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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 25  إلى 31 ماي  2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    
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تطور ازمة النظام 

املخزني

   اجلامعة املغربية :
 االستقاللية املصطنعة واختالالت الوظائف

محمد أبو النصر ضيف العدد : 

ــة لــلــدول  ــي ــارج كــانــت  الــســيــاســة اخل
جــزء  تعتبر  دائــمــا  احلــاكــمــة  واألنــظــمــة 
عبرها  الداخلية.  سياساتها  من  أساسيا 
ضد  التحالفات  وحتشد  مصاحلها،  تقوى 
وعالقة  اخلــارج.  ويف  الداخل  يف  اعدائها 
النظام املغربي بالكيان الصهيوني تعود الى 
الصهيوني  الكيان  قيام  ألن  ماضية،  عقود 
حربة  رأس  إنــشــاء  الــى  يهدف  مبنطقتنا 
وحماية  باملنطقة،  االستعمارية  للدول 
نفوذ  بتعضيد  القدمي  االستعمار  مصالح 
مشاريع  كل  على  والقضاء  وكالئه  وسلطة 
ــادي  ــاس امل ــذا هــو األسـ املــقــاومــة. وكـــان ه
التي  االستراتيجية  للعالقات  والتاريخي 
القائم  للنظام  وأعطت  اخلفاء  يف  نشأت 
واألمنية  السياسية  العالقات  من  والعسكرية ثم االقتصادية والثقافية.العديد 

وما صفقة القرن التي رعتها إدارة ترامب 
لهذه  واملــتــجــددة  ــدة  ــدي اجل الصيغة  إال 
التاريخية بني األنظمة الرجعية  العالقات 
لهذه  تعميق  إنها  باملنطقة.  االستبدادية 
العالقات يف وضع جديد؛ وضع دولي متسم 
الدولي،  املنتظم  على  األمريكية  بالهيمنة 
وضع انهيار املقاومة الفصائلية الفلسطينية 
اتفاقيات  وحــل  يف  منها  املتنفذين  وغــرق 
االعتراف بدولة الكيان الصهيوني والقبول  
الرسمي  الــوضــع  انهيار  ثــم  أوســلــو،  بحل 
الرجعية  أنظمة  وتولي  واملغاربي  العربي 
االستعانة  ــرا  ــي وأخ قــيــادتــه،  اخلليجية 
الوطني  الصف  لتمزيق  السياسي  باإلسالم 
عقد  يف  وتوظيفه  وخارجها  فلسطني  يف 
يف  شعبيا  وتسويغها  التطبيع  هامش السيرورات الثورية املتعثرة.صفقات 

السوء  البالغة  األوضـــاع  ــذه  ه ظــل  يف 
ببالدنا  القائم  النظام  قرر  واالنحطاط، 

الظل  مــن  التطبيعية  عــالقــاتــه  إخـــراج 
وإشهار  الرسمي  واملجال  العلن  الى  والتكتم 
الطبيعي  مــن  فــكــان  للتطبيع؛  الترسيم 
مع  السياسة  هــذه  ترامب  إدارة  ترعى  أن 
خرقها  وهــو  االعــتــراف  هــذا  ثمن  تقدمي 
مبلكية  للمغرب  واعترافها  الدولي  للقانون 
املوقف  هــذا  وتسويق  الغربية،  الصحراء 
الشعب  لــيــعــتــرف  الــعــادل  الــثــمــن  ــه  ــأن وك
الصهيوني  بالكيان  احلية  ــواه  وق املغربي 
الدولي  املنتظم  وأن  القرن  بصفقة  ويقبل 
فرض  يف  ولإلمعان  املغرب.  مصالح  سيتفهم 
احلكومة  رئيس  استعمال  مت  الواقع،  األمر 
البيجيدي يف توقيع االتفاقية. لكن  زعيم 
مقبولة  تكن  ولــم  تنطل  لــم  احليلة  هــذه 
والتي  ببالدنا  املناضلة  القوى  طــرف  من 
مثل  عن  الصحراء  قضية  بإبعاد  طالبت 
القوى  هذه  ورأت  السياسي.  التوظيف  هذا 
والكيان  ترامب  إدارة  مع  الصفقة  عقد  يف 
قضية  جتــاه  خيانية  ممارسة  الصهيوني 
لنضال  العمق  يف  ضربها  وكذلك  فلسطني، 
الشعب املغربي ضد االستغالل واالستبداد. 
املستغلون  مبوجبها  تقوى  صفقة،  فيها  رأت 
الشعب  غالبية  على  ببالدنا  املفقر واملظلوم.واملستبدون 

لقد أدركت القوى احلية املناضلة ببالدنا 
أبعادها  وأن  اخليانية،  الصفقة  حقيقة 
الكتلة  مصالح  تقوية  من  املزيد  الى  ترمي 
احمللي  الصعيد  على  الــســائــدة  الطبقية 
سيتعمق  الصفقة  هذه  مبوجب  والدولي. 
ملصالح  املــغــربــي  االقــتــصــاد  تبعية  وضــع 
لرأس  والتي  االستيطان  املتعددة  الشركات 
قيادي  موقع  االمبريالي  الصهيوني  املــال 
املغرب لإلمالءات  فيها، كما سيزداد انصياع 
التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك 

للرأسمال  اخلاص  القطاع  سيفتح  العاملي. 
واخلدمات  الــزراعــة  يف  خاصة  الصهيوني 
والــتــجــهــيــزات الــتــكــنــولــوجــيــة املــتــطــورة 
املــؤســســات  دوالــيــب  تسيير  يف  للتحكم 
اخلاص  والقطاع  العمومية  وشبه  العمومية 
مختلف  عبر  الــدولــة  سعت  االحــتــكــاري. 
تسويق  الى  واإلعالمية  القمعية  أجهزتها 
وكأنها  اخليانية  االتفاقية  على  توقيعها 
ولذلك  املغربي،  الشعب  غالبية  من  مقبولة 
املــعــارضــة  ــن  ع التعبير  يف  احلـــق  للتطبيع وجرمت هذا احلق.مــنــعــت 

للتطبيع  الرافض  البليغ  الرد  جاء  لكن 
القمع  أســالــيــب  كــل  اجلماهير  ــدت  حت ملــا 
ـــذي وظـــف بـــدوره  واحلـــجـــر الــصــحــي الـ
ازداد  واملظاهرات.  الوقفات  على  للتضييق 
وعلى  الــقــرن  صفقة  على  الشعب  سخط 
التطبيع املخزني ملا هّب الشعب الفلسطيني 
فلسطني  كل  شملت  جديدة  انتفاضة  يف 
ففي   .1948 سنة  احملتلة  األراضي  فيها  مبا 
اخلارجية  سياسته  النظام  جعل  مقابل 
للشعب؛  واستغالله  تسلطه  تقوية  سبب 
جعلت  املناضلة  وقواه  شعبنا  جماهير  فإن 
عامال  الفلسطينية  القضية  من  أيضا  هي 
أساسيا لبناء الوحدة امليدانية للنضال ضد 
االستبداد ومن أجل احلرية والدميقراطية 
لقد  ــاواة.  ــس وامل الــكــرمي  العيش  يف  ــق  واحل
قضية  من  املوقف  شعبنا  جماهير  جعلت 
مصيره  تقرير  يف  شعبها  ــق  وح فلسطني 
النظام  عزلة  يف  يساهم  أساسيا  موضوعا 
ألنها  السياسية  الشرعية  عنه  ويسقط 
النقض  يقبل  ال  شعبي  استفتاء  يف  عبرت 
التطبيع،  رفض  يف  واحدة  كلمة  على  بأنها 
التنكر ملوقف حزبهم اخلياني.مما أجبر بعض املطبعني من البيجيدي الى 
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الشعب  على  وعــدوانــه  إرهــابــه  الصهيوني  الــعــدو  يــواصــل 
الفلسطيني ويصعد من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، 

ال توازيها سوى جرائم النازية سيئة الذكر.

مجزرة  للنكبة،   73 الــذكــرى  نحيي  ونحن  بــألــم،  نتذكر 
غزة  وقصف  وشاتيال،  وصبرا  واللد  قانا  ومذابح  ياسني  دير 
بالفسفور األبيض احملرم دوليا، وصوال إلى  ممارسة أبشع  انواع  

العرقي. التطهير 

للكيان  مساءلة  أو  ردع  أي  خــارج  املــمــارس  ــدوان  ــع ال ــذا  ه
الصهيوني هو ما شجعه على اقتحام حي الشيخ جراح من أجل 
والسطو  األراضي  وضم  األقصى  واقتحام  الفلسطينيني  تهجير 
هذه  البيوت.  وتــهــدمي  الزيتون  أشــجــار  واقــتــالع  املــيــاه  على 
الفلسطيني  الشعب  شملت  شعبية  بانتفاضة  عجلت  العربدة 
 48 ــي  أراض من  موحد  بشكل  فلسطني  خريطة  امــتــداد  على 
غطرسة  على  ردا  والشتات  الالجئني  ومخيمات  وغزة  والضفة 

وجرائم هذا العدو الغاصب.

تؤكد  كبرى  شعبية  ملحمة  الفلسطيني  الشعب  يصنع  اآلن 
احلرية  يف  املشروعة  حقوقه  انــتــزاع  على  تصميمه  مجددا 

والعودة. واالستقالل 

مشتركة  غرفة  يف  تتوحد  الفلسطينية  املقاومة  هي  وها 
وشعار  الردع  منظومة  وهم  بذلك  ليسقط  العسكرية  للعمليات 

القوة الصهيونية اجلبارة التي ال تقهر.

ولشعوب  لشعوبنا  األمــل  ــادت   أع البطولية  امللحمة  هذه 
للمقاومة  وانتصارها  دورها  يوم  بعد  يوما  يتعاظم  التي  العالم 
جديد  من  وحددت  الصهيوني،  للعدوان  وإدانتها  الفلسطينية 

معسكري األعداء واألصدقاء.

كيان  مــن  التحرر  يف  ــل  األم أعــاد   البطولي  الصمود  هــذا 
مغتصب وأسقط االرتهان إلى أوهام  احللول االستسالمية.

مواقفنا  مــن  انطالقا  الدميقراطي،  النهج  حــزب  يف  إننا 
للشعب  التحرري  الوطني  للنضال  تاريخيا  املساندة  املبدئية 

: الفلسطيني، نؤكد ما يلي 

مبنطقتنا  التحرر  قــوى  كل  جهود  تكثيف  إلــى  ندعو   -  1
وعامليا من أجل مضاعفة اجلهود لفضح جرائم احملتل وتصعيد 

الفلسطيني  للشعب  الدعم  وتقدمي  العدوان  لوقف  الضغط 
وإقامة  االحتالل  بإنهاء  املشروعة  الوطنية  حقوقه  أجل  من 
الفلسطيني  التراب  والعلمانية على كامل  الدميقراطية  الدولة 

القدس. وعاصمتها 

الرجعية  لألنظمة  واخلياني  املخجل  التواطؤ  ندين   -  2
يف  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  عمليات  يف  وهرولتها  العربية 
على   واإلجهاز  القرن  بصفقة  سمي  ما  لتمرير  واهمة  محاولة 

الفلسطيني. التاريخية  للشعب  احلقوق 

النظام  طرف  من  التطبيع   أشكال  كل  أخرى،  مرة  ندين   -  3
املخزني ببالدنا، ضدا على  إرادة الشعب املغربي املدعم تاريخيا 
االتفاقيات  كل  بإلغاء   ونطالب  الفلسطيني،  الشعب  لكفاح 
كل  وقطع  فورا  ببالدنا  االتصال  مكتب  وإغالق   عنه،  املترتبة 

العالقات مع الكيان الصهيوني وإقرار قانون يجرم التطبيع.

يف  خرجت  التي  للمغاربة  الشعبية  الهبة  عاليا  نحيي   -  4
أكثر  من 60 مدينة يوم األحد 16 ماي اجلاري إلدانة التطبيع 
ودعم نضال الشعب الفلسطيني كما نحيي بحرارة كل مبادرات 

إلى   وندعو  التطبيع،  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة 
املغرب  مناطق  جميع  يف  لها  محلية  فــروع  بتأسيس  املــبــادرة 

باعتبارها مكتسبا تاريخيا وحدويا وجب تعزيزه واحتضانه.

التعبئة  إلى  شعبنا  جماهير  كل  إلى  حارا   نداء  نوجه   -  5
إلجناح املسيرة الشعبية التي دعت إليها اجلبهة املغربية لدعم 
 . بالرباط   2021 ماي   23 األحد  يوم  التطبيع  وضد  فلسطني 

فلنكن يف املوعد.

النهج الدميقراطي يحيي املقاومة الفلسطينية ويدعو لتكثيف النضال 
إلسقاط التطبيع 

بالتضامن  املتعلق  النضالي  برنامجها  تنفيذ  يف  استمرارا 
والذي  ومقاومته،  صموده  ودعــم  الفلسطيني  الشعب  مع 
ماي   16 األحد  ليوم  األول  التضامني  الوطني  اليوم  كان 
الشعبي  املوقف  عن  واملعبرة  الناجحة  محطاته  أحد   2021

الفلسطينية.  القضية  جتاه  ببالدنا 

الكيان  يرتكبها  التي  اإلنسانية  ضد  باجلرائم  وتنديدا 
وجرائم  وأرضــه،  الفلسطيني  الشعب  حق  يف  الصهيوني 
وبحق  غزة  قطاع  يف  االحتالل  جيش  يقترفها  التي  احلرب 

وأطفالها.  وأبنائها  بناتها 

املغربية  للدولة  الفوري  بالتراجع  املطالبة  أجل  ومن 
املجرم،  الصهيوني  الكيان  مع  عالقاتها  تطبيع  قــرار  عن 

يجرم  قانون  واقــرار  به،  املتعلقة  االتفاقيات  كل  وإلغاء 
وكيانها. الصهيونية  مع  التطبيع  أشكال  كافة 

وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  الجهبة  فإن 
، لتطبيع ا

سلطات  منع  بقرار   ، الشجب  عــبــارات  بأشد  تندد   .1
اجلاري،  ماي   23 األحد  ليوم  الشعبية  للمسيرة  الرباط 
للقضية  املــخــزنــي  ــنــظــام  ال خــيــانــة  ــد  ــؤك ي الـــذي  األمـــر 
الكيان  مــع  التطبيع  سياسات  يف  وتوغله  الفلسطينية 

احلية؛ وقواه  املغربي  الشعب  إرادة  على  ضدا  الصهيوني 

بانتهاء  أفـــراحـــه   الفلسطيني  الــشــعــب  ــارك  ــش ت  .2
والشعبية  املــســلــحــة  مــقــاومــتــه  خــاضــت  بــعــدمــا  الــعــدوان 

العدو  أربكت  الكفاحي  تاريخه  يف  نوعية  بطولية  ملحمة 
أعماقه  عمق  إلــى  املعركة  ونقلت  املتغطرس  الصهيوني 
وحققت  اقتصاده  وعطلت  ومادية  بشرية  خسائر  وكبدته 

هامة.  وسياسية  ميدانية  إجنازات 

املكونة  الهيآت  ومناضلي  ملناضالت  حارا  نداء  توجه   .3
نساء  ــرار،  ــ األح واملــواطــنــني  املــواطــنــات  وعــمــوم  للجبهة 
الوطني  اليوم  يف  واملكثفة  القوية  املشاركة  إلى  ورجــاال، 
يف  مــوحــدة  تــظــاهــرات،  تنظيم  عبر  الــثــانــي،  التضامني 
األحد  يوم  وذلك  املناطق،  كل  يف  املكان  يف  ومتفرقة  الزمان 
للتضامن  مساء.  السادسة  الساعة  على   2021 مــاي   23

واالحتفال. والدعم 

الجبهة املغربية لدعم فلسطني تندد مبنع املسرية الشعبية وتدعو ليوم 
احتجاجي وطني 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

واألصـــح  ــرب  ــ األق هــي  "كــفــن"  كلمة 
ماي   11 الثالثاء  اجتماع  نتيجة  لتسمية 
للشغالني  العام  االحتاد  نقابة  بني   2021
وليس  املنجمية  الشركة  وإدارة  باملغرب 
محضر اتفاق. أما إذا أردنا وصفه باالتفاق، 
فهو كذلك من أجل ارتكاب جرمية كاملة 
فحسب  العاملة.  الطبقة  حق  يف  األركان 
نفسها  نصبت  النقابة  فإن  "احملضر"  نص 
واستثمار  العاملة  الطبقة  الستخدام 
العمال  خاضه  الذي  البطولي  االعتصام 
ال  بيروقراطية  كائنات  نتائجه  لتجنى 

الوزارات  ملكاتب  إال  املكيفة  مكاتبها  تبرح 
لتلقي التعليمات أو جني االمتيازات على 

حساب العمال..

صك  إزاء  أنفسهم  العمال  وجد  لقد 
عبودية يحرمهم من احلق يف خوض أي 
العامل  "التبرؤ" من  اعتصام حتت طائلة 
"حالة  عــبــارة  استعمال  ومت  املعتصم، 
فصول  من  فصل  بصدد  وكأننا  الــعــود" 
نــزاع  محضر  وليس  اجلنائي،  القانون 
شغلي، وكأن االعتصام جرمية وليس حقا 
الدولية  التشريعات  طــرف  من  مكفوال 
والقوانني باعتباره سالحا نضاليا سلميا 

يف يد الطبقة العاملة.

"محضر"  على  املوقعون  استند  وقد 
من   19 الــفــصــل  عــلــى  ذاك،  الــعــبــوديــة 
جوهره  يف  يتسم  والــذي  الشغل  مدونة 
فيما  لكن  الباطرونا.  لرغبات  بانحيازه 
الــتــزامــات  تـــورد  الــتــي  الــفــصــول  يخص 
الكيل  ،حضر  األجــيــر  وحــقــوق  امُلشِغل 
ووسطائه.  الرأسمال  مصلحة  مبكيال 
فلن  لعملهم،  العمال  إرجاع  شرط  وحتى 
االعتصام،  فك  من  شهرين  بعد  إال  يتم 
يؤديها  إضافية  فاتورة  يعتبر  ما  هو  و 
ــاب جــمــاعــي و  ــق ــال و مبــثــابــة ع ــم ــع ال
عنه.  مـــؤدى  غير  العمل  عــن  توقيف 
أية  "املفاوضة"  النقابة  تفرض  لم  فيما 
هذه  بعد  عودتهم  للعمال  تكفل  ضمانة 

منها  املادية  العمالية  املطالب  أما  املــدة. 
قبل  العمال  وضعها  التي  والدميقراطية 
بدء معركتهم النضالية، فلم يتم التطرق 

لها بتاتا وذهبت أدراج الرياح..

العمال  بــني  ــزاع  ــن ال مــلــف  أن  يــذكــر 
 2020 فبراير  منذ  بدأ  تويسيت  وشركة 
النقابي ملفا مطلبيا  املكتب  عندما وضع 
لدى إدارة الشركة ،بعد حتصيل إنتاجية 
مبعدل ٪98 و هو ما اعتبره العمال ثمرة 
نسبة  يعني  مما  البدنية،  مجهوداتهم 
عالية من استغالل قوة العمل التي عادت 

على خزينة الشركة بفائض قيمة عالي. 
ملطالب  وجتاهلها  اإلدارة  تعنت  وأمـــام 
العمال الذين يشتغلون يف ظروف قاسية 
جدا يف باطن األرض و ما يعنيه ذلك من 
خطر االنهيار والتسممات و االختناقات، 
قرر  الرهيب  و  ــزري  امل الوضع  هــذا  أمــام 
اعــتــصــام  ــوض  خـ ــل  ــام ع  100 حــوالــي 
مدعومني  األرض  بــاطــن  يف  المــحــدود 
أرض  ــوق  ف عمالية  تضامنية  بحركة 

املنجم.

ــؤ املــكــشــوف بني  ــواط ــت ــذا ال ــام هـ ــ أم
النقابية  )البيروقراطية  البرجوازيتني 
السلطات  مــبــاركــة  و  ــة(  ــي ــال ــم ــرأس وال
بتوفر  و  والشغيلة،  احمللية  املخزنية 
والتضامنية  النضالية  الطاقات  هــذه 
أمام  بديل  يوجد  ،ال  الهائلة  العمالية 
عموما،  العاملة  والطبقة  املناجم  عمال 
بيدها  مصيرها  متــلــك  و  ــالك  ــت ام إال 
لتفرض نفسها كطبقة لذاتها، و تستمد 
ألدواتها  متلكها  من  التنظيمية  قوتها 
الدفاعية اقتصاديا و سياسيا. فال ميكن 
يف  املنفذة  البرجوازية  للبيروقراطية 
النقابات، وحليفتها يف األحزاب املدجنة 
العمال  مــصــالــح  ــن  ع بــصــق  ــع  ــداف ت أن 
هذا  يـــؤدي  لــن  و  وسياسيا  اقــتــصــاديــا 
الدور بتفان إال حزبها املستقل ذي األفق 

االشتراكي. 

بريوقراطية نقابية "شناقا" يف 
مقصلة الباطرونا الجشعة

النداء  مراكز  من  عامل/ة   18 من  أزيد  طرد  مت 
معظمهم/هن    2021 فبراير  شهر  منذ  بطنجة 
يف  الطرد،  هذا  ويأتي   ." اسورانس  "ارو  شركة  من 
منهم/هن   والتخلص  االنتقام  سياق  يف  معظمه، 
يف  وخاصة  النقابي  العمل  يف  انخراطهم/ن  بسبب 
عبرة  ليكونوا  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية 
اختراق  أي  منع  بهدف  املستخدمني/ات  لباقي 
عن  عبارة  هو  كما  يبقى  حتى  القطاع  لهذا  نقابي 
الطبقة  واســتــغــالل  الستعباد  حقيقية  ســجــون 

العاملة بدون رقيب وال حسيب.

كبير  بشكل  املــراكــز  هــذه  عــدد  تضاعف  وقــد 
بأكثر  حاليا  يقدر  فعددها  األخير.  العقد  خالل 
يف  معظمها  مدينة   25 يف  منتشرة  مركز   600 من 

إلى طنجة. الرباط باإلضافة  البيضاء  محور 

األربــاح  ــى  إل االنــتــشــار  ــذا  ه يف  السبب  ويــعــود 
تدني  جراء  من  املراكز  هذه  حتققها  التي  الطائلة 
والتحفيزات  العمل  شروط  تكاليف  وضعف  األجور 
وخاصة  الدولة  طــرف  من  تتلقاها  التي  الكبيرة 

منها. الضريبية 

التي  املــراكــز،  هــذه  يف  العاملة  الطبقة  تعاني 
استغالل  مــن  التعذيب  مبــراكــز  حــق  عــن  تــوصــف 
شــروط  ظــل  يف  وجــســدي  نفسي  ووحــشــي  رهــيــب 
فطبيعة  مجحفة؛  قوانني  تكرسها  قاسية  عمل 
بالزبائن  االتــصــال  الــعــامــل/ة  مــن  تتطلب  املهنة 

يوميا  ســاعــات   10 تتجاوز  قــد  طويلة  لساعات 
رقابة  وحتت  اخلدمة،  أو  املنتوج  باقتناء  إلقناعهم 
طائلة  حتت  دائما  العمال/ات  يجعل  مما  صارمة، 
قد  التي  والضغوطات  واالســتــفــزازات  العقوبات 
الهفوات.  أبسط  بسبب  العمل  من  الطرد  إلى  تصل 
مما  بالعامالت.  اجلنسية  التحرشات  إلى  باإلضافة 
نفسية  خطيرة  مرضية  أعراضا  لديهم/هن  يخلف 

واإلرهـــاق  كــاأللــم  وجسدية  والقلق،  كاالكتئاب 
ومسمع  مرأى  أمام  يحدث  هذا  كل  واألرق.  املستمر 
ال  التي  الشغل  ومندوبيات  املخزنية  السلطات 
الشغل  مدونة  تطبيق  فرض  أجل  من  ساكنا  حترك 
مع  تتواطأ  فهي  ذلــك،  من  واألكثر  عاللتها.  على 
من  للعمال/ات  حترك  أي  لقمع  املراكز  هذه  مالكي 
نقاباتهم/ن. وتكوين  عن حقوقهم/ن  الدفاع  أجل 

معاناة عامل مراكز النداء 

املناضل  لقي   2021 ــاي  م  7 بــتــاريــخ 
النقابي  املكتب  عضو  املنصوري  رشيد 
بعد  حتفه  بطنجة  امانور  شركة  لعمال 
ملعاجلة  الضخ  محطة  حوض  يف  سقوطه 
التونسي  دار  مبنطقة  الــعــادمــة  املــيــاه 

بطنجة.

قضاء  ليست  هــذه  الشغل  حادثة  إن 
لسياسة  طبيعة  نتيجة  هي  بل  وقــدرا 
وحياة  وسالمة  بصحة  املستهترة  الشركة 
املكثف  االستغالل  على  والقائمة  العمال 
التكاليف  بأقل  األربــاح  أعلى  لتحقيق 
بتوفير  اهتمامها  عــدم  يفسر  ما  وهــذا 
ــة  ــالم ــس ــة وال ــح ــص وســـائـــل وشـــــروط ال

للعمال.

تقع  أن  وغيرها  احلادثة  لهذه  كان  وما 
ومندوبية  املخزنية  السلطات  تواطؤ  لوال 
الطرف  وغض  املشغلة  الشركة  مع  الشغل 
العمال  وحقوق  لكرامة  انتهاكاتها  عن 
عالتها. رغم  الشغل  مبدونة  واستهتارها 

الطبقة العاملة 
عرضة لحوادث 
الشغل املميتة

)عددهن  بلفاع  الطالبة  دار  مستخدمات  نظمت 
أمام  احتجاجية  وقفة   2021 ماي   10 بتاريخ  ستة( 
عامل  ملطالبة  باها  ايت  اشتوكة  إقليم  عمالة  مقر 
احليف  ضــد  إنصافهن  اجــل  مــن  بالتدخل  اإلقليم 
الطالبة  دار  جمعية  رئيس  طــرف  من  حلقهن  الــذي 
تزيد  ملدة  املالية  مستحقاتهن  صرف  عدم  يف  املتمثل 
املالية  أسرهن  ومعاناة  معاناتهن  عمق  مما  السنة  عن 
الوقفة بعد متاطل رئيس  واالجتماعية.وجاءت هذه 
إلى  وجلـــوءه  بــل  ملطلبهن  االستجابة  يف  اجلمعية 
تنظيمهن  بعد  كرامتهن  وإهانة  االستفزازات  أسلوب  
بتاريخ  اجلمعية  مقر  أمام  انذارية  احتجاجية  لوقفة 

 2021 14 ابريل  

بصرف  لهن،  بيان  حسب   ، املستخدمات  وتطالب 
أشكال  بكل  تــنــددن  فــورا.كــمــا  املالية  مستحقاتهن 
املطالبة  عن  لثنيهن  حقهن  يف  املمارسة  االستفزازات 

واملشروع. العادل  بحقهن 

مستخدمات دار الطالبة 
بلفاع يطالبون بحقوقهن 

العادلة واملرشوعة 
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فيروس  تصنيف  العاملية  الصحة  منظمة  إعــالن  منذ 
األصـــوات  تعالت  عــاملــيــة،  جائحة  "كــوفــيــد19-"  ــا  كــورون
لإلجهاز  الصحية  الطوارئ  حاالت  استغالل  بعدم  املطالبة 
على احلقوق األساسية للشعوب، بدعوى محاربة اجلائحة؛ 
املتحدة  لــألمم  العام  األمــني  أيضا  أجله  من  وجــه  ما  وهــو 
كورونا  جائحة  حتول  مغبة  من  فيه  يحذر  عاجال،  نــداء 
أزمة  اتخاذ  من  محذرا  اإلنسان،  حلقوق  عاملية  أزمــة  إلى 
ال  ألغراض  قمعية  تدابير  لفرض  "ذريعة  كورونا،  تفشي 
حلقوق  السامية  املفوضية  دعت  فيما  بالوباء"؛  لها  عالقة 
استخدام  عدم  إلى  اخلاصني  املقررين  من  وعدد  اإلنسان 
كعذر  كورونا،  فيروس  تفشي  بسبب  املعلنة  الطوارئ  حالة 
ال  وأنه  معينني،  أفراد  أو  أقليات  أو  مجموعات  الستهداف 
لعمل  غطاء  الصحية  الطوارئ  حالة  تشّكل  أن  أبًدا  يجب 
عمل  لعرقلة  ُتستخدم  أن  أو  الصحة،  حماية  بحّجة  قمعي 
اعتماد  ضرورة  إلى  منبهني  اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني 
أهداف  أســاس  على  للفيروس  للتصّدي  املفروضة  القيود 
أن ُتسَتخَدم بكّل بساطة لقمع  املشروعة، ال  العامة  الصحة 
قائم  نهج  على  احلفاظ  ضــرورة  على  ومؤكدين  املعارضة، 
أجل  من  الوباء،  لهذا  التصّدي  عند  اإلنسان  حقوق  على 
وحماية  القانون  بسيادة  تتمّتع  سليمة  مجتمعات  اإلنسان.حتقيق  حقوق 
ويف نفس السياق وجهت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 
ليس  شخص  كل  ســراح  إطــالق  أجــل  من  للحكومات  نــداء 
موقوفا على أسس قانونية، مبن فيهم السجناء السياسيون 
ومعتقلو الرأي، إال انه وعلى عكس هاته الدعوات األممية، 
التحكم  التيار. فبعد  أن تسبح ضد  املغربية  الدولة  اختارت 
جلأت  الصحية،  الطوارئ  بحجة  وإغالقه  العام  الفضاء  يف 
مباشرة  عبر  الرقمي،  الفضاء  على  التضييق  إلى  الدولة 
أخبار  نشر  بتهم  واحملاكمات  واالستنطاقات  االستدعاءات 
والتشهير  له،  والدعوة  التظاهر  على  التحريض  أو  زائفة 
املمارسات  هــذه  تــواتــر  مــن  جعل  ممــا  الــدولــة؛  مبؤسسات 
والتعبير،  الرأي  بحرية  ماسا  ممنهجا  انتهاكا  واستمرارها، 
املكفولة  األساسية  واحلريات  احلقوق  على  بليغا  اإلنسان.واعتداء  حلقوق  الدولي  القانون  مبوجب 
ارتفاعا  املــغــرب  ــرف  ع الــعــاملــي  الــتــوجــه  ــالف  خ فعلى   
حدة  تضاعفت  إذ  والتوقيفات،  املتابعات  عدد  يف  مهوال 
حيث  مسبوق؛  غير  بشكل  وتيرتها  وارتفعت  االعتقاالت 
الــطــوارئ  حــالــة  مستغلة  الــســلــطــات،  واعــتــقــلــت  أوقــفــت 
وحجج  ذرائـــع  حتــت  املــواطــنــني/ات  مــن  اآلالف  الصحية، 
وسائل  يف  ونشطاء  ومــدونــون  محتجون،  منهم  مختلفة؛ 
ال  وأساتذة...  منتقدون  وصحفيون  االجتماعي،  التواصل 
والتعبير  الــرأي  حرية  يف  حلقهم  ممارستهم  سوى  لشيء، 
من  املغربية،  الــدولــة  ــدت  وج وقــد  السلمي.  واالحتجاج 
سانحة  الفرصة  تالوينها،  بكل  األمنية  أجهزتها  خــالل 
سيطرتها  فرض  يف  والتغول  والقمع  التضييق  من  للمزيد 
بها  حــدا  ما  وهــو  املــواطــنــني/ات؛  كل  على  رقابتها  وبسط 
يقارب  ملا  الصحية  الطوارئ  حلالة  املستمر  التمديد  إلى 
حركة  لتقيد  ذريــعــة  منها  جاعلة  شــهــرا،  عشر  األربــعــة 
اعتقال  لتسويغ  مشهرا  وسيفا  أنفاسهم،  وإحصاء  املواطنني 
يف  أو  فردي  بشكل  سواء  احتج،  أو  عارض  أو  انتقد  من  جماعي.كل  إطار 
وهو  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  للجمعية  املركزي،  واملكتب 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من   4 باملادة  يذكر 

مند  املغربية  الــدولــة  عليه  صــادقــت  ــذي  ال والسياسية، 
حاالت  يف  للدول  يجوز  أنه  على  تنص  والتي   ،1979 سنة 
أضيق  يف  مقيدة،  تدابير  تتخذ  أن  االستثنائية  الطوارئ 
شريطة  العهد  هذا  يف  عليها  املترتبة  لاللتزامات  احلدود، 
عدم تعارضها مع بعض احلقوق األساسية كاحلق يف احلياة 

جواز  ــدم  وع واملعتقد،  والتعبير  الفكر  حرية  يف  ــق  واحل
ما يلي: السجن...، يسجل  أو  للتعذيب  أي شخص  إخضاع 

- تهنئته ملعتقلي حراك الريف الذين استعادوا حريتهم، 
ومعتقلي  احلــراك  معتقلي  كافة  سراح  إطالق  إلى  ويدعو 
املتابعات  وتوقيف  السياسيني،  املعتقلني  وكل  باملغرب  اإلنسان.الرأي  النشطاء ومدافعي حقوق  العديد من  يف حق 
الصحافيني  عن  والعاجل  الفوري  باإلفراج  مطالبته   -   
يوما،   40 منذ  الطعام  عن  املضرب  الريسوني،  سليمان 
التحكمي  االعتقال  رهن  يوجدان  اللذين  الراضي،  وعمر 
يقاربها  ومــا  للريسوني،  بالنسبة  سنة  منذ  والتعسفي 
الدولية  املطالبات  جميع  من  بالرغم  الــراضــي؛  حالة  يف 
مسؤولية  للدولة  وحتميله  سراحهما،  بإطالق  والوطنية 
مس  من  اخلطير  الصحي  وضعهما  عن  يترتب  قد  ما  ومغبة 

البدنية؛ والسالمة  احلياة  يف  بحقهما 
- استنكاره الستغالل الدولة، عبر أجهزتها املفروض فيها 
خالفا  الصحية،  الطوارئ  حلالة  القانون،  إنفاذ  على  السهر 
املواثيق  كل  على  وضدا  ودوليا،  وطنيا  تشريعها  من  للغاية 
التي تضمن أساسا حق األفراد يف احلرية  والعهود الدولية، 
وحقهم  التعسفي،  االعتقال  او  لالحتجاز  تعريضهم  وعدم 
اجلمعيات  يف  واالنخراط  آرائهم  عن  والتعبير  التفكير  يف 
كل  أن  وتعتبر  السلمية،  والتظاهرات  األنشطة  وتنظيم 
تعسفي  اعتقال  هو  احلقوق،  لهذه  تقييدا  نفذ  اعتقال 
األفواه  تكميم  منها  الهدف  سياسية  وخلفيته  للسلطة.وحتكمي،  املعارضني  وإسكات كل األصوات احلرة وقمع كل 
تعسفية  ــاالت  ــق ــت اع حلــمــلــة  الـــدولـــة  لــشــن  ادانـــتـــه   -

2020، يف حق  وحتكمية واسعة، وتنامي وتيرتها منذ مارس 
لكيفية  أو  وأجهزتها،  لسياساتها  واملنتقدين  املخالفني  كل 
نشر  خلفية  على  أو  الصحية،  الــطــوارئ  حلالة  تدبيرها 
أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  منشورات  ومشاركة 
واستدعاء  االنسان،  حقوق  على  عن  املدافعني/ات  حق  يف 

منشورات  أو  تدوينات  نشر  خلفية  على  منهم/هن  العشرات 
التواصل  مــواقــع  على  "أوديــــوات"  أو  فيديوهات  بــث  أو 
صحافيني/ اعتقال  إلى  إضافة  "فيسبوك"؛  االجتماعي 
يف  هذا  كل  لهم/هن؛  أخالقية  صبغة  ذات  تهم  وتلفيق  ات 
واالحتجاج  والتعبير  الرأي  حرية  يف  للحق  صارخ  انتهاك 

السلمي...
واستفزازهم  املواطنني  مضايقة  عن  بالكف  مطالبته   -
وإشهار  ضدهم/هن،  املتابعات  ووقف  وتخويفهم،  وترهيبهم 
جترأ  من  كل  حق  يف  عديدة،  مبسميات  االعتقال  سيف 
مصادرة  ورفض  احتج  أو  بكرامة  العيش  يف  حقه  عن  ودافع 
القضاء  تسخير  عبر  وذلك  بها؛  املرتبطة  حقوقه  من  أي 
املتابعات  مساطر  على  الشرعية  إضفاء  أجل  من  واستغالله 
املؤسساتي،  أو  الديني  أو  األخالقي  الطابع  ذات  املغرضة 
بتغليطه  العام وتوجيهه  الرأي  وللعب على مشاعر ووجدان 
صحافة  عبر  خصوصا  عنه،  والسكوت  املخزن  تغول  لقبول 
املسؤولني  لدن  من  والكيدية  الكاذبة  والبالغات  التشهير 
عامة  ونيابة  للسجون،  ومندوبية  داخلية  من  العموميني 
احلقيقي  الهدف  بأن  االعتقاد  لتسييد  قضائية...،  وسلطة 
احلقيقة  بينما  املــوطــنــني/ات،  وســالمــة  أمــن  حماية  هــو 
إخــراس  وضــمــان  وإخضاعهم  حقوقهم  كــل  مــصــادرة  هــي 
وتسلطه  وجتبره  لفساده  واملنتقدة  احلــرة  ــوات  األص وجتبره.كل 
- يدعو إلى حترير الفضاء الرقمي من الرقابة املتعارضة 
والدعوة  احلقيقي  التشهير  بني  والتمييز  احلرية،  قيم  والتعبير.مع  الرأي  يف  احلق  وبني  والكراهية،  للعنصرية 

الجمعية تطالب بإنقاذ حياة  الريسوين والرايض وإطالق رساحهام وبوضع 

حد النتهاك الحريات



العدد : 411   5
من 25  إلى 31 ماي  2021 والشيوعية  العمالية  احلركة  تاريخ  من 

الرأساملية تحل أزماتها عىل حساب الشعوب 

المسات العامة للوضع يف العامل:

عىل املستوى االقتصادي واالجمتاعي:

إلى  الربح  نسبة  ميل  ومواجهة  أزماتها  الرأسمالية  تتجاوز 
وتكثيف  االنتاجية  رفــع  بواسطة  مييزها  ــذي  ال االنخفاض 
لكن  البيئة.  وتدمير  اخلام  املواد  ونهب  العاملة  الطبقة  استغالل 
لتطوير  االمكانيات  الدول  ورصد  الوقت  يتطلب  االنتاجية  رفع 
الرأسمالية  انهيار  لتاليف  لذلك  املدني.  والتقني  العلمي  البحث 
املساعدات  وقدمت  الدول  تدخلت  وشيكا،  كان  الذي   2008 يف 
امليزانية  عجز  ارتفاع  بواسطة  مولتها  التي  للرأسمال  السخية 

االحتكاري  الرأسمال  يتحمل  أن  عوض  واالستدانة  العمومية 
فرض  خالل  من  االزمــة  عبء  االزمــة  عن  املسئول  املعولم  املالي 
التهرب والغش الضريبيني الذين  الثروة ومحاربة  الضرائب على 
تتفنن فيهما الشركات املتعددة االستيطان والقضاء على اجلنات 
حلها  إلى  سعت  التي  الدول  مالية  أزمة  إلى  أدى  مما  الضريبية. 
وباقي  العاملة  الطبقة  حساب  على  تقشفية  سياسات  بواسطة 
الطبقات الشعبية. نفس السيناريو يتكرر مع جائحة كوفيد19-. 
التقشف  سياسات  إلى  املالية  أزماتها  حلل  الدول  بلجوء  وينبؤ 

وحتميل األجيال املقبلة عبء الديون املتراكمة.
الربح  نسبة  ميل  فتواجه  االستيطان،  املتعددة  الشركات  أما 
إلى االنخفاض بواسطة االمتتة والرتبتة والعمل عن بعد وتوزيع 
املنخفضة  االجور  من  لالستفادة  الدولي  املستوى  على  االنتاج 
العمال  ماليني  أن  يعني  ما  وهو  البيئة.  وتدمير  اجلنوب  دول  يف 
سيلتحقون بجيش العاطلني وأن الهشاشة ستنتشر وسط البقية 
اجلائحة  الشركات  هذه  واستغلت  سيستمر.  البيئة  تدمير  وأن 
الدولية،  العمل  ملنظمة  تقرير  فحسب  السيرورة.  هذه  لتسريع 
فإن فقدان ساعات العمل، سنة 2020، كان أربعة أضعاف فقدان 

ساعات العمل خالل أزمة 2008.
لقد أدى متويل الدول الزمة 2008 واالنعكاسات االقتصادية 
لكوفيد19- إلى ازدهار مصطنع للبورصات استفاد منه االغنياء 
للطبقات  خطير  وإضعاف  الوسطى  الطبقات  تفقير  يتم  بينما 
أضفنا  إذا  الطبقية.  الفوارق  تعميق  من  املزيد  وبالتالي  العاملة 
ارتفاع وتيرة السباق نحو التسلح يف الدول االمبريالية،  ملا سبق 
والصحة(  التعليم  االجتماعية)  اخلدمات  حساب  على  وذلك 
الشعوب  عيش  لتحسني  املــوجــه  والتقني  العلمي  والــبــحــث 
الذي  التعفن  مستوى  يظهر  االنتاجية،  من  للرفع  والضروري 
عاتق  على  امللقاة  املسئولية  مدى  وتتبني  الرأسمالية.  وصلته 

القوى املناهضة للرأسمالية.
عىل املستوى السيايس:

-  افالس القوى االجتماعية-الدميقراطية التي حتولت إلى 
خادم أمني للرأسمالية.

-  افالس اليمني التقليدي وعجز اليمني املتطرف) "الفاشية 
الفتقاده  اليمني  هذا  إلفالس  قارا  بديال  يشكل  أن  اجلديدة"( 
على  ممركز  اقتصاد  إلى  ترتكز  نسبيا  راسخة  شعبية  لقاعدة 

الذات بسبب العوملة.
-  فشل جتارب اليسار الذي راهن على احلركات االجتماعية 
وتنكر لدور الطع احلاسم يف التغيير يف اجناز مهام التحرر الوطني 

)جتارب اليسار يف عدد من دول أمريكا الالتينية أساسا(.

عوضت  التي  الشعبوية  اليسارية  االحــزاب  جتربة  وصول   -
الطع والكادحني بالشعب أو املواطنني )ات( إلى حدها)بودميوص 
التصدي  على  قــدرتــهــا  ــدم  ع أنسوميز(:  وفــرنــس  وســيــريــزا 

للنيولبرالية فأحرى القطيعة مع الرأسمالية.
للدفاع  مختلفة  وشعبية  اجتماعية  لتنظيمات  هائل  منو   -
العنصرية  وضد  والبيئة  والشباب  النساء  معينة)  قضية  على 
والتطرف الديني واالثني ومن أجل السلم وغيرها من القضايا( 
ــذا  و...(وه ومهاجرين  فالحني  مضطهدة)  اجتماعية  فئات  أو 
طرف  من  التنظيمات  هذه  بعض  اختراق  رغم  ايجابي،  تطور 

االمبريالية يف إطار ما يسمى باجلمعيات الغير حكومية.
الوالايت املتحدة األمريكية:

  4،4 من  اخلام  الداخلي  الناجت  منو  لنسبة  مستمر  -انخفاض 
انخفض   2020 ويف   2019 يف  املئة  يف  إلى2   1969 يف  املئة  يف 
حاد  تدهور  ذلك  عن  ونتج  كبير.  بشكل  اخلام  الداخلي  الناجت 
على املستوى االجتماعي الذي يعمقه االنقسام احلاد للمجتمع 
االمريكي الذي جتسده العنصرية ضد السود أساسا وأيضا ضد 
أي  يف  باالنفجار  يهدد  والذي  اآلسيوية  األصول  وذوي  الالتينو 

حلظة. 
املالي االحتكاري  الرأسمال  له هيمنة  إذا أضفنا  الوضع،  هذا 
هامش  أن  يعنى  إفتراسه،  بل  ونهمه  االمريكي  االقتصاد  على 

حتسني االوضاع االجتماعية للشعب االمريكي ضيق جدا.
-  تصعيد وتركيز االمبريالية االمريكية هجومها ضد روسيا 
إلى  ستؤدي  الصني  ضد  باردة  حرب  يف  عمليا  والدخول  والصني 
توجيه موارد هائلة إلى التسلح عوض أن تستعمل للمساهمة يف 
معاجلة املعضالت التي تعاني منها االنسانية. وبالتالي، محاولة 
االمريكية  القوات  انسحاب  االوسط)  الشرق  يف  تسويات  ايجاد 
من أفغانستان، السعي إلى توقيف احلرب يف اليمن، املفاوضات مع 
لكن  االوروبية،  االمبرياليات  مع  الصدع  رأب  ومحاولة  إيران...( 

مصالح بعض هاته االمبرياليات تتضرر مما أدى بأملانيا وإيطاليا 
التجارية  العالقات  واستمرار  الصني  إبرام مشاريع كبرى مع  إلى 

بني االحتاد األوروبي وروسيا.
الدركي  دور  لعب  يف  اجلديدة  االمريكية  االدارة  استمرار   -
دولة   38 على  عقوبات  فــرض  خــالل  من  باخلصوص  الــدولــي 

واحلصار على العديد من الدول.
تتبوأ  أن  يجب  الوضع،  هذا  من  اليسار  قوى  تستفيذ  ولكي 
وأن  العاملة،  الطبقة  وخاصة  االمريكي،  الشعب  نضاالت  قيادة 
يف  االمريكي  الشعب  منها  يعاني  التي  لألزمات  حل  ال  أن  توضح 
الطويل  النضال  هذا  معمعان  ويف  احلالي.  السياسي  النظام  ظل 
الكادحة،  الطبقات  وسط  وتنغرس  صفوفها  توحد  أن  األمــد، 
العاملة. ويجب أن تعطي أهمية خاصة حملاربة  وخاصة الطبقة 
والالتينو  السود  ضد  والعنصرية  والبطرياركا  البيئة  تدمير 

واالمريكيني من أصول آسيوية.
الصني:

- بروز الصني كقوة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية منافسة 
السلم واحترامها لسيادة  ألمريكا وكدولة موحدة ودفاعها على 
الدول  مع  اقتصادية  لعالقات  وبنائها  الدولي  وللقانون  الشعوب 
تتوفر  وال  استعماري  ماض  لها  ليس  فهي  انصافا:  أكثر  األخرى 
امتيازي.  وضع  على  احلصول  من  متكنها  لها  عميلة  أنظمة  على 
استغالل  تستهدف  وال  الشعوب  ضد  حروبا  تخوض  ال  أنها  كما 
اليد العاملة احمللية. وهي بالتالي قوة ميكن أن تلعب دورا ايجابيا 

يف النضال من أجل نظام عاملي أكثر عدال.
أمريكا الالتينية: 

الهيمنة  ضــد  مهمة  انــتــصــارات  الالتينية  أمريكا  تشهد 
الكبار  ــي  األراض مالكي  من  املكونة  واأللغارشيات  االمبريالية 
نحو  احلركة  استطاعت  بوليفيا  ففي  التبعية:  والبرجوازية 
الرئاسية والتشريعية. ويف  الفوز يف االنتخابات  االشتراكية من 
الشعب  وحقق  احلكم  إلى  البيرونية  احلركة  عادت  األرجنتني، 
من  الدستور  صياغة  إعــادة  فرض  يف  يتمثل  انتصارا  التشيلي 
صمود  ويستمر  بينوشي  إرث  للتخلص  تأسيسي  مجلس  طرف 
واحلصار  العقوبات  وجــه  يف  والكوبي  الفينزويلي  الشعبني 
االمبريالية  تدبرها  التي  االنــقــالب  ــاوالت  ــح وم واملــؤامــرات 
األمريكية. وشهدت العديد من الدول األخرى انتفاضات شعبية 

قوية: اإلكوادور وهايتي وفشل اليمني املتطرف يف البرازيل.
ويتحمل اليسار اجلذري مسئولية كبيرة يف حتصني وتعميق 

هذه االنتصارات من خالل :
يف  جتاربه  شابت  التي  واألخطاء  للنواقص  عميق  تقييم   -

احلكم لعل أهمها:
تقويض  بواسطة  األلغارشيا  إضــعــاف  إلــى  السعي  عــدم   -
األساسية  املفاصل  يف  التحكم  خالل  من  االقتصادية  هيمنتها 

لالقتصاد والقيام بثورة زراعية.
مسئوليها  أغلب  يشكل  )التي  الدولة  أجهزة  حياد  وهــم   -
تفكيك  ضرورة  وبالتالي  األلغارشيا(  من  عضويا  جزءا  السامون 
وإعادة  والقضائية،  والعسكرية  األمنية  وخاصة  األجهزة،  هذه 

بنائها على أسس دميقراطية وشعبية.
هيمنة  على  القضاء  يف  حاسم  العاملة  الطبقة  دور  إن   -
للبرجوازية  النقيض  الطبقة  ألنها  واأللغارشيا  االمبريالية 
إعطاء  يجب  ولذلك  االقتصاد.  عجلة  توقيف  على  الــقــادرة 
تخليص  خالل  من  النضالية  أدواتها  بناء  ألعادة  بالغة  أهمية 
االصالحية  والقوى  البرجوازية  هيمنة  من  النقابية  احلركة 
املستقل  حزبها  وبناء  العاملة  الطبقة  مصالح  خدمة  يف  وجعلها 

عن البرجوازية.
التي  الفالحني  حركات  وتوحيد  وتقوية  وحتصني  بناء   -

عبد اهلل احلريف 
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السياسية

يف تطور أزمة النظام املخزين
مليون   22( املــغــربــي  الشعب  ثلثي  حــوالــي  يعيش   )1
من  املتبعة  السياسات  بسبب  والهشاشة  الفقر  يف  نسمة( 
مستنقع  يف  سقط  ومن  السائدة.  الطبقية  الكتلة  طرف 
املقاولني  من  أفلس  ومن  منه  اخلــروج  عليه  يصعب  الفقر 
أن  يجب  ــذي  "الـ املــغــرب  بنك  والـــي  عنه  يــقــول  الــصــغــار 
عقيدة  االفتراس،  عقيدة  هي  هذه  ميوت".  اتركه  ميوت، 
بوضوح  صاحبنا  عنها  عبر  وقــد  الهمجية  الرأسمالية 

النظير. منقطع 
املديونية، وال يبدو  والشعب يف  البالد  النظام  وأغرق   )2
يف  مستمرة  فالدولة،  الفتاكة.  دوامتها  من  اخلروج  يف  أمل 
اجلائحة  دروس  متجاهلة  التبعية،  االخــتــيــارات  نفس 
استغلتها  بل  تفرضها،  التي  التحديات  مواجهة  ومتطلبات 
والتبعية.  واالستبداد  الطبقية  السيطرة  دعائم  لتوطيد 
هذه  يكثف  الــذي  االقتصادي  اإلقــالع  مخطط  فتمويل 
غالف  استدانة  يتطلب  احلالية،  اللحظة  يف  االختيارات 
77 مليار  إليه  107 مليار درهم، تنضاف  مالي يقدر بحوالي 
األخير  الغالف  وميثل  السنة.  لهذه  الديون  خدمة  درهم 
املداخيل  وثلث  الــدولــة  نفقات  مــن  املــائــة  يف   20 حــوالــي 
على  الدولة  ركزت  النفقات،  من  الرفع  وبدل  الضريبية. 
ضريبي  إصــالح  أي  متحاشية  امليزانية  عجز  يف  التحكم 
وعلى  الــثــروة  على  تصاعدية  ضريبة  إقــرار  على  يقوم 
النوع مرفوض  أن إقرار إصالح ضريبي من هذا  اإلرث. ذلك 
أهم  ميثلون  الــذيــن  والــريــع  االحتكار  لوبيات  طــرف  مــن 
على  واألبناك  )التأمينات  الداخلي  الصعيد  على  الدائنني 
السيادة  عن  احلديث  يستحيل  واآلن  اخلصوص(.  وجه 
الناجت  من  املائة  يف   92 ب  تقدر  مديونية  ظل  يف  الوطنية 
املؤسسات  يد  يف  وشعبنا  بالدنا  ومصير  اخلــام.  الداخلي 
الدولي  النقد  صندوق  رأسها  وعلى  اخلارجية  الدائنة 
البرجوازية  مصالح  متثل  التي  والداخلية  العاملي  والبنك 

التابعة. الكبيرة 
وضعية  يف  املــغــرب  يــوجــد  االخــتــيــارات  ــذه  ه ونتيجة 
السيادة  عن  احلديث  معها  يستحيل  مطلقة  غذائية  تبعية 
القمح  من  املائة  يف   60 حوالي  يستورد  فاملغرب  الغذائية. 
الزيوت  من  املائة  يف  و98  السكر  من  املائة  يف   50 من  وأزيد 

. تية لنبا ا
قاعدته  وجتــديــد  الشعبية  النقمة  والمتصاص   )3
االجتماعية،  احلماية  مشروع  النظام  أطلق  االجتماعية، 
تصوره الدعاية الرسمية على أنه ثورة. والواقع أن متويله 
من  األرجح  وعلى  املقاصة  صندوق  تصفية  خالل  من  سيتم 
للتقاعد.  األقصى  السن  ويف  االقتطاعات  يف  الزيادة  خالل 
املركب  فهم  املشروع  هذا  من  الرئيسيون  املستفيدون  أما 
عدد  وكذلك  الصحي  اخلاص  والقطاع  لألدوية  الصناعي 

القصر. حول  املتحلقة  الكبرى  الشركات  من  محدود 
املعالم  مكتملة  بوليسية  ــة  دول بصدد  اآلن  نحن   )4
قمع  السلطة.  مبمارسة  األمني  اجلناح  انفرد  وقد  والبنيان 
وكادحي  عمال  من  املناضلة  الفئات  كل  يطال  مسترسل 
بأكملها  قبائل  وسكان  كادحني  وفالحني  الشعبية  األحياء 
عليها  فيتكالب  العاملة  للطبقة  وبالنسبة  ومعطلني. 
املباشر  والقمع  املدربة  وكالبها  الباطرونا  عصابات  قمع 
ممنهج  وقمع  الفاسد.  القضائي  وجهازها  الدولة  ألعوان 
ومناضلي  ومدونني  صحفيني  من  املعارضة  األصــوات  لكل 
ومناضلي  االجتماعية  واحلــركــات  الشعبية  احلــراكــات 
يطال  ومنع  الــنــضــاالت.  تلك  تسند  التي  احلية  الــقــوى 
واحمللية  الوطنية  املناضلة  الهيآت  من  يحصى  ال  عــددا 
العمومية  القاعات  استعمال  ومــن  ــداع  اإلي ــوالت  وص من 
منسوب  وزاد  واخلـــاص.  العمومي  اإلعــالم  إلــى  والــولــوج 

أمدها.  طال  التي  الصحي  احلجر  فترة  خالل  الطغيان 
النظام  يستعد  الدميقراطية  الواجهة  ولترميم   )5
كل  وعند  والبرملانية.  اجلماعية  االنتخابات  إلجــراء 
من  أحــط  مــهــزلــة  شــكــل  يف  نفسها  األمـــور  تــكــرر  محطة 
فكرة  ــبــالط  ال مــنــظــرو  اكــتــشــف  املـــرة  وهـــذه  ســابــقــاتــهــا. 
اللوائح  يف  املسجلني  أساس  على  القائم  االنتخابي  القاسم 

موجه  إجراء  وهو  الصحيحة  األصوات  وليس  االنتخابية 
أحرق  ــوال  األح جميع  يف  والتنمية.  العدالة  حــزب  ضد 
املخزن كل أوراقه. فالعدالة والتنمية سواء ترأس احلكومة 
فقد  الرسمية  املعارضة  يف  أو  فيها  مشاركا  كان  أو  املقبلة 
التي  التقشف  سياسات  بسبب  شعبيته  وفقد  كليا  اندمج 

التطبيع  اتفاقية  على  التوقيع  وبسبب  بحماس  فيها  ساهم 
الوطني  والتجمع  عنها.  ودفاعه  الصهيوني  الكيان  مع 
وقد  السياسية  اخلبرة  ضعيف  ملياردير  يتزعمه  لألحرار 
لشركات  الشعبية  املقاطعة  حملة  يف  قوية  صفعة  تلقى 
امللتفة  األحزاب  كل  وعموما  علي.  وسيدي  ودانون  إفريقيا 
اعتبار  أي  لها  وليس  الهزال  لدرجة  ضعيفة  القصر  حول 
ستكون  االنتخابات  مقاطعة  فان  لذا  املغربي.  الشعب  لدى 
شك  دون  من  سيكون  عنها  سيتمخض  وما  عارمة،  بالفعل 

فأرا.
ولم  الصحراء  قضية  رمال  يف  يغرق  النظام  زال  ال   )6  
ينفع   لم  كما  اإلفريقي  باالحتاد  التحاقه  شيء  يف  يغير 

فالرئيس  عليها.  املغرب  بسيادة  ترامب  اعتراف  شيء  يف 
ضوئه.  على  يتصرف  ال  ولكن  سلفه  قــرار  يلغ  لم  بايدن 
طور  يف  منطقة  الغربية  الصحراء  تعتبر  املتحدة  واألمم 
وأساليب  مشاحنات  يف  تدخل  والدولة  االستعمار  تصفية 
كالتشجيع  وأملانيا  اسبانيا  مثل  كبرى  دول  مع  بلطجية 

واملجهود  واحدا.  ملفا  تربح  أن  دون  اجلماعية  الهجرة  على 
من  املائة  يف   2 الكثير:  بالدنا  يكلف  امللف  لهذا  املخصص 
و  والدولية   احمللية  النخب  إلرشاء  اخلام  الداخلي  الناجت 
املائة  يف   5 و  اجلزائر  مع  احلدود  إغالق  نتيجة  املائة  يف   3
يف   3 هو  عامليا  الكلفة  هذه  متوسط  بينما  اجليش  كلفة 
 7 األقل  على  بالدنا  امللف  هذا  يكلف  اإلجمال  يف  أي  املائة 

سنويا.   اخلام  الداخلي  الناجت  من  املائة  يف 
اليوم  تخليد  واخــتــار  املــخــزنــي  الــنــظــام  اســتــأســد   )7
العدو  مع  التطبيع  اتفاقية  بتوقيع  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
تأسست  حظه  سوء  ومن   .2020 دجنبر   10 يوم  الصهيوني 
كفرز  التطبيع  ومناهضة  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة 
سوء  ومــن  الفلسطيني،  للشعب  الداعمة  احلركة  وســط 
لتشمل  القدس  من  الفلسطينية  الهبة  اندلعت  أيضا  حظه 
تواجده  أماكن  مختلف  يف  الفلسطيني  الشعب  مكونات  كل 
مــقــدرات  عــن  أبــانــت  الــتــي  املسلحة  املــقــاومــة  واشــتــعــلــت 
مختلف  يف  حاشدة  مظاهرات  واندلعت  جديدة  نوعية 
لم  التطبيع  وضد  الصهيونية  ضد  بالدنا  ويف  العالم  بقاع 
املشاركني  وتصميم  حلجمها  نظرا  صدها  على  القمع  يقدر 
الشعب  مع  التضامن  أن  للجميع  ليتضح  ونديتهم،  فيها 
املخزن  مــواجــهــة  يف  مــبــاشــرة  يصب  الــيــوم،  الفلسطيني 
شراكة  يف  للدخول  يطمح  الذي  الكبير  احمللي  والرأسمال 
ولكن  واخلليجي،  الصهيوني  الرأسمال  مع  التابع  موقع  من 
للغاية  هزيلة  ستكون  املغربي  االقتصاد  على  ذلك  فوائد 

الرجعية. الدعاية  له  تروج  ما  عكس 
أزمة  نحو  اإلجمال  يف  نتجه  أننا  هو  القول  خالصة   )8
 )2 و  الشعب  وسط  البؤس  حالة  لتفشي   )1 بالنظر  ثورية 
تقبل  عادت  ما  التي  الشعبية  الفئات  لكل  واسعة  نضاالت 
يف  التناقضات   )  3 لكن  و  الــشــروط  هــذه  مثل  يف  العيش 
النضاالت  وتوحيد  توسع  شأن  ومن  مستقرة  الزالت  القمة 
موحدة  قيادة  اآلن  حلد  غياب  و4(  مفاقمتها  الشعبية 
نظام  وبــنــاء  املــخــزن  إلســقــاط  الشعبي  للنضال  وحــازمــة 
الربيع. ولكنها يف نظري مسألة وقت قبل زحف  دميقراطي 

معاذ اجلحري 

استأسد النظام املخزين 
واختار تخليد اليوم العاملي 

لحقوق اإلنسان بتوقيع 
اتفاقية التطبيع مع العدو 
الهصيوين يوم 10 دجنرب 
2020. ومن سوء حظه 

أتسست الجهبة املغربية لدعم 
فلسطني ومناهضة التطبيع 
كفرز وسط الحركة الداعمة 

للشعب الفلسطيين
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يستعرض ملف هذا العدد موضوعا يف غاية االهمية اال وهو موضوع اجلامعة املغربية  .و يستمد املوضوع اهميته من طبيعة الوظائف املنوطة باملؤسسة 
اجلامعية ،وهي وظائف تشمل جوانب ذات ضرورات مجتمعية متنوعة،فاجلامعة عموما ، مشتل لتكوين الكفاءات العلمية والفكرية والثقافية ،ويف نفس 
الوقت حاضنة لالبتكار العلمي والتكنولوجي الذي يخدم التقدم املجتمعي يف مختلف مناحي احلياة.لكن توجيه املؤسسة اجلامعية نحو هذه الوظائف ال 
يتحقق إلى يف إطار عام سياسي ومؤسساتي دميقراطي يضمن املساواة يف الولوج الى التعليم العالي من جهة ،وتتمتع فيه املؤسسة اجلامعية باالستقاللية 
الالزمة احلقيقية والتسيير الدميقراطي من جهة أخرى. فهل تتوفر مؤسساتنا اجلامعية على هذه الشروط ؟ذلك ما استفسرنا عنه مجموعة من خيرة 
اساتذتنا اجلامعيني التقدميني الدميقراطيني الذين يطرحون يف محاور هذا امللف إجابات مستمدة من ممارسة يف امليدان ومعايشة لواقع حال مؤسساتنا 

اجلامعية . 

الجامعة املغربية :االستقاللية املصطنعة واختالالت الوظائف

محاوالت  مــن  وبالرغم  باملغرب،  التعليمية  املنظومة  تعاني 
سببها  السبعينات  نهاية  منذ  مزمنة  أزمــة  من  املتتالية،  اإلصــالح 
وبعد  االستمرارية  إلى  تفتقر  مرجتلة  تعليمية  سياسات  تعاقب 
الرؤيا وال تضع يف مركز اهتمامها الفعلي العنصر البشري من تالميذ 
لصيانة  ــالزم  ال االهتمام  تولي  ال  كما  وأســاتــذة،  وإداريـــني  وطلبة 
أو لتحسني  التعليمي من بنيات حتتية وجتهيزات  الفضاء  وحتديث 
ظروف إجناز العملية التعليمية- التعلمية والتأطير والبحث العلمي 
اليوم  وتتجلى  العالي.   التعليم  يف  العملية  هذه  محور  باعتباره 

عواقب هذه السياسات يف :
-  اإلجهاز على صبغة "القطاع العمومي" للتعليم وذلك بالتحفيز 
على خلق " مسالك مربحة اقتصاديا" وخوصصتها تدريجيا لتبقى 

حكرا على نخبة معينة داخل املجتمع ضربا ملبدأ تكافؤ الفرص؛
اجلانب  على  العالي  التعليم  إصــالح  مــحــاوالت  يف  االقتصار    -
التقني وعدم ربطه بأوراش كبرى إلصالحات اقتصادية واجتماعية 
التخلف  إشكاالت  على  اإلجابة  اجتاه  يف  تصب  وثقافية،  وسياسية 

التي يعاني منها الشعب املغربي.
وفتح  التعليم  مجال  يف  دورها  عن  الدولة  تخلي  نحو  االجتاه    -
الرأسمال  هذا القطاع الوطني اإلستراتيجي على االستثمار لفائدة 
متويل  مصادر  وتغيير  وتبضيعه،  لتسليعه  متهيدا  واحمللي  األجنبي 
باالعتماد  العالي  التعليم  أطــر  توظيف  ــروط  ش ــذا  وك اجلامعة 

التدريجي على "املتعاقد" و"املستخدم"؛
واالحتفاظ  االستقاللية  غطاء  حتت  العالي  التعليم  تشتيت    -  
املثال(، ضربا  بقطاعات "خارج اإلصالح" )تكوين األطر على سبيل 
التعليمية اجلادة والهيئات  النقابات  التوحيد الذي طالبت به  ملبدأ 

الوطنية. الدميقراطية 
العالي  التعليم  وتدبير  تسيير  يف  الفعلية  الدمقرطة  غياب    -  
وذلك  الفوقية،  والقرارات  التعيني  منطق  وتغليب  العلمي،  والبحث 

بالرغم من بعض التغييرات الشكلية.
العالي  التعليم  العلمي كمحور إستراتيجي يف  البحث  تهميش    -  
لتطوير وحتيني املفاهيم واملضامني امللقنة وللتكوين املستمر لألستاذ 
الباحث، وذلك سواء من خالل امليزانية الهزيلة املخصصة له وغياب 
البحث  ربط  وعدم  الباحثني،  لألساتذة  بالنسبة  احلقيقي  التحفيز 
العلمي باإلصالح التربوي من جهة وربطه بالتنمية وتقدم املجتمع 
وتطوره يف مجال التكنولوجيا، واالقتصاد، والصناعة والفالحة من 

جهة أخرى.
1 – واقع اإلصالح البيداغوجي

جديد  نظام  2003ـ2004  اجلامعية  السنة  بــدايــة  مــع  طبق 
للدراسة واملواد والشعب، يستند يف عمومه إلى القانون 01.00، وإلى 
املهمة.  لهذه  املعينة  اللجن  بعض  أعمال  نتائج  وإلى  وزارية،  مذكرات 
إطار  يف  للدراسة  البيداغوجية  الهيكلة  بإعادة  النظام  هذا  وجاء 
نظام  وتغيير  فصول،  يف  الدراسة  برامج  وتغيير  ووحــدات،  مسالك 
االمتحانات، والشواهد مبا اصطلح عليه نظام   LMD. إال أن النظام 
صاحبته  األساتذة،  بذلها  التي  املجهودات  من  وبالرغم  اجلديد، 

العديد من املشاكل نذكر منها :
- انعدام الرابط بني اإلصالح البيداغوجي وخيارات استراتيجية 

حلوال  وتــوفــر  املغربي  الشعب  لطموح  تستجيب  واضــحــة  كبرى 
للمشاكل احلقيقية التي تعاني منها اجلامعة املغربية.

نسبة  وضعف  املعتمدة  واملادية  البشرية  اإلمكانات  محدودية   -
التأطير.

إمكاناتها  وتهميش  اإلصالح،  عن  األطر  تكوين  مؤسسات  إبعاد   -
البيداغوجي  باجلانب  ارتباط  لها  ما  خصوصا  والعلمية  البشرية 

)مؤسسات تكوين األطر التربوية(؛
واعتماد  التعليم  مجانية  منها  هامة،  مكتسبات  على  اإلجهاز    -

التكوينات املؤدى عنها، واخلضوع ملنطق " تكلفة التعليم"؛
-  إغالق املطاعم واألحياء اجلامعية وانعدام تعميم املنح أديا إلى 
تفاقم معاناة الطالب، خاصة بعد أن فرضت على الكثير منهم بسبب 
وباء كورونا الدراسة واجتياز االمتحانات بشكل حضوري، مما يهدد 

مسيرتهم الدراسية وباخلصوص طالب الطبقات الفقيرة.  
اجلديدة  املضامني  صياغة  ــادة  وإع وضع  طبع  الــذي  التسرع    -
انسجامها  وانعدام  شكال  جتديدها  إلى  أدى  والذي  للطلبة،  امللقنة 
استجابتها  وغياب  واضحة،  آفــاق  على  انفتاحها  وعــدم  مضمونا، 
ــداف  وأه معينة  بحاجيات  مرتبطة  مضبوطة  تخرج  ملواصفات 

استراتيجية محددة؛
املؤسسة وخلق مؤسسات داخل  ازدواجية األنظمة داخل نفس   -

املؤسسة؛
- املشاكل التي يطرحها نظام األسدسيات: التسجيل يف الوحدات، 
وشروط االنتقال من أسدس إلى آخر، وبرمجة الوحدات مرة واحدة 

يف السنة، مما يفرغ النظام اجلديد من محتواه.
وال نحتاج اليوم، بعد مرور ما يقارب 18 سنة من تطبيق اإلصالح 
التربوي، إلى الكثير من البحث واالستقصاء الستخالص أن ما سمي 

باإلصالح اجلامعي فشل يف حتقيق األهداف املتوخاة منه.
2 - الوضعية الراهنة ملؤسسات التعلمي العايل: 

األســاتــذة  وطــمــوحــات  ملطالب   01.00 الــقــانــون  يستجب  لــم   -
يف  حتضيره(  مراحل  مختلف  يف  تغييبهم  مت  )الــذيــن  الباحثني 

أعطى  أنه  من  فبالرغم  اجلامعية،  للمؤسسات  الفعلية  الدمقرطة 
الطابع  عوض  التقريرية  صيغتها  واجلامعات  املؤسسات  ملجالس 
1975، فإن منطق  25 فبراير  االستشاري   املنصوص عليه يف ظهير 
تعيني املسؤولني من مدراء املعاهد وعمداء الكليات ورؤساء اجلامعات    

مازال قائما عبر التعليمات؛
وللمسالك  ومكاتبها  للشعب  واضحة  قانونية  هيكلة  غياب   -
املسؤولني  ومهام  واملجالس  واملختبرات  والتكوين  البحث  ولوحدات 

والعالقة بينهم.
- استثناء القانون 01.00 ملؤسسات تكوين األطر مما كرس وضعية 
الوضعية  هذه  عن  يترتب  وما  العالي  التعليم  يعيشها  التي  الشتات 
لهذه  املنظمة  التشريعات  يف  وتباين  مالي  وتبذير  للطاقات  هدر  من 
اجلزئية  الدميوقراطية  املمارسة  من  محرومة  ظلت  حيث  املؤسسات 

التي جاء بها قانون 01.00، باإلضافة إلى تعدد املتدخلني والوزارات 
الوصية على هذه املؤسسات.

بالنسبة  ســـواء  املــيــزانــيــة  ــرف  ص يصاحب  الـــذي  التعقيد    -
املال  ولنهب  للتالعب  واسعا  مجاال  يفتح  مما  التسيير  أو  لالستثمار 
الشفافية  غياب  يف  املسؤولني  وبعض  املمونني  طرف  من  وهدره  العام 

واحملاسبة واملراقبة البعدية واملتابعة القضائية.
- مالمح غياب اإلرادة السياسية للنهوض بالتعليم العالي والبحث 

العلمي : 
ببالدنا  املطلوبني  واالهتمام  التطور  العلمي  البحث  يعرف  لم   -
املتمثلة يف اإلبداع بكل روافده  القيام مبهامه األساسية  ليتمكن من 
تستحقها  التي  القيمة  وإعطائها  ونشرها  العلمية  املعارف  وحتديث 
بني    الزمنية  الفترة  لتقليص  واالقتصادية  االجتماعية  املجاالت  يف 
السوسيو-اقتصادي،  املستوى  على  وتطبيقاته  العلمي  االكتشاف 
حيث أهملت سياسات الدولة املغربية البحث العلمي إن على مستوى 
االقتصادي  النسيج  وضعف  الواضحة  اإلستراتيجية   أو  الهيكلة 
الساحة  يف  وحيدة  للباحثني  املتفرقة  الفردية  املبادرات  بقيت  كما 
أن  من  فبالرغم  البالد.  ألوليات  استجابة  أو  تأثير  بدون  ومنعزلة 

التدمري املمنهج للتعليم العمومي:
 اختالالت التعليم العايل والبحث العلمي منوذجا
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تحديات التعليم العايل والبحث العلمي يف ظل كورونا وما بعدها 

ظل  يف  باملغرب  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  واقــع  إن 
عقود  عدة  منذ  أصال  املتأزمة  أوضاعه  تفاقمت  كورونا  وباء 
أبعاد  وذات  ومعقدة  بنيوية  منها  يعاني  التي  األزمــة  لكون 
 ،COVID-19 كورونا  وباء  أن  األمر  يف  اجلديد  لكن  متعددة. 
خطيرة  بأزمة  التعليم  يهدد  استثنائيا  حدثا  يعتبر  الذي 
وأوضــح  املستور  كشف  قــد  عــقــود،  منذ  األخــطــر  هــي  رمبــا 
والتعليم  كالصحة  احليوية  القطاعات  إخضاع  أن  بامللموس 
السياسات  وتنفيذ  واخلسارة،  الربح  ملنطق  والشغل  والسكن 
إنسانية  كوارث  إلى  حتما  سيؤدي  املتوحشة،  النيوليبرالية 
الــدول  أن  اجلائحة  هــذه  بينت  فقد  فيها.  التحكم  يصعب 
مراكمة  هو  يهمها  ما  كل  بل  اإلنسان،  يهمها  ال  اإلمبريالية 
أزماتها،  عن  للتنفيس  واحلــروب  التوترات  وإشعال  األربــاح 
لدول  بالنسبة  أمــا  اإلنــســان.  ــادة  إب إلــى  ذلــك  أدى  لو  حتى 
إمالءات  إلتباعها  نظرا  معقد  جد  فالوضع  كاملغرب،  التبعية 
الدوائر واملؤسسات اإلمبريالية مما أدى إلى تخليها تدريجيا 
والصحة  العمومي  كالتعليم  األســاســيــة  القطاعات  عــن 
االستفادة  من  ومتكينه  اخلاص  القطاع  وتشجيع  العمومية 
التكوين  ــاع  أوض على  سلبا  انعكس  مما  الريع،  اقتصاد  من 
اجلامعة  تخلي  إلــى  حتما  سيؤدي  وممــا  العلمي،  والبحث 
املهني  للتكوين  مؤسسة  إلى  وتتحول  الريادية  أدوارهــا  عن 
وسياسية  وعلمية  تربوية  مهام  ذات  مؤسسة  تكون  أن  بدل 

واجتماعية.... واقتصادية 
الواقع  يتطلبه  ما  يعكس  ال  التعليم  إصالح  ُيسّمى  ما  إن 
تغيير  من  املغربي  الشعب  مكونات  له  تطمح  ومــا  املعيش، 
فيه  مبا  العمومي،  للتعليم  تخريب  باألحرى  إنه  إيجابي، 
الهادف  الوطني  العلمي  والبحث  العمومي  العالي  التعليم 
واملنتج. فإذا حللنا جديا قانون اإلطار واعتماد الباكالوريوس 
جندها  اجلامعة  يف  اجلــديــدة  البيداغوجية  والهندسة 
مبهمة  وإناَطِتها  العمومية  اجلامعة  عن  التخلي  يف  تتلخص 
الرأسمال  خدمة  يف  طيعة  وسلعة  مؤهلة  عاملة  يد  تكوين 
الريادة  وإعطاء  اجلنسيات،  املتعددة  والشركات  الطفيلي 

العالي اخلاص لتكوين أطر مرتبطة مبصاحلها. للتعليم 

وبعد   ،Covid-19 كورونا  جائحة  انتشار  مكافحة  فبهدف 
الــوزارة  اتخذت  عنها،  أعلن  التي  الصحية  الطوارئ  حالة 
والتكوين  الدراسة  إيقاف  وقررت  وقائية  إجــراءات  الوصية 

مارس   16 منذ  العالي  التعليم  مؤسسات  مختلف  يف  حضوريا 
نعاني  وقت  يف  هذا  وجاء  بعد.  عن  التعليم  واعتماد   2020
يتقنون  ال  الطلبة  من  الكثير  حادة:  تعليمية  أزمة  من  فيه 
وقد  العملية،  احلياة  يف  يحتاجونها  التي  األساسية  املهارات 
تفضي هذه اجلائحة إلى ازدياد تلك األزمة سوءًا. ومن اآلثار 
املباشرة التي تثير القلق واملخاوف يف هذه املرحلة من األزمة، 
التعليمية  العملية  جــودة  يف  السلبي  التأثير  عن  ناهيك 
الــدراســيــة،  واحلــلــقــات  ــدوات  ــن ال التطبيقية،  ــال  ــم )األع
اخلَرجات...( الذي سيرفع من معدالت الهدر، انعداُم املساواة 
وال  الطلبة؛  معظم  منه  يعاني  الــذي  التعليمية،  النظم  يف 
الدخل  ذوي  الطلبة  على  ستؤثر  السلبية  اآلثار  تلك  أن  احملدود أكثر من غيرهم.شك 

على  بها  خاصة  رقمية  منصة  على  اجلامعات  بعض  تتوفر 
يتوفرون  اليوم  الطلبة  جل  أصبح  األزمة  بداية  ومنذ  علتها؛ 
هذه  إلى  بالوصول  منهم  للبعض  يسمح  مؤسسي  حساب  على 

املستندات:  بعض  على  ــالع  واالط املعلومات  لتبادل  املنصة 
األساسية  األنظمة  من  النوع  هذا  على  نسبًيا  الطلبة  يتعرف 
بلو  "بيغ  أو  "مــيــْت"  أو  غــوغــل"  "كــالســروم  أو  "مـــودل"  مثل 
 Moodle, Google Classroom, Meet, ( "بوتون" أو "زوم
هناك  تزال  ال  أنه  ندرك  إننا   .)Big Blue Button, Zoom
كثيرا  عــددا  ألن  االجتــاه  هذا  يف  بذلها  يجب  كبيرة  جهود 
النمط  هذا  يف  بعد  يشاركوا  لم  األساتذة  وبعض  الطلبة  من 
انخراط  رغم  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر  التدريس.  من  اجلديد 
بعد  عن  التعليم  يف  الطلبة  وبعض  األساتذة  من  كبير  عدد 
من األحوال أن يكون بديال عن التعليم احلضوري.فقد تبني بامللموس محدودية مردوديته وال ميكنه بأي حال 
اآلثــار  من  للحد  يذكر  مجهود  بــأي  تقم  لم  الــدولــة  إن 

عز الدين بعالل

 

العلمي  اإلنتاج  حيث  من  إفريقيا  يف  متقدمة  مرتبة  يحتل  املغرب 
أنه  إال  واملجاالت،  التخصصات  مختلف  يف  الكفأة  العلمية  واألطر 
والعراقيل  التشتت  ومــن  العلمي  البحث  هيكلة  غياب  من  يعاني 
وضعف  املغربي  الشعب  حلاجيات  املواضيع  مالءمة  وعدم  اإلداريــة 
وعسر  العمل  ظروف  وصعوبة  الضرورية  والتجهيزات  اإلمكانيات 
الدولة  متويل  وضعف  والتقنية  العلمية  املعلومات  على  احلصول 

وانعدام مساهمة القطاع اخلاص للنهوض بالبحث العلمي.
- مقترحات لتجاوز هذه االختالالت :

- وضع سياسة واضحة املعالم واألهداف يف ميدان البحث العلمي 
االقتصادي  املجال  مع  تام  بتفاعل  والتطبيقي  األساسي  بشقيه 
النشاط  على  اإليجابي  التأثير  بهدف  والثقايف  واالجتماعي 

الصناعي والفالحي.
القطاع  لــهــذا  املخصصة  ــادات  ــم ــت االع مــســتــوى  مــن  الــرفــع   -

وترشيدها.
- تقييم البحث العلمي وخلق إطار دميوقراطي مستقل لتسطير 

األولويات واألهداف االستراتيجية يف هذا املجال احليوي.
- إحداث مجلس أعلى منتخب للبحث العلمي يتكون من باحثني 
مهمة  له  تخول  املدني  املجتمع  وفعاليات  املــجــاالت  مختلف  يف 
هذه  ترتكز  أن  على  العلمي،  البحث  يف  الدولة  إستراتيجية  حتديد 
الشاملة  باخلطة  العلمي  البحث  مخطط  ربط  على  اإلستراتيجية 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

مبساهمات  العلمي  البحث  لتمويل  الوطني  الصندوق  تفعيل   -
اإلمكانيات  توفير  مع  الدولي  التعاون  ومساعدات  واملقاوالت  الدولة 
البعدية  املراقبة  مبدأ  وإعمال  املقترحة  املشاريع  إلجناز  املادية 
العقود  إبـــرام  ومــســطــرة  ــرف  ــص وال التمويل  مسطرة  وتبسيط 

والصفقات املتعلقة بالبحث العلمي.
التقييم يف جميع املستويات "مختبرات ومراكز  اعتماد عنصر   -
ومؤسسات وجامعات..." ويف إطار تعاقد على أن ينعكس هذا التقييم 

على حتسني وضعية األستاذ الباحث.
جميع  يف  البحث  ودعم  لتطوير  الالزمة  املالية  املــوارد  تنمية   -

املجاالت ومختلف العلوم.
اخلاص  القطاع  وحتفيز  العلمي  البحث  على  اإلنفاق  زيــادة   -

للمساهمة يف متويله، ودعم مشروعاته الكبرى.
العلمية  منجزاتهم  على  ماديا  الباحثني  األســاتــذة  مكافأة   -
للنهوض  تسعى  التي  العلمية  بــاملــبــادرات  العالقة  ذات  املتميزة 
مبقومات بالدنا املعرفية واألكادميية والثقافية، واإلسهام يف تعزيز 

قدراتها العلمية والتقنية واألدبية.
- اعتبار البحث العلمي مهمة أساسية لألستاذ الباحث إلى جانب 
واالنضباط  االلتزام  روح  إشاعة  على  واحلرص  والتأطير  التدريس 
أوســاط  يف  العلمية  الــدقــة  ملقتضيات  وفقا  البحث  ألخالقيات 
األساتذة الباحثني، وعدم االقتصار على اعتماده وسيلة من وسائل 

الترقي فقط، حيث يفقد قيمته األكادميية واملوضوعية وفاعليته 
املأمولة.

البعيد  املدى  على  العلمي  البحث  يف  للتوظيف  برنامج  وضع   -
للطلبة  محترمة  تعويضات  وصرف  القطاع  بهذا  العاملني  وحتفيز 

الباحثني يف مرحلة إعداد األطروحات.
مهام  من  والتخفيض  العلمي  البحث  يف  العمل  ظروف  حتسني   -

التدريس لفائدة البحث العلمي.
- الرفع من عدد تقنيي املختبرات يف البحث العلمي؛

- إعفاء التعويضات عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل 
العام.

- إعفاء كافة وسائل وجتهيزات ومستلزمات البحث من الضرائب.
ميزانية  عــن  العلمي  للبحث  املخصصة  االعــتــمــادات  فصل   -

التسيير والرفع منها مبا يساير التطور الكمي والنوعي للبحوث.
التعريف  قصد  موجهة  وإعالمية  حتسيسية  بحمالت  القيام   -
منها  للجيد  االعتبار  وإعطاء  املنجزة  اجلامعية  البحوث  بأهمية 

ودعم املؤلفات واإلنتاجات العلمية.
ونتائج  الباحثني  األســاتــذة  إجنـــازات  لنشر  الشامل  الدعم   -
التي  الشهرة  الكتساب  مساعدتهم  بهدف  وأبحاثهم  دراساتهم 
املستقبلية  آفاقه  ودعم  العلمي  البحث  آليات  وتطوير  يستحقونها 

ببالدنا.

تتمة مقال التدمري املمنهج بهدف تصفية التعليم العمومي املغريب
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الرشوط األساسية النبثاق بحث علمي مندمج

•  يف تعريف"البحث العلمي املندمج" 

السياسي  المندمج" ليس مرتبطا بطبيعة نظام احلكم  العلمي  "البحث 
السائد يف بلد ما، أكان اشتراكيا أو رأسماليا، دميقراطيا أو ديكتاتوريا. 

بل هو رهني بنهج هذا النظام السياسي خلطة اقتصادية تهدف 
الى حتقيق "التراكم الداخلي" سواء لصالح طبقة بعينها أو ملجموع 

الشعب.

• االقتصاد التبعي والبحث العلمي املندمج

اقتصاد مبني يف جوهره  أن ينتج عن  الداخلي ال ميكن  التراكم   

وعلى  والسمكية  والفالحية  املعدنية  ــام  اخل املــواد  تصدير  على 
خارج  تتواجد  اختراعها  ــراءة  ب ملدخالت  التركيبية  الصناعات 

احلدود الوطنية، انتزعت منها القيمة املضافة العالية مسبقا. 

هذا النوع من "االقتصاد التبعي" ال يطور القوى املنتجة  ويحتل 
القيم  "سلسلة  عن  الناجت  القيمة  فائض  منحنى  يف  الدنيا  املرتبة 

العاملية ".

االقتصاد التبعي حامله طبقة ريعية جشعة تخطط على املدى 
العاملية،  القيم  سلسلة  يف  املضافة  القيمة  من  جزء  جلني  القصير 
التخطيط  الــى  حاجة  يف  هو  املندمج  العلمي  البحث  أن  حني  يف 
قيمة  جني  بهدف  والبعيد  املتوسط  املستويني  على  االقتصادي 

مضافة عالية.

االقتصاد  لنمط  الالزمة  الريعية  الطبقة  من  يجعل  ما  هــذا   
عليه  يرتكز  الذي  املضافة،  القيمة  من  للجزء  محول  وكيل  التبعي 
"التراكم الداخلي"، نحو الدول التي هي متقدمة لكونها تعتمد على 

البحث العلمي املندمج. 

3 – اإلصالح الزراعي أساس البحث العلمي املندمج

البحث العلمي املندمج أساسه هو التراكم الداخلي. كل دول العالم 
اشتراكية ورأسمالية، دميقراطية وديكتاتورية التي وضعت لها أسس 
األرض.  من  الداخلي  التراكم  استخلصت  املندمج  العلمي  البحث 
القيمة.  فائض  تنتج  ال  انها  مبعنى  لها  قيمة  ال  عمل  بدون  األرض 
القيمة  فائض  من  بكثير  أقل  األرض  عن  الناجتة  القيمة  فائض 
التي تنتجها الصناعة التي يدخل فيها البحث العلمي املندمج. لكن 
الصناعة ال ميكن أن تصمد أمام املنافسة اخلارجية إذا لم تعط لها 
اإلصالح  يشكل  هنا  من  منتوجها.  لتطوير  الضرورية  الزمنية  املهلة 

الزراعي حجر الزاوية. 

امللكية  على  املبني  الــزراعــي  االصــالح  بــان  التأكيد  يجب  هنا 
أوال  واساسي،  ضروري  معني  سقف  وفق  اخلاصة  امللكية  أو  املشتركة 
للسكان  األساسية  الفالحية  ــواد  امل يف  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق 

قدرة  خلق  ثانيا  الداخلي"،  "التراكم  شــروط  لتحقيق  كمنطلق 
بداية  يف  وطنيا  املصنعة  املواد  من  األوفر  القسط  تستوعب  شرائية 
مسلسل التصنيع كي يتمكن قطاع الصناعة من الصمود ومن توفير 
يكتسب  جتعله  التي  املندمج،  العلمي  البحث  أساسا  ومنها  املقومات، 
االقتصاد  يطبعه  الــذي  الــدولــي  الصعيد  على  املنافسة  مقاومة 

الرأسمالي....

4 - البحث العلمي املندمج: مقارنة

على هذا املستوى سنقارن بلدنا املغرب بكوريا اجلنوبية، لكونهما 
كانا بلدين مستعمرين ومتقاربني على مستوى النمو حديثا، مبعنى 

قبل أقل من ستني سنة. 

فالحيا  قطاعا  املاضي  القرن  من  اخلمسينيات  يف  ورثت  كوريا 
االستعمار  مع  املتعاملون  عليه  يسيطر  عتيق  قسم  على  يعتمد 
الياباني من املالكني الكبار الذين يكترون أراضيهم للفالحني املعدمني 
طوره  عصري  وقسم  اإلنــتــاج،  ثلثي  معدل  الــى  يصل  قد  مبقابل 

االستعمار للفالحة التصديرية نحو اليابان.

 بعدها باشرت كوريا إصالحا زراعيا على مرحلتني: انتقل سقف 
 1950 سنة  هكتارات   3 الــى   1946 سنة  هكتارات   10 من  امللكية 

وحققت اكتفاءها الذاتي يف سنة 1970.

 بينما املغرب حافظ على املجال الفالحي املوروث عن االستعمار 
اإلدارية  والبورجوازية  والكومبرادور  الكبار  املالكون  استولى  حيث 
واألمنية والعسكرية على الضيعات العصرية للمعمرين وعلى مصادر 
القروض  مستحقات  من  املتكررة  اإلعــفــاءات  من  واستفادوا  املياه 
والدائمة للضرائب جتاه أبناك وخزينة الدولة ليستمروا يف مزاولة 
القوى  بينما  االستعمار،  عهد  عن  املوروثة  التصديرية  الفالحة   
لفالحة  تتعاطى  لكونها  معطلة  بقيت  الفالحني  جلماهير  املنتجة 

عتيقة معيشية، ذات قيمة مضافة منعدمة. 

وال  الصناعي  العهد  بعد  تلج  لم  اجلنوبية  كوريا   1965 سنة  يف 
ناجتها  كان  معدنية،  ثروات  من  املغرب  أرض  تكتنزه  ما  على  تتوفر 
الداخلي اخلام للفرد متقاربا مع  مثيله املغربي، يف حني توسع  الفرق 
دوالر   2200 ليفوق    2015 سنة  يف   دراماتيكي  بشكل  كوريا  لصالح 
امريكي. هذا كنتيجة للبحث العلمي املندمج الذي خططت له كوريا 
اعتمادا على "التراكم الداخلي" الذي وفر اإلصالح الزراعي شروطه 

املوضوعية. 

يف  الذاتي  اكتفاءها  حققت  كوريا  أن  نذكر   ،1970 سنة  يف    -
للعلوم  الكوري  "املعهد  أسست  عندها  الفالحية،  األساسية  املــواد 
وناجتها  نسمة  مليون   32 آنذاك  سكانها  تعداد  وكان  والتكنولوجيا" 

الداخلي 10 مليار دوالر 

-  يف سنة 1980 عدد سكان املغرب 20 مليون )أقل من ساكنة كوريا 
 21 يساوي  وطني  ناجت  على  ويتوفر  نسمة(  مليون   12 ب   1970 يف 
مليار دوالر )يفوق ماثله بكوريا يف 1970 ب 11 مليار دوالر(.  بداية 
27 سنة  الثمانينيات، التحق باملغرب املئات من الشباب معدل سنهم 
املختبرات  أرقى  من  التخصصات  مختلف  يف  الدكتوراه  على  حصلوا 
بفرنسا وبلجيكا وكندا وأمريكا كلهم حماس ومتشبعون يف معظمهم 
توظف  ان  البالد  بإمكان  كان  املغرب،  لطلبة  الوطني  االحتاد  بروح 

حماسهم خللق املعجزات يف مجال البحث لعلمي والتكنولوجي.

 لإلملام ابملوضوع بدقة نعود اىل كوراي مجددا :

-  ففي سنة 1972 وبفضل معهدها يف العلوم والتكنولوجيا صنعت 
الشرائية  القدرة  دور  يأتي  وهنا  باأللوان...  محلي  تلفاز  أول  كوريا 
الوطني كي يضمن  املنتوج  الزراعي يف ترويج  لها االصالح  التي مهد 
لدورة اإلنتاج االستمرارية ومهلة اكتساب املناعة والنجاعة باملقارنة 

مع املنتوج املماثل على املستوى الدولي.

عند  املنشطات  كشف  مــادة  املذكور  املعهد  وضــع   1988 سنة   -
بالعاصمة  السنة  لنفس  االوملبية  االلعاب  يف  واستعملت  الرياضيني 

سيول.

- سنة 2009 أصبح املعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا أول معهد 
عاملي ميتلك براءة اختراع سّبني-ترانزسطور الذي يدخل يف صناعة 
نفس  يف  لكوريا  الداخلي  الناجت  ووصل  اجلديدة،  املوصالت"  "اشبه 
السنة 902 مليار دوالر مبعنى 93 مرة ناجتها الداخلي يف سنة 1970 

حني إنشاء املعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا. 

حتصى  أصبحت  التي  الطاقات  هــذه  كــل  للمغرب  بالنسبة   -
العلمي  البحث  وأصبح  تهميشها  مت  التسعينات  نهاية  يف  بــاآلالف 
العلمية  امللتقيات  وتنظيم  الدكتوراه  وأسالك  املختبرات  وتأسيس 
باملائة.  مائة  طوعية  مسالة  االجنبية  للمختبرات  والسفريات 
املرتبة  يف   1994 سنة  املغرب  رتب  الطوعية  املبادرات  هذه  بفضل 
الدولية  املجالت  يف  املنشورة  العلمية  األبحاث  يخص  فيما  الثالثة 

املتخصصة بعد جنوب افريقيا ومصر الذين تعداد سكانهما أكثر.

من  العلمي  بالبحث  االهتمام  عن   2000 بدية  يف  الكالم  بدأ  ملا   
طرف الدوائر الرسمية تسرب الوهن الى اولئك األوائل وأصبح معدل 
شبابا  كانوا  الذين  الباحثني  االساتذة  اولئك  عند  سنة   55 السن 

أكفاء متحمسني ومعدل أعمارهم 27 سنة يف الثمانينيات ...  

ال  السن  معدل  كان  التسعينات  ففي  األعمار،  هرم  انقلب  هكذا 
يتجاوز 40 سنة عند 90 باملائة من األساتذة الباحثني يف سنة 2020 
انقلب الوضع حيث أصبحت 90 باملائة تفوق أعمارها 40 سنة.  هكذا 
وأصبحت  الثمانينات  منعرج  يف  التاريخ  مع  موعدها  بالدنا  فقدت 
حيث  مهولة....  بكيفية  تزداد  املتقدمة  الدول  وبني  بينها  املسافة 
الناجت الداخلي للمغرب لسنة 1980 الذي كان ضعف الناجت الداخلي 
الناجت  مــرات  بثمان  أقــل   2019 سنة  يف  أصبح   1970 سنة  لكوريا 
الداخلي لكوريا يف 2009 ، السنة التي اصبح فيها معهدها يف العلوم 
براءة  ميتلك  تأسيسه  على  فقط  سنة   40 مرور  وبعد  والتكنولوجيا 

االختراع يف إحدى املدخالت احلساسة يف التكنولوجيا احلديثة.

أميا  مرتبط  ببالدنا  العلمي  البحث  بتطوير  االهتمام  غياب  إن   
ب"الطبقة  أعــاله  صنفناها  التي  بورجوازيتنا  بطبيعة  ارتباط 

الريعية".

"املعهد  العريقة  املؤسسة  لكن  فالحي"  "بلد  املغرب  أن  يدعون   
يف  ومشرقا  مهما  دورا  لعب  الــذي  الــزراعــي")إنــرا(  للبحث  الوطني 
املغربية  املناطق  حسب  والتربة  تتناسب  التي  املختارة  البذور  إنتاج 
و   1985 الشركات األجنبية. ما بني  مت تهميشه وتوظيفه يف خدمة 
الطري  للقمح  اجليدة  املختارة  البذور  انواع  على  املعهد  حصل   1996
والقمح الصلب تتردد على ألسن الفالحني يف بداية كل موسم فالحي

 احلسني العنايت
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النقيضة  القوى  ومتثل  الكرمي  والعيش  األرض  أجل  من  تناضل 
الذي  العمالي-الفالحي  التحالف  وبناء  الكبار  األراضي  ملالكي 
كل  تضم  التي  الشعبية  الطبقات  جلبهة  الفقري  العمود  يشكل 
االمبريالية  هيمنة  من  املتضررة  الشعب  وشرائح  وفئات  طبقات 

االمريكية وااللغارشيات احمللية.
- بناء وتقوية اوسع جبهة إقليمية يف املنطقة ضد االمبريالية 

االمريكية.
العامل العريب واملغاريب:

- ال زالت االوضاع متوترة يف املنطقة العربية واملغاربية )حروب 
وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  ازمة  وسوريا،  وليبيا  اليمن  يف 
الشعب  ضد  أمبريالي-صهيوني  هجوم  لبنان،  يف  مستدمية 
الفلسطيني بهدف محو هويته وطرده من أرضه( يف ظل صعوبة 
االمبريالي  التدخل  بسبب  أساسا،  سياسية،  تسويات  إيجاد 
الفلسطيني، يف كل  الشعب  املنطقة. وقد هب  السافر يف  الغربي 
مناطق تواجده، ومقاومته الباسلة لالنتفاض ومواجهة الغطرسة 

الصهيونية. وعلى كل أحرار العالم دعم هذه القضية العادلة.
ورغم املوجة األولى، لم تتحسن أوضاع الطبقات الشعبية، بل 
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انطلقت املوجة الثانية من السيرورات الثورية من السودان ثم 
اجلزائر والعراق ولبنان. واستفادت من دروس املوجة األولى حيث 
ورفعت  واجلزائر  السودان  يف  النظام  رموز  رحيل  مع  تتوقف  لم 
شعار تغيير األنظمة السائدة. كما كانت الثورة يف السودان أكثر 

تنظيما وتوفرت على قيادة أدارت املعركة بحنكة كبيرة. 
السودان  يف  العسكرية  املؤسسة  بقوة  التغيير  اصطدم  وقد 
والعراق. وهي  لبنان  يف  املتجدر  الطائفي  وبالنظام  واجلزائر 

بعناية  دراستها  التغيير  قــوى  على  يجب  جسيمة  حتديات 
وإيجاد وسائل للجواب عليها.

أسبابها  دامــت  ما  ستستمر  السيرورات  هــذه  أن  واخلالصة 
يجب  ولذا  مستقبال.  ستنفجر  أين  وال  متى  نعرف  ال  مستمرة. 
أن نكون حريصني على استخالص الدروس منها وأن نظل يقضني 
القوى  ومبادرين لدعم نضال هذه الشعوب ولربط العالقات مع 
بالطبقة  االلتحام  إلــى  تسعى  التي  القوى  وخاصة  الفاعلة، 

العاملة وعموم الكادحني.
إفريقيا:

الــذي  االستعمار  مخلفات  على  اإلفريقية  الـــدول  تعيش 
قسم القارة اإلفريقية إلى دول دون األخذ بعني االعتبار هوية 
الشكلية،  االستقالالت  بعد  الباب  فتح  مما  ومكوناتها،  الشعوب 
إلى صراعات وحروب على احلدود وبني اإلثنيات خلفت الدمار. 

كما خلف االستعمار أنظمة تابعة له )االستعمار اجلديد(.
التبعية  التخلص من  اإلفريقية هو  الشعوب  أهم تطلعات  إن 
لإلمبريالية، ذلك أنها بعد أن عانت من العبودية وبعد استنزاف 
املباشر،  االستعمار  ظل  يف  طويلة،  لعقود  الطبيعية  خيراتها 
لإلمبريالية.  التبعية  نظام  إطــار  يف  استنزافها  اليوم  يستمر 
يف  إفريقيا  دول  من  عدد  يف  وطنية  صحوة  اآلن  نشاهد  ولذلك 

مواجهة التدخل االمبريالي الغربي.
لالمبريالية  مناهضة  جبهة  بناء  على  العمل  يجب  لذلك 
مناهضة  وأخــرى  إفريقيا  ــرب  وغ ــط  ووس شمال  يف  الفرنسية 

لالمبريالية البريطانية يف شرق وجنوب إفريقيا.
ما العمل؟

إما  املسئولة،  هي  الرأسمالية  بأن  العالم  يف  الوعي  يتطور 

بشكل مباشر أو غير مباشر، عن املآسي التي تعاني منها البشرية. 
ولذلك، فإن بناء أكبر قوة ضدها مسألة حاسمة. كيف ذلك :

- يجب، اآلن، تركيز الصراع ضد رأس رمحها، أي االمبريالية 
االمريكية.

- السعي إلى توحيد كل القوى املناهضة للراسمالية. ومبا أن 
حتتل  فإنها  للرأسمالية،  النقيض  الطبقة  هي  العاملة  الطبقة 
موقع الصدارة يف النضال ضدها. إن ذلك يطرح علينا املساهمة 
يف تأهيل وتقوية حركة الطبقة العاملة لتكون يف مستوى إجناز 
وتقوية  بناء  بواسطة  وذلك  اجلسيمة،  التاريخية  املهمة  هذه 
أحزابها ونقاباتها املستقلة عن البرجوازية وبناء متفصل سديد 
بينها وبني احلركات االجتماعية ومختلف أدوات الدفاع الذاتي 

للجماهير الشعبية وبناء جبهات الطبقات الشعبية.
حركات  وتوحيد  وتقوية  وحتصني  بناء  اجلنوب،  بلدان  يف   -

الفالحني من أجل األرض والعيش الكرمي.
من  إنطالقا  التي،  االجتماعية  احلركات  مع  اجلسور  بناء    -
أجل  من  أو  ــروب  احل ضد  النضال  الوجهات)  إحــدى  يف  نضالها 
تدمير  ضد  أو  العنصرية  ضد  أو  والرجل  املــرأة  بني  ما  املساواة 
البيئة...(، أصبحت مناهضة للرأسمالية وتطوير العمل والنضال 
باإللتحاق  إما  إلقناعها،  معها  نقاش  وخــوض  معها  املشتركني 

باحزاب الطبقة العاملة أو التحالف معها.
إمكانية  وهم  دحض  أجل  من  وسياسي  فكري  صراع  خوض   -
رغم  الرأسمالية،  ظل  يف  االجتماعية  احلركات  أهداف  حتقيق 
وبالتالي  للتراجع،  وقابلة  جزئية  مكاسب  حتقيقها  إمكانية 
أهمية توحيد احلركات االجتماعية ومتفصل نضالها مع نضال 

الطبقة العاملة. 

عدم  اجلامعية،  األحياء  )إغالق  بعد  عن  للتعليم  السلبية 
توفير  عــدم  املــؤســســات،  ــل  داخ الوقائية  الوسائل  توفير 
بعد.....(. باإلضافة  عن  التعليم  الذي يتطلبه  اللوجيسيك 
إلى عدم مرافقة األساتذة والطلبة الذين أصيبوا بالكوفيد.
جهوًدا  البيداغوجيني  الفاعلني  من  العديد  بذل  لقد   

التواصل  شبكات  خالل  من  األزمة  هذه  على  للتغلب  عديدة 
بهدف  املبادرات  من  العديد  والحظنا  املختلفة،  االجتماعي 
وكما  بعد.  عن  التعلم  من  االستفادة  على  الطلبة  مساعدة 
أن  املــرجــح  فمن  سابقة،  صحية  طــوارئ  ــاالت  ح يف  شوهد 
سيكون  اجلديد  كورونا  فيروس  بسبب  التعليم  اضطراب 
تأثيره على التعليم أكثر تدميًرا، وسترتفع ال محالة معدالت 
الهدر يف التعليم. فعلى الرغم من كون إغالق املؤسسات ميثل 
ملدة  إغالقها  فإن  االجتماعي،  التباعد  لفرض  منطقًيا  حاًل 
هشاشة.  األكثر  الطلبة  على  سلبي  تأثير  له  سيكون  طويلة 
املنزل، وقد ميثل  للتعلم يف  أقل  الطلبة لديهم فرص  فهؤالء 
اقتصادية على  أعباًء  املؤسسات  الذي يقضونه خارج  الوقت 

تكاليف  وحتمل  استعمال  يف  حتديات  ويواجهون  كاهلهم، 
املوسم  بدء  يف  التأخر  أدى  كما  بعد.  عن  التواصل  وسائل 
من  العديد  حياة  يف  كامل  اضــطــراب  حــدوث  إلــى  اجلامعي 

وأساتذتهم.  الطلبة 
الطلبة  حماس  على  اإلبقاء  األهمية،  البالغة  األمور  من 

معدالت  لكون  اجلامعية  مبؤسساتهم  وارتباطهم  للمشاركة 
م  الهدر مرتفعة جدًا يف بالدنا، ومن شأن انقطاعهم عن التعلُّ
ملدة طويلة أن يعمق املشكل. كما يجب االنتباه إلى أن الطالب 
لكنه  وحسب،  العلوم  لتعلم  اجلامعية  املؤسسة  إلى  يذهب  ال 
أقــرانــه،  مــع  ويتعامل  اجتماعية  عــالقــات  ليقيم  يذهب 
ويتعلم كيف يكون مواطنًا، ويطور من مهاراته االجتماعية. 
مرافق  مع  التواصل  على  احلفاظ  الضروري  من  فإنه  ولهذا، 
بالنسبة  تعتبر  ألنها  وسيلة  بأي  العالي  التعليم  مؤسسات 
املهارات  لتنمية  يؤهلهم  فضاء  والطلبة  الطالبات  جلميع 
اإلسهام  كيفية  حول  املزيد  م  وتعلُّ واحلياتية،  االجتماعية 

كمواطنني يف تطوير بالدهم ومجتمعهم. 

على  التركيز  موقعه،  ِمن  كلٌّ  اليوم،  جميعا  علينا  يتحتم 
العالي  التعليم  أزمــات  على  التغلب  وهي  أال  ــدة،  واح مهمة 
حاليًا،  نشهد  ما  مع  وتفاَقمت  تراكمت  التي  العلمي  والبحث 
يف  اليوم  املاثل  التحدي  ص  ويتلخَّ للجائحة.  والتصدي 
العالي  التعليم  على  اجلائحة  لهذه  السلبية  اآلثار  من  احلد 
التجربة  هــذه  من  واالســتــفــادة  أمكن،  ما  العلمي  والبحث 
الفاعلني  املنظومة بوتيرة أسرع، كما يجب على كل  لتحسني 
يف  أيضًا  يفكروا  أن  األزمة،  لهذه  التصدي  يف  يفكرون  مثلما 

كيفية اخلروج منها واملنظومة أقوى من ذي قبل.
من  سببته  ما  بكل  كورونا،  جائحة  تفشي  من  ونستخلص 
فهذا  البديهيات،  من  الكثير  يف  النظر  إعادة  ضرورة  املآسي، 
ال  أساسية:  حقيقة  أمام  العالم  وضع  قد  الشرس  الفيروس 
واألوبئة  األمــراض  مقاومة  مجال  يف  العلمي  للبحث  نهاية 
وتطوير طب نظم املناعة البشرية، إذ كلما تقدم الطب، كلما 
طورت الفيروسات نفسها. لذلك يجب تطوير البحث العلمي 
وتأهيل  اإلنسان  خدمة  هو  األسمى  هدفه  ويكون  باستمرار، 
اجلامعة العمومية للقيام مبهامها األساسية على أحسن وجه 
تشجيع  والعقالنية،  النقدي  الفكر  إشاعة  املعرفة،  )نشر 
كما  اجليد...(.  املعريف  والتكوين  واالبتكار  العلمي  البحث 
وجب حتسني األوضاع االجتماعية واملادية املزرية لألساتذة 
التربة  توفير  عدم  إن  ســواء.  حد  على  والطلبة  الباحثني 
ودفع  واملهندسني  واألطــبــاء  الباحثني  لألساتذة  املالئمة 
املردودية  على  سلبا  أثر  قد  الهجرة  إلى  منهم  كبير  عدد 
هذا  من  وللخروج  املــجــاالت.  شتى  يف  للجامعة  اإلبداعية 
شعبي  دميقراطي  تعليم  أجل  من  النضال  من  البد  الوضع 
يخدم  علمي  بحث  أجل  ومن  للجميع،  وموحد  جيد  عمومي 
إن  وازدهارها.  ومنوها  البالد  تطوير  يف  ويساهم  اإلنسانية 
جائحة كورونا بينت أن التخلي عن قطاعْي التعليم والصحة 

العموميني جرمية ضد اإلنسانية َيجُب التصدي لها.

تمتة مقال تحدايت التعلمي العايل والبحث العلمي يف ظل كوروان وما بعدها

امللف

تمتة مقال الرأمسالية تحل أزماهتا عىل حساب الشعوب 
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السياسة التعليمية باملغرب يف عهد الحامية الفرنسية: 

األسس واألهداف
احلماية،  مرحلة  حــدود  إلــى  باملغرب،  السائد  التعليم  كــان 
القراءة  وقواعد  القرآن  حتفيظ  على  يقوم  تقليديا  دينيا  تعليما 
استظهار  وبعد  والزوايا.  للمساجد  التابعة  الكتاتيب  يف  والكتابة 
الثانوية  املدرسة  ولوج  للتلميذ  يحق  شاقة،  مهمة  وهي  القرآن، 
جامعة  إلــى  األعــيــان  أبــنــاء  مــن  احملظوظون  ليصل  التقليدية، 
املهابة  يكسب  التعليم  هذا  وكان  يوسف.  ابن  جامعة  أو  القرويني 
احتلت  وعندما  املجتمع.  داخل  متميزة  مكانة  له  ويحقق  لصاحبه 
بني  ونشره  التعليم  عصرنة  مهمة  بــأداء  تذرعت  املغرب،  فرنسا 
صفوف املغاربة والقضاء على األمية لتبرير سياستها االستعمارية 
يف  حضارية  رسالة  تؤدي  وكأنها  الدولي  العام  الرأي  أمام  والظهور 
شريحة  تكوين  هو  الرئيس  هدفها  أن  والواقع،  املستعَمرة.  الدول 
املدى  على  وإعــداد  االستعماري،  املــشــروع  خلدمة  املتعلمني  من 
رحيله.  بعد  مصاحله  وترعى  املستعِمر  محل  حتل  نخبة  البعيد 
التعليمية  السياسة  أسس  عند  الوقوف  إلى  الورقة  هذه  يف  نهدف 
املعلنة وغير  وإبراز أهدافها  املغرب،  العامة يف  التي نهجتها اإلقامة 

املعلنة.

 أسس السياسة التعلميية يف املغرب يف عهد 
الحماية 

الذي  التعليمي  املشروع  ومساعدوه  ليوطي  اجلنرال  أخضع 
فبعد  والتصويب؛  التدقيق  من  للكثير  املغرب  يف  تطبيقه  ينبغي 
واالضطراب،  االرجتــال  طابع  عليها  غلب  التي  التجريب  مرحلة 
رفض  على  انبنى  وقد   .1920 من  ابتداء  املشروع  هذا  سيكتمل 
من  املــدرســة  جتريد  وعلى  ودمقرطته،  التعليم  توحيد  فكرة 
وتعدد  ز  التَميُّ يف  باحلق  االعتراف  وعلى  التنويرية،  وظيفتها 
صالح  مغرب  بناء  ليوطي،  تعبير  حسب  باإلمكان،  "إنه  احلضارات. 
جتنب  لقد  واإلسالمي")(.  املغربي  بالطابع  االحتفاظ  مع  وجميل 
هذا املشروع تكرار جتربة التوحيد يف اجلزائر وتونس التي كان من 
نتائجها إفراز بروليتارية فكرية مهمشة يسهل استقطابها من قبل 
واالستبداد.  لالستعمار  املناهضة  والثورية  التحررية  احلركات 
املدرسة  يجعل  أن  ذلك  شأن  من  ألن  التعليم؛  دمقرطة  تفادى  كما 
يعتمد  النخبة  إلى  "االنتماء  فيصبح  االجتماعي،  للترقي  وسيلة 
الذكاء والشواهد بعد أن كان يتحدد بالوالدة". مما يؤدي إلى فرز 
مستقبل  على  خطر  أكبر  البعيد  املدى  على  تشكل  وطنية  نخبة 

باملغرب. احلماية 
الوطني  الشعور  اتساع  أن  يدركون  االستعمار  ساسة  كان  لقد 
الطرق  عن  تَخّلوا  لذلك  الدميقراطي؛  املوحد  بالتعليم  يرتبط 
بالتجربة  واقـــتـــدوا  األم،  وطــنــهــم  يف  بــهــا  املــعــمــول  الــتــربــويــة 
واألعمال  الفكرية  التمارين  بني  تزاوج  التي  األجنلوسكسونية، 
املغربي  االبتدائي  التعليم  يتعدى  أال  على  اإلحلاح  مع  اليدوية، 
أم  كان  حضريا  بالوسط  ملتصقا  يكون  األشياء  يف  درس  "نطاق 
اليومية  احلياة  مشاكل  على  احلساب  درس  "ينصب  وأن  قرويا"، 
مادة  أمــا  فكري".  تنشيط  أو  جتريد  كل  عن  و"يبتعد  املــاديــة"، 
احلياة  مفردات  الصغار  تعلم  مبسطة  تلقن  "أن  فينبغي  الفرنسية، 
املنزلية والعملية ومتّرن الكبار على حترير رسالة إدارية أو جتارية 

واألخالق")(. اللياقة  مبادئ  جميعا  وتلقنهم 
العمومي  التعليم  مديرية  نهجت  األسس،  هذه  على  واعتماًدا 
التعليم يف  أنواع من  التمييز بني ثالثة  تعليمية تقوم على  سياسة 
اإلسالمي.  والتعليم  اإلسرائيلي  والتعليم  األوربي  التعليم  املغرب: 
البيداغوجي  التفكير  متفصل  نبرز  أن  املــقــام  هــذا  يف  ويهمنا 
للتعليم  االستعمار  ساسة  تخطيط  يف  السياسي  والهدف  التربوي 

اإلسالمي.

االستعماري التعلمي اإلسالمي واملرشوع   
لقد رأى منظرو االستعمار الفرنسي يف التعليم الوسيلة األمثل 
جميع  ِخذت  اتُّ لذلك،  االستعمار.  جذور  وغرس  النفوس  إلخضاع 
إلى وسيلة للتحرر. من  االحتياطات حتى ال ينقلب تعليم األهالي 
هذا املنطلق طالب ليوطي وفريقه أن يأخذ تعليم املغاربة املسلمني 
الفئات االجتماعية، حتى يظل كل واحد يف وسطه،  "يف احلسبان 
مخزنية  وأسر  وبورجوازيون  وصناع  فالحون  هناك  يوجد  فكما 
مدارس  وحضرية،  قروية  شعبية  مدارس  توجد  أن  يجب  كبرى، 
عليا  ومدارس  للبورجوازيني،  بالنسبة  األعيان  ألبناء  ابتدائية 

للنخبة  إسالمية  ثانويات  إلى  بسرعة  تتحول  أن  يجب  إسالمية، 
االستعمارية  التعليمية  السياسة  تفادت  لقد  االجتماعية")(. 
توحيد التعليم باملغرب حتى ال يؤدي إلى تغيير تراتبية املجتمع، 
ما  اجتماعية  شريحة  لكل  فَسّنت  لالضطراب.  وسيلة  فيكون 
عند  الصغير  الفالح  على  "سيكون  بحيث  التعليم،  من  يناسبها 
باملدينة  العامل  وابن  األرض،  إلى  يعود  أن  املدرسة  من  تخرجه 
يجب أن يصير عامال )...( ويجب على الطفل من وسط اجتماعي 
أكثر  أن يتلقى تعليما يتالءم مع وسطه ويبقيه فيه ويجعله  معني 
التعليم  تقسيم  مت  هكذا،  االجتماعي")(.  بــدوره  للقيام  كفاءة 
إلى  وأسند  راقي،  نظري  وتعليم  مهني  شعبي  تعليم  إلى  اإلسالمي 

كل واحد منهما حتقيق أهداف محددة.
الفقراء  جماهير  بأبناء  خــاص  املهني  الشعبي  التعليم  إن 
"بتنوع  ومتنوع  بــاألســاس،  وعملي  مهني  طابع  وذو  والكادحني 
اليدوية،  املهن  نحو  التعليم  يوجه  املدن  يف  االقتصادي؛  الوسط 
يف  أمــا  األهــلــي.  بالفن  اخلاصة  احلــرف  وإلــى  البناء  مهن  خاّصة 
البادية فيوجه التعليم نحو الفالحة )...( وأما يف املدن الشاطئية 
التعليم،  هذا  وعلى  واملالحة")(.  البحري  الصيد  نحو  فسيوجه 
مبادئ  "يف  ينحصر  أن  كلية،  شبه  بطريقة  بالفرنسية  يلقن  الذي 
القرآن")(.  لدروس  متواضعة  حصة  تخصيص  مع  العامة،  الثقافة 
وهدفه محصوٌر يف تكوين يد عاملة ذات خبرة محدودة الستغاللها 

الفرنسية.  االستعمارية  واملالحة  والفالحة  الصناعة  يف 
وتتكلف مدارس أبناء األعيان بتوفير تعليم نظري جيد ألبناء 
رجال املخزن والعلماء وكبار التجار الذين يتم انتقاؤهم بعناية من 
عاما  تكوينا  التعليم  من  النوع  هذا  يقدم  املراقبة.  سلطات  طرف 
بالعربية،  واألخالقية  الدينية  املواد  تدريس  يتم  حيث  مزدوجا؛ 
ج باحلصول على  العلوم )(، وُيتوَّ الفرنسية لتعليم باقي  وتخصص 
الثانويات  ولوج  حلاملها  تخول  التي  االبتدائية  الــدروس  شهادة 
اإلسالمية. إن هدف هذا التعليم هو تكوين نخبة من أبناء األعيان 

قادرة على مساعدة األوربيني يف التسيير اإلداري باملغرب. 
التعليم  من  النوع  هذا  ث  حُتــدِ وهي  احلماية  إدارة  كانت  لقد 
اآلن  يف  االجتماعي  والسياسي  البيداغوجي  البعد  تستحضر 
املوضوعية  لظروفهم  األعيان،  أبناء  يكون  فبيداغوجيا،  نفسه؛ 
املناسبة، أكثَر تيقظا ونباهة من أبناء العامة وأقَدرهم على متابعة 
يف  االجتماعي  السياسي  العامل  ويتجلى  التعليمي.  املسار  هذا 
املخزنية.استمالة وضمان تعاون األعيان الذين يطمحون إلى تعليم أبنائهم  الوظائف  يف  للعمل  يؤهلهم  ا  خاّصً تعليما 
إلى الفصل يف سكان  التي كانت تهدف  البربرية  وتبعا للسياسة 
حضاريا  فصال  البربري"  و"العنصر  العربي"  "العنصر  بني  املغرب 
باملدارس  أسمته  ما  إنشاء  على  احلماية  سلطات  أقدمت  شامال، 
يتكلمون  الذين  املغاربة  بالسكان  اخلاصة  البربرية  الفرنسية 
حددها  كما  البربرية،  الفرنسية  واملدرسة  األمازيغية.  باللهجات 
بربرية  احلياة  ومنط  بالتعليم  "فرنسية  مدرسٌة  مارتي،  جورج 
فال  بربر.  وتالمذتها  فرنسيون  معلموها  والتالميذ،  بالوسط 
أشكال  من  شكل  كل  بصرامة  سُيبعد  أجنبي؛  وسيط  ألي  وجــود 

للفقيه وكل مظهر إسالمي")(.  العربية وكل تدخل  تعليم 
وال يخفى أن الهدف من إقامة هذه املدارس هو تكوين جيل من 
بالتراث  ومتشبع  اإلسالمي  العربي  بالتراث  الصلة  مقطوع  املغاربة 
استيعاب  "لعملية  متهيدا  الغربية  احلضارية  والقيم  الفرنسي 
من  ذيال  باعتباره  لفرنسا  األبد  إلى  تابعا  وجعله  املغربي  الشعب 
البربري  الظهير  صدور  مع  أنه  غير  الغربية")(.  احلضارة  ذيول 
التخلي  فَتمَّ  البربرية،  السياسة  قاطبة  املغاربة  واجه   ،1930 سنة 
مدارس  بإنشاء  تعويضها  يتم  ولم  نهائي.  بشكل  املدارس  هذه  عن 
كثرتها  على  بالدنا  يف  اجلبلية  املناطق  بقيت  بل  بديلة،  أخــرى 
نوعه.  كان  كيفما  تعليم  كل  من  محرومة  سكانها  عدد  وارتفاع 
"باملدارس  يعرف  كان  فما  حــاال؛  أفضَل  القروي  العالم  يكن  ولم 
بها  يلتحق  أولية  صفوف  عن  "عبارة  قلتها  على  كانت  القروية" 
مستوى  دون  وهم  نهائيا  ويغادرونها  انتظام  بدون  األطفال  بعض 

بكثير")(. االبتدائية  الشهادة 
املشرق  وجامعات  مدارس  نحو  األعيان  أبناء  هجرة  ولتفادي 
من  ذلك  عن  ينجم  قد  وما  دراستهم  ملتابعة  أوربا  وحتى  العربي 
تشبع باحلس الوطني واألفكار التحررية، أّسست سلطات احلماية 

التالميذ  مراقبة  لضمان  الكبرى  املدن  يف  اإلسالمية  الثانويات 
سلطات  اتخذت  وقد  بتراثهم.  أكثر  مرتبطني  وجعلهم  وتوجيههم 
التعليمية  البرامج  إعداد  يف  الالزمة  االحتياطات  جميع  احلماية 
لهذه املؤسسات حتى تؤدي وظيفة دعم املشروع االستعماري. ذلك 
الذي وضعه بول مارتي لثانوية  التعليمي  البرنامج  ما يكشف عنه 
البدنية  التربية  دروس  على  كــان  فقد  بــفــاس؛  إدريــس  ــوالي  م
دروس  على  وكــان  العسكري،  بالتدريب  يوحي  ما  كل  تتجنب  أن 
احلضارات،  وتكامل  البشرية  األجناس  تعاون  على  تركز  أن  التاريخ 
املجاالت  إلــى  التطرق  تــاليف  وجــب  فرنسا  تاريخ  تدريس  وعند 
الدينية والفلسفية والسياسية وكل ما من شأنه أن يسهم يف تنوير 
فكر املتعلمني، وإبراز يف املقابل كل ما يوحي باخللود والشمولية يف 
أعمال  على  يركز  أن  الفرنسي  األدب  درس  وعلى  البشرية.  تاريخ 
القرن  أدب  ويطمس  والتوازن،  بالوضوح  املتسم  عشر  التاسع  القرن 
الالذعة)(.  بانتقاداته  الفاسيني  إعجاب  يثير  الذي  عشر  الثامن 
وباختصار، كان هذا البرنامج التعليمي يروم تكريس فكر التعايش 
كان  لقد  التحرري.  التنويري  الفكر  وإبعاد  احملتل  مع  والتعاون 
وتعويدهم  وعيهم  "وتعليب  املتعلمني  سلوك  قولبة  على  يعمل 

واالستسالم")(. واخلضوع  الطاعة 
إسالمية  عقلية  ذي  شباب  تكوين  هو  الثانويات  هذه  هدف  إن 
ومنفتح يف اآلن نفسه على احلضارة األوربية عبر تدريس "أدوات" 
وهي  واحملاسبة،  واجلغرافيا  والتاريخ  الطبيعة  وعلوم  الرياضيات 
وهو  األداتية.  وظيفتها  يف  محصورة  التاريخي  إطارها  من  منزوعة 
العربية  بني  كيفيا  وتفاوتا  مزمنة  ثقافية  "ازدواجية  أحدث  ما 
والفرنسية. فكان على العربية أن تنحصر يف دور اللغة الدالة على 
املاضي بينما رقيت اللغة الفرنسية إلى دور االنفتاح على احلضارة 
ولغة  تتعارض  العلمية  والعقالنية  املختبر  لغة  فكانت  الصناعية، 
الفرنسي  التفوق  ترسيخ  هو  االزدواجية  هذه  ومسعى  املتحف")(. 
بالنقص  "يشعرون  املغاربة  الشبان  وجعل  وحضارة،  وثقافة  لغة 
إزاء أنفسهم ولغتهم وثقافتهم، ووجودهم احلضاري، وربطهم بلغة 

إنه االستالب يف أفظع مظاهره")(.  آليا،  املستعمر وثقافته ربطا 
فإن  القرويني،  جامعة  بها  متر  كانت  التي  اخلانقة  األزمة  ورغم 
أساتذتها  ألن  متوت،  لن  بأنها  وعي  على  كانوا  االستعمار  ساسة 
جامعتهم  جتديد  ضــرورة  إلى  احلاجة  يستشعرون  فاس  وعلماء 
القيام  إلى  نبادر  أن  العتيدة وإصالحها؛ لذلك علينا، يقول مارتي، 
من  سيتم  التجديد،  بهذا  نحن  نقم  لم  إذا  ألننا  اإلصــالح،  بهذا 
احلماية  سيمكن  القرويني  جامعة  جتديد  إن   .)( وضدنا  خارجنا 
عائالت  من  املنحدرين  الطالب  بهؤالء  املغرب  يف  االحتفاظ  من 
املشرق  إلى  يهاجرون  تركهم  بدل  ومراقبتهم،  وتأطيرهم  مرموقة 
إلى  يعودون  ثم  هناك،  اإلسالمي  العالي  التعليم  عن  بحثا  العربي 
كانت  التي  اإلصــالح  وحركات  النهضة  بــرواد  تأثروا  وقد  املغرب 
لقد  واالستبداد.  االستعمار  ملقاومة  واملسلمني  العرب  تستنهض 
شكليا.  إصالحا  فأجرت  ــداث  األح الفرنسية  احلماية  استبقت 
تعمل  مبراكش..  يوسف  ابن  كلية  ومعها  القرويني  بقيت  "وهكذا 
وبنفس  قبل،  مــن  عرفته  ــذي  ال اإلطــار  نفس  يف  احلماية  عهد 

انحطاطها")(. أيام  الذي ساد فيها  املضمون 
 خامتة

تخطيطها  عند  حرصت،  قد  احلماية  سلطات  أن  واحلاصل 
الفكري،  والعمل  اليدوي  العمل  بني  الفصل  على  باملغرب،  للتعليم 
االجتماعي  ودورهــا  يتالءم  تعليم  اجتماعية  فئة  لكل  وتوفير 
مدربة،  عاملة  يد  تكوين  يف  التعليم  هدف  وحددت  سلفا.  احملدد 
بني  الوساطة  بدور  تقوم  األعيان  أبناء  من  مثقفة  نخبة  وإعداد 
االستعمارية  املرحلة  جتاوز  بعد  محله  وحتل  واملستعمر،  األهالي 
لإلمبريالية  البنيوية  التبعية  استمرارية  ن  فتؤمِّ املــبــاشــرة، 
الشعور  بعث  يف  متثل  آخر  وجه  هذا  التعليم  لسالح  لكن  الغربية. 
التعليم  بإصالح  املطالبة  موضوع  جعل  ويف  املغاربة  لدى  الوطني 
موضوعا مركزيا يف نضال الوطنيني واحلركة الوطنية. وقد شكلت 
أفكار ومطالب احلركة الوطنية أرضية ملشروع "املدرسة الوطنية"، 
القوى  جميع  يدعو  ا  ملّحً مطلبا  اآلن،  حلد  يظل،  الذي  املشروع 
أجل  من  للنضال  التكتل  إلى  والوطنية  والدميقراطية  التقدمية 

ومجانية.  جيدة  دميقراطية  موحدة  عمومية  وطنية  مدرسة 

احلسن الهاللي
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واقع التعليم العايل وسبل الدفاع عن املدرسة العمومية

ملمارسة  خصبا  مجاال  باملغرب  التعليم  قطاع  يشكل 
تختلف  ــراف  أطـ لــتــواجــد  نــظــرا  اإليــديــولــوجــي  ــراع  ــص ال
ــرى  ــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخ مــشــاربــهــا اإليــديــولــوجــيــة م
التعليم  قطاع  لتخريب  النيوليبرالية  السياسات  لتعاقب 
الدوائر  ــالءات  إلم امتثاال  العمومي،  التعليم  وخوصصة 
املنظمة  و  العاملي  البنك  الدولي،  النقد  صندوق  اإلمبريالية 

تسليط   املقال   هذا  خالل  من  وسنحاول  للتجارة.  العاملية 
على  الوقوف  و  باملغرب  العالي  التعليم  واقــع  على  الضوء 
السنوات  يف  أجرأتها  الدولة  حاولت  التي  املخططات  أهم 

األخيرة. 
على  املخزني  الهجوم  اشتداد  األخيرة  السنوات  شهدت 
 2015 اإلستراتيجية  للرؤية  تنزيليه  عبر  العالي  التعليم 
وتشجيع  التعليم  مجانية  ضرب  باألساس  تروم  التي   2030 ـ
للرأسمال يف االستثمار  املجال  التعليم اخلصوصي، عبر فتح 
محض  اإلمبريالية  املؤسسات  تعتبره  الذي  القطاع  هذا  يف 
مقاولة مدرة لألرباح والتعليم سلعة تباع و تشترى. ويف هذا 

مبنظومة  يتعلق  الذي   17 51ـ اإلطار  قانون  يأتي  السياق 
القانون  هــذا  بنود  خــالل  من  ويبدو  والتكوين،  التربية 
منظومة  استراتيجية  مبــوجــبــه  الــدولــة   حتــدد  الـــذي 
الــســنــوات  ــالل  خ  ، العلمي  والــبــحــث  والــتــكــويــن  الــتــربــيــة 
سوف  اخلطيرة،  مضامينه  تفكيك  من  وانطالقا   ، القادمة 
إنتاج  إعــادة  من  مبزيد  القادمة  األجيال  مستقبل  يرهن 

كما  التطور،  بفرملة  تتسم  التي  التقليدية  البنيات  نفس 
تتكتف  لم  إذا   ، ببالدنا  االستبداد  متديد  على  ستعمل 
مشروع  على  والنضال  إسقاطه  أجل  من  احلية  اجلهود  كل 
بصفة  والقطع  التخلف  عقود  بتجاوز  يسمح  جديد  تربوي 
االقتصاد  بعجلة  املرتبطة  التنمية  مناذج  جميع  مع  نهائية 

النيولبرالي. النموذج  خاص  وبشكل  العاملي  الرأسمالي 
كبديل  بعد  عن  التعليم  تنزيل  املاضي  املوسم  وشهد 
كافة  وإغــالق  العمومية  اجلامعات  يف  احلضوري  للتعليم 
يف  هــذا  الطلبة،  وجــه  يف  اجلامعية  واألحــيــاء  اجلامعات 
لــقــد اتصف  كــورونــا،  بــانــتــشــار جــائــحــة  اتــســمــت  ــروف  ظـ

باالنفرادية   بعد  عن  التعليم  لتجربة  ــوزاري  ال التدبير 
واألدلة  تقنوية،  أداتية  رؤية  وبسيادة  القرارات  اتخاذ  يف 
هذه  به  منيت  الذريع  بالفشل  الضمني  القرار  من  ذلك  على 
عملية  يف  احلضورية  الدروس  على  االقتصار  عبر  التجربة 
االختياري  بالوضع  باالكتفاء  أو  التقومي/االمتحانات، 
بدارسة  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل  قام  وقد  للدروس. 
حيث  اجلوانب،  من  مجموعة  شملت  بعد  عن  التعليم  حول 
العام  صيف  يف  بها  قام  التي  الدراسة  هاته  نتائج  خلصت 
العالي  التعليم  مؤسسات  يف  بعد  عن  التعليم  بأن  املنصرم 
املنهجي  املستوى  على  كبير  خلل  مــن  يعاني  املــغــرب،  يف 
ينتظرها  التي  األهداف  حتقيق  على  قادر  غير  منه  يجعل 
كبير  بشكل  االعتماد  أن  الدراسة،  وأظهرت  منه.   الطلبة 
يعتمد  يجعله  دروس  وملخصات  مكتوبة  دروس  نشر  على 
ليس  والتعلم  التعليم  أن  معتبرة  متخلفة،  بيداغوجيا  على 

الطلبة. عقول  يف  للمعلومات  جامد  حشو  مجرد 
يف  بتنزيله  الدولة  ستقوم  الذي  البكالوريوس  ويعتبر 
حيث  التعليم  لقطاع  أخــرى  ضربة  القادم  املوسم  بداية 
وإفراغه  الشغل،  بسوق  التعليم  هذا  ورهن  توجيه  سيتم 
و يف  الشغل  العلمي وجعله تقنيا يف خدمة سوق  من محتواه 
تام ألي فعل نضالي  الرأسمالية ككل.  هذا يف غياب  خدمة 

القطاع. هذا  على  املستمر  الهجوم  لهذا  للتصدي 
اليسار  طلبة  فصيل  طــرحــه  طــاملــا  الـــذي  املــوقــف  إن 
بشكل  نفسه  يطرح  املاضية  السنوات  غضون  يف  التقدمي 
السبيل  هو  الطالبية  النضاالت  وتنظيم  توحيد  هو  أال  آني 
هذا  للطلبة  واملعنوية  املادية  املكتسبات  لتحصني  الوحيد 
بعد  عن  التعليم  من  موقفنا  أخــرى  جهة  ومــن  جهة،  من 
أهمها   إعتبارات  عــدة  على  التعليم  هــذا  برفض  القاضي 
مجانية  ضرب  إلى  الرامية  الطبقية  السياسات  يكثف  أنه 
وملواجهة  خوصصتها.  بهدف  اجلامعة  وتفكيك  التعليم 
التي  الوطنية  املعركة  شعار  طرحنا  لطاملا  السياسات  هذه 
الطلبة  وكافة  الدميقراطي  التوجه  أطــراف  فيها  تتوحد 

اجلامعة. على  الغيورين  واملناضلني 

ادم الروبي

واترك   ، الصندوق  فى  املسجى  الــورد  بني  خلسة  »"ساهرب 
والزكام  املفاصل  واوجــاع  الطبخ  عن  العزاء  وخراريف   ، اجلنازة 
وساجرى   ، احملتقنة  والــروائــح  الــداخــالت  االخــريــات  ومراقبة 
البيت  سارتب   ، طيبة  عشاء  وجبة  ساطهو   ، بيتى  الى  كغزالة 
واشعل الشموع ، وانتظر عودتكم فى الشرفة كالعادة ، اجلس مع 
فنجان امليرمية ، ارقب مرج ابن عامر ، واقول هذة احلياة جميلة 
، واملوت كالتاريخ فصل مزيف" ، كانت هذه العبارة آخر ما كتبته 
رمي بنا ، قبل ان متر روحها الطاهرة بني الغيوم بدون اجنحة ، 
حتى تنتهي احلرب ، لكننى على ثقة من عودتها الينا .. وحني 
نسالها محتارين : "اين ُكنتى" ، ستقول مرحة : " كنت العب مع 

الغيوم"
والن "رمي " فراشة ، ومتى كان عمر اجلناح اال قصير ، لكنة 
نهاية  بدايتها  ذكريات  مجرة  بفضاء  ســارح  صــارخ  جناح  كان 
، فلم تكن  "ريتا" فراشة  ، والن  ممتدة بحبل طويل من االهات 
اال جناح نبع من قلب حلم رعد من عني احدى الغيمات ، وسرى 
اشتياق روت ظمة رعشة جارحة فى وريد دمعة سارحة  زخات 
يكن  فلم   ، فراشة   " "رمي  والن   ، ــزان  االح مضجع  من  انتفضت 
جناحها اال نبض نازف من قلب الوريد ، والن "ريتا" فراشة ، كأن 

جرحها نبض قائم يف االلم ، حنني يحاور االشتياق بعمق ، حزن 
 ، النسيان  يستحق   ، هواك  يف  الشيئ   .. الدموع  ينبوع  يف  نائم 

"رمي " الفقد ثقيل
 وافت املنية فجر اليوم السبت املوافق 24 مارس/آذار ، الفنانة 
الفلسطينية امللتزمة رمي البنا ، يف العاصمة األملانية برلني ، بعد 
حيث    ، اعوام  تسعة  اكثرمن  الى  امتد   ، املرض  مع  طويل  صراع 
اصيبت مبرض السرطان عام 2009، وما لبثت وان  تعافت منه ، 
الصوتي األيسر، ما اضطرها إلى التوقف عن الغناء.عام 2009.حتى أصيبت به مرة ثانية عام 2015 ، مسبًبا لها شلاًل يف الوتر 
الناصرة  ابنة مدينة  البنا   الفلسطنية رمي  الفنانة  من أسرة مثقفة ، فهى ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة الصباغ.وتنحدر 
التحاقها  إلــى  والغناء  باملوسيقى  اهتمامها  البنا  رمي  قــاد 
 1991 عام  وتخرجت   ، موسكو  يف  للموسيقى  العالي  باملعهد 
وقيادة  احلديث  الغناء  خاللها  درست  أكادميية  سنوات   6 املجموعات املوسيقية.بعد 
نسج  يف  وبــدات   ، الوطن  عن  يوما  "البنا"  بوصلة  حتيد  لم 
قصائد تبحث عن هموم الوطن وآالمهم، فباتت اغانيها متنفسا 

صقل  يف  ساهم  إنه  بل  واملسحوقني،  والفقراء  املقهورين  ملاليني 
شخصية الفلسطينى الثائر الرافض للظلم واالستبداد. 

و”مواسم  “جفرا”  أشهرها  ألــبــومــات  عشرة  البنا  ولــرمي 
لألسرى  أهدته  الذي  الروح”  و”مرايا  نيسان”  و”نّوار  يف السجون الصهيونية.البنفسج” 
البنا  الفلسطينية رمي  الثقافة  وزارة  اختارت   2016 عام  ويف 
شخصية العام الثقافية، وكانت قد فازت بجائزة ابن رشد للفكر 
إيطاليا  يف  السالم  سفيرة  لقب  على  وحصلت   ،2013 عام  عام 1994، ويف عام 2000 فازت بجائزة فلسطني للغناء.احلر 
حسابها  عبر  الصباغ  زهيرة  الشاعرة  والدتها  نعتها  وقــد 
: "رحلت  ، قائلة  التواصل االجتماعى "فيس بوك"   على موقع 
غزالتي البيضاء ، خلعت عنها ثوب السقام ، ورحلت ، لكنها تركت 
لنا ابتسامتها ، تضيء وجهها اجلميل، تبدد حلكة الفراق"»وفى 
النهاية يا رمي .. كنت أمل أن يكون الوداع ساعة ال أكون ، كنت آمل 
أن ترحل الفراشات يوم أكون بعيدا ، كنت آمل أن تغادرنا األحباء 
، وكم من شئ ، أريد منه أن أتداري ، لكن ، ال مفر من الدموع«.يوم أكون على سفر ، كنت آمل كثيرًا ، ألن العني الدامعة تبكينى 

عيون الزعرت تفيض دمعا عىل فراق من كانت تسقية الحب كل صباح .. 
ايهاب القسطاوىوداعا ريم بنا
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التعليم املتميز، أحد رهانات املرشوع الثوري املتواصل يف كوبا

الكوبية  الثورة  حققتها  التي  البارزة  ــازات  اإلجن بني  من 
مت  الــتــي  املتوالية  التعليمية  للسياسات  املبهرة  النتائج 
العسكري  بالنظام  اإلطاحة  منذ  استعجالي  بشكل  رسمها 
للتطوير  تخضع  أن  قبل  لباتيستا،  املتخلف  االستبدادي 
ملراحل  املستمر  التقييم  على  وبناء  املمارسة  من  انطالقا 

التنفيذ...
العمل   ،1959 ــورة  ث قيادة  قـــرارات  ــى  أول من  كانت  حيث 
تربوي  نظام  وإنشاء  التعليمية،  املؤسسات  جميع  تأميم  على 

مع  بالكامل،  الثورة  حكومة  وتديره  عليه  تشرف  تعليمي 
وال  لذلك  الــالزمــة  واملــاديــة  البشرية  االمكانيات  تسخير 
امليزانيات  كل  يف  عالية  بأولوية  حتظى  التعليم  نفقات  تزال 
السيء  االقتصادي  الوضع  رغم  الكوبية  للحكومة  السنوية 
وسيادة  برلني  جدار  انهيار  إثر  تفاقم  والذي  احلصار  بسبب 

القطبية األحادية.
كوبا  يف  والكتابة  القراءة  معرفة  معدل  كان  الثورة،  فقبل 
يحضون  فقط  املــدن  أطفال  نصف  وكــان   ،36% يتجاوز  ال 
بفرص التعليم االبتدائي، ولم تكن املدارس يف متناول الفقراء 
الكوبيني، مما أدى إلى انخفاض معدل اإلملام بالقراءة والكتابة 
وسط  التعليم  يكن  لم  كما  باملدن.  مقارنة  الريفية  املناطق  يف 
بأولوية يف  1959 يحضى  الكادحني قبل عام  الفقراء وعموم 
داخل  األمية  وسادت  التبعي،  الديكتاتوري  النظام  سياسات 
تزيد  الذين  الكوبيني  من  كبيرة  نسبة  كانت  حيث  املجتمع 
أعمارهم عن 15 عاًما أميون و٪60 من الساكنة شبه أميني ألن 
العديد من الكوبيني الريفيني حرموا من مواصلة التعليم بعد 
الصف الثالث إبتدائي. وبحلول أوائل القرن العشرين تقلصت 
التي  اجلبارة  اجلهود  بفضل   3% من  أقل  إلى  النسبة  هذه 
بدلتها قيادة الثورة يف مجال مكافحة األمية وتعميم التعليم 

على كل اخلارطة الوطنية.
الثورة وضعت احلكومة اجلديدة خطة  مباشرة بعد جناح 
والتعميم  املجانية  على  مبنية  التعليم  نظام  بناء  إلعــادة 
واجلودة. حيث مت وضع خمسة أهداف رئيسية ومت تطبيقها 
األطفال  جميع  يتمكن  كي  كوبا  يف  التعليمي  النظام  لتأطير 
دون متييز من الولوج للمدارس... بفضل سياسة إعادة الهيكلة 
املدارس  وتعميم  لتطوير  االستعجالية  اخلطة  التي تضمنتها 
باملدن واألرياف دون متييز، وبذلك متكن جل األطفال الذين 
التعلم بعد توفير  يعيشون يف مناطق ريفية بعيدة من فرص 

االمكانيات البشرية والتجهيزات يف زمن قياسي.
إلى  للذهاب  واملتطوعني  بالطالب  االستعانة  مت  كما 
املعلومات  وتقدمي  القراءة  الناس  لتعليم  الريفية  املناطق 

الثقايف  التأطير  مع  اجلديدة  الكوبية  السياسة  عن  املبسطة 
أصبحت  التي  الريفية  املرأة  على  التركيز  مع  واإليديولوجي. 
تتلقى تعليًما وتدريًبا وظيفًيا إذا رغبت احلصول عليه بشكل 
اختياري، مما سمح لها بالعمل خارج مجال الزراعة. وبالنسبة 
للنساء العامالت يف الدعارة يف املدن، أنشأت احلكومة اجلديدة 
برامج إلعادة تعليمهن وتربيتهن على احلفاض على كرامتهن 
والقضاء على  الدعارة يف كوبا  وحرمتهن اجلسدية، ومت قمع 
ولكن  منفصلة  برامج  إنشاء  مت  كما   .1961 عام  منذ  الظاهرة 

مماثلة للخادمات بالبيوت، حيث توفر لهن التعليم والتدريب 
و مما  املجانية  النهارية  الرعاية  إلى جنب مع  الوظيفي جنًبا 
تقدمي  ومت  حياتها.  بناء  إلعــادة  كاملة  فرصة  للمرأة  أتــاح 
للنساء  العقلية  الصحة  على  التركيز  مع  الصحية  الرعاية 
أماكن  يف  السابق  يف  لالضطهاد  يتعرضن  كن  الالئي  الكوبيات 

العمل.
وبحلول عام 2000، أصبح ٪97 من الكوبيني الذين تتراوح 
والكتابة.  القراءة  من  متمكنني  عاًما  و24   15 بني  أعمارهم 
خاصة  والكوبيني  للكوبيات  األمية  محو  برامج  تكون  وبذلك 
وضع  لهم  حققت  قــد  الــثــورة  فجر  منذ  املعتمدة  الفقراء 

اجتماعي أفضل باملجتمع وبني شعوب العالم.
الكوبي  الشعب  على  املفروض  الغاشم  اإلمبريالي  احلصار 
جميع  على  السلبية  اآلثــار  من  العديد  له  كان  عقود  طيلة 
أن  غير  للشعب،  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  مناحي 
والتعاطي  الكوبي  الشيوعي  احلــزب  وحــزم  القيادة  حنكة 
الصارم مع القرارات الصادرة عن هياكله التنظيمية مع املتابعة 
من  احلد  من  املجتمع  مكنت  التنفيذ،  مراحل  خالل  واملراقبة 
للمواطنات  وعزة  بكرامة  العيش  شروط  لتوفير  اآلثار  تلك 
اإلنسانية  القيم  زرع  مع  لإلمبريالية،  املناهضني  واملواطنني 
القضية  ضمنها  من  العادلة  القضايا  نصرة  على  والتربية 
قوية  كوبا  تكون  لكي  أنه  القادة  يعتقد  حيث  الفلسطينبة، 
ولكي يكون املواطنات واملواطنون مشاركني نشطني يف املجتمع، 

يجب أن يكونوا متعلمني وملمني بالتطورات احمليطة.
وبذلك أصبحت جودة التعليم الكوبي مشهود لها بالعديد 
من احملافل، حيث أفادت دراسة يف عام 1998 من قبل اليونسكو 
فقد  التعليمي.  التحصيل  من  عال  مستوى  لهم  الكوبيني  أن 
نقطة،   350 الكوبيني  والرابع  الثالث  الصفني  تالمذة  سجل 
املهارات  اختبارات  يف  اإلقليمي  املعدل  فوق  نقطة   100 أي 
التحصيل  أن  إلى  التقرير  وأشار  والرياضيات.  للغة  األساسية 
أعلى  كــان  كوبا  يف  الطالب  من  األدنــى  للنصف  االختبار  يف 
الطالب  من  العلوي  للنصف  االختبار  يف  التحصيل  من  بكثير 
مجموعة  يف  األخــرى  واجلنوبية  الوسطى  أمريكا  بلدان  يف 

الدراسة.
مثيرة  كانت  اليونسكو  بها   قامت  التي  الــدراســة  هــذه 
لإلعجاب بشكل خاص، ألنه وألول مرة وافقت جميع البلدان 
إجراء  مت  كما  مسبًقا.  واإلجراءات  املؤشرات  على  الدراسة  يف 
التنمية  على  وتأثيره  االقتصادي،  الكساد  ذروة  يف  الدراسة 
البلدان يف  يف كوبا بسبب احلصار. فكوبا هي واحدة من أفقر 
تقود  تزال  ال  ذلك  ومع  األساسية  املوارد  إلى  وتفتقر  املنطقة 
االختبارات  حيث  من  االبتدائي  التعليم  يف  الالتينية  أمريكا 

املعيارية.
املستمرة  والعقوبات  نسبًيا  السيئ  االقتصاد  حقائق 
أكثر  الكوبيني  إجنــازات  يجعل  التجارة  على  األجــل  طويلة 
إثارة لإلعجاب، على مدار األربعني عاًما املاضية، ألن التعليم 
أولوية قصوى للحزب واحلكومة الكوبية. حيث حتتفظ كوبا 
األكثر  كجيرانها  التعليم  على  العام  اإلنفاق  مقدار  بضعف 

ثراًء، بنسبة ٪10 من الناجت القومي اإلجمالي.
خالل  من  كذلك  كوبا  يف  التعليم  أهمية  مــدى  تظهر 
 ،1 إلى   12 يف  املعلم  إلى  الطالب  عدد  نسبة  على  احلفاظ 
الالتينية.  أمريكا  متوسط  من  النصف  من  يقرب  ما  وهو 
كوبا  يف  الشباب  بني  األمية  معدل  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بلدان  جميع  يف  له  مثيل  ال  رقم  وهو  الصفر،  من  يقترب 
أمريكا الالتينية األخرى. املدارس الكوبية مندمجة بشكل 
املجتمع  يف  للغاية  نشيطون  واملعلمون  املجتمع.  مع  وثيق 
قوية  عالقات  ويبنون  مدارسهم،  خارج  حتى  األطفال  مع 
التعلم. مبدأ تكافؤ  أولياء األمور واألسر لتعزيز عملية  مع 
الطالب  جلميع  اجلودة  عالي  تعليم  على  للحصول  الفرص 
هو أحد العوامل الرئيسية التي توضح أن النجاح التعليمي 
الكوبي ليس معجزة أو حادث، ولكنه نتيجة سنوات عديدة 

من اجلهود وااللتزامات املتضافرة، الذي أجنزته الثورة.
املجتمع  آثار عظيمة على  له  التعليم  هذا االستثمار يف 
واحمليط والنموذج الذي يقدمه القطاع الصحي من خدمات 
تعم كافة القارات والدول الفقيرة منها واملتقدمة وأصبحت 
بها  تقوم  التي  اإلجنازات  بفضل  الطبية  األوساط  حديث 
الفرق الطبية الكوبية والتي ليس آخرها الدور الذي قامت 

به يف األزمة الوبائية احلالية.

عبد الواحد ناجم

وبذلك أصبحت 
جودة التعلمي الكويب 
مهشود لها ابلعديد 
من املحافل، حيث 
أفادت دراسة يف 

عام 1998 من 
اليونسكو  قبل 

أن الكوبيني لهم 
مستوى عال من 

التعلميي التحصيل 
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

املصيرية  القضايا  بجانب  الــوقــوف  املثقفني  جــل  دأب 
اناس  او  األمم  من  وســواهــم  بشعوبهم  األمــر  تعلق  ــواء  .س
ضد  يتخندقون  وكامي  سارتر  جند  األذى.وهكذا  حلقهم 
للشارع  ونــزولــه  وســارتــر  فرنسا.  وطنهم  غــزت  ملا  النازية 
فوكو.واجنيال  1968.ومشيل  الطالبية  ماي  انتفاضة  يف 
ماسي  عــن  دفــاعــا  وسجنها  وصمودها  األمريكية  ديفس 
فرانتز  فيتنام.والطبيب  عــن  والــدفــاع  بامريكا.  الــســود 
ننسى  اجلـــزائـــر.وال  حتــريــر  ــرب  ح يف  ومساهمته  فــانــون 
اليهودي  االمريكي  اللسانيات  وعالم  الفيلسوف  الفلسطينية.مواقف  القضية  ومساندته  تشومسكي  نعوم 
ــدم  .وع مــغــاربــة  مثقفني  خــفــوت  هــو  اآلن  املــؤســف  لكن 
تــدور رحــاهــا بني  الــتــي  اكــتــراثــهــم مبــا يــجــري مــن احلــرب 
الفلسطينيني. على  والعدوان  الغاضب  الصهيوني  الكيان 
من  قامات  تهب  التي  الوقت  املطبق.يف  الصمت  هــذا  ملــاذا 
القومي  بتالوينها  القضية.ونخبتنا  ملناصرة  االمصار  كل 
سباتها.يف  يف  تغط  والسلفي  والفركوفوني  واالمــازيــغــي 

طرف  من  امليادين  يف  خفاقا  الفلسطيني  العلم  يسطع  حني 
والصحافة  والــكــاريــكــاتــور  والسينما  الــريــاضــة  يف  ــوم  ح.جن ملسر ا و
كانت  .هل  يءست  .هل  بالصمت  نخبتنا  الذت  ملاذا  ياترى 
الضيقة  مصاحلها  غلبت  هل  تطبيع  تزييف  او  وهم  ضحية 
متعددة. مسميات  حتت  التطبيع  مع  اساقت  هل  االنانية؟ 
االكادميي؟   العلمي  البحث  يافطة  حتت  او  رياضية  سواء 

القضية  ومــســانــدة  مــنــاهــضــة  كــانــت  الــقــريــب  بــاالمــس   
بورجوازية  لطبقة  جتل  هي  انها  سلمنا  الفلسطينية.واذا 
خط  مــع  الــشــرق  يف  دريــعــا  فشال  مشروعها  فشل  صغيرة 
او  الناصرية  نسختها  يف  الغاشم.سواء  الكيان  مع  التماس 
الدولة  وال  الوحدة  حققت  هي  الطائفية..فال  او  البعثية 
من  حتررت  او  فلسطني  حررت  او  الدميوقراطية  أو  الوطنية 
مثقفون  رحمها  من  يخرج  ان  ميكن  االمبريالية.هل  ربقة 
املسترسل. الصراع  معمعان  الغرامشي.يف  باملعنى  عضويون 
التصالح  لقصيدة  االستظهار  وغــدا  اليوم  احوجنا  ما 
درويش  الباكية.ومالحم  النواب  مظفر  دنقل.واشعار  المل 
بيته  إلى  كنفاني  غسان  امريكا.وعودة  طاعون  ومغالبة 
بأننا  يبشرنا  الـــذي  لــفــيــروز  املــالئــكــي  منه.بــحــيــفــا.والــصــوت  الهمجية  االقدام  ونكنس  القدس  يف  سنصلي 

تتصارع  عندما  عظيمة  أمل  خيبة 
ــام مــصــالــح  ــ ــح األشـــخـــاص أمـ ــال ــص م
الشعوب! وخيبات فادحة حني تختزل 
ونهج  خارجيا  التسييس  يف  العروبة 

داخليا. والعسكرية  العنف  سبيل 

لــم يــكــن لــنــا يف هــذا الــوطــن ســوى 
عن  بعيدين  عشنا  ولــكــم  ــالم،  ــ األح
متثلنا  ال  ذوات  نسكن  كأننا  أرواحــنــا 
ونــخــبــط خــبــط عـــشـــواء بــحــثــا عن 
)روبيني(  أو  الضوء،  إلشعال  )نكاصة( 

املاء! ليخرج 

من  بقي  ما  لفح  يف  استمرارنا  ومــع 
من  عال  ما  وارتداء  احلرية،  أوكسجني 
تعرف  حياتنا  بــدأت  الكرامة،  أسمال 
فيها  احلياة  تغذو  حادة!  منعطفات 
على  االنغالق  نحو  يتجه  نفق  مجرد 
وهج نقطة من وميض تومض وتسكتني 

حسب أهواء )مافيا( الوطن!

ــم  وبـــني كــبــح نــفــس األحـــــرار، ورج
ماء  لنا  كان  األقطار!  كل  يف  القدوات 
هيبتنا  يحفظ  ألفق  به  نتطلع   ، وجه 
وطن  على  وأسفاه  لكن  هويتنا،  ويقر 
العليا  القيم  تدمير  على  يعيش  أصبح 
تناقض  ــور  صـ أجـــل  ــن  م لــإلنــســانــيــة 

واملبدأ! والوطنية  الهوية 

ــان مــن أحــالمــنــا مــثــال، لــو نــدرس  ك
يقف  كيف  االســتــعــداد،  سبيل  على 
تعلو  وكيف  دبابة؟  أمام  بحجر  طفل 
البسامة؟   املعتقلني  وجوه  االبتسامة 
وملاذا نحفر يف ذاوت الشعوب أن النصر 
الركوع  بني  الفرق  ومــا  القيامة؟  يــوم 

لغير اهلل واالستقامة؟

نغرس  والوضوح،  اإلجابة  بدل  لكن 
يف  ونستمر  كالنعامة،  الرمال  يف  رأسنا 
البحث عن تفاهات جتعل اخلطأ ميشي 
عن  يتوارى  والصحيح  الصواب،  مشية 

األنظار كأنه جرم أو يزيد!

غزة  تصنعها  التي  الكفاح  صور  ولعل 
جيوش  تعجز عنها  الفصائل  وبندقية 
العرب مجتمعة! وال غرابة أن نقول إن 
شعوب  أجل  من  العرب  حكام  جيوش 
أجل  مــن  ولكن  حلمايتهم  ال  الــعــرب! 

حماية احلكام من شعوبهم ذاتها! 

تــســاقــط  نــتــضــامــن يف ظـــل  ــف  ــي ك
من  غيره؟  يبنيه  ال  الــذي  اهلل  بناء 
سقط!؟  إذا  اجلسد  يف  الـــروح  يــزرع 
ملـــاذا نــقــســم طــلــبــا لــلــســالمــة وهــربــا 

جبهة  إال  القدس  هل  الندامة؟  من 
ــوم لن  ــى، ويـ ــ ــاد األول ــه الــنــضــال واجل
ما  اهلل  صدقوا  رجاال  بها  تسقط)ألن 
يف  صغار  سيصيبنا  عليه(  عاعهدوه 
اآلخرة أما صغار الدنيا فنحياه جسدا 

ال روحا!

امللحمية  اللوحة  هــذه  نتأمل  حني 
صنعت!  شهيد  بــكــم  نــعــرف  ال  الــتــي 
شاركنا  كأننا  جميعا  بالفخر  نحس 
جثث  ــرى  ن عندما  ولــكــن  صنعها،  يف 
يف  الــدمــعــات  تسعفنا  هــل  األبــريــاء 
سماؤنا  تبكي  ال  ملاذا  األقصى؟  نصرة 
يف  شهداء  أرضنا  وحتتضن  صواريخا 

األقصى؟  سبيل 

تكون  عندما  غــرابــة  األكــثــر  لكن 
رفيقتها،  والتنمية  حاكمة!  العدالة 
والدمار هو  السائرة،  الندالة هي  ولكن 
الذي يتكلم بدال من كل شيء! وليست 
مصغر  وحش  سوى  وطننا  يف  العدالة 
يف  ينتظرون  الذين  الوطن!  لعفاريت 
)قماقمهم( حتى نخبط عليهم خبط 
سجنهم  من  ليخرجوا  مدروس  عشواء 
ــة نــحــو  قــصــور أحــالمــنــا  ــارض ــع يف امل

القماقم. املأمولة من عفاريت 

فلسطني ومثقفوان

#صور _من_كفاح

عبد اللطيف صردي

ج. ذ

ممسوسًا  السرير  عــن  وقــعــُت   . ظــالم 
بسؤال :

َأين أنا ؟ بحثت عن جسدي فأحسسُت
به يبحث عني . وبحث عن مفتاح النور 

ألرى
رُت بكرسّي ما يحدث لي , َأجده . تعثَّ

فأسقطُتُه وأسقطني على ما ال َأعرف . 
وكأعمى

شت عن جدار يرى بأصابعه األشياء َفتَّ
َأســتــنــد إلــيــه ,فــارتــطــمــُت بــخــزانــة. 

فتحُتها...
فعثرُت  َشَمْمُتها  ثيابًا  يدي  فالمسْت 

على رائحتي .
يخصني  العالم  من  ز  حيِّ يف  أني  أدركت 

, وانفصل
البحث  تابعُت   . عنه  انفصلت  أو  عني 

عن
مفتاح النور ألرى إن كان ذلك صحيحًا,

هذا   : أشيائي  إلى  تعرفت   . فوجدته 
سريري ,

وهذا   , حقيبتي  وهــذه   , كتابي  وهــذا 
الذي

فتحت  تقريبًا.  ــا  َأن هو  البيجامة  يف 

النافذة ,
وسمعت نباح كالب يف الوادي . ولكن , لم

أتذكر متى عدت , وال أتذكر أني وقفُت 
على

هنا  بأني  أحلم  أنــي  ظننُت   . اجلسر 
ولسُت

, وتأكدت  بارد  هنا. غسلت وجهي مباء 
من 

يقظتي . سرت إلى املطبخ فرأيت فواكه 
طازجة ,

أنني  على  تدلُّ  مغسولة  غير  وصحونًا 

تناولت
ذلك ؟  حدث  متى   , لكن  هنا.  العشاء 

تصفحت
 , اليوم  جواز السفر فأدركت أني وصلت 

دون
أن أتذكر أني سافرت . هل حصل فصاٌم 

ما
وجــودي  انفصل  هــل  ؟  ذاكــراتــي  يف 

النفسي عن
واتصلُت   ... خفُت   . الفيزيائي  وجودي 

بصديق يف
من  ُأعــانــي   : الليل  من  متأخرة  ساعة 

وعكة يف
رام  يف  أنت  قــال:  أنا ؟  أين  الــذاكــرة... 

اهلل.
سألته : متى أتيت ؟ قال : اليوم , وكنا 

معًا بعد
ملاذا  سألته:  ڤاتشي.  حديقة  يف  الظهر 

ال أتذكر ,
يحدث   : قال  ؟  مريض  أني  تظن  هل 

ذلك مع مرضى
ــني إلــى  ــن ــى احل ــرض ــر : م ــوع آخـ مــن نـ

النسيان !

حنني إىل نسيان
محمود درويش
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يف هذا العدد تستضيف الجريدة الرفيق محمد أبو نرص، أستاذ ابحث يف مادة علم الحياة وعضو الكتابة الوطنية 

األساتذة  تيار  يف  النقابيني  املناضلني  وأحد  العايل  للتعلمي  الوطنية  للنقابة  الوطين  الكاتب  وانئب  الدميقراطي  للهنج 

الباحثني التقدميني وعضو منتخب يف مجلس جامعة الحسن الثاين ابلدار البيضاء. نشكر الرفيق عىل مساهمته يف 

جريدة الهنج الدميقراطي.
        

للتعليم  ــى  ــل األع املــســتــوى  اجلــامــعــة  تــشــكــل         
السياسية  املجاالت  من  بالعديد  عالقتها  يف  وترتبط 
الدخول  فقبل  والثقافية.  واالجتماعية  واالقتصادية 
املعطيات  بعض  تعطينا  أن  بإمكانك  هل  املوضوع،  صلب  يف 
ونسبة  وتوزيعها  باملغرب  العالي  التعليم  مؤسسات  حول 

فيها؟ التأطير 
لي  استضافتهم  على  التحرير  هيئة  يف  الرفاق  أشكر 
واملشاكل  العالي  التعليم  وضع  عن  للتعبير  املجال  وفتح 

بالقطاع. والعاملني  الطلبة  منها  يعاني  التي 
العالي  التعليم  مــؤســســات  تــتــوزع  بــالــســؤال،  عــالقــة 
اجلامعية  املـــدن  يف  عــمــومــيــة  جــامــعــة   12 ــني  ب بــبــالدنــا 
تدبير  ذات  واحدة  عمومية  وجامعة  مؤسسة   126 تضم 
 71 و مؤسسات،   3 وتضم  األخوين  جامعة  وهي  خصوصي 
إطــار  يف  مــحــدثــة  جــامــعــات   5 و ــر،  األطـ تــكــويــن  مــؤســســة 
محدثة  مستقلة  مؤسسات   3 و مؤسسة،   28 وتضم  الشركة 
مؤسسة   22 تضم  خاصة  جامعات   5 و الشراكة  إطــار  يف 

مفتوحة. لها  مرخص  اخلاص  للتعليم  مؤسسة   146 و
تصاعد  االتي  التبيان  يبني  الطلبة،  أعداد  يخص  فيما 
وصل  والـــذي   2020 سنة  الــى   1960 منذ  الطلبة  عــدد 
األساتذة  عدد  يتجاوز  لم  حني  يف  طالب،  مليون  قرابة 
جدا  ضعيفة  نسبة  وهي   1,4% التأطير  بنسبة  أي   13000

وتونس. كاجلزائر  املجاورة  بالدول  مقارنة 
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       من خالل تتبعك للفضاء اجلامعي، هل ميكنك حتديد وظيفة 
اجلامعة ودورها يف النهوض باملجتمع عموما؟

التدريس  عملية  عبر  املعرفة  تلقني  يف  اجلامعة  وظيفة  حتدد 
ويف  نتائجها  ونشر  العلمي  البحث  عبر  املعرفة  إنتاج  ويف  والتأطير، 
الفكر  حلرية  فضاء  باعتبارها  املواطنني  لــدى  الوعي  من  الرفع 

والتعبير.
للنهوض  األساسية  املرتكزات  إحدى  اجلامعة  تعتبر  اعتقادي،  يف 
يف  محوريا  دورا  وتلعب  واجلهل.  التخلف  من  حتريرها  باملجتمعات 
واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  يف  الشاملة  التنمية  حتريك 
البحث  تشجيع  ــالل  خ مــن  املنشود  التقدم  وحتقيق  والثقافية 
املواطنني  حلاجيات  استجابة  التكنولوجية  واليقضة  العلمي 
اإلنتاج  تطوير  عبر  هــذا  مير  الكرمية.  للحياة  ضمانا  واملواطنات 
بالتصنيع  اجلامعة  وربط  العاملة  الطبقة  وتكوين  تأهيل  خالل  من 
للدوائر  والتبعية  الهيمنة  الوطني عن  والفالحة واستقاللية اإلنتاج 
االمبريالية بهذف حتقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغدائي واحلق يف 
الصحة للجميع. والميكن حتقيق هذه األهداف إلى باعتماد البحث 
والتقنية  والعلمية  والفكرية  النظرية  اإلشكاليات  حل  يف  العلمي 
ودعم وتشجيع االبداع يف اآلداب والعلوم والفلسفة ودمقرطة املعرفة 
املجتمع.  منها  يعاني  التي  املعضالت  حلل  منها  واالستفتدة  ونشرها 
وقد تختلف وظائف اجلامعة من مجتمع آلخر حسب درجة تقدمه 
اجلامعة  وظيفة  ترتبط  كما  التنمية.  يف  أولوياته  وحسب  تخلفه  أو 
عرقلة  على  وانعكاستها  القائم  السياسي  النظام  بطبيعة  جدليا 
أهداف اجلامعة ورسالتها العلمية وحصر مهمتها يف إعادة انتاج نفس 
التحرر  على  ضدا  هو  كما  الوضع  البقاء  واملستبدة  املسيطرة  النخب 

واحلرية والكرامة...
       

     كيف ميكنك تشخيص وضعية التعليم العمومي والبحث العلمي 
باملغرب وماهي البدائل املقترحة يف رأيك؟

التأطير  يف  بنقص  الوضع  فيتميز  البيداغوجي،  املستوى  على   -
مجال  يف  االشتغال  وسائل  وضعف  واإلداري،  والتقني  البيداغوجي 
ديداكتيكية  وسائل  جتهيزات،  )مختبرات،  والتربوي  العلمي  البحث 

البيولوجيا، اجليولوجيا،  امليدانية يف اجلغرافية،  ووسائل اخلرجات 
املاستر  لتكوين  املخصصة  املالية  االعتمادات  انعدام  أو  قلة   ،)...
خالل  من  السنة  هــذه  األوضـــاع  تفاقمت  وقــد  املهنية.  واإلجـــازات 
فيها  تنعدم  شروط  يف  بعد  عن  التعليم  بتكريس  كورونا  وباء  انتشار 
اإلمكانيات اللوجيستيكية الضرورية من حواسيب ولوحات الكترونية 
والصبيب واأللياف البصرية لفائدة الطلبة واألساتذة واإلداريني وما 
على  وانعكاساته  التحصيل  محدودية  على  تأثير  من  النقص  لهذا 
بالنسبة  خصوصا  للجميع  التعليم  يف  واحلــق  الفرص  تكافؤ  مبدأ 

للمنحدرين من األسر الفقيرة.
- على مستوى البنيات، فالوضع يتسم بقلة يف البنيات التحتية من 
قاعات الدروس واألشغال التطبيقية والتوجيهية ومدرجات ومكاتب 
األساتذة واملوظفني يف مجموعة من املواقع اجلامعية، وباالكتظاظ يف 
التعليم احلضوري بسبب عدم مالئمة بنيات االستقبال يف اجلامعات 
املؤسسات  بعض  يف  املزرية  احلالة  إلى  باإلضافة  الطلبة،  أعداد  مع 
الصحية  واملرافق  النظافة  انعدام  من  العالي،  بالتعليم  تليق  ال  والتي 

وصيانة املرافق اإلدارية ومحيط املؤسسات.
بسوء  الــوضــع  فيتميز  احلكامة  التسيير  جانب  يخص  فيما   -
العالي،  التعليم  مؤسسات  بعض  يف  واإلداري  املالي  والتدبير  التسيير 
بسبب  املؤسسات  إدارة  عن  وجهويا  محليا  املسؤولني  بعض  وعجز 
يعرفها  التي  األزمة  عن  لإلجابة  احلقيقة  اإلرادة  وغياب  التعليمات 
القطاع و التماطل والتسويف يف االستجابة ملطالب السيدات والسادة 
محليا  املسؤولني  من  عدد  وتطاول  املغشوش،  احلــوار  عبر  األساتذة 
قراراتها،  احترام  وعدم  املنتخبة  املجالس  اختصاصات  على  وجهويا 
يف جتاهل تام للمقتضيات القانونية املنظمة للتعليم العالي )القانون 
أشغال  استكمال  يف  امللحوظ  التعثر  عن  ناهيك  عالته(،  على   01.00
والنقص  املؤسسات  بعض  يف  والتجهيزات  والقاعات  املدرجات  بناء 
اجلامعية  املراكز  من  مجموعة  يف  البشرية  واملـــوارد  امليزانيات  يف 

االستشفائية.
سياسة  بغياب  تتميز  الوضع  فسيمات  العلمي،  البحث  بخصوص   -
لهذا  املخصصة  امليزانية  وهزالة  العلمي،  البحث  مجال  يف  وطنية 
وتعدد  تشتت  وصعوبتها،  املالية  املساطر  وتعقد  احليوي،  املجال 
التعليم  توحيد  مبدأ  إقرار  عوض  العلمي،  بالبحث  املكلفة  اجلهات 

العالي يف إطار جامعة موحدة املعايير ومتعددة التخصصات.

أن بعض  املغربية وهي  التي تعرفها اجلامعة  املعضالت كذلك  من   -
مع  اإلضافية  الساعات  وراء  لهتهم  جراء  عملهم  يؤدون  ال  املدرسني 
حساب  على  املستمر  التكوين  مبزاولة  أو  الرسمية  الساعات  إهمال 
هيئة  إدارة،  اجلميع،  مــرأى  أمــام  يحدث  وهــذا  األســاســي  التكوين 
ساكنا  أحد  يحرك  أن  دون  والتالميذ...  الطلبة  أولياء  التدريس، 
على  ويشجع  اخلروقات  هذه  مرتكبي  محاسبة  عدم  إلى  يؤدي  مما 

التمادي فيها.
                  فيما يخص البدائل املقترحة

والقوى  الدولة من جهة  التعليم محط صراع بني  لقد ظلت قضية 
احلية من جهة أخرى، باعتبار أن أزمة التعليم عموما والتعليم العالي 
متعدد  سياسي  احلل  وأن  اجتماعية  إشكالية  اخلصوص  وجه  على 
املجتمعي  باملشروع  مرتبط  وهو  والتأجيل  املساومة  يقبل  ال  األبعاد 
املنشود مبراقبة شعبية، وهذا يقتضي خطة نضالية محكمة تقطع 
القوى  دور  اقتصر  قد  االنتظارية.  وتتجاوز  السابقة  التجارب  مع   
احلية يف ''البلوكاج'' أو ردود الفعل اآلنية التي تختفي بسرعة، إال أن 
سياسة الدولة استمرت إلى يومنا هذا إما عن طريق املناورة السياسية 
أو املقايضة أو بنهج أسلوب العنف والقمع واالعتقاالت. وميكن لي أن 
أتقدم ببعض األفكار العامة للقراء بهدف فتح نقاش مسؤول للخروج 

من األزمة.
العالي  التعليم  مشاكل  نعالج  أن  األحــوال  من  حال  بأي  ميكن  ال   -
مبعزل عن األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعرفها 

بالدنا.
جدري  إصــالح  بــدون  العالي  التعليم  منظومة  إصــالح  ميكن  ال   -

ينطلق من التعليم ما قبل املدرسي.
ميثاق  وضــع  احلداثي  الدميقراطي  املجتمع  حتقيق  يقتضي   -
الشعبي  الدميقراطي  التعليم  عنوانه  جديد  دميقراطي  تربوي 

الوطني العلماني املوحد،
إنساني  حق  باعتباره  وجودته  العالي  التعليم  مبجانية  التشبث   -
وهو  انتقاء،  أو  متييز  دون  تولج  عمومية  وخدمة  اإلنسان  حقوق  من 
الدولة  التزام  مع  الطبقية،  الفوارق  لتقليص  عنه  محيد  ال  شرط 
من  تفرض  وما  والتزامها  وظيفتها  ومبقتضى  مسؤوليتها  مبوجب 

ضرائب على املواطنات واملواطنني بضمان هذا احلق،
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وسائل  نقلت   2021 السنة  مــن  مــاي   17 يــوم 
نــزوح  والــصــوت  بالصورة  االجتماعي  التواصل 
احملتلة  سبتة  الى  واملواطنات  املواطنني  من  املئات 
الهاربني  ضمن  البحرية.  ــدود  احل عبر  سباحة 
نرى  االسبانية  السلطات  استقبلتهم  والــذيــن 
صيفي  مخيم  يف  وكانهم  االطفال  من  العشرات 
اللحظة  خطورة  وعي  عالمات  عليهم  تظهر  وال 

الفاجعة. ودالالتها 

تنقل  الساعة  نفس  وتقريبا  الــيــوم  نفس  يف 
واملواطنني  املواطنات  اشالء  صور  االخبار  وسائل 
نتيجة  اطفال  اشــالء  وضمنها  فلسطني  يف  بغزة 
الصهيوني  الــكــيــان  جلــيــش  ــعــدوانــي  ال الــقــصــف 
للشعب  ــدة  ــديـ اجلـ ــة  ــاض ــف ــت االن مـــن  ــا  ــام ــق ــت ان
صفقات  مــجــددا  اســقــطــت  ــتــي  وال الفلسطيني 
غيلة  يقتلون  فلسطني  اطفال  والتطبيع.  اخليانة 
للموت  يتعرضون  املغرب  واطفال  والرصاص  بالنار 
من  واحلرمان  واجلهل  الفقر  جلة  يف  واغراقا  غرقا 

االنسان. الطفل  حقوق  ابسط 

اجلماعي  الهروب  صور  تواترت  االخيرة  املدة  يف 
يف  االرمتــاء  عبر  او  املــوت  قــوارب  عبر  املغرب  من 
الضفة  ــى  ال الــســبــاحــة  مــحــاولــة  يف  الــبــحــر  جلــة 
عاشتها  التي  الصور  نفس  هي  سبتة.  املستعمرة 
اجلنوبية  وامــريــكــا  واســيــا  افــريــقــيــا  يف  شــعــوب 
او  االهــلــيــة  ــروب  واحلـ املــجــاعــات  فيها  وقــعــت  ملــا 
الشعب  حماية  عن  التام  وعجزها  الدولة  فشل 
املافيات  تغول  ومــن  واالستغالل  االستبداد  من 

احلاكمة.

ــن هــذه  ــري ع ــع ــرة بــاملــغــرب ي ــاه ــظ ــتــشــار ال ان
واملتمثلة  كورونا  جائحة  فضحتها  التي  احلقيقة 
لم  فئات  الى  ووصوله  وانتشاره  الفقر  وجــود  يف 
وضعها  حتــول  ومــن  التفقير  مــن  بــدورهــا  تسلم 
الفقر  شدة  وصلت  وقد  االسفل  الى  االجتماعي 
مواطنة  مليون   23 من  اكثر  عمت  ان  والتفقير 
الصخرة  هي  املتفاقمة  الوضعية  هذه  ومواطن. 
واخلطابات  الدعايات  كل  عليها  تكسرت  التي 
الوضعية  هذه  البشرية،  التنمية  حول  الكاذبة 
وسط  واالحباط  الياس  انتشار  يف  تسبب  ما  هي 
يف  االمـــل  ــواب  ابـ ــداد  ــس وان املفقرين  الــكــادحــني 
الوضع  هو  هذا  القريب  املدى  يف  حقيقي  تغيير 
يف  االرمتــاء  او  االنتحار  الى  بالعديد  دفع  الذي 
"احلــريــك"  مخاطر  ــوب  رك او  املــخــدرات  احــضــان 
حتت  ــة  ــرازح ال املغربية  املــنــاطــق  او  ــا  اوروبـ ــى  ال

املباشر. االستعمار 

الفهم  ــن  م كــثــيــر  الـــى  يــحــتــاج  يــعــد  ــم  ل ــر  االمـ
الــذي  الفشل  مستوى  على  للوقوف  واالدراك 
يختلف  ال  انــه  ببالدنا.  القائم  النظام  يعيشه 
انــظــمــة فــشــلــت يف قــيــادة  نــوعــيــا عــمــا عــاشــتــه 
الكرمي  العيش  من  االدنــى  احلد  وضمان  شعوبها 
سياسية  افــة  الــى  االنــظــمــة  تــلــك  حتــولــت  لــقــد 
ــروات  ــــؤس شــعــوبــهــا وبــــدرت ثـ فــاقــمــت فــقــر وب
الثروات  تهريب  ويف  النزيف  يف  وساهمت  بلدانها 
صفوف  يف  والــبــؤس  الفقر  ومراكمة  ــارج  اخل الــى 
باملغرب. اليوم  يحصل  كما  والكادحات  الكادحني 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

حىت االطفال هيربون ملا تصبح 

الدولة فاشلة
تــأســســت اجلــبــهــة املــغــربــيــة لــدعــم 
فبراير  أواخــر  التطبيع  وضــد  فلسطني 
للدولة  الرسمي  التوقيع  على  ردا   2021
الكيان  مع  التطبيع  التفاقية  املغربية 
إسقاط  يف  أهدافها  وحددت  الصهيوني، 
ودعم  لتجرميه  قانون  وإقرار  التطبيع 
أجــل  ــن  م الفلسطيني  الــشــعــب  ــفــاح  ك
الدولة  وإقــامــة  املصير  وتقرير  الــعــودة 
التراب  كامل  على  املستقلة  القدس.الفلسطينية  وعاصمتها  الفلسطيني 

 15 ــرف  ــ ــن ط ــا، مـ ــه ــس ــي ــأس ومـــنـــذ ت
من  وجمعوية  ونقابية  سياسية  هيأة 
اجلبهة  تعاهدت  مختلفة،  مرجعيات 
وتقويته  العمل  وتوحيد  على توسيع 
ــة الــشــعــب املـــغـــربـــي ضـــد كــل  ــئ ــب ــع وت
وطمس  والتعتيم  التضليل  مــحــاوالت 
املشرفة  والنضالية  املبدئية  مواقفه 
للقضية  التاريخي  ودعمه  تضامنه  .يف  لفلسطينية ا

واألربعون  اخلامسة  الذكرى  وكانت 
خــرجــة  وأهــــــم  أول  األرض  لـــيـــوم 
للدعوة  مناسبة  للجبهة،  جماهيرية 
مختلف  احتجاجية يف  وقفات  لتنظيم 
املخزني يف  بالقمع  قوبلت  املغرب  املناطق.مناطق  جل 

بالقدس  الشعبية  الهبة  انطالق  ومع 
نتيجة االعتداء على األقصى ومحاوالت 
جراح،  الشيخ  حي  سكان  من  عدد  تهجير 
احتجاجية  تظاهرات  اجلبهة  نظمت 
أكثر  يف   2021 مــاي   16 يــوم  تضامنية 

املــغــرب  عــاش  لــقــد  ستني منطقة.  مــن 
فيه  التحم  كبيرا  تضامنيا  وطنيا  يوما 
لدعم  ــد  واحـ بــصــوت  املــغــربــي  الــشــعــب 
ورفــض  بــالــعــدوان  والــتــنــديــد  فلسطني 
الراسخ من  موقفه  وجتــديــد  التطبيع 

قضية  باعتبارها  الفلسطينية  القضية 
لنداء اجلبهة  استجاب  وهكذا  وطنية. 
يتقدمها  املغاربة،  من  اآلالف  عشرات 
مختلف  من  الهيآت  ومناضالت  مناضلو 
إلى  أعادت  للجبهة  املكونة  التنظيمات 
فبراير   20 حركة  تــظــاهــرات  ــان  األذهـ
ــا هـــذه الــســنــة  ــدن ــل ــدة الــتــي خ ــي ــج امل
هذه  متيزت  كما  النطالقها.   11 الذكرى 
القمع  ملقاومة  صلبة  بإرادة  التظاهرات 
السلطات  عــلــى  فـــرض  ــا  مم ــدان  ــي امل تغولها.يف  وكسر  التراجع  املخزنية 

التضامن  أن  التظاهرات  هذه  وأكدت 

مــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــنــاهــضــة 
الــصــهــيــونــي هو  الــكــيــان  ــع  الــتــطــبــيــع م
أجل  مــن  املخزني  الطغيان  ضــد  نضال 
السيطرة  من  والتخلص  الدميقراطية 
يكون  أن  ميــكــن  ال  ــه  وانـ االمــبــريــالــيــة 

نفسه  ويــنــصــب  فــلــســطــني  ــع  م الــبــعــض 
التطبيع  ومــع  املغرب  يف  باسمها  ناطقا 
بشرف  يتمتع  أن  أي  الــوقــت  نــفــس  يف 

يقال.    كما  السلطة  ونعم  املعارضة 

االحتجاجية  الوقفات  هذه  وخــالل 
الــتــضــامــنــيــة رفــعــت شــعــارات مــســانــدة 
والضفة  والقدس  غزة  يف  الشعب  لكفاح 
ورفعت  فلسطني  مناطق  وباقي  الغربية 
واخلــزي  الــعــار  اتفاقيات  ضــد  شــعــارات 
بــاجلــرائــم  الــتــنــديــد  ومت  والــتــطــبــيــع، 
الكيان  يرتكبها  الــتــي  اإلنسانية  ني.ضــد  لصهيو ا

عــرفــت مــديــنــة ســبــتــة احملــتــلــة يــوم 
جماعية  هجرة  اجلاري،  ماي   17 االثنني 
)فنيدق  املجاورة  املنطقة  لساكنة  علنية 
وشباب  نساء  من  مضيق(  تطوان  مارتيل 
باقي  على  الحــقــا  لتتوسع  وقــاصــريــن  
اعداد  قدوم  املنطقة  شهدت  حيث  املدن 
ــن عـــدة مــدن  ــن املــهــاجــريــن م كــبــيــرة م
حسبما   ، فـــاس.....(   - البيضاء  ــدار  )ال
من  االجتماعي  التواصل  وسائل  تداولته 
اإلشارة  جتذر  و  وتصريحات  فيديوهات 
تصريحات  حسب  املهاجرين/ات  عدد  شخص.آن   8000 بلغ  اإلسبانية  الصحافة 

4000 شخص  ما يناهز  إرجاع  وقد مت 
القاصرين  باغلب  واالحتفاظ  للمغرب 
مع  التواصل  انتظار  يف  اإليــواء  مبراكز 
اعلنت  حيث  إليهم  إلرجاعهم  عائالتهم 
هاتفي  ــم  رق عــن  االســبــانــيــة  السلطات 
الــذيــن  لــلــعــائــالت  بالنسبة  لــلــتــواصــل 
القاصرين  بناتهم  و  أبنائهم  عن  املهاجرين.يبحثون 

تــأتــي هــاتــه الــكــارثــة اإلنــســانــيــة يف 

النظام  بني  ــادة  ح سياسية  ــة  أزم سياق 
سمحت  حيث  اإلسبانية،  وجارته  املغربي 
سبتة  بباب  املغربية  احلدودية  السلطات 
منعهم  دون  املهاجرين/ات  بعبور  احملتلة 
االستفهام  عالمات  من  الكثير  يضع  مما 
الــســمــاح بوقوع  املــســؤول عــن  مــن  ــول  ح
و ما االسباب اخلفية وراء  انسانية  كارثة 
تصريحات  حسب  و  اخر  سياق  يف  و  هذا، 
شباب  اغلبهم  املهاجرين/ات  من  الكثير 
وقاصرين انهم أقدموا على الهجرة هروبا 
تفشي  يعرف  كــارثــي  و  ــزري  م ــع  واق مــن 

باملغرب  والبطالة  الهشاشة  و  للفقر  مهول 
مارتيل  مضيق  )الــفــنــيــدق  وللمنطقة 
معبر  إغالق  قرار  بعد  خصوصا  تطوان( 
كان  الــذي  ــدودي  احل احملتلة  سبتة  بــاب 
وذلك  باملنطقة  اساسيا  اقتصاديا  موردا 
حقيقي  اقــتــصــادي  بــديــل  تــقــدمي  دون 
اجتماعية  ــدات  ــاع ــس م او  للمنطقة 
لوقوع  قابل  الوضع  جعل  مما  للساكنة 
الــرأي  هــزت  قد  مدوية  انسانية  املغاربة.كارثة  استياء  أثارت  و  العام 

الهجرة الجامعية إىل سبتة املحتلة
عزيزة الرامي

نظرة عىل  تظاهرات 16 ماي لدعم فلسطني


