي  2021 الدولية

الحراك املقديس هدفه الحرية واالستقالل وليس االنتخابات 

وهبة  احملتلة  القدس  يف  سياسي  اشتباك  من  جرى  ما  إن 
لالحتالل  املتكررة  املمارسات  نتيجة  جاء  القدس؛  يف  أهلنا 
الصهيوني ضد املدينة املقدسة من تهويد وحصار واعتقاالت 
على  والسطو  املناهج  وتغيير  اجلبرية  اإلقــامــات  ــرض  وف
وتهريب  وبلداتها  املدينة  يف  والعامة  اخلــاصــة  املمتلكات 
الصلوات يف األماكن  إقامة  الوقفية ومنع  واملمتلكات  األراضي 
فساًدا  ليعيثوا  املستوطنني  لقطعان  املداخل  وفتح  املقدسة 
القدس  أهالي  منع  وأخيًرا؛  واألراضي  البيوت  وسرقة  بالبلدة 

من املشاركة يف االنتخابات.
األرضية  شكل  املقدسة؛  املدينة  على  التأزمي  مفاقمة  إن 
باجلماهير  ودفــع  احلــراك  هذا  شــرارة  النطالق  املوضوعية 
القمع  لهذا  رفضها  عن  للتعبير  الشوارع  إلى  للنزول  الغاضبة 
والتهويد واحلصار املبرمج بعد أن وصل املقدسيون إلى قناعة 
تامة بأن سلطة أوسلو أضحت يف صف املتآمرين على القدس؛ 
السلطة أسقطت من حساباتها مدينة  وأن هذه  هوية وكيان، 
القدس  بأن  تطلقها  التي  اإلعالمية  الشعارات  رغم  القدس، 
الفلسطينية  للدولة  األبــديــة  العاصمة  وأنها  أحمر  خط 
على  الفعلي  التهويد  من  تعاني  احلال  واقع  يف  وهي  العتيدة، 
ويعذب  يومًيا  وتنهب  معزولة  محاصرة  أضحت  وأنها  األرض 
رافق  والعنصرية؛  الفاشية  درجات  بأقسى  ومناضليها  أهلها 
الفعلية  وقدرتها  أوسلو  بفصائل  املقدسيني  ثقة  فقدان  ذلك 
املدينة  خــالص  ــاه  اجت واحـــدة  عملية  خطوة  تقدمي  على 
عن  الفصائل  هذه  تطلقها  التي  الثورية  اجلمل  رغم  وأهلها، 
التي  الشعارات  يف  جلَيا  هــذا  ظهر  وقــد  وأهميتها.  القدس 
شتموا  الذين  القدس  شــوارع  يف  الغاضبون  الشبان  أطلقها 
بالرد  الوطنية  الفصائل  وطالبوا  وشخوصها  أوسلو  سلطة 
العملي  بالرد  العارمة  وفرحتهم  الهبة  هذه  إلسناد  العملي 
املقاومة  حركة  إسناد  وقبلها  غــزة  قطاع  من  انطلق  الــذي 

العربية بضرب مفاعل دميونا.
كل  يف  الفلسطينية  للجماهير  العفوي  التحرك  حالة  إن 
أنحاء فلسطني التاريخية ومحاولة الفصائل الوطنية اللحاق 
وتنظيم  الصاروخية  بالقوة  واسنادها  الغاضبة  باجلماهير 
وقفات ومسيرات يف معظم مدن وقرى ومخيمات الوطن احملتل 
وما رافقه من اسناد شعبي يف معظم البلدان العربية والعاملية؛ 

يف  االنتخابات  تنظيم  ليس  ــراك  احل هــذا  وجهة  أن  يؤشر 
شاملة  انتفاضة  إلي  ليؤدي  يتسع  حراك  هو  وإمنا  القدس، 
الفلسطينية  اجلماهير  وأن  واالســتــقــالل  احلــريــة  هدفها 
وعلينا  احلراك،  لهذا  األساس  احملرك  هو  للحرية  املتعطشة 

بهدف  أنه  وإظهاره  احلــراك  لهذا  امُلقزم  الفهم  يف  نقع  ال  أن 
إجراء االنتخابات كما يحاول أبطال التنسيق األمني إظهاره، 
الوقوف ضده علًنا والتنصل من كل ما  والذين لم يترددوا يف 
وسلطة  العاملي  الشر  رأس  نحو  والتحرك  القدس  يف  يحدث 
لوقف  املعونة،  وطلب  مجدًدا  الوالء  إلظهار  الصهيوني  العدو 
كورقة  الستخدامه  خبيثة  ومحاولة  ــراك  احل هــذا  اتساع 
تفاوض معه إلشراك القدس يف االنتخابات، ومحاولة الغاؤها 

ليقينهم بعدم حسم املوقف لصاحلهم.
من  العديد  كشف  قد  القدس  حراك  ان  واضًحا  بات  لقد   
العمل  قيادات  برامج  يف  والتراخي  والتراجع  اخللل  مواطن 
لإلمام  خطوة  تقدمت  قد  املنتفضة  اجلماهير  وأن  الوطني 
عنها وأن محاولة اللحاق بهذا احلراك واسناده خطوة لألمام؛ 

هذه  ــت  أدرك ورمبــا  تأتي،  ال  أن  من  خير  متأخًرا  تأتي  فــأن 
خيارات  من  كلفة  أقل  واملقاومة  التصدي  ثمن  أن  الفصائل؛ 
أوسلو وطرائق التفاوض مع عدو ال يسمع إال طرقات بساطير 
من  وتعاني  عانت  التي  الفلسطينية  اجلماهير  وأن  جنوده 

ورام  الفحم  وأم  القدس  يف  والعنصرية  الفاشية  املمارسات 
اهلل وكل أنحاء الوطن احملتل واالنبطاح غير املسبوق لسلطة 
من  واملستفيدة  االحتالل  صف  يف  عملًيا  تقف  التي  أوسلو 
وجود االحتالل كشريحة كمبرادورية؛ أتقنت السلب والنهب 
والثراء غير املشروع وقدمت على مذبح التنسيق األمني كل ما 
وقضية  كياًنا  الفلسطيني؛  الشعب  وقادت  وشريف  وطني  هو 
التآمر  حجم  واستشعرت  والهزمية  التنازالت  من  املزيد  نحو 
األساس  احملرك  هو  وفلسطني  القدس  على  والدولي  العربي 
االحتالل  برحيل  مبطالبته  واضحا  بدا  الذي  احلراك  لهذا 

وال خيار إال احلرية واالستقالل.
عن بوابة الهدف وابتفاق مع صاحب املقال

االنتخابات مرة اخرى.. ال رشعية لسلطة اوسلو..

اعلنه  وما  امس  الفلسطينية  القيادة  الجتماع  املتابع 
سلطة  تغول  مدى  يكشف  االنتخابات  تأجيل  عن  عباس 

استخفافه بل  الوطنية  بالقوى  واستخفافها  اوسلو 
بعقولنا.  

االنتخابات  موضوع  السابقة  مقاالتي  يف  تناولت  لقد 
من  لكل  شماعة  القدس  وستكون  تتم  لن  انها  جازما  وأكدت 
من  جزء  عن  التنازل  يف  له  مصلحة  ال  الهزمية.وملن  يخاف 
اعتادت  السلطة  فهذه  شريك  لطرف  مصاحله  او  سلطته 
وهيمنت  الوطني  العمل  مؤسسات  كل  على  والتغول  التفرد 
حتى  احلــوار  منافذ  كل  واغلقت  الفلسطيني  القرار  على 
للمشاركة  ذريعة  البعض  اتخذها  التي  االجبارية  املمرات 

االنتخابات. يف 
وقناة  لالحتالل  الرسمي  الوكيل  عباس  سلطة  وألن 
االحــتــالل  ــرار  ــق ب ستستقوي  مــعــه  الــوحــيــدة  التنسيق 
او  االنتخابات  تأجيل  قرار  فان  املقدسيني   مشاركة  مبنع 
وقرار  القدس  هي  جاهزة  والذريعة  بيدها  سيكون  تأجيلها 
بعد  مصاحلها  على  اخلوف  احلال  واقع  يف  وهي  االحتالل 
التي  حماس  حركة  وجاهزية  فتح  حركة  وتشتت  تفكك 
ما  وهذا  القرار  يف  شريكا  تكون  ان  تؤهلها  اصواتا  ستحصد 

وسلطته. عباس  يريده  ال 
سلطة  ان  الوطني  العمل  فصائل  تدرك  ان  االوان  ان  لقد 
وانها  خندقها  نفس  يف  يقاتل  وطنيا  شريكا  تعد  لم  اوسلو 
االحتالل  وهــو  والسياسي  الطبقي  حليفها  الــى  انــحــازات 
ــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة  ــوان ــط ولــيــوقــفــوا الــعــزف عــلــى اس
شعبنا  على  له  سلطة  وال  مفرط  مع  حتالف  فال  املشروخه 
اجلماهير  نبض  الى  الفصائل  هذه  ولتعد  الوطني  وقرارنا 
بالعمل  ولتبدأ  واالستقالل  باحلرية  املطالبة  الغاضبة 
الشرعية  مؤسسات  واحياء  وبرامجها  رؤاهــا  تغيير  على 
ومؤسساتها  التحرير  ملنظمة  االعتبار  واعادة  الفلسطينية 
كل  تضم  وطنية  جبهة  تشكيل  على  والعمل  ودواىرهـــا 
املستند  الوطني  مشروعنا  بناء  العادة  والفعاليات  القوى 

وجنراالته. اوسلو  كتبة  ال  شعبنا  جلماهير 
القدرة  المتتلك  اوسلو  سلطة  ان  القدس  هبة  افادت  لقد 
املتحالفة  الفصائل  تلجم  كما  الغاضبة  اجلماهير  جلم  على 
واعالم  االمني  التنسيق  وابطال  السلطة  رمــوز  وان  معها 
التي  اجلماهير  وعي  تزييف  على  قادرين  اوسلوغير  وكتبة 
اعلنت  بل  طــردال  شر  وطردتهم  السلطة  رمــوز  كل  لفظت 
بعد  مشاعرها  التهبت  عندما  وارادتها  وطموحها  رؤيتها 

ابناء  كافة  وخروج  وجماهريا  عسكريا  لها  الغزي  االسناد 
وهي  الهبة  هذه  السناد  تواجده  اماكن  كافة  يف  الشعب  هذا 
اجلماهير  طالبتها  التي  الوطنيه  القيادة  جتاوزت  بذلك 

ونهجا. قيادة  اوسلو  من  والتحلل  بها  باحلاق 
خطير  طرق  مفترق  على  تقف  االن  الوطنية  القوى  ان 
ادواتها  الى تغيير  ان تتبع خط اجلماهير وتسارع  وهام فاما 
هذه  لقيادة  وتعود  وملحقاته  اوسلو  عن  بعيدا  وبرامجها 
شهادة  تصدر  ان  واما  واالستقالل  احلرية  نحو  اجلماهير 
الذي  النضالي  تاريخا  لها  يغفر  لن  وهنا  لقيادتها  وفــاة 
ابدا. يرحم  ال  فالتاريخ  التخاذل  اختارت  هي  ان  ستلوثه 

الصعيد  على  املتغيرات  ــرأة  ق نعيد  ان  اخيرا..علينا 
الفلسطيني  الــتــاريــخ  كتابة  نعيد  وان  والــعــاملــي  القومي 
العاملية  التحالفات  صعود  من  مستنيرين  وطنية  بأقالم 
مع  امنة  ممرات  وايجاد  وايران  وروسيا  الصني  بني  اجلديدة 
راس  عل  املتتالية  االنتصارات  حققت  التي  العربية  القوى 
الكوني  العدوان  وجه  يف  وصمدت  وحلفائه  العاملي  الشر 
كانت  كما  اولوياتها  مقدمة  يف  فلسطني  نضع  حتى  عليها 

االحتالل. بداية  منذ 

غسان أبو جنم

غسان أبو جنم
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انعكاسات الجائحة عىل النساء العامالت باملغرب
على  وتداعياتها  اجلائحة  ــأة  وط حتــت  العالم  يعيش 
اقتصادية  انعكاسات  سببت  أنها  إذ  احمللي  و  العاملي  الصعيد 
الطبقة  خصوصا  الشعبية  الطبقات  كافة  على  واجتماعية 
االحترازية  التدابير  و  اجلائحة  ظروف  رغم  التي  و  العاملة 
الشامل  )االغـــالق  السنة  هاته  ــوال  ط اتخاذها  مت  التي 
أساسي  دور  ولعبت  األمامية  بالصفوف  وظلت  واجلزئي...( 
وتوفير  اإلنتاجية  استمرارية  ضمان  يف  واضح  بشكل  برز 
وبالتالي  املــواطــنــني/ات  لكافة  األســاســيــة  االحــتــيــاجــات 
االقتصادية  للعجلة  األســاســي  احملــرك  اعتبارها  ميكننا 

باملغرب.
قاسية  ظــروف  العاملة  الطبقة  تعيش  باملقابل  ولكن 
السياسات  بسبب  املتوحش  االستغالل  و  بالهشاشة  تتسم 
الــدوائــر  ــالءات  إلمـ استجابة  املخزني  للنظام  الطبقية 
أوضاع  عنه  نتج  مما  األمريكية(,  و  )الفرنسية  االمبريالية 

املجاالت. كل  ويف  املستويات  كافة  على  كارثية 
ال  جــزء  تعتبر  أوال  فأنها  العاملة  املــرأة  يخص  وفيما 
تتعرض  جنسها  بحكم  أنها  ثم  العاملة  الطبقة  من  يتجزأ 
)الــراســمــال  املــلــعــون  الــثــالــوث  بفعل  املـــزدوج  لالستغالل 
املجتمع   - املخزني  النظام   – )الباطرونا(  واالجنبي  احمللي 

الباطرياركي(
باملغرب يف ظل اجلائحة العامالت  النساء  واقع  ما هو   -

العامالت  الــنــســاء  على  الــضــوء  تسليط  على  سنعمل 
الفقر  مبهن  والــكــادحــات  الفالحي  و  الصناعي  بالقطاع 

ظهورها. بعد  و  كورونا  قبل  والهشاشة 
• قبل كوروان :  

البشع  االستغالل  مقومات  كل  العامالت  النساء  متثل 
الدولة  طــرف  مــن  بحماية  األجنبي  و  احمللي  للرأسمال 

: خالل  من  القانوني  للتمييز  عرضة  و   املخزنية 
الدولية  اتفاقيات  احترام  عــدم   : باألجور  التمييز   -

النساء  بني  باألجور  باملساواة  الدولية  ملنظمة  األساسية 
القطاع  بني  والتمييز   )110 و   100 اتفاقيتي   ( الرجال  و 

وسماك. سميك  والصناعي  الفالحي 
احلمل  عطل  من  احلــرمــان  و  اجلنس  بسبب  التمييز   -

واألمومة و عدم تواجد أماكن مخصصة للرضاعة وحضانات 
اإلنتاجية. الوحدات  وكل  واملصانع  باملعامل  لألطفال 

أبسط  على  تتوفر  ال  و  إنسانية  ال  اشتغال  ــروف  ظ  -

مدونة  عليها  نصت  والــتــي  الشغلية  احلــقــوق  و  الــشــروط 
عدم   – االجتماعية  احلماية  )غياب  عالتها  على  الشغل 
 – االجتماعي  الضمان  صندوق  لدى  بالعامالت  التصريح 

زهيدة...( أجور  مقابل  العمل  ساعات  طول 
او  الفالحية  )الضيعات  العمل  ألمــاكــن  نقل  شــروع   -

حــوادث  عن  يسفر  مما  امنة   غير  نقل  بوسائل  املصانع( 
العامالت  النساء  من  كبير  عدد  ضحيتها  راح  مميتة  سير 

الزراعيات(. )العامالت  العيش  لقمة  شهيدات 
إغالق  نتيجة  القار  الشغل  غياب  و  هشاشة  وضعية   -

النقابي  العمل  بسبب  الــطــرد  او  االنــتــاجــيــة  ــدات  ــوح ال
الدخل... توقف  وبالتالي  

• بعد كوروان :  
أمــام  أنفسهن  العامالت  ــدت  وج اجلائحة  تفشي  عند 
كارثية  شروط  من  ذكره  سبق  ملا  تنضاف  مضاعفة  معاناة 
الباطرونا  طريق  عن  املخزني  النظام  أن  إذ  بالعمل.  لهن 
وكانت  اجلائحة  كلفة  العاملة  الطبقة  بتحميل  قامت 

واستقرارها  املعيشية  أوضــاعــهــا  على  كارثية  احلصيلة 
بذريعة  العامالت  من  التخلص  عبر  ــادي  وامل االجتماعي 
باملؤسسات  اخلــاص  اجلزئية  للبطالة  احلكومي  املــرســوم 
بالبطالة  العامالت  بــآالف  وزج  نشاطها  يف  استمرت  التي 
اجتماعية  حماية  او  تعويض  دون  الهشاشة  و  الفقر  ومهن 

غلبهن. أل

فالعامالت يف ظل اجلائحة يشتغلن يف شروط ال إنسانية 
 150 يشغل  الذي  بطنجة  للنسيج  السرية  )املعامل  ومهينة 
28 عامل.ة  عامل/ة بشكل سري مما أسفر عنه فاجعة موت 
الصحية  الــشــروط  احــتــرام  وغياب  عــديــدة...(  واألمثلة 
عدة  ظهور  عن  أسفر  الذي  النقل  و  العمل  أثناء  والوقائية 
ميمونة  اللة  )القنيطرة  إنتاجية  وحدات  بعدة  وبائية  بؤر 
– محمدية  – اسفي  البيضاء   – – طنجة  – شتوكة ايت باها 
واستفادة  ساكنا  السلطات  حترك  أن  دون  العرائش....(   –
الصندوق  لدى  بهن  املصرح  العمال/ات  من  جدا  قليل  عدد 
احلجر  أثناء  تعويض  من  االجتماعي  للضمان  الوطني 
عريضة  شريحة  يستفد  لم  حني  يف  درهم   2000 الشامل 
مما  هزالته  على  التعويض  من  والعامالت  العمال  أغلب  بل 
العديد  طرد  و  احلقوق  وهضم  والدونية  التمييز  يكرس 
والتغطية  التعويضات  من  حرمانهن  مع  الــعــمــال/ات  من 

لصحية. ا
الكادحان  للنساء  االقتصادي  النشاط  توقف  عن  ناهيك 
مبهن الفقر ) الفراشة – عامالت النظافة باملقاهي واملطاعم 

سبتة.....( بالباب  املعيشي  التهريب  ممتهنات   –
: ابملغرب  العامالت  النساء  النضاالت   •  

للعامالت  املكثف  و االستغالل  املرير  الواقع  يف مقابل هذا 
الواقع  لهذا  رفض  و  شعبية  مقاومة  تصاعد  السنة  شهدت 

: منها  نذكر  مناطق  عدة  يف  البشع  االستغاللي 
باها  ــت  اي بشتوكة  ــات  ــي ــزراع ال الــعــامــالت  نــضــاالت   -
االئي  سواس(   – سروبروفيل   – روزافلور  )شركات  وبالغرب 
عليه  نصت  مــا  وتطبيق  عملهن  ــروط  ش بتحسني  طالنب 
االجــور  حتسني   – االجتماعية  )حماية  الشغل  مــدونــة 
مؤقتة  عقود  فرض  رفض  و  التعسفي  الطرد  ضد  و   ).....

. العمل  عن 
النساء  تــصــدرت  الــتــي  الفنيدق  مبنطقة  نــضــاالت   -
حقيقي  اقــتــصــادي  بــديــل  بــتــوفــيــر  مــطــالــبــني  واجــهــتــهــا 
الــذي  سبتة  بــاب  ــالق  إغ بعد  الــكــرمي  والعيش  للمنطقة 
فقر  عنه  وأسفر  للمنطقة  الوحيد  االقتصادي  املورد  كان 

املنطقة. بكافة  مدقع  وبطالة 
ــدم  وع بالتشتت  تتصف  الــنــضــاالت  هــاتــه  ــل  ك ولــكــن 
مما  الشيء  والسياسي  النقابي  التأطير  وغياب  التنظيم 

والعمال. للعامالت  املكتسبات  حتقق   ال  يجعلها 
بناء  يف  العامالت  النساء  ومساهمة  انخراط  ضــرورة   -

الكادحني/ات: وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
نظرا  كبيرة   نضالية  قوة  سابقا  أشرنا  كما  النساء  تشكل 
االحتجاجية   واحلركات  النضاالت  مختلف  يف  لتواجدهن 
وحيويتها  أهميتها  رغــم  النسائية  النضاالت  هاته  لكن 
مما  ســيــاســي  تــوجــه  بـــأي  ــرة  ــؤط ِم غــيــر  و  عــفــويــة  تبقى 
االجتماعية  املطالب  يتجاوز  ال  محدود  أفق  ذات  يجعلها 
مما  واالعــتــقــاالت.  بالقمع  تــواجــه  والــتــي  واالقــتــصــاديــة 
التي  األسباب  أهم  ولعل  سياسية  ملطالب  ترقى  أن  يستوجب 
بوصلة  بــدون  النسائية  الشعبية  النضاالت  هاته  جتعل 
حزب  أي  ثوري   سياسي  تنظيم  إلى  افتقارها  هو  سياسية 
ويساعدها  يؤطرها  الكادحني/ات  وعموم  العاملة  الطبقة 
النضال  من  االنتقال  و  الثوري  التغيير  نظرية  امتالك  على 
أشكال  أعلى  يعتبر  الــذي  السياسي  للنضال  االجتماعي 

الطبقي. الصراع 
لعدة  ثــوري  عمالي  حــزب  بناء  ضــرورة  و  أهمية  وتأتي 

: اعتبارات 
العاملة   الطبقة  ابعتبار    •  

املجتمع  ظل  يف  للثروة  احلقيقية  املنتجة  الطبقة  هي   
أنواع  ألبشع  وتتعرض  بل  تنتجه  مما  احملرومة  و  الرأسمالي 

الوحشي. االستغالل 
السياسي  حلزبها  تفتقر  التي  الوحيدة  الطبقة  هي   -
لتتأطر  السياسية  وانتظاراتها  مطامحها  عن  يعبر  الذي 
حلسم  املنشود  الثوري  التغيير  أجل  من  نضاالتها  وتقود 
الوطني  التحرر  أجــل  مــن  لصاحلها  السياسية  السلطة 
ينتفي  حيث  االشتراكي  األفق  ذي  الدميوقراطي  والبناء 

االنسان. ألخيه  االنسان  استغالل 
- هي الطبقة املؤهلة تاريخيا لقيادة التغيير الثوري ألن 
استغالل  من  وأغاللها  قيودها  سوى  تخسر  ما  لديها  ليس 

قمع.... و  تهميش  و  وفقر 
الثوريات  املثقفات  جانب  إلى  العامالت  فالنساء  وبالتالي 
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يف  املساهمة  عاتقهن  على  يطرح 

: الكادحني/ات من خالل  وعموم 
وحثهن  والكادحات  العامالت  النساء  وســط  التجذر   -
دمقرطته  على  والعمل  النقابي  بالعمل  االنخراط  على 
الذكورية  والعقليات  النقابية  البيروقراطيات  ومحاربة 
أجل  من  الرجل  رفيقها  جلانب  للنضال  النقابات  داخــل 
استغالال  مستغليها  طرف  من  املسلوبة  واملكتسبات  احلقوق 
لدى  أخرى  جهة  من  جنسيا  و  جهة  من  طبقيا   , ازدواجيا 
أوال كامرأة  النضال على واجهتني  العاملة  املراة  يتوجب على 

الرجل. رفيقها  جلانب  العام  بالنضال  وثانيا  وأم  
إحساس  مــجــرد  مــن  الــنــســاء  ــي  وع ــع  رف يف  املساهمة   -
الطبقية. السياسية  بأسبابه  السياسي  الوعي  إلى  بالظلم 

واملاركسيات  الــيــســاريــات  املــنــاضــالت  مــع  نــقــاش  فتح   -
أجــل  مــن  املــنــظــم  الــســيــاســي  الــعــمــل   بأهمية  إلقــنــاعــهــن 
الكادحني/ وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يف  املساهمة 

ات. 
وشعبية  وتقدمية  دميقراطية  نسائية  جبهة  بناء   -
النسائي  الشعبي  النضال  التقدم  أجل  من  للنضال  عريضة 
واحلرية  الكرامة  مجتمع  وفق  وكرامتهن  حقوقهن  أجل  من 

احلقيقية. واملساواة  والدميوقراطية 

عزيزة الرامي
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قراءة يف رواية الندبة لربوس الوري

ال  رواية  جانب  )إلى  األخيرة   اآلونة  يف  قرأته  ما  أروع  من 
تقولي إنك خائفة(، رغم نهايتها املؤملة واحلزينة أيضا، رواية 
الندبة لبروس الوري املترجمة من طرف منشورات املتوسط.

 13 تتحدث الراوية عن حياة الطفل "جيف" يبلغ من العمر 
ما  دائما  كان  بسببها  والتي  العليا،  شفته  يف  بندبة  ولد  سنة 
لكن  الطبيعي  لشكله  يعيده  وأن  له  ميحوها  أن  اهلل  من  يطلب 
دون نتيجة، "جيف" الذي كان حلمه أن يجمع أكبر مجموعة 

من الطوابع البريدية، وأن يصبح عالم اآلثار..

تقدمي  وبعد  يوم  أول  يف  اجلديدة  ملدرسته  ذهابه  عند 
من  ملوجة  "جيف"  يتعرض  وزميالته،  لزمالئه  له  األستاذة 
شفتيه،  لشكل  فقط  لشيء  ال  والضحك  العارمة  السخرية 
به  أدى  الذي  الشيء  مدرسته،  يف  متاما  منعزال  أصبح  وبهذا 
نالحظ  ال  عندها  احاسيسه  نقرأ  ونحن  عميق  نفسي  أللم 

حتى تبدأ دموعنا تنزل مع سطور الرواية.

ال  وحيدا  املدرسة  يف  األولــى  أيامه  "جيف"  أمضى  وهكذا 
التي حتبه جدا وتعوضه ما أمكن، لكن يف  مأوى له إال عائلته 
حياة  ليحول  االستراحة  وقت  يف  موقف  يحصل  األيام  إحدى 
للعب  "ويلي"  زمالئه  أحد  مرة  وألول  يدعوه  حيث  "جيف"، 
حيث  احلدث  هذا  بعد  شيء  كل  يتغبر  وهنا  الثلج،  على  معهم 
هواياته  يشاركه  "ويلي"  صديق  "جيف"  ل  مرة  ألول  يصبح 
يحب  أيضا  انه  يعرف  ملا  خاصة  البيت  يف  للعب  معه  ويذهب 
جمع الطوابع البريدية بل ولديه طوابع بريدية نادرة جدا، 
له  اشترى  "جيف"  ان  لدرجة  صداقتها  قصة  تطورت  وقد 
مجموعة من الطوابع البريدية كهدية رأس السنة اجلديدة.

منزل  إلى  الوحيد  صديقه  جيف  يصاحب  بأيام  بعدها 
يف  املؤلم  ــدث  احل وهنا  ــدو"،  ــال "رون آخــر  لصديق  باإلضافة 
بسرقة  يقوم  جيف  نرى  حتى  كيف  نعرف  ال  حيث  الرواية 
عدة طوابع نادرة من ألبوم صديقه مستغال وجوده يف الصالة، 
واملجتمع هو من يحول األطفال  أننا نحن  الكاتب يخبرنا  كأن 
إلى وحوش صغار أن ما يتعرض له املرء من ظلم وسوء معاملة 
منذ صغره وعنف اقتصادي واجتماعي وثقايف وديني ونفسي 
هو ما يحوله، ألن يكن "جيف" طفال يحب اآلخرين ومستعد 
الهدايا؟  تقدمي  يحب  كان  لهذا  إلسعادهم  شيء  أي  لفعل 

الطوابع. نهائيا حقيقة سرقته  لم يخبر أحدا  جيف 

واملؤلم هو أن صديقه عرف بسرقته الطوابع لكن لم يخبر 
ليخبر  الفرصة  هذه  استغل  فقط  "رونالدو"  زميلهم  أما  أحد، 
الكبيرة  املأساة  حتل  وهنا  السرقة،  بقضية  املدرسة  كامل 
قسوة  أكثر  املــرة  هذه  لكن  منبوذ  أخــرى  مرة  "جيف"،  على 
بالعنف  وتهديده  بل  عليه،  جديدة  تسميات  بإطالق  وعنفا 
البيت بدرجة ندمه على  أكثر يف  اجلسدي، مما جعله ينعزل 
ألنه  قبل  من  زيارتها  يحلم  كان  التي  للشوارع  زيارته  عدم 
كانا  الذين  والديه  وحتى  خوفه،  بسببه  قادرا  يعد  لم  االن 
اإلحساس  هذا  اآلن  ينتابه  يعد  لم  أمانه،  ومصدر  شيء  كل 
اجتاههم بسبب خجله من نفسه بعد سرقة الطوابع، لدرجة 
اقترب  كلما  فيها  مبالغ  بقسوة  الصغيرة  شقيقه  يعامل  أصبح 

منه.

"جيف" التجأ مجددا إلى اهلل طالبا منه أن يعيد ما سرقه 
ليقرر  جدوى،  دون  لكن  متهم،  هو  يكون  ان  دون  صديقه  إلى 
علم  دون  سرا  صديقه  حقيبة  إلى  الطوابع  يعيد  أن  أخيرا 
أحد وهو يعيدها قام بلف الطوابع بورقة وجدها ساقطة لم 
"ويلي"  ب  أدى  الذي  الشيء  "رونالدو"  اسم  حتمل  أنها  ينتبه 
)الذي كان هو اآلخر يعيش وضعا حزينا جدا بسبب فقدانه 

توا ألخيه اجلندي يف أواخر احلرب العاملية الثانية وهي ثاني 
هيجان  حالة  إلى  لوالده(  سنوات  قبل  خسارته  بعد  خسارة 
ظنا منه انه ظلم صديقه وأن "رونالو" هو من سرق الطوابع.

عائد  وهو  "جيف"  ف  أخر  أليم  خبر  يقع  الرواية  آخر  يف 
عند  اخوه  يعترضه  حدث  ما  كل  بعد  نفسيا  ومنهار  للمنزل 
أدى  ــذي  ال الــشــيء  لــه  يكثر  فلم  اللعب  منه  طالبا  دخــولــه 
للسقوط  ليتعرض  غرفته  إلى  راكضا  ذهابه  إلى  بشقيقه 

املستشفى  يف  وهــو  املستشفى،  يف  ووفــاتــه  لوعي  وفــقــدانــه 
دون  أيضا  لكن  أخاه  يشفي  أن  مجددا  اهلل  من  "جيف"  طلب 
جدوى، ليفطن أخيرا بأن ذلك ال يحدث، وبأن كل ما يستطيع 

التعايش مع مأساته. اإلنسان فعله، هو 

وجودية  أسئلة  عدة  طرح  سنه  حداثة  رغم  الطفل  هذا 
اهلل  كــان  أيــن  لها:  أجوبة  عن  يبحث  الــقــارئ  جتعل  محيرة 
لم  ــاذا  مل فمه؟  شــوه  ــذي  ال للحادث  “جاف”  تعرض  عندما 
الطوابع؟ وملاذا لم تتحقق  يتدخل اهلل ملنع "جيف" من سرقة 
أخيه(  شفاء  الطوابع،  عودة  الندبة،  )اختفاء  الثالث  أمانيه 
آمله  مــن  خالصه  حتقيقها  ويف  اهلل  مــن  ينتظرها  كــان  التي 
طفلة  تأتي  ملا  مؤلم  آخر  حدث  أيضا  رواية  آخر  ويف  االبدي، 
حديثا  املتويف  أخاه  أن  املسكني  "جيف"  تخبر  اجليران  بنت 
املسيحية  الديانة  يعتنقون  ال  عائلته  هو  ألن  جهنهم  مكانه 

"الكاثوليكية". الطريقة  على 

املسكني  الصبي  ذلك  على  كان  فصاعدا  اللحظة  هذه  ومن 
الذي مزال يف قمة براءته ويف سنوات حياته األولى أن يتحمل 
عدة آالم: آلم ندبته )والتي بسببها عاش كل هذه االحداث(، 

وآلم إحساسه أنه هو السبب يف موت أخيه.

"بيروس  األمريكي  للكاتب  اخلالدة  الرائعة  الرواية  هذه 
أفضل  جائزة  على  حصلت  الفرنسية،  باللغة  كتبها  الوري" 
وجائزة   ،1961 عام  "الريفارول"  وجائزة  للعام  فرنسي  كتاب 
املناهج  يف  دخلت  كما   ،1962 سنة  الفرنسية  األكــادميــيــة 

الدراسات. لعديد  موضوعًا  وكانت  فرنسا،  يف  التعليمية 

"وئــام  التونسية  للشاعرة  شكري  بكل  اتقدم  األخير  يف 
املتوسط"  "ملنشورات  ول  الساحرة  ترجمتها  على  ــذاس"  غ
الــروايــة  هــذه  قـــراءة  إلــى  واملهتمات  املهتمني  جميع  وأدعـــو 

اخلالدة.

اقتباس:

اآلخرين،  رفض  على  اإلجماع  فهذا  حقا،  غريب  ألمر  "إنه 
نحن، املقصني، كان يقوي وحدتهم، ويزيد يف تعاونهم. هل كان 
إن يقع نظرهم  يتخاصمون فيما بينهم؟ حسنا.. نعم، لكن ما 
يكن  لم  ومتصاحلني،  متفقني  جتدهم  فــورا  منا  واحــد  على 
والذي  جتاهنا،  الصلب  عدائهم  قيمة  أمام  قيمة  خالف  ألي 
كل  لتصعيد  الوحيد  متنفسهم  ببساطة  كنا  يوحدهم،  كان 

ص:31 الكراهية.."  مشاعر 

ثلج  طبقة  فــوق  ألمشي  أكــد  كنت  بصحبتهما،  ذهبت   "
أن  املستحيل  من  جتعل  كانت  األيــام  تلك  يف  والتي  سميكة، 

الهوائية... دراجاتنا  نستعمل 

يف تلك اللحظة نفسها، لم يستطع مقاومة رغبته يف ضربنا 
كرات  أن  صحيح  بدئها..  عن  معركة  أعلنت  هكذا  الثلج،  بكرة 
تتركه  كانت  الــذي  األلــم  ولكن  ما،  نوعا  قاسية  كانت  الثلج 
)ملا  يغمرني  كام  الذي  األلم  ذاك  عن  مختلفا  ممتعا،  أملا  كان 
عندما  فقط،  أتفرج  املعارك،  هذه  على  بالتفرج  وحيدا(  كان 
تفعله  مما  بكثير  أقــل  تؤذينا  الكدمات  بعد  مقصي،  كنت 

الالمباالة! " ص:78

عن  انفصلت  وانفصلت،  امي،  من  جزءا  كنت  أنني  "شعرت 
اجلميع. ما فعلته اليوم )السرقة( وضع حاجزا بيني وبينهم، 

ال شيء أفظع من حتول األقرباء إلى غرباء.." ص:97

" أنا آسفة جدا، ولكنه يف اجلحيم. لو كان كاثوليكيا، لكان 
يف اجلنة اآلن.." ص:201

وهكذا أمىض "جيف" 
أايمه األوىل يف املدرسة 

وحيدا ال مأوى له إال 
عائلته اليت تحبه جدا 

وتعوضه ما أمكن، لكن يف 
إحدى األايم يحصل موقف 
يف وقت االسرتاحة ليحول 
حياة "جيف"، حيث يدعوه 

وألول مرة أحد زمالئه 
"وييل" للعب معهم عىل 

الثلج

سعد مرتاح
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

من الثوابت يف الفلسفة واللسانيات عالقة اللغة بالفكر، لذلك 
نقرأ يف كتاب املعلم األول )أرسطو( :“ فن الشعر”،"اللغة هى كل ما 
له عالقة بالفكر"، واعترف Herder بأننا نفكر كما نتكلم، ونتكلم 

كما نفكر، إلى حد أنHeidegger اعتبر اللغة مسكَن الكائن، 
وكأنَّ اإلنساَن كائن لغوي، مبا أنه يقطع الواقَع بالكلمات، َوفق 
أن  االنتباه  يثير  ومما   .)Sapir-Whorf( سابير-وورف  فرضية 
التى  اللغات  من  األقل،  ،على  والعربية  واإلجنليزية  الفرنسية  
 Mieux:نــقــول األولــى  ففى  التفضيل"  اســم  مببحث"  احتفت 

....que

 the better than....و  الثانية  le meilleur..كما نقول فى  و 
best..، ونقول كذلك يف األخيرة : أفضل من..... و األفضل  ..وإذا 
كانت اللغة العربية تعرف اسم التفضيل بأنه دال على أن شيئني 
اشتركا فى صفة و زاد أحدهما على االخر فيها، فإن هذه الصفة 
تتحول فى األنظمة الرجعية املستبدة إلى ظاهرة َمَرضية توهم 
صاحَبها بأنه املبتدأ واخلبر،الذى يعلو وال ُيعَلى عليه ينفذ ذلك 
: املستبد  إلى املستبد بالفعل ألنه تابع، ذيلّى، إحلاقّى، فإذا هما 

ميناء،  )أكبر(  جيش،  )أقوى(  ميتلكان  بالفعل  واملستبد  بالقوة، 
)جنيبان(  مريدان  ذلك..إنهما  على  وقس  ملعب..!!!  )أوســع( 
وبخاصة  “نيتشه“،  منظره  الذى   ، النازّى  التفكير  مريدي  من 
ِإن  قلت  إن  أغلو  وال  القوة“  ”إرادة  مفهوم  و  ”السوبرمان“،  مفهوم 
النسبية“ و كما قبل حقوق  قبل  ”ما  مثل هذا التفكير هو سليل 
اإلنسان“، ميكن  تأزميه  بيسر..كأن  نسأل أصحاَبه هذا السؤال 
إذا  هذا  قاعدة،  بدون  قائمة  للقمة  تقوم  أن  ميكن  هل   : اإلنكارىَّ
املجيدة  أكتوبر  ثورة  فّعلت  القمة؟!..لذلك  تلك  جدال  افترضنا 
الطرائف  حاجته“ومن  حسب  لكل  طاقته،  حسب  كل  ”من  مبدأ 
”أفقر رئيس  اليوم  سوى اسِم تفضيل واحد،هو  أننى ال أستسيغ 
الذى صحح  املتقاعد” موخى“،  املعاصر“:الرئيس  العالم  دولة فى 
أقرب  الرئيس  العاجّى..فإذا  برجه  من  فأنزله  السياسة،  مفهوم 
والشهيد.من  الشاهد  باعتبار  الــوريــد،  حبل  من  املرئوس  إلــى 
على  تكشفهم  فقط  األشخاَص،هى  تغير  ال  السلطة  أقواله:"ِإن 
حقيتهم، حققنا العدالة بني املواطنني،  ساوينا بينهم فى األجور 
واالمتيازات، فاختفى الفساد، و لم تكلف الدولة أجهزة ملكافحته، 
الرجعية  األنظمة  أن  يتضح  ذاك  و  لهذا   ، حملاربته"  ميزانيات  أو 
مرجع  التقدمية  األنظمة  بينما  والتضليل،  اإليهام  فى  مرجع 
إلى  أشير  أخيرا  املوضوعية.  واقعيتها  ثمة  ومن  احلقيقة،  فى 
فعل  كما  والسياسة  اللسانيات  فيه  تصادت  َمن   اللسانيني  ِمن  أن 

.Humboldt و Chomsky

الكتاب  ما يعطي هذا  إن  ...( حقا   (
بالصدق  املفعمة  وأصــالــتــه  تــفــرده 
نسيجه  هو  العني  تخطئها  ال  والتي 
الشعري الذي يؤكد قوة احلياة  )...( 
رام  رأيت   " لكتاب  األساسي  التميز  إن 
يف  للخسارة  سجال  كونه  يف  هو   " اهلل 
ومقاومة   ، الشمل  ولــم  الــعــودة  ذروة 
خساراته  ألسباب  املستمرة  البرغوثي 
شعره  على  تضفي  التي  هي  وتفنيدها 
وعلى  امللموسة  وماديته  العميق  معناه 

ومتاسكها...  كثافتها  روايته 
وهكذا، فبالرغم من الفرح وحلظات 
 ، الــنــص  ــذا  ه يحملها  الــتــي  الــنــشــوة 
ال  املنفى  يستحضر  جوهره  يف  فإنه 
هي  الشخصية  النغمة  وهذه   . العودة 
الترجمة  عليه  حافظت  ما  بالضبط 
سويف  أهــداف  تقدمها  التي  املمتازة 

اإلجنليزية. لقراء 
التجربة  لنا  يجسد  كتاب  هــذا     
ويعطيها  يؤنسنها  بشكل  الفلسطينية 
 . جديدا  معنى   ، اجلديد  بأسلوبه   ،

. 2000 نيويورك ، آب / أغسطس 
-  من منت الرواية 

يبني  العمل  وحزب  جوريون  منذ    -
بلهاء   . املستوطنات  هذه  أرضنا  على 
وضجيجا  لــغــطــا  يــثــيــرون  الــلــيــكــود 
 ، االستيطان  يف  سياستهم  حول  عاليا 
يبنونها  جديدة  مستوطنة  كل  وحول 
يذكرونني  العمل  حــزب  دهــاة  لكن   .
قرأتها  التي  اخلبيثة  احليلة  بتلك 
الــذي  الــلــص  عــن   ، الطفولة  أيــام  يف 
أعادها  التالي  اليوم  يف   . سيارة  سرق 
رسالة  بداخلها  لهم  وترك  ألصحابها 
لم  إنــه  فيها  يقول   ، رقيقة  اعــتــذار 
أنه   ، ، بل كل ما حدث  السرقة  يقصد 
للخروج   ، فقط  واحدة  لليلة  احتاجها 
اآلن  السيارة  يعيد  إنه   ، حبيبته  مع 
إلى  للدخول  بطاقتان  وبداخلها   ،
لصاحب  ــة  ــدي ه يــقــدمــهــا   ، املــســرح 
العتذاره  تأكيدا   ، وزوجته  السيارة 

نواياه. وحسن 
اللص  الزوجان وأعجبا برقة  ابتسم 

وطرفه. العاشق 
إلى املسرح  يف املساء ذهبا بالفعل 

طبعا  الليل  من  متأخر  وقت  يف  عادا 
سرق  قــد  الــرائــع  اللص  أن  ليكتشفا 
يف  ثمني  هــو  مــا  كــل  غيابهما  أثــنــاء 

وهرب. منزلهما 
قد يخنقك املجرم بشال من احلرير 
وقد يهشم رأسك بفأس من احلديد .. 

احلالتني. يف  مصرعك  وسيضمن 
بني  بالطبع  تــامــا  لــيــس  الــتــطــابــق 
ذلك  وحــكــايــة  العمل  ــزب  ح حكاية 
والغباء  الدهاء  ثنائية  لكن   . اللص 
منذ  الصهيوني  املــشــروع  يف  متتزج   ،
ــرار يف  ــم ــت ــاس ب . وهـــنـــاك  بــدايــاتــه 
املعادلة  طريف  متثل  رمــوز   ، إسرائيل 

الواحدة.
ــم يــســتــفــيــدون يف  ومــهــمــا حـــدث ه
التدبر  مــن  يستفيدون   .. احلالتني 
البلطجة  من  ويستفيدون   ، الناعم 

أيضا .   ص 50 / 51 . ...

بسهولة  أندرج  ال  أنني  كما   )...(   -
أبــدا  أقتنع  لــم   . جماعي  ســيــاق  يف 
بــاالنــضــمــام إلــى حــزب ســيــاســي إلــى 
من  فصيل  بـــأي  ألــتــحــق  ــم  ل  . ــوم  ــي ال
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل 
. ورمبا كان هذا ، لشخص فقد وطنه ، 

 . رذيلة ال فضيلة 
       ليس هذا فقط . بل إنني قاومت 
تلك  ــن  م ومبطنة  ــة  ــح واض ــا  ــروض ع
 . الــوقــت  ــوال  ط والفصائل  األحـــزاب 
كل  عن  لعزويف  متفاوتة  أثمانا  ودفعت 

العروض. تلك 
يقتربون  أنهم  ــر  األم يف  الطريف 
ومتيزا  جدارة  فيك  يرون  ألنهم  منك 
إليك  بحاجة  أنهم  ويلمحون   ، تسرهم 
تشكرهم   .  " معهم   " يريدونك  وأنهم 
كرمهم  وعلى  بــك  ظنهم  حسن  على 
ضعيف  لشخص  االنتباه  يف  املتمثل 
مثلك . ثم تشرح لهم كيف أنك تفضل 
التنظيمات  عن  باستقاللية  التصرف 
واألحزاب ، وأنك حتب أن تظل مخلصا 
فوري  بشكل  وهنا   . طبيعتك  تظنه  ملا 
معك  الــتــعــامــل  يف  يـــبـــدأون  مــبــاغــت 
ال  كشخص  أو   ، بالتحديد  لهم  كعدو 
على  االهتمام  يستأهل  وال  له  قيمة 

اإلطالق.
     لي أصدقاء على الصعيد الفردي 
أدركوا  السياسية  االجتاهات  كل  من 
 .  " املــبــايــعــة   " فــكــرة  أعـــرف  أنــنــي ال 
 ، األشياء   " انتخاب   " يف  بحقي  أومن 
البندورة  كيلو  انتخاب  حق  من  بدءا 
بنفسي عند بائع اخلضار إلى انتخاب 
ال   . باسمي  يتحدث  أو  يحكمني  من 
أستطيع إقرار كل ما تقرره " القبيلة " 
السلوك عندي ليس الصحيح  . معيار 
بل   . واحلــرام  احلالل  وليس   . واخلطأ 
قبيح  صحيح  هناك   . والقبح  اجلمال 
كان  ولــو  حتى  أتبعه  وال  أمــارســه  ال 
 . واتباعه  ممارسته  يف  احلــق  كل  لي 
عن  ــورع  أت ال  جميلة  أخطاء  وهناك 

ارتكابها باندفاع ورضى .. ولكن ،
         دائما للرضى ما يشوب الرضى..

        ما الذي قبل أن تستقر بداياته 
         انقضى ؟ .    ص 67 / 68 .

لقرار  طربنا  اهلل  رام  يف   )...(   -
ــر تــأمــيــم قــنــاة  ــاص ــن ــال عــبــد ال ــم ج
سعيد  بــور  أخبار  وتابعنا  السويس، 
وصمودها . يف رام اهلل رقصنا للوحدة 
اجلمهورية  وإعالن  ومصر  سوريا  بني 
يوم  بكينا  وفيها   . املتحدة  العربية 
دغدغتنا  فيها   . االنــفــصــال  إعـــالن 
والظافر  القاهر  بصواريخ  القوة  أحالم 
بالقرارات  مــرة  ألول  سمعنا  وفيها   .
مصر  يف  الـــصـــادرة   " االشــتــراكــيــة   "
ــدارس  املـ طـــالب  نــحــن   ، وأصــبــحــنــا   .
يعنيه  أن  ميكن  عما  نتساءل  الصغار، 

. ذلك املصطلح 
 " صــــوت  عــلــى  ــو  ــح ــص ن كــنــا        
لم  الذي  اجلرائد  بائع   " أبواحلبايب 
الذي  يغير معطف اجليش اإلجنليزي 
وذيله   ، وشــتــاء  صيفا  يرتديه  ــان  ك
ــس أرض  ــالم ــن قــامــتــه ي الــفــائــض ع
 "  " اجلهاد   "  " الدفاع   "  : كلها  اهلل  رام 
احتجبت  الثالث  اجلرائد   " فلسطني 
أبواحلبايب  أمــا   ، السنوات  الحــق  يف 
كان   ، املدينة  عمارات  جميع  بني  فمن 
أمام  قتلته  شظية  من  ميوت  أن  قدره 

اللفتاوي. عمارة  يف  نحن  بيتنا 
ذلــك  يف  جــثــتــه  عــلــى  ــروا  ــث ع        
 ،  1967 حزيران  من  الكابي  الصباح 
بأسمائها  يهتف  ظل  التي  واجلرائد 
وعينيه  وجــهــه  تغطي  كــامــال  عــمــرا 

الطويل. ومعطفه 
أين  ؟  احلبايب  أبو  جاء  أين  من        
 . يعرفه  أحد  وال  يعرفه  الكل  ؟  أهله 
أن  بعد  الشظية  أصابته  احلبايب  أبو 
لم  التي   ، اهلل  رام  يف  الغربة  أصابته 
 . آخر  مكان  أي  إلى  حياته  يف  يغادرها 
هل هو املواطن أم الغريب ؟ من يشرح 
اجلرائد  بياع  يا  بينهما  الــفــارق  لك 
قتلتك  هــل  ؟  رجــل  يــا  قتلك  ومــن  ؟ 
الشظية ، أم قتلتك العناوين ؟ .     ص 

. 66 / 65 .
الفرق  لهم  يشرح  لم  ــدا  أح كــأن    -
الــذي   " الــواقــع   " و   " الــوقــائــع   " بــني 
 ، ومواقفهم  البشر  عواطف  كل  يشمل 
ويشمل الزمان املثلث األضالع  ) ماضي 
مستقبلها(.   ، حاضرها   ، اللحظات 
بصفتها  الــســيــاســة  ــن  ع يــتــحــدثــون 

.. الثامنة فقط  الساعة  أنباء  نشرة 
على  العائلة  شكل  هــي  السياسة 
. مــن احلــاضــر حول  مــائــدة اإلفــطــار 
من  ؟  غاب  وملــاذا  الغائب  ومن  املائدة 
من  القهوة  يسكب  عندما   ، ملن  يشتاق 
هل   . الفناجني  على  ويوزعها  بكرجها 
متلك ثمن إفطارك مثال ؟ أين أوالدك 
كراسيهم  عن  األبد  إلى  غابوا  الذين 
املعتادة هنا ؟ ملن حتن يف هذا الصباح 
إلــى  لــتــســارع  يــالحــقــك  إيــقــاع  أي  ؟ 
إلى  أو  ؟  احلياة  بها  وعدتك  مباهج 
هذه  ولو  تسكبها  أن  تتمنى  مواجهة 

املرة فقط ؟ أين أوالد ..

”امس التفضیل وجنون 
العظمة“

مختارات من رواية "رأيت رام اهللا"  ملريد الربغويث 

نور الدين موعابيد

عبد العاطي جميل 
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 تستضيف جريدة  الهنج الدميقراطي الرفيق عبد اهللا بريدحا، مناضل الهنج الدميقراطي  رجل 
FNE وحقويق، لنحاوره حول  األوضاع االجمتاعية اليت متر هبا البالد واألزمة اليت  تعلمي نقايب يف 
املطروح  الشباب واملهام  الجائحة وواقع  العمومية يف ظل  الخدمات  التعلمي وابيق  يعرفها قطاع 

إنجازها عىل املستوى  السيايس و الحقويق والنقايب والجمعوي.

        

              كيف ميكنكم تلخيص الوضع العام يف بالدنا خاصة يف ظل 
جائحة كورونا ؟

لنا  اتاحت  التي  الدميوقراطي  النهج  جلريدة  حتية  أوال 
على  احلر  للتعبير  العدد  ضيف  من  الفقرة  هذه  يف  الفرصة 

قضايا يف عمق الواقع املعيش.
ظل  يف  بالدنا  يف  العام  الوضع  ــد  أرص أن  ميكنني  كمتتبع 

اجلائحة على النحو التالي : 
فمن خالل املظاهر التي أنتجتها حالة الطوارئ يتضح بشكل 
بارز تغول الدولة بشكل عام وبشكل خاص يف تعاملها مع حقوق 
اإلنسان بالتراجع عن العديد من املكتسبات على رأسها احلق يف 
التقشف كسياسة احترازية  التعبير باالحتجاج ضد سياسات 
األوضــاع  على  والسيطرة  التحكم  أجــل  من  الدولة  بها  قامت 
العامة، ليس من أجل احلد من تدهورها ومعاجلتها ، بل من أجل 
ومن   ، السابق  يف  متريرها  عليها  يصعب  كان  مخططات  مترير 
لها إال جواب واحد  الدولة ليس  ان  خالل االحتجاجات يتبني 
هيأت له مبا يكفي من قوات قمع مدربة ومجهزة بكل الوسائل 
السائد  هو  اجلــواب  وهــذا  سلميتها   رغم  تظاهرة  أية  اسكات 

واملعمم.

          من املؤكد وحسب مجموعة من املتتبعني ,القطاعات يف حالة 
مازومة – الصحة التعليم السكن واملرافق العمومية.

طبيعي أن يستغل االئتالف الطبقي السائد اجلائحة لإلجهاز 
على ما تبقى من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
يف  دور  من  له  ملا  احلقوق  هذه  أهم  أحد  هو  التعليم  ويعتبر 
تتم  لن  التي  التنمية  قائد  فهو  واالبــداع  والفكر  العقل  تنمية 
بدونه، كان البد أن تتوجه الدولة املغربية التي ربطت وجودها 
فجر  منذ  مبحاربته  الرأسمالي  املركز  لدول  املطلقة  بالتبعية 
اإلستقالل الشكلي إلى اآلن وعمدت خالل هذه الفترة األخيرة 
اطار”  يف  املندرج   17-51 رقم  اإلطار  قانون  يسمى  ما  بتمرير 
والتكوين  التربية  منظومة  الصــالح  االستراتيجية  الرؤية 
كونه  بفشله  محكوما  ولد  الذي   2015-2030 العلمي  والبحث 
األعطاب   تشخيص  دون  الهيكلية  التعليم  أزمــة  فــوق  يقفز 
ويدعي مخرجوه أنه قادر على جتاوز أزمة التعليم مرتكزا على 
من  الدولة  انسحاب  وإعالن  الفاشل   والتكوين  التربية  ميثاق 

مهامها لتكتفي فقط بالتنسيق بني مختلف املتدخلني ؟؟؟
من  اإلطار  القانون  هذا  مالمح  تظهر  بدأت  اجلائحة  ظل  يف 
أجل  من  ميزانيات  وضــخ  اخلصوصي  التعليم  تشجيع  خــالل 
حساب  على  للنهوض  التاريخية  الفرصة  وإعــطــاءه  إنــقــاده 
التعليم العمومي الذي بدأت عملية  خنقه   بتجريده  من كل 
والتعميم  واملغربة  والتوحيد  املجانية  عالته  على  مكتسباته 
بتقليص ساعات التعلم الى النصف وإجبارالتالميذ على املكوت 
املقرر  إمتام  دوامة  يف  األساتذة  وادخال  املدة  نصف  منازلهم  يف 
يف نصف حصة  وهذا تعجيز ال ميكن أن نفسره إال كونه موت 
بطيء للتعليم العمومي ويف مناورة غير محسوبة يطلع الوزير 
متديد  الى  ملمحا  ؟؟؟  الدراسي  املقرر  امتــام  حول  مبذكرة 

السنة الدراسية كما صرح من قبل.
النقطة األساسية الثانية يف نفس السياق هو بداية القضاء 
على التعليم العمومي بالتوظيف اجلهوي ومن خالل ما يسوقه 
"كتجويد  ــاري  جت قاموس  من  تنهل  مصطلحات  من  الــوزيــر 
العرض" "التدبير املفوض" والغاية من كل هذا هو القضاء على 
العمومية  الوظيفة  التعاقد يف  العمومية حتت عنوان  املدرسة 
اإلدارة  الى  ستتخطاه  بل  األستاذ  حدود  يف  تتوقف  لن  التي 

والتفتيش وغيرها من املناصب.

فيما يتعلق باحلق يف الشغل مت تسريح آالف الشغيلة بإغالق 
مايسمى  على  للباطرونا  كتعويض  أموال  وضخ  عملهم  مقرات 
الدولة  تدخل  غياب  يف  للمعامل  اإلغالق  جراء  من  بخساراتها 
من أجل ضمان دخل قار حتى ال تتفكك بنيات املجتمع تاركة 

مصير أكثر من ثلثي الشعب يف دائرة العواصف . 
كشفت اجلائحة سياسة الدولة يف الصحة، والصحة يف شقها 
االول هو التغذية والسكن الالئق التي اشتعلت نيران غالئها يف 
اضطر  االجتماعي،  الضمان  غياب  ظل  ويف  العمل  فقدان  ظل 
العديد من املواطنني الى بيع ما ميكن بيعه من أجل سداد الكراء 

والتموين.
يف مجال التغطية الصحية فإن غالبية املواطنات واملواطنني 
ألخطار  عرضة  دائمة  أزمة  يف  يضعهم  وهذا  بها  يتمتعون  ال 
أما   ، الوفيات  نسبة  يف  ارتفاع  من  عنها  ينجم  ومــا  ــراض  األم
محاوالت  ورغم  التحتية  البنية  أو  البشرية  للموارد  بالنسبة 
الواقع املرير فقد تسربت املعطيات وانفجرت فضائحها  إخفاء 
واملواطنني  املواطنات  جعل  مما  العالج  مراكز  مستوى  على 
يبحثون عن العالج خارج مستشفيات الدولة احيانا بعيدا عن 

مجالها عند الدجالني. 
يف ظل غموض املعطيات التي سيطرت عليها وزارة الداخلية 
األزمة  الى االقتراض ال حلل  الدولة  يف عز اجلائحة مت جلوء 
املواطنني  على  األزمــة  لفك  اقتصادية  تنمية  شــروط  وخلق 
املديونية  أزمات جتر ملزيد من  واملواطنات ولكن ملزيد من خلق 
وملزيد من التخلي على اخلدمات االجتماعية والتي تفاقمت يف 
ظل اجلائحة وانعكست على وضعية املواطنات واملواطنني الذين 

فقد العديد منهم سبل احلياة البسيطة.

والتربوي  الثقايف  العمل اجلمعوي  كبير يف  اسهام  لكم  كان             
اليوم  وكيف هو احلال  الهامة؟  التجربة  ما حصيلتكم من خالل هذه 

بالنسبة لهذا املؤطر للشبيبة املدرسية
إنني جد سعيد  اقول  ان  او  املوضوع  أن أحتدث عن هذا  قبل 

مبا استطعت اإلسهام به يف العمل التربوي والثقايف.
دقيقة  ومعرفة  خاصا  تكوينا  يتطلب  الشباب  وسط  العمل 
لكي  والنفسية  واملعنوية واالجتماعية  املادية  الشباب  بظروف 

تقنعهم على االندماج يف العمل اجلمعوي والثقايف والنضالي.  
واعية  قوية  شبيبية  اطارات  خلق  فكرة  من  بدأت  التجربة 
تبريره  النضالي من أجل تغييره بدل  الفعل  بواقعها وبضرورة 
والسقوط يف انزياحات تطور األزمة بدل إخمادها، طبيعي كان 
والتثقيفي  التربوي  بني  ما  يجمع  خاص  ثقايف  إطار  من  البد 
الفرز  عبر  أكيد  االدوار؟  بهذه  سيقوم  فمن  والرياضي،  والفني 
وانطلقت  ولديهن  لديهم  الكامنة  والــقــدرات  امللكات  تتبني 
الشباب  مترس  عنها  جنم  طويلة  أشواطا  قطعت  التي  العملية 
يف العمل الثقايف مبعناه الواسع وجعل الثقافة ليس لالستهالك 
احلقوقية  االطارات  داخل  من  امليدان  وخلدمة  لالحتجاج  بل 
املدنية  املقاومة  ثقافة  ونشر  املناضلة  السياسية  و  والنقابية 
أوساط  يف  وشمولي  كوني  حقوقي  ترافع  على  تتأسس  التي 

الشباب. 

لهذه  مــاي  فــاحت  تظاهرات  املخزني  النظام  سلطات  منعت            
السنة، كما أقدمت على اجراءات تسلب احلقوق واحلريات )قمع، منع 
اعتقاالت ومحاكمات...( هل كانت كل هذه اخلطوات السالبة للحريات 

ضرورية ؟
بالنسبة ملنع تظاهرة فاحت ماي حتت أي مبرر هو راجع لكمون 
أن  يجب  ال  األمور  كون  احلاكمة،  السلطة  تقديرات  يف  اخلوف 

تخرج عن سيطرتها ، فاالحتجاجات لم تتوقف رغم القمع، بل 
تصاعدت بشكل ملفت يف السنوات األخيرة نتيجة لسياسة صم 
االذان من طرف مسؤولي الدولة، هذا سيؤدي الى فقدان مابقي 
من ثقة لذى بعض املواطنني واملواطنات و يؤدي ايضا إلى ارتفاع 
االستهانة  ميكن  ال  مدى  وصل  الذي  الطبقي  الوعي  منسوب 
به، وما ينقص تلك االحتجاجات هو تلحيمها بتوحيدها على 
األقل ميدانيا فقد نضج العمل الفئوي داخل التنسيقيات وبني 

أنه لن يأتي بنتيجة وصار الزما توحيده ليعطي أكله.
لهذه  التلحيم  ــة  ــداي ب ســتــكــون  كــانــت  مـــاي  فـــاحت  خــطــوة 
مواطن  ملس  احلاكم  الطبقي  اإلتالف  ان  وطبيعي  التظاهرات، 
القوة هذا وجلأ إلى املنع ، ومع ذلك خرجت االحتجاجات رغم 
قلة عددها تبقى رمزيتها ورسالتها قائمة وواضحة كون مسألة 
إخراس جميع األصوات غير ممكن وأن املسألة هي مسالة تنامي 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  كافة  على  الطبقي  الوعي 
واالجتماعية وأن جميع املناورات التي مت تطبيقها لم تفلح يف 

فرض السيطرة الشاملة، ولن تفلح.

           ما هي السياسات الكفيلة بتجاوز هذه األوضاع املأزومة؟ ما 
األدوات الواجب النهوض بها أو تأسيسها يف واجهات العمل اجلماهيري 

النقابي واحلقوقي اجلمعوي والسياسي؟
يف  موقعه  وحــددنــا  الطبقية  النظام  طبيعة  أدركــنــا  إدا 
وال  التبعية  على  تأسس  سنجده  العاملية  األنظمة  تصنيفات 
يتوفر على االستقاللية كما الدول القوية، فهو محكوم بقرارات 
دول احملور وهو يف املكانة الضعيفة لذلك فهي تستغل وضعيته 

البتزازه، لذا وجب النضال على مستويني : 
الشعوب  مع  تكتل  يف  نتخندق  يجعلنا  وهــذا  أممــي  األول 
املناهضة لإلمبريالية العاملية، واملستوى الثاني يجعلنا نتخندق 

مع القوى الدميوقراطية التي لها مصلحة يف التغيير.
تأسيسها  أو  بها  النهوض  الواجب  األدوات  حتديد  ميكن  هنا 
والسياسي  والنقابي  احلقوقي   - اجلماهرية  العمل  واجهات  يف 
موازين  حسب  أدنى،  حد  حول  وبالتوافق  التحالفات  بتمتني   -
القوى، حتى تكسير شوكة الطابع املخزني للدولة والتحرر منها 
وبناء الدولة الدميوقراطية يف أفق بناء املجتمع االشتراكي.

القوى  خاضته  الذي  الطبقي  الصراع  خالل  من  أنه  صحيح 
التاريخ  محصلة  يف  ولكن  نتائجه  تظهر  ال  للتغيير  الطامحة 
اآلن  نفس  ويف   ، معينة  بنسبة  تطورت  النضال  آليات  ان  جند 
بقي  ذلك  ورغم  وهجومه  دفاعه  آليات  الطبقي  النظام  طور 
الصراع مستمرا ، رغم أن ما يظهر ميكن أن يعتبره البعض مواتا 
للمقاومة املدنية، لكن يف احلقيقة فإن املقاومة والهجوم يأتيان 
النضال  طرق  يرتب  الــذي  الطبقي  الوعي  تطور  من  انطالقا 
على شكل موجات تعلو يف كل مرة أقوى من السابق ، ومبراجعة 
من  تخلصنا  إذا   - سيظهر  بلدنا  يف  الطبقي  الصراع  لتاريخ 
النزعات التيئيسية - لنا خرائطية النضال واضحة وفيها تقدم 

على مستويات عدة من أهم مالمحها : 
التحاق  قطاعات وشرائح اجتماعية لم تكن يف قلب الصراع 
الشرائح  من  وكذلك  املتوسطة.  الطبقة  من  شرائح  بها  وأعني 

الدنيا.
لم يبق االحتجاج مقتصرا على املدن الكبرى حيث الصناعة 
صمت  يف  تعاني  كانت  التي  النائية  الدواوير  إلى  حتى  امتد  بل 

من أبسط احلقوق اإلنسانية. 
ختاما هناك أصوات متنامية ارتفع سقف احتجاجها، وتطور 
وهذا  الطبقي  العدو  طبيعة  وحتديد  املطالب  صياغة  يف  كبير 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع  لعبته  الذي  الدور  إلى  يرجع 

االنسان وقوى اليسار املناضل وجمعيات املجتمع املدني. 
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العاملة  الطبقة  ان  اظهار  على  قادرين  لنكن   "
السيادة.  جتسد  الدستور،  جتسد  الدولة،  جتسد 
امام النخب املسيطرة التي تعتقد ان الدولة لهم...
اجليسياس  بابلو  العادية."  للناس  هي  الدولة  ال. 

االنتخابية.  حملته  يف  بودميوس  زعيم 

هو  ــل  ب كعلم  بــالــســيــاســة  ــه  ل عــالقــة  ال  كـــالم 
يف  االوهام  وزرع  الدمياغوجي  والتحريض  الغوغاء 
الدولة  ان  تعتقد  جلعلها  العاملة  الطبقة  صفوف 
تصبح  ان  االسبانية  للدولة  وميكن  الطبقات  فوق 
بصناديق  فقط  العاملة  الطبقة  مصالح  خدمة  يف 

االقتراع.

يعتبر  ذلــك  فــان  الكالم  هــذا  صاحب  ينهزم  ان 
ــه اعــــادة االعــتــبــار  ــرا لــلــســيــاســة كــعــلــم، انـ ــص ن
الثوري.  التغيير  كنظرية  العلمية  لالشتراكية 
مناذجها  احد  يف  اليسارية  الشعبوية  سقطت  لقد 
ارنيستو  لها  ونظر  ــووف  م شانطال  رعتها  التي 

الوكلو.

سقوط  فهو  اليسارية،  الشعبوية  تنهزم  ان 
الذين  وجلميع  املاركسية  بعد  مــا  لفكر  ــدوي  م
لتحول  التاريخية  الضرورة  عن  تخليهم  اعلنوا 
بالثورة  تقوم  لذاتها  كطبقة  العاملة  الطبقة 
اركان،  هيأة  وهو  حزبها،  قيادة  حتت  االشتراكية 
افلست  لقد  الطبقي.  الصراع  خوض  يف  يوجهها 
التاريخي  الدور  عن  املرتدة  املراجعات  هذه  جميع 
يف  االســاســي  التناقض  قطب  العاملة  للطبقة 
القطب  جتسد  انــهــا  الــرأســمــالــي.  ــاج  ــت االن منــط 
والعمل  الــرأســمــال  بــني  الــتــنــاقــض  يف  ــي  ــاس االس
اسقاط  يف  حله  يجد  الذي  التناقض  هذا  املأجور؛ 
يف  الضروري  التغيير  عن  كتعبير  الرأسمال  دولة 
تناحري  تعارض  يف  دخلت  التي  االنتاج  عالقات 
هذه  االنتاج.  قوى  تطور  بلغه  الذي  املستوى  مع 
ألنهم  الشعبويون،  عليها  يغطي  ما  هي  احلقائق 
القائمة  الــدولــة  عــن  املشوشة  االفــكــار  ينشرون 
عن  الــوهــم  يبثون  انهم  الرأسمالي  املجتمع  يف 
إلستعماله  عليه  االستيالء  ميكن  كجهاز  حيادها 

العاملة. الطبقة  طرف  من 

يف  اليسارية  للشعبوية  احلالية  السقطة  ان 
هناك،  للشيوعيني  البليغ  الدرس  تقدم  اسبانيا 
والتقدم  اوضاعهم  على  لالنتفاض  تدفعهم  انها 
التجدر  يف  تنتظرهم  الــتــي  املسؤولية  لتحمل 
العمل  يف  صفوفها  وتوحيد  العاملة  الطبقة  يف 
العامة  القضايا  يف  السياسي  والتدخل  النقابي 
تقدموا  وكلما  الشعبية  الطبقات  مجمل  تهم  التي 
نحو  العاملة  الطبقة  تقدمت  كلما  املجال  هذا  يف 
الثورة  ــاز  واجن الطبقي  للصراع  القيادي  املوقع 
وإقامة  البرجوازية  الدولة  واسقاط  االجتماعية 

البروليتاريا. ودولة  سلطة 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

الشعبوية وخطاب 

الدمياغوجية حول الدولة

هل متثل اللجن الثنائية صورة مصغرة لالنتخابات القادمة؟ 
يــعــرفــه  ــذي  ــ الـ ــان  ــقـ ــتـ االحـ ــل  ظـ يف 
احتجاجات  تعم  حيث  التعليم،  قطاع 
تعرف  الــقــطــاع،  لشغيلة  واســعــة  فــئــات 
اللجن  انتخابات  إلجــراء  االستعدادات 
)اللجن  األعــضــاء  املــتــســاويــة  ــة  ــ اإلداري
التي  املــفــاجــآت  مــن  الكثير  الثنائية(، 
آخرها  كان  االحتقان،  صبيب  من  ستزيد 
التواصل  مواقع  على  نشرت  رسالة  رسالة 
الكاتب  ــرف  ط مــن  موقعة  االجتماعي 
مذيلة  الوطنية  التربية  لقطاع  الــعــام 
اإلدارية  للجان  الترابي  التوزيع  بجدول 
املستوى  على  احملدثة  األعضاء  املتساوية 
املركزي واجلهوي، أثارت وستثير احتجاج 
والشغيلة  الــقــطــاع   نــقــابــات  واســتــنــكــار 
وما  التقسيم  لطبيعة  نظرا  التعليمية 
النتائج  يف  التحكم  رائحة  من  منه  يشتم 

لالنتخابات. احملتملة 

الوطني  املكتب  عبر  السياق،  هذا  ويف 
التوجه  للتعليم  الــوطــنــيــة  للجامعة 
لرئيس  موجهة  رسالة  يف  الدميقراطي 
يف  طعنه  عن  املعنيني  والــوزراء  احلكومة 
ومضمونا  شكال  االنتخابي  التقسيم  قرار 
قــرار  ولــكــون  بالتحضير  لالنفرد  نظرا 
املفروض  املعايير  يحترم  لــم  التقسيم 
املوظفني  ممثلي  أعداد  بصدد  اعتمادها 
بقطاع  املتساوية  ــة  ــ اإلداري الــلــجــان  يف 
بجعل   املثل  ــارب  ض الوطنية.  التربية 
عمالة   16 تضم  التي  البيضاء  الدار  جهة 
انتخابية  جــهــة  يف  مجموعة  وإقــلــيــم 
ــة  ــة درعـ ــه ــال ج ــث ــم م ــي ــس ــق ــدة وت ــ ــ واح
الرشيدية  أقاليم   5 تضم  التي  تافاللت 
وورزازات  جــهــة  ــن  م وتــنــغــيــر  ومــيــدلــت 
املعيار  "آن  كما  ثانية.  جهة  من  ــورة  وزاك

الرسالة  تضيف  واملجاليي"،  النظامي 
االعتبار  بعني  يأخذ  "لم  االحتجاجية، 
املعنية  األطــر  أو  املعني  اإلطـــار  أعـــداد 
وكمثال  اجلــهــوي  أو  املــركــزي  للتقسيم 
صارخ وواضح ومبيت على ذلك املتصرفون 

واملبرزون   )6200 من  )أكثر  التربويون 
 4 بـ  منهما  كل  ل  مُيثَّ  )1700 من  )أكثر 
الوقت  يف  مركزيا!!  رسميني  ممثلني 
التي  جهوية،  جلان  إحداث  فيه  مت  الذي 
ممثل   20 من  )أكثر  أوسع  متثيلية  تضمن 
رسمي( إزاء بعض األطر رغم أن أعدادها 
جلن  ــداث  إلحـ كافية  غير  اإلجــمــالــيــة 

جهوية خاصة ".

املسؤولني  رسالتها  يف  النقابة  ونبهت 
العديد  حق  يف  ُمجحف  القرار  كون  إلى 

كل  اياهم  مطالبة  واجلهات،  الفئات  من 
هاته  معاجلة  على  "العمل  موقعه  مــن 
العملية  العمق  يف  متس  التي  االختالالت 
الثنائية  اإلداريـــة  للجان  االنتخابية 
قطاع  مستوى  على  األعضاء  املتساوية 

." الوطنية  التربية 

ــدراك املـــوقـــف  ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــت ــي فـــهـــل س
قطاع  يف  االحــتــقــان  مــن  املــزيــد  لتجنب 
األعطاب  من  الكثير  به  تعصف  حيوي 
واالختالالت، أم ستمثل هذه االنتخابات 
ستعرفه  ملـــا  ــة  ــالـ ورسـ مــصــغــرة  صــــورة 
االنــتــخــابــات الــقــادمــة والـــتـــي بـــدأت 

تتصاعد؟ "جديتها" 

بوسحابي   احلسني 

الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع تدين التقتيل املامرس عىل 

الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوين املجرم 

متماديا  الــصــهــيــونــي  ــدو  ــع ال زال  ال 
الشعب  ــق  ح يف  ــة  ــي ــرام االج أعــمــالــه  يف 
يف  وخاصة  منها،  يصعد  بل  الفلسطيني 
جيش  يــقــوم  حيث  ــدس،  ــق ال ســكــان  حــق 
بعمليات  املستوطنني  وقطعان  االحتالل 
يف  سيما  ال  النطاق،  واسعة  عرقي  تطهير 
إلى  احملتل  يسعى  الذي  جراح  الشيخ  حي 

السيطرة عليه وطرد سكانه.

األقـــصـــى  املـــســـجـــد  ــام  ــحـ ــتـ اقـ ومت 
فشل  بعدما  به،  املصلني  وقمع  واستباحته 
من  االستفادة  من  السكان  منع  يف  العدو 
وذلك  العامود،  بــاب  قــرب  العام  الفضاء 
قادها  التي  البطولية   املواجهة  بفضل 

الفلسطيني. الشباب 

الكيان  اســتــعــدادات  مع  هــذا  ويتزامن 
الــرابــعــة  الــذكــرى  لتخليد  الــصــهــيــونــي 
العسكري  الجتياحه  املشؤومة  واخلمسني 

 10 االثنني  يــوم  وذلــك  الشرقية  للقدس 
ــرر  فيه  ق ــذي  ال الــيــوم  2021. وهــو  مــاي 

ــار مــشــروع  ــص املــتــطــرفــون الــفــاشــيــون أن
الــذي  األمــر   ، اخلـــروج  الــثــالــث"  "الهيكل 
ينذر  بارتكاب جرائم ومذابح ضد الشعب 

الفلسطيني.

املــغــربــيــة لدعم  فـــإن اجلــبــهــة  لــذلــك 

فلسطني وضد التطبيع،

به  ــوم  ــق ي مـــا  ــوة  ــق ب ــن  ــدي ت إذ    -  1
واعتقاالت  تقتيل  من  الصهيوني  الكيان 
ضد  جــرائــم  ملستوى  ترقى  جــرائــم  ــن  وم
واضطهاد،  عنصري  فصل  من  اإلنسانية 
ــدة املـــوقـــف الــرســمــي  ــش ــن ب ــدي فــإنــهــا ت
القدس  جلنة  تراس  التي  املغربية  للدولة 
رهيب  بصمت  يتسم   موقف  وللحكومة، 
بتصاعد  بــل  يــجــري،  مــا  ــاه  اجت ومخجل 

لوتيرة التطبيع فاق كل التوقعات.

وقــفــة  تــنــظــيــم  ــا  قـــرارهـ تــعــلــن    -  2
املكافح  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنية 
الساعة  على  ماي   10 اإلثنني  يوم  وذلــك 
البرملان  مبنى  أمــام  الـــزوال  بعد  الرابعة 
احلية   الضمائر  بجميع  وتهيب  بالرباط، 
للمساهمة يف إجناحها دعاية وحضورا.


