
 . مدير النشر: احلسني بوسحابي  جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

عنوان اجلريدة : 70 زنقة ماكس كدجو - رقم 12، الطابق 5 - انفا الدار البيضاء  - فاكس : 0522207080 - ملف الصحافة : 6 ص  1995 - رقم االيداع القانوني :  1995 / 104
 jaridanahj@yahoo.fr                         www.annahjaddimocrati.org السحب :  مطبعة العهد اجلديد   

6

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 14  إلى 20 شتنبر  2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

توحيد النضاالت إلسقاط رهان الدولة عىل التعليم الخصويص

13

11 عودة للحدث االفغاني

شعارنا االستراتيجي: 
النضال من أجل تعليم شعبي 

ديمقراطي موحد علمي وعلماني

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

انتخابات 8 شتنبر 2021

السياق، الوضع القائم 

والرهانات

كلمة العدد

12

.  الثمن :  4 دراهم

الشباب واالنتخابات 

واملشاركة السياسية باملغرب

عزوف سياسي أم مقاطعة؟

424

الدخول املدرسي في العالم 

القروي وحلم إمتام الدراسة 

بالنسبة للفتيات

التعليم اخلصوصي: نهب األسر بدون 
مقابل جدي

 ابراهيم النافعي ضيف العدد : 

بني  حادا  صراعا  اخلصوصي  التعليم  يعيش 
وأربــاب  جهة  من  التالميذ  وأولياء  وآبــاء  أمهات 
املخزنية  الــدولــة  ومعهم  اخلصوصي  التعليم 
واملشاكل  القضايا  لكثرة  ونظرا  ثانية؛  جهة  من 
ــة،  ــاص ــة يف مــؤســســات الــتــعــلــيــم اخل ــروح ــط امل
هذه  أرباب  جشع  على  االحتجاج  أشكال  تعددت 
إلــى فتح نقاش  الــوضــع  املــؤســســات؛ ودفــع هــذا 
وجوده  ومبررات  اخلصوصي  التعليم  حول  واسع 

وآفاقه. 

كل  استغالل  على  املخزنية  الــدولــة  عملت 
العمومي،  التعليم  على  للهجوم  املــنــاســبــات 
لشعاراتها  للترويج  والدراسات  التقارير  وأصدرت 
العمومي،  وللتعليم  التعليم  يف  للحق  املعادية 
التنموي  النموذج  "تقرير  يف  األمر  بها  بلغ  وقد 
اجلديد" حد اعتباره عاجزا عن القيام بوظائف 
التربية والتكوين، وحملته مسؤولية االختالالت 
البنيوية التي تعيشها املنظومة التعليمية؛ وراهن 
قادر  كبديل  اخلصوصي  التعليم  على  التقرير 

على حتقيق جودة التعليم وحل كل مشاكله.

ويصر النظام املخزني على تقدمي مخططاته 
تنطلق  اجتهادات  أنها  على  التعليم  يف  وبرامجه 
من واقع التعليم يف املغرب؛ واحلقيقة التي يرفض 
التي  ــراءات  كــون كل هــذه اإلجـ بها هي  اإلقــرار 
يدمر بها التعليم العمومي ما هي إال تنفيذ حريف 
ولتوجهات  الدولية  املالية  املؤسسات  إلمــالءات 

الرأسمالية على الصعيد العاملي.

ففي إطار بحث الرأسمالية عن حلول لتجاوز 
عن  الدولة  تتخلى  أن  اختارت  املتكررة  أزماتها 
يف  واجباتها  ــن  وع االجتماعية  مسؤولياتها 
ــررت  ضــمــان حــقــوق املــواطــنــات واملــواطــنــني، وق
التعليم  ومنها  العمومية  اخلدمات  على  الهجوم 
خوصصتها.  خالل  من  الربح  لتحقيق  والصحة، 

التوجه  هذا  لترسيخ  الكبرى  االنعطافة  وكانت 
ــول جتــارة  مــع تــوقــيــع االتــفــاقــيــة الــعــامــة حـ
 ،1994 ســنــة  ــش  ــراك مب  AGCS ــات  ــدم اخل
تقدمها  التي  العمومية  اخلدمات  اعتبرت  والتي 
تنزيال  وليست  للخوصصة  قابلة  سلعا  الدولة 
املواطنات  حقوق  ضمان  عن  الدولة  ملسؤولية 
النظام  سيعمل  التاريخ  هذا  ومنذ  واملواطنني. 
وخاصة  التعليم؛  خوصصة  وتيرة  تسريع  على 
الدولي  البنك  برسالة  الدولة  رئيس  توصل  بعد 
يف  جليا  ذلــك  ويظهر  املــغــرب؛  يف  التعليم  حــول 
والبرنامج  والتكوين"  للتربية  الوطني  "امليثاق 
 "2009-2012 التعليم  ــالح  إلص االستعجالي 
2015- التعليم  لإلصالح   استراتيجية  و"رؤيــة 
النموذج  51-17" و"تقرير  2030"  و"قانون إطار 
التوجه  هــذا  تعمق  حيث  اجلــديــد"؛  التنموي 
إلى  وثيقة  من  والتكوين  التعليم  خوصصة  نحو 

أخرى. 

اخلصوصي  التعليم  ونشر  تشجيع  إطار  ويف 
السائدة سرعت  الطبقية  الكتلة  وربطه مبصالح 
الدولة من إيقاع خوصصة التعليم العمومي؛ ولم 
تقف اخلوصصة عند تفويت مؤسسات تعليمية 
من القطاع العام إلى القطاع اخلاص بل إنها  تعني 
الدولة  اختصاصات  أو  أصــول  أو  أنشطة  نقل 
أشخاص  إلى  العمومية  التعليمية  واملؤسسات 
تفويت  ذلــك:  على  وكأمثلة  خاصة  مقاوالت  أو 
اخلــاص،  للقطاع  عمومية  تعليمية  مؤسسات 
اخلاص  القطاع  إلى  تعليمية  غير  مهام  تفويت 
القطاع  تسيير  والتغذية،  والبستنة  كاحلراسة 
مختلف  عمومية،  تعليمية  ملؤسسات  اخلــاص 
أشكال الدعم العمومي التربوي واإلداري للتعليم 
تنويع  أيضا:  اخلوصصة  وشملت  ؛  اخلصوصي 
مصادر التمويل، استغالل القطاع اخلاص لفضاء 
تدبير  أساليب  استعمال  التعليمية،  املؤسسات 

املقاوالت يف املؤسسات التعليمية، إشراك القطاع 
متويل  العمومي،  التعليم  تسيير  يف  اخلــاص 

الدولة للتعليم اخلصوصي.

الدعم  أشكال  وتنوع  تعدد  مدى  نبني  ولكي 
الذي  قدمته وتقدمه الدولة للتعليم اخلصوصي 
التي  التحفيزية  بــاإلجــراءات  نذكر  أن  يكفي 
وممثلي  احلكومة  بني  اإلطار  االتفاق  فيها  دقق 
والتي  اخلــاصــة،  والتكوين  التعليم  مؤسسات 
اخلصوصي  التعليم  إشارة  رهن  احلكومة  تضعها 
2007: إعفاءات جمركية  املوقع يف ماي من سنة 
وضريبية، ومعاجلة مؤخرات الضرائب والرسوم، 
ــادة مــن مــســاعــدات صــنــدوق احلسن  ــف ــت واالس
الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وآلية 
والولوج  واألبــنــاك،  للدولة  املشترك  للتمويل 
التمويل  خطوط  وبعض  املخاطرة  رأسمال  إلى 
اخلارجي، وتعبئة العقار، ومساعدة تقنية ودعم 

تربوي وإداري.

دعم  مجاالت  من  ذلك  بعد  الدولة  وستوسع 
مؤسسات التعليم والتكوين اخلاص وتفتح أمامه 
مجاالت جديدة للربح، وتنوع أوضاعه القانونية، 
وتــزويــده  مباشر  بشكل  متويله  ــى  إل وتنتقل 
بالعقارات، وتعقد معه شراكات، وتكلفه بتسيير 
مؤسسات تعليمية عمومية؛ وسيمكن هذا الدعم 
على  واالنتشار  التوسع  من  اخلصوصي  التعليم 

حساب التعليم العمومي. 

على  الوصية  ــوزارة  ــ ال إحصائيات  وحــســب 
بلغت   2019-2020 الــدراســي  للموسم  القطاع 
نسب التعليم اخلصوصي حسب عدد املتمدرسني 

ما يلي :

التعليم االبتدائي: 17.65 يف املئة؛

التعليم الثانوي اإلعدادي: 10.3 يف املئة؛

يتبع  ص  2 



العدد : 424   2
من 14 إلى 20 شتنبر  2021 الثانية

ــة الــوطــنــيــة  ــاب ــت ــك ــت ال ــ ــدارس ــ ت
احلملة  أطـــوار  الدميقراطي  للنهج 
النهائية  ــج  ــائ ــت ــن وال االنــتــخــابــيــة 
والبرملانية  اجلماعية  لالنتخابات 
إبالغ  ــررت  وق  2021 شتنبر   8 ليوم 

الرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

االنتخابات  هذه  شكلت  لقد   -  1
القوى  بــني  ــاري  ضـ لــصــراع  مناسبة 
فيما  تتنافس  املخزن  حــول  امللتفة 
برنامجه  تنفيذ  رهــان  لكسب  بينها 
يسمى  ــا  م يف  واملــتــمــثــل  سلفا  املــعــد 
بالنموذج التنموي اجلديد كاستمرار 
لسياسات التقشف والتقومي الهيكلي. 
مسبوق  غير  للمال  استعماال  وعرفت 
اللوائح  التزوير من خالل  وأشكاال من 
منذ  اجــتــرارهــا  يتم  التي  الــفــاســدة 
الذكر  السيئ  البصري  ادريــس  عهد 
واملــعــاجلــة االلــكــتــرونــيــة املــخــدومــة 
ورفض  باحملاضر  والتالعب  للنتائج 
تسليمها. كما عرفت ارتفاعا ملحوظا 

يف منسوب العنف والبلطجة.

لقد عبرت هذه القوى عن منظور 
ومتعفن  منحط  واألخــالق  للسياسة 
املــال  عــبــادة  ــة  درجـ يعكس  للغاية 
والثروة واجلاه واالفتراس واالستغالل 
املشروع  يجسده  الذي  والنهب  املكثف 
االقتصادي- الصعيد  على  املخزني 

االجتماعي.

أما حزبنا فقد قام بحملة مشرفة 
امليدان  يف  االنتخابات  هذه  ملقاطعة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وعبر 
طال  واالعــتــقــال  للتعنيف  وتــعــرض 
قواعده وأطره القيادية وعلى رأسهم 

كاتبه الوطني.

االنتخابات  بــني  الــدمــج  إن   -  2
واحد  يوم  يف  والبرملانية  اجلماعية 
نسبة  مــن  النسبي  الــرفــع  يف  ســاهــم 
أن  نعتبر  فإننا  ذلــك  ومــع  املشاركة. 
وال  فيها  منفوخ  عنها  املعلن  النسبة 
األحوال  جميع  ويف  لها.  واقعي  أساس 
وبــاحــتــســاب  بــهــا  سلمنا  ولـــو  حــتــى 
عنها  سكتت  الــتــي  امللغاة  األصـــوات 
والتي  أخـــرى  ــرة  م الــداخــلــيــة  وزارة 
ونصف  مبليون  ــل  األق على  نقدرها 
املشاركة  نسبة  ــان  ف  2011 يف  كما 
ــاس  ــى أسـ ــل الــفــعــلــيــة احملــتــســبــة ع
 25 تفوق  التي  االنتخابية  القاعدة 
وبهذا  املائة.  يف   30 تتعدى  ال  مليون 
جديد  مــن  خسر  قــد  النظام  يكون 
أن نتائج  رهان املشاركة. وعليه نعتبر 
املنبثقة  واملؤسسات  االنتخابات  هذه 
وال  الشعبية  اإلرادة  تعكس  ال  عنها 

تعبر عنها.

االنتخابات  هــذه  نتائج  إن   -  3  
والتنمية  العدالة  حزب  هزمية  ومنها 
هذا  ــار  ــدح ان أن  إال  متوقعة  كــانــت 
احلزب بتلك الطريقة املذلة واملدوية 
دون  من  ذلك  ويعود  منتظرا.  يكن  لم 
منه  التخلص  يف  املخزن  لرغبة  شك 
إلى  إضــافــة  صالحيته،  انتهاء  بعد 
قاعدته  مــن  عريضا  جــزء  فقدانه 
للتنفيذ  ريادته  بسبب  االنتخابية 
متطرفة  ليبرالية  لسياسات  بحماس 
بسبب  وأيضا  والشعبية  ومتوحشة 
احلكومة  رئيس  العام  أمينه  توقيع 
مع  اخلــيــانــيــة  التطبيع  التــفــاقــيــة 
طرف  من  وتأييدها  الصهيوني  العدو 
انبنى  األخير  هــذا  أن  علما  احلــزب، 
وليس  والوصولية  االنتهازية  على 
على النضال األمر الذي يفسر سهولة 

انهياره االنتخابي.

احلكومة  فــان  وبالنتيجة   -  4  
الطبقية  الكتلة  من  رمــوز  ستقودها 
رموز  أبرز  أحد  رأسها  وعلى  السائدة 
الــذي  والتبعية  والفساد  االحتكار 
له  التابعة  الــشــركــات  إحــدى  كــانــت 
اقتصادية  شعبية  مقاطعة  موضوع 
أبريل   20 يف  انطلقت  التي  عــارمــة 
املقبلة  الــســنــوات  وســتــكــون   .2018
عــســيــرة عــلــى الــشــعــب املــغــربــي وال 
الشعبية  املــواجــهــة  غير  ممكن  حــل 
الرجعي  الــهــجــوم  لــهــذا  الــوحــدويــة 
ومكتسبات  ــوق  ــق ح عــلــى  املــنــتــظــر 
وخاصة  الشعبية  الفئات  مختلف 

الكادحة منها.

مرة  تبني  التجربة  هــذه  ان    -  5
ــرى فــشــل اخلـــط االنــتــخــابــوي  ــ أخ
من  الشعب  صالح  يف  تغيير  ال  ــه  وأن
النهج  فان  لذلك  االنتخابات.  خالل 

الدميقراطي ينادي :

الشعبية للعمل  * عموم اجلماهير 
على تشكيل املجالس الشعبية للدفاع 
التي تقطنها  عن مطالبها يف األحياء 
ــع اجلــمــاعــات  ــاوض حــولــهــا م ــف ــت وال

والسلطات احمللية.

ورجاال  نساء  املغاربة  املاركسيني   *
احلزب  بناء  مهمة  اجناز  على  للعمل 

العاملة. املستقل للطبقة 

لــبــنــاء  الـــقـــوى احلــيــة  * عــمــوم 
أساس  على  املوحدة  الشعبية  اجلبهة 
من  التخلص  هدفه  للتغيير  برنامج 
اجلبهة  وتوسيع  بتفعيل  بدءا  املخزن 
االجــتــمــاعــيــة املــغــربــيــة واجلــبــهــة 
ــد  ــة لـــدعـــم فــلــســطــني وض ــي ــرب ــغ امل

التطبيع والنهوض بهما.

النهج الدميقراطي                                 

بالغ حول مهزلة انتخابات 8 شتنرب 2021 

الفخر  مشاعر  تفعمه  باهتمام   
اجلــبــهــة  يف  ــا  ــن ــع ــاب ت واالعــــتــــزاز، 
ــد  ــة لــدعــم فــلــســطــني وض ــي ــرب ــغ امل
من   )6 ( ستة  قيام  خبر  التطبيع 
الفلسطينيني  الفدائيني  األســرى 
االحتالل  كيان  طرف  من  احملكومني 
ــات ســجــنــيــة  ــوب ــق ــع ــي ب ــون ــي ــه ــص ال
السجن  حــتــى  تــصــل  املـــدة  طــويــلــة 
أسير   400 ــي  ــوال ح ضــمــن  ــد،  ــؤب امل
بطولية  بعملية  آخرين،  فلسطيني 
لــكــســر قـــيـــود االعـــتـــقـــال بــســجــن 
الفلسطينية  بـــاألراضـــي  جــلــبــوع 
احلــريــة،  شمس  ومعانقة  احملــتــلــة؛ 
الكيان  أربــكــت  التي  العملية  وهــي 
السياسية  أجهزته  بكل  الصهيوني 
وأحلقت  والبوليسة؛  والعسكرية 
الــعــالــم  ــام  ــ أم كــبــيــرا  اإلذالل  بـــه 
تفوق  دعاية  أرضا  وأسقطت  أجمع، 
واالستخبارية  األمــنــيــة  أجهزتها 
حطمت  أن  للمقاومة  سبق  بعدما 
يهزم".  ال  الــذي  "اجليش  أســطــورة 
أن عزمية األسرى  كما أكدت مجددا 
قام  الذي  العمل  وأن  أبدا  تنكسر  لم 
احمليد  أن  يؤكد  الستة  األبطال  به 
واملــقــاومــة من  الــنــضــال  عــن طــريــق 
ــالل وحتــريــر كل  ــت ــر االح ــل دح أج
مع  التطبيع  مشاريع  وأن  فلسطني، 
لعدد  العنصري  الصهيوني  الكيان 
مــن األنــظــمــة الــعــربــيــة واملــغــاربــيــة 
املغربي  النظام  بينها  ومن  الرجعية 
وكعادتها   . التاريخ  مزبلة  يف  سيرمى 
على  التغطية  أجل  ومن  اإلجرامية 
العام  الــرأي  أمــام  وفشلها  هزميتها 
دولــة  لسياسة  املــدعــم  الصهيوني 
ــرة  ــي ــت هـــذه األخ ــام ــتـــالل، ق االحـ
انتقامية/عقابية  ــراءات  إج بعدة 
قصد  الفلسطينيني  األسرى  حق  يف 
وإبعادهم  عليهم  اخلــنــاق  تشديد 
عدد  على  وتفريقهم  عائالتهم  عن 
إمكانية  مــتــوهــمــة  ــون؛  ــج ــس ال ــن  م
ومقاومتهم  صــمــودهــم  ــن  م الــنــيــل 
ــي لــلــمــؤســســة  ــبــطــول ــم ال ــه ــدي وحت
البغيضة.  الصهيونية  السجنية 
األسيرية  احلركة  واجهته  ما  وهو 
مــخــتــلــف  يف  ــة  ــارمـ عـ ــة  ــاض ــف ــت ــان ب
املغربية  اجلبهة  يف  إننا  السجون. 
ــم فــلــســطــني وضـــد الــتــطــبــيــع  ــدع ل
املــقــاومــة  أشــكــال  ــة  ــاف ك نــحــيــي  إذ 
ــة املـــشـــروعـــة ضــد  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
وسياسته  الصهيوني  االســتــعــمــار 
إن  أوال:  يلي:  ما  نعلن  العنصرية، 
البطولية  احلرية  معانقة  عملية 
الفلسطينيون  األسرى  بها  قام  التي 
يف  البغيض  جلبوع  سجن  من  الستة 

الصهيوني،  للسجان  تاريخي  حتد 
األمنية  لألجهزة  أخرى  "صفعة  هي 
كل  ــك  ذلـ ــد  أكـ كــمــا  الــصــهــيــونــيــة" 
دليل  وهــي  الــعــالــم،  عبر  املتتبعني 
أألجهزة  الذريع  الفشل  على  قاطع 
الــذي  الصهيونية  االســتــخــبــارات 
عامليا.  االحتالل  كيان  بها  يتباهى 
البطولية  العملية  هــذه  إن  ثانيا: 
وفخر  انتصار  من  تشكله  ما  وبقدر 
دليل  فإنها  الفلسطينية؛  للمقاومة 
وتأكيد  املقاومة  خــط  صــواب  على 
على  الفلسطينيني  األسرى  لعزمية 
من  الفلسطيني  النضال  مواصلة 
حتى  خارجها  ومن  السجون  داخل 
حتيتنا  ثالثا:  واالستقالل.  التحرر 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــني،  ــ ــة األسـ ــاف ــك ل
ــرار بــبــالدنــا  ــ ودعــوتــنــا كــافــة األح
ــم نــضــالــهــم  ــدعـ ــر الـــعـــالـــم لـ ــبـ وعـ
بأوضاعهم  والتعريف  وصــمــودهــم 
االحتالل،  سجون  داخل  ومعاناتهم 
ــع حــد لــالعــتــداءات  ــل وض ــن أج وم
الــصــهــيــونــيــة عــلــيــهــم، ولــســيــاســة 
ضدهم،  املوجهة  والتقتيل  االنتقام 
الفلسطيني  الكفاح  دعم  وملواصلة 
بـــكـــافـــة األشـــــكـــــال الـــرســـمـــيـــة 
سياسات  مبناهضة  بدءا  والشعبية، 
ــاط اتــفــاقــيــاتــهــا  ــقـ الــتــطــبــيــع وإسـ
ــزاع كــافــة  ــتـ ــة، وحــتــى انـ ــي ــان ــي اخل
ــســطــيــنــي  ــفــل ــعـــب ال ــشـ حـــقـــوق الـ
تطلعاته  كامل  وحتقيق  املشروعة 
دولته  وبناء  واالستقالل  التحرر  يف 
الفلسطيني.  ــراب  ــت ال كــامــل  عــلــى 
ما  ــى  ــل ع ــة  ــه ــب اجل ــد  ــي ــأك ت رابـــعـــا: 
املقاومة  فصائل  كــافــة  بــه  طالبت 
املــقــاومــة  قـــواه  ــل  وك الفلسطينية 
للشعب  الكامل  االحتضان  بضرورة 
مبختلف  ومــقــاومــتــه  الفلسطيني 
ال  حتى   الستة،  لألبطال  مكوناتها 
وتضامنها  مجددا؛  اعتقالهم  يتم 
الفلسطينية  االسيرية  احلركة  مع 
الداعمة  االحتجاجية  احلركة  ومع 
نضالها  يف  والقطاع  الضفة  يف  لها 
الغاصب.  الكيان  ضد  وانتفاضتها 
خــامــســا: تــنــديــدهــا بــاالعــتــداءات 
واالعـــتـــقـــاالت االنــتــقــامــيــة الــتــي 
حق  يف  الصهيوني  الكيان  ميارسها 
وشجبها  الستة،  األبــطــال  عائالت 
ومطالبتها  جتاهها،  الدولي  للصمت 
حتمل  املــتــحــدة  األمم  منظمة  مــن 
املواطنني  حماية  يف  مسؤولياتها 
بطش  من  الفلسطينيني  واملواطنات 
ــه  ــات ــارس ــش الــصــهــيــونــي ومم ــي اجل

اإلجرامية.

الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع  

تحيي كافة أشكال املقاومة الفلسطينية
التعليم الثانوي التأهيلي: 10.7 

يف املئة.

املئة  يف   5.3 الــعــالــي:  التعليم 
الشراكة  إطــار  يف  العالي  بالتعليم 

والتعليم العالي اخلاص.

ــتــي ارتــفــعــت  ــذه الــنــســب ال ــ وه
سنة،  بعد  سنة  كــبــيــرة،  بسرعة 
تؤكد اخلطورة الكبيرة التي يشكلها 
التعليم  على  اخلصوصي  التعليم 

العمومي.

خصوصي  بتعليم  السماح  إن 
التربية،  بتسليع  القبول  يعني 
ــة الــعــمــومــيــة  ــ ــدرس ــ وتــفــكــيــك امل
وبــانــعــدام  العمومية،  واجلــامــعــة 
تــكــافــؤ الـــفـــرص بـــني الــتــالمــيــذ، 
مختلفة،  بقيم  تالميذ  وبتخريج 
وبتعميق طبقية التعليم، وبإضعاف 
املعلوم  ومـــن  الــعــمــومــي.  التعليم 
يعمم  ــي  ــوص ــص اخل الــتــعــلــيــم  أن 
وال  التشغيل،  مجال  يف  الهشاشة 
الشعبية،  واألحياء  البوادي  يغطي 
األحـــيـــاء  يف  تـــواجـــده  ــر  ــص ــح وي
يف  كبير  بشكل  ويتركز  الــراقــيــة، 
الــكــبــرى- الــبــيــضــاء  ــدار  ــ ال جهتي 
والرباط-سال-القنيطرة؛  سطات 
كل ذلك لضمان احلصول على رسوم 
تسجيل ودراسة مرتفعة، ومن أجل 

رفع أرباحه وإشباع نهمه. 

كشفت  ما  سبق  ما  إلى  ونضيف 
عرت  إذ   ،19  - كوفيد  جائحة  عنه 
التعليم  وعــجــز  وانــتــهــازيــة  جشع 
ــاب  ــ ــم يــكــتــف أرب اخلـــصـــوصـــي؛ لـ
مؤسسات التعليم والتكوين اخلاصة 
ــر الــعــامــلــة بــهــذه  ــ ــان األط ــرم ــح ب
ومطالبة  أجــورهــم،  من  املؤسسات 
التسجيل  ــوم  ــ رس ــع  ــدف ب ــاء  ــ اآلبـ
الصحي،  احلجر  لفترات  والدراسة 
ــادرة  ــغ امل ــادات  ــه ش تسليم  ــض  ورفـ
التعليمية  املؤسسات  إلى  لالنتقال 
أمــام  ــاء  اآلبـ ومتابعة  العمومية، 
ــات  ــي ــداع ــم، واســـتـــغـــالل ت ــاكـ احملـ
خالل  من  اآلبــاء  البتزاز  اجلائحة 
اجلشع  بهم  بلغ  بل  الدعم،  ساعات 
من  باالستفادة  املطالبة  حد  إلــى 
الــصــنــدوق  مينحه  ــذي  الـ ــم  ــدع ال

اخلاص بكورونا.

ــواردة  الـ املعطيات  على  وبــنــاء 
الشروط  أحد  أن  نستخلص  أعــاله 
التعليم  يف  حقيقي  تغيير  إلحداث 
اخلصوصي،  التعليم  تأميم  املغربي 
ــل الـــدولـــة ملــســؤولــيــتــهــا يف  ــم وحت
جيد  مجاني  عمومي  تعليم  ضمان 

ومنصف للجميع .

توحيد  يجب  ــك  ذل ــل  أج ــن  وم
التعليم  تغول  ملواجهة  النضاالت 
بتأميمه  واملــطــالــبــة  اخلــصــوصــي 
العمومي  التعليم  ــن  ع ولــلــدفــاع 
دميقراطي  تعليم  أفق  يف  والنضال 

شعبي علماني وموحد.

تمتة كلمة العدد 



العدد : 424   3
من 14 إلى 20 شتنبر  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

الشعبية  اجلماهير  نظمت    -  1 
ــة شــكــال نــضــالــيــا مــتــمــثــال يف  ــرام ــگ ب
احمللية  اإلدارة  أمــام  احتجاجية  وقفة 
للمكتب الالوطني للكهرباء واملاء الصالح 
شوارع  جابت  مبسيرة  مرفوقا  للشرب، 

الصماء  اآلذان  بسياسة  تنديدا  البلدة 
والالمباالة بخصوص انقطاع املاء وارتفاع 
الفواتير،، وأمام استمرار هذا الصمت من 
مواصلة  الساكنة  قررت  املسؤولني  طرف 
نضالها إلى حني حتقيق مطالبها العادلة 
إلنهاء  جــذري  حل  وإيــجــاد  واملشروعة 
مرارتها  الساكنة  تتجرع  التي  املعاناة 
منذ  احليوية  ــادة  امل هــذه  فقدان  جــراء 
ضربت  كما  ونصف،  شهر  عن  يزيد  ما 
يوم  موعدا  احلية  والضمائر  األحرار  مع 
4 على الساعة السادسة بساحة  السبت 

احلرية.

مصالح  عىل  الغيورين  عموم  إىل   -  2

البلدة :

گرامة مازالت تواصل نضالها املنظم 
تزويد  يف  ــق  احل عــن  دفــاعــا  والــواعــي، 
للشرب،  الصالح  بــاملــاء  البلدة   ساكنة 
املكتب  مــع  سابق  مارطوني  حــوار  بعد 
احمللي للكهرباء واملاء الصالح للشرب على 
املسؤولة  وعدت  حيث  البارحة،  مستوى 
األولى لهذا املكتب جلنة احلوار مبا يلي:

الساكنة  حاجيات  يلبي  بئر  حفر   *
ستبتدأ  كبير،  بشكل  املادة  هذه  بتوفير 

األشغال فيه اليوم قبل الغد.

الفواتير  * حتملها مسؤولية مراجعة 
التكلفة  عن  خــارج  غــالء  ورود  حالة  يف 
حق  وللساكنة  اســتــهــالكــهــا،  مت   الــتــي 

املراجعة حلل املشكل...

ويبقى الهم الذي يشغل بال الساكنة 
وترى  بوفرة،  احليوية  املــادة  توفير  هو 
أخر  بئر  بجانب  بئر  حفر  أن  الساكنة 
اآلبــار  تباعد  عامل  ويبقى  حــال،  ليس 
حللحلة  الوحيد  احلــل  كلم   4 مبسافة 

اجلماهير  عبرت  كما  االشكالية،  هــذه 
يف  الــدرب  مبواصلة  وعيها  عن  املناضلة 
الفورية ملشكل  لم تتم اإلستجابة  حالة 

انقطاع املاء.

إلى  ينظر  الــوزيــر  ....إن  لينني"   -  3

وينظر  الشرارة،  إلى  ينظر  كما  التعليم 
كما  والــكــادحــات  العمال،الكادحني  إلــى 
التقت  إذا  أنــه  ويــرى  الــبــارود،  إلــى  ينظر 
الشرارة بالبارود سيشكالن انفجارا قويا، 
صوب  ــى  األول بالدرجة  موجها  سيكون  

احلكومة..."

الشعبية  اجلماهير  نــضــال   بفضل 
إلــى  أحــيــائــهــا  مختلف  ــن  م بــگــرامــة 
باملطالبة  األحــــرار  املــنــاضــلــني  جــانــب 
احلياة،  يف  ــروري  ــض وال احلــيــوي  باحلق 
الصالح  ــاء  امل توفير  يف  احلــق  هــو  ــذي  ال
للشرب، واالنتفاضة ضدا يف االرتفاعات 
االستهالكية  الــفــواتــر  يف  الصاروخية 
ــال  ــم ــااله لــلــمــاء، وتـــنـــديـــدا أيـــضـــا ب
والالمباالة الذي مت استعماله من طرف 
الصالح  واملـــاء  للكهرباء  احمللي  املكتب 
للشرب على عدم تبليغ الساكنة بإعالن 
يوضح فيه هذا االخير من بداية املشكل، 
الواعي  الگرامي  الشعب  يؤمن  حيث 

بحقهه يف احلصول عن املعلومة......

واملقاومة  النضال  يف  معهود  هو  كما 
اليوم بدأنا نحصد ثماره، حيت مت فرض 
من  السرعة  وجه  على  األعمال  مباشرة 

أجل تزويد الساكنة باملاء.

  ومن هذا املنبر نحيي كافة املناضالت 
ذكــورا  كانو  وشيابا،  شبابا  واملناضلني 
حيث  الــشــارع  إلــى  نزولهم  على  إناثا  أو 
يؤمنون بأن احلق ينتزع وال يعطى.وبأن 
الشعبية  للجماهير  التاريخية  املكاسب 
أيضا  نحيي  كما  بــاإلضــراب...،  تنتزع 
ــادي  امل تضامنها  على  گــرامــة  ساكنة 

واملعنوي...

املكان  عني  من  مناضل 

 ساكنة بلدة ُگرامة تخرج إىل 
الشارع

للنسيج  "جيماكوف"  شركة  وعمال  عامالت 
طنجة،  مبدينة  زنيبر  لصاحبها  تــعــود  الــتــي 
أيام  ثالثة  منذ  الشركة  مبقر  اعتصاما  يخوضون 
صرف  وعــدم  الشركة  إغــالق  قــرار  على  احتجاجا 

تهم. مستحقا

كير للتذ

 ،1983 ــة  ــن س ــوف،  ــاك ــم ــي ج ــة  ــرك ش ــت  ــس ــأس ت
كان،  الذي  سعيد،  محمد  زنيبر  مالكها  يد  على 
النسيج  ملنتجي  املغربية  للجمعية  رئيسا  أيضا، 
وبعد  املاضية؛  القليلة  السنوات  حتى  للشمال، 
وجد  واإلنــتــاج،  العمل  من  سنة  ثالثني  من  أكثر 
أو  حقوق  دون  الشارع  يف  أنفسهم  وعاملة  عامال   75

تعويضات. 

لشركة  شــريــكــة  "جــيــمــاكــوف"  شــركــة  ــت  ــان وك
شركة  وهي  تأسيسها،  منذ  اإلسبانية  "مايورال" 

األطفال.  مالبس  صناعة  يف  متخصصة 

2016، باع زنيبر الشركة إلى شخص آخر  وسنة 
إذ  العمال،  على  حتايل  لكنه  بكور،  بالسيد  يسمى 
تدبير  عن  جديد  "مسؤول  هو  بكور  أن  أخبرهم 
مت  الــشــركــة  ــأن  ب يخبرهم  أن  دون  جــيــمــاكــوف" 
التراجعات  مسلسل  بدأ  احلني  ذلك  ومنذ  بيعها؛ 
تسجيلهم  توقيف  مت  إذ  ــعــمــال،  ال حــقــوق  عــن 
بالضمان االجتماعي، ومت التراجع عن العديد من 
بطردهم  املطاف  بهم  انتهى  أن  إلى  مكتسباتهم، 
بداية  للشركة  اجلديد  املالك  طرف  من  العمل  من 

.2021 مارس 

مــن ثالثني  أكــثــر  ــامــالت  ــع وال الــعــمــال  وقــضــى 
يف  أنفسهم  وجدوا  لكنهم  واإلنتاج،  الكد  من  سنة 
العديد  أن  رغم  حقوق،  أو  تعويضات  دون  الشارع، 
يف  وتقدموا  مختلفة،  أمــراض  مــن  يعاني  منهم 
عمل  على  العثور  عليهم  صّعب  الذي  األمر  العمر، 

بديل. 

الــعــمــل، مت عقد  ــرد مــن  الــط ــر قـــرار  إث وعــلــى 
جمعية  مبقر  والعامالت  للعمال  اجتماعات  عدة 
النزول إلى الشارع / وتنظيم  التواصل، خلصت إلى 
مارس   30 يوم  طنجة  والية  مقر  أمام  احتجاجات، 
الشغل،  مندوبية  مقر  أمــام  أخــرى  ووقفة   ،2021
فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  مبؤازرة 

طنجة. 

مت  واجلمعوي،  العمالي  النضالي  الضغط  وبعد 
العمال  عن  ممثلني  بحضور  املعنيني،  مع  حوار  فتح 
اللقاء  وخلص  )بكور(،  جيماكوف  وممثل  والعامالت 

 .2021 أبريل   18 يوم  العمل  استئناف  إلى 

عملهم،  ــى  إل والــعــامــالت  العمال  ــودة  ع وبعد 
احلوار  أثناء  عليه  االتفاق  مت  ما  احترام  يتم  لم 
وظروف  إكراهات  وبسبب  الشغل،  مندوب  بحضور 
غير  الــعــمــل  شـــروط  ــل  ظ ويف  ــرة،  ــاه ــق ال الــعــيــش 
العودة  إلى  وعمالة  عامال   75 الـ  اضطر  املالئمة، 
مستحقاتهم،  على  يحصلوا  أن  دون  العمل،  إلى 
مــفــتــوحــا على  يــجــعــل مــصــيــرهــم  ــذي  ــ ال ــر  ــ األم

املجهول. 

السايح زينب  عن 

عامل وعامالت ضحايا الراسامل املفرتس

الشغلية  لــلــحــقــوق  تــقــاطــع  شــبــكــة  تــتــابــع 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  عن  البيضاء  بالدار 
ــان بــالــبــرنــوصــي مــلــف عــامــالت وعــمــال  ــس االن
زنقة  بــزاويــة  الكائنة  عــادل   خياطة  شــركــة 

عــرض  حــيــث  ــي  زانـ امــيــل  ــة  ــق وزن ســعــيــد  والد 
انظار  على   7-9-2021 يوم  اخرى  مرة  ملفهم 

البيضاء.. بالدار  التجارية  احملكمة 

 35 من  الكثر  عملوا  انهم  ملفهم   ويتلخص    
ويأخذون  تذكر  مشاكل  دون  بالشركة   سنة 
كل  من   7 و  2 متفرقني  لشهرين  سنوية  راحــة 
االسبانية  الشركات  مع  اشتغالهم  وكــان  سنة 
 2020 سنة  مــن   2 شهر  يف  كانت  عطلة  واخــر 
املشغل  بهم  اتــصــل  الــدخــول  اقــتــرب  ان  وبــعــد 
وبــاء  مــع  خــاصــة  بالعطلة  اســبــوعــا  لــيــزيــدوا 
الشركة  باع  انه  علمهم  الى  وصل  حيث  كورونا 
الخراجها  االالت  يفكون  اجلدد  املشترين  وان 
بالسرطان  اصابته  ادعــى  به  االتــصــال  وحــني 
جلنة  تشكيل  مت  وفعال  للتحاور  مستعد  وانــه 
له  تابعة  مجموعة  لــقــاء  على  ــر  واص رفضها 
للسنة  درهــم   1500 اتفاق  الــى  التوصل  ليتم 
دون  لكن  التوقيع  مت  وفعال  االستقالة  وتقدمي 

استفادة اي 

الدين   نور  الرياضي 

ملف عامالت خياطة عادل امام انظار
 املحكمة التجارية يوم 7-9-2021

طنجة
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 حول حملة النهج الدميقراطي ورد فعل املخزن

بجهة  ــي  ــراط ــق ــدمي ال الــنــهــج  يــخــبــر 
أعضاء  بان  الوطني  العام  الرأي  اجلنوب 
الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  تنظيمنا  ــرع  ــف ال
اللحظة  هــذه  يف  هــم  بها  ايــت  بشتوكة 

محاصرون   شتنبر(   6 االثــنــني  )عشية 
قــوات  طــرف  ببويكرى  النهج  مقر  ــام  أم
من  يذكر  سبب  دون  من  املخزني  القمع 
القيام  عــن  الــتــراجــع  على  ثنيهم  غير 
حقهم  وممـــارســـة  الــنــضــالــي  بــواجــبــهــم 
ملقاطعة  ــالــدعــوة  ب ــك  وذلـ الــتــعــبــيــر  يف 
ــن طــرفــهــم  ــة مـ ــم ــاه ــس االنـــتـــخـــابـــات م
ــعــتــيــد الــنــهــج  ــف بــحــزبــنــا ال ــري ــع ــت ــال ب
وشرحها  مواقفه  وتبليغ  الدميقراطي 

املواطنني.  لعموم 

ــذي  ال الــتــحــرش  و  الــقــمــع  ــام هـــذا  أمـ
بها،  ايت  بشتوكة  رفاقنا  حق  يف  مورس 
التعسف  مت  حيث  أخرى،  مغربية  ومبدن 
ومنعهم  منهم  الــبــعــض  وســحــل  عليهم 
عن  التعبير  يف  حقهم  ممارسة  من  بالقوة 
 8 انتخابات  من  مواقفهم  وتبليغ  رأيهم 
الدميقراطي  النهج  يف  يسعنا  ال  شتنبر، 

إن:  اال  باجلنوب 

حقنا  ممارسة  من  بحرماننا  نندد   -
االنتخابات  من  مبوقفنا  التعريف  من 

احلالية.  الفاسدة 

ــة  ــارس مم يف  بــحــقــنــا  نــتــمــســك  أن   -
وتبليغ  األحزاب  كباقي  السياسي  عملنا 

كل  من  مواقفنا 

املغربي  الشعب  تهم  الــتــي  القضايا 
ــات املــطــبــوخــة  ــاب ــخ ــت ــا االن ــه ــى رأس ــل وع

احلالية.

والتحر  والهجوم  احلصار  نستنكر  أن   -
اليوم  وقــع  كما  ورفيقاتنا  برفاقنا  ش 
والدار  بكلميم  وقبله  بها،  ايت  بشتوكة 

املدن  من  وغيره  وطنجة  البيضاء 

مـــن حــقــنــا يف  بــتــمــكــيــنــنــا  نــطــالــب   -
املغربية  والــتــلــفــزة  ــة  ــ اإلذاع اســتــعــمــال 
للتعريف  السياسية  الــهــيــئــات  كــبــاقــي 
بال  تشغل  التي  القضايا  كل  من  مبواقفنا 

. شعبنا

أننا  الــوطــنــي  ــام  ــع ال ــرأي  ــل ل نــؤكــد   -
رأينا  عن  التعبير  يف  بحقنا  متمسكون 
بكل  احلق  هذا  على  ندافع  وان  ومواقفنا 
لنا  تخولها  التي  اإلمكانيات  من  أوتينا  ما 

البالد.  يف  بها  املعمول  التشريعات 

متمسكون  الدميقراطي  النهج  يف  إننا 
ميدانيا  وممــارســتــه  التعبير  يف  بحقنا 

ذلك  عن  يثنينا  ولن 

والــقــمــع  ــب  ــال ــك ــت ال وال  ــار  ــصـ احلـ ال 
أشكاله.  مبختلف 

خرجت  و  املــنــع  حتـــدت  الــتــي  املــنــاطــق  أهـــم   •
الشعبية. اجلماهير  مع  للتواصل 

ــي، درب  ــوص ــرن ــب الــبــيــضــاء )ال ــدار  ــ ال كــلــمــيــم، 
طنجة،  خنيفرة،  ــال،  س ــدة،  ــدي اجل الــســلــطــان(، 
دمنات،  مالل،  بني  احملمدية،  القنيطرة،  العرائش، 
شتوكة  تيفلت،  امينتانوت،  ازرو،  الرباط،  وجدة، 

كطالنيا... برشيد،  احلاج،  أوطاط  باها،  أيت 
الفيديو: تقنيات  عبر  اجلماهير  مع  التواصل   •

هو  مــا   فيه  فيديو   25 مــن   أكثر  تسجيل  مت 
الشبيبي،  القطاع  النسائي،  )الــقــطــاع  قطاعي 
محلي،  و  وجهوي  وطني  هو  وما  العمالي(،  القطاع 
من  الــعــديــد  يف  الــدميــقــراطــي  النهج  شـــارك  كما 

الندوات مع أطراف أخرى. 
التابعة للنهج الدميقراطي  لعبت قناة "الشرارة" 
دورا مهما يف إيصال موقف املقاطعة وطنيا وعامليا.

االعتقاالت:  •

زهــــراء  احلـــســـني  ــوف  ــ ــاوط ــ ع ــم:  ــم ــل ك  -  
أموش مولود،  بناهو،اكدير 

سعيد  عـــقـــاوي،  ــز  ــزيـ :عـ ــرة:    ــف ــي ــن خ   -  
الشاد ياسني، بن  اوفريد ،زندور 

شفيق  زهير،  يسني  لكبير،  املالزم   : املحمدية    •
فقير. على  بحماد، 

العاشور، ياسني   امليلودي،    : دمنات    •

ملهرس  حــيــطــان،  الــعــســري،  زكــريــاء   : الـــرابط   •
 . محمد

: التعنيف    •  

ــى بــراهــمــة،  ــف ــط ــص مــحــفــوظ مـــحـــجـــوب، م
لكبير،  املــالزم  احلميد،  عبد  لعمير،أمني  مطيع، 
حيطان،  الدين  نور  لعنايت،  احلمداوي،احلسني 

لقبابي...  أمني  لعميمي،  حسن 
• املصادرة واإلتالف:  

ــداءات  ــ ــالف بــالــقــوة بــيــانــات ون ــ مـــصـــادرة وإت
مكبر  بالنهج،  التعريف  مطويات  ومحلية،  وطنية 

الصدريات... الصوت،الفتات، 

النهج الدميقراطي - جهة الجنوب 

بيان تنديدي

سبتمبر  انتخابات  مقاطعة  دعــاة  قمع 
من  عــنــهــا  ســيــتــرتــب  ــا  م عــلــى  ــر  ــؤش م  2021
مناضلي/ات  مع  التضامن  ”دميقراطية”:  كل 

حزب النهج الدميقراطي

الــنــهــج  ــزب  ــ حـ ات  مـــنـــاضـــلـــو/  ــرض  ــعـ تـ

االنتخابية،  احلملة  أيام  طيلة  الدميقراطي، 
لقمع  بأشكال شتى بغية منعهم/هن من إيصال 
فرغم  الشعبية.  اجلماهير  إلى  احلزب  موقف 
األحزاب  بها  ألقت  التي  الهائلة  اإلمكانات  كل 
وجتند  االنتخابية،  احللبة  يف  للدولة  املوالية 
آلة إعالم الدولة نفسها، أبانت هذه عن خوفها 
باملضايقة  لــه  فتصدت  املــعــارض  ــرأي  الـ مــن 

والقمع.

حاجة  ثمة  كانت  إن  املؤشرات،  إحدى  هذه 
التي  املؤسسات  عليه  ستكون  ما  إلــى  إليها، 
القمع  من  مزيد  االنتخابات:  هذه  عن  ستنتج 
املعادية  السياسات  من  مزيد  تطبيق  أجل  من 

خلدمة  أساسا  واملتجهة  الشعبية،  للجماهير 
الرأسمال احمللي و األجنبي.

ممارستها،  وسائل  بشتى  التعبير،  حرية  إن 
ادعاء  الشروط األولية األساسية لكل  هي من 
سوى  بلدنا  يف  غيابها  وليس  للدميقراطية. 

أحد أوجه االستبداد السياسي، وهو استبداد 
الريف  حــراك  قمع  منذ  خــاص  بوجه  اشتد 

املجيد.

ــن كــل  ــديـ نـ املـــنـــاضـــل-ة  ــار  ــيـ تـ ــا يف  ــنـ إنـ
حزب  لها  تعرض  التي  القمعية  املــمــارســات 
مناضليه  مع  ونتضامن  الدميقراطي،  النهج 
من  النضال  أولوية  على  مؤكدين  ومناضالته، 
أجل احلريات الدميقراطية، فال بناء ملنظمات 
تلك  بانتزاع  إال  والشعبي  العمالي  النضال 
كل  جهود  تضافر  يتطلب  ما  وهــو  احلــريــات، 

الدميقراطيني.

تيار املناضل-ة 8 سبتمرب 2021: 
التضامن مع النهج الدميقراطي
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املغرب  يف  احلــريــة  مناضلو  يتعرض 
ايقافات  و  اعتداءات  حملة  الى  االقصى 
املهزلة  ملقاطعة  ــوة  ــدع ال خلفية  على 
ــذي يــنــظــمــهــا نــظــام  ــ االنــتــخــابــيــة الـ
ولقد  اجلاري،  سبتمبر   8 يوم  االستبداد 
ومناضلي  مناضالت  االعــتــداءات   طالت 

فيهم  ــن  مب الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  حـــزب 
لبراهمة  مصطفى  الرفيق  الوطني  كاتبه 
على قارعة  املادي  لالعتداء  الذي تعرض 

الطريق.

األوضاع  يتابع  الذي  العمال  حزب  إن 
وقواه  الصامد  شعبها  ونضاالت  باملغرب 

الثورية،

تــطــال  ــي  ــت ال ــداءات  ــ ــت ــ االع ــن  ــدي ي  •

الــنــهــج  حــــزب  ــي  ــل ــاض ــن م و  مـــنـــاضـــالت 

االعتداءات  هذه  الشقيق،  الدميقراطي 
الــتــي تــقــيــم الــدلــيــل عــلــى دكــتــاتــوريــة 

استبداده. و  النظام 

ــزازه  ــ ــت ــ اع و  تــعــاطــفــه  يـــجـــدد   .
النهج  وحــزب  املغربي  الشعب  بنضاالت 

الكفاحية  الــروح  ويحيي  الدميقراطي، 
النضال  يف  واالستبسال  العالية  الثورية 
ــي  ــراط ــق مـــن اجـــل مــغــرب جـــديـــد، دمي

وعادل.

يف  التقدمية  القوى  كل  يدعو   •  

إلسناد  العالم  و  العربي  الوطن  و  تونس 
التقدمية. وقواه  املغربي  الشعب  نضال 

حزب العامل التونيس يتضامن مع النهج 
الدميقراطي

يف  االنتخابات  أن  يظن  من  أحمق 
وهم  ال  ،ملــا  نزيه  بشكل  متر  املغرب 
ستتولى  الــتــي  احلــكــومــة  يــجــهــزون 
التصويت  قبل  القادم  املسار  قيادة 
مبدة  موعدها  قبل  وحتى  ،بل  عليها 
الوحيد  التغيير  لكن  الوجوه  نفس   .

.. الكراسي  تغير  هو 
ــي هي  ــائ ــدق أص يــا  ــات  ــاب ــخ ــت اإلن
ــرد مــســرحــيــة لــتــنــويــر الـــرأي  ــج م
بلد  يف  أنــنــا  لهم  العاملي،وللتأكيد 

.. مواطنيه  رأي  يحترم  دميقراطي 
مجرد  بلدنا  يف  أننا  أيضا  ولنعلم 
زريبة  ،يف  لها  قيمة  ال  رخيصة  أرقام 
لهم  أشخاص  حتكمه  واحد  باب  لها 
قوانني  واضعني  وتسلطهم  نفوذهم 
على  حكرا  تطبيقها  ،يكون  رجعية 
الضعيف  ــور  ــه ــق امل ــش  ــه ال املـــواطـــن 
املغلوب على حاله ،بل وأكثر من ذالك 
هي  املغربية  السياسية  األحزاب  دور 
ونوبة  ليك  )نوبة  مبعني  أي  املداورة 
وملقانا  البرملان  يف  ونتخاصمو  ليا 

يف...
يف  الراهنة  املــؤشــرات  خــالل  فمن 
نقول  أن  فيمكننا  السياسي  املشهد 
ــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي  مــبــروك حلـ
 2021 بإنتخابات  بــفــوزه  لــألشــرار 
أخناتوش  عزيز  للفرعون  ومبروك 

عليه  ــو  ه ــا  مم ــوأ  ــ األس .فــإنــتــظــروا 
بــأهــم  نـــذكـــر  أن  ــأس  ــ ب ،ال  احلــــال 
ينعم  التي  أخناتوش  عزيز  إجنازات 

... بها  علينا  وسينعم 
احملروقات  ثمن  يف  -الزيادة 

ــات  ــج ــت ــن امل ثــمــن  يف  ــادة  ــ ــزيـ ــ -الـ
لإلستهالك واملوجهة  الفالحية 

املخطط  املشؤوم،  املخطط  -وضع 
إجنازاته  أهم  من  كان  والذي  األسود 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــالح الــصــغــيــر 

تهميشه و
واإلضرار  الرحل  الرعاة  إجتياح   -
ــداء  ــت بــالــفــالحــني والــكــســابــة واإلع
مشهد  مساكنهم.يف  داخــل  عليهم 

السيبة. بأيام  يذكرنا 
مفهوم  وغير  مسبوق  غير  غالء   -
توفر  رغــم  أنــواعــهــا  بكل  لألسماك 
بالعالم  ســواحــل  أكــبــر  على  املــغــرب 

.. كلم   3500 تتجاوز  والتي 
نتوقع  ،ال  اإلجنــازات  من  والكثير 
فالسير  املقبلة  احلكومة  يف  خــيــرا 
.ويف  محال  ال  سابقاتها  خطى  على 
قالها  شهيرة  بقولة  نختم  األخير 
نربيوا  دوا  أخناتوش:)لي  الشاعر 

يعطي... العاطي  مزال  أو  باباه( 

حول االنتخابات: احمق من 
يظن...

املغربية  اجلمعية  فرع  متابعة  إطار  يف 
االنتخابية  للعملية  اإلنــســان  حلــقــوق 
مناضلي  تعرض  شديد  باستياء  يسجل 
حملاصرة  باحملمدية  الدميقراطي  النهج 
 05 مــحــيــط مــقــرهــم االجــتــمــاعــي يـــوم 
لتصريف  خروجهم  2021وعــنــد  شتنبر 
ــة  ــي ــن ــزة األم ــ ــه ــ ــامـــت األج ــم قـ ــه ــف ــوق م
بــاعــتــقــال الــرفــاق عــلــي فــقــيــر و مـــالزم 
شفيق،  بحماد  و  يــاســني  وزهــيــر  لكبير 
ومنعهم  سراحهم  إطــالق  مت  ذلــك  وبعد 
ملقاطعة  الداعي  موقفهم  عن  التعبير  من 
التواصل  مــن  وحــرمــانــهــم  االنــتــخــابــات، 
موقفهم  لشرح  واملواطنني  املواطنات  مع 
االنتخابية  العملية  ملقاطعة  الــداعــي 
على  ضدا   2021 شتنبر   08 يوم  املقررة 
الدولية  واملــواثــيــق  الوطنية  الــقــوانــني 
تنص  التي  الصلة  ذات  اإلنسان  حلقوق 

التعبير.  و  الرأي  حرية  على 

ــان مــكــتــب  ــ ــك ف ــ ــى ذل ــل ــا ع ــس ــي ــأس وت
ــان  ــس ــوق اإلن ــق اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حل

عن  يعبر  باحملمدية 

والــرفــيــقــات  الــرفــاق  ــع  م تــضــامــنــه   -
بــاحملــمــديــة -  ــي  ــراط ــق ــدمي ال الــنــهــج  يف 
له  تــعــرض  ــذي  ــ ال بــالــقــمــع  *تنديده 
باحملمدية  الدميقراطي  النهج  مناضلو 
عن  التعبير  يف  حقهم  مــن  وإقــصــاءهــم 
االنتخابات  ملقاطعة  الــداعــي  موقفهم 

  2021 شتنبر   08 يف  املقررة 

عن  املسؤولني  مبحاسبة  مطالبته   -
للقوانني  املخالفة  والتجاوزات  املمارسات 
الزج  مت  حيث  النهج  مناضلي  طالت  التي 
من  ومنعهم  الــشــرطــة  ــارات  ــي س يف  بــهــم 
ملقاطعة  الــداعــي  موقفهم  عن  التعبير 

 2021 انتخابات 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تتضامن  مع 

الرفاق والرفيقات يف النهج الدميقراطي باملحمدية 

مغاربة  سياسيني  نشطاء  اعــتــقــال   ' '
بالدميقراطية" تطالب  احتجاجات  خالل 

مناضلي  مــن  الــعــديــد  وعــنــف  اعــتــقــل 
ــي، خــالل  ــراط ــق ــدمي الــنــهــج ال ومــنــاضــلــة 
الدميقراطية  بإرساء  تطالب  احتجاجات 
الــوطــنــي  ــب  ــات ــك ال وتـــعـــرض  ــرب،  ــغـ املـ يف 
ــداء  ــت لــلــتــنــظــيــم مــصــطــفــى بــراهــمــة الع
اعتقال   محاولة  و  محاصرة  متت  و  عنيف 
الــكــتــابــة  ــة وعـــضـــو  ــوي ــس ــن ــة ال ــل ــاض ــن امل
أزالف  زهرة  الدميقراطي  لـلنهج  الوطنية 
ــى جــانــب عــضــوات وأعــضــاء أخــريــن يف  إل
النهج  ــى  دع ــد  وق ســاعــات.  لــعــدة  ــزب  احل
االنتخابات  مقاطعة  إلــى  الدميقراطي 
حمالت  ونظم  شتنبر،   8 يف  إجراؤها  املقرر 
أنــحــاء  جــمــيــع  يف  املـــدن  ــن  م الــعــديــد  يف 
وهو  الدميقراطي،  النهج  وأعلن  البالد. 
االنتخابات  إن  يــســاري،  سياسي  تنظيم 

الداخلية  وزارة  ــراف  إشـ حتــت  ســتــجــرى 
التشريعية  السلطات  جميع  أن  حــني  يف 
يد  يف  محصورة  والتنفيذية  والقضائية 
أن  الدميقراطي  النهج  اعتبر  لذلك  امللك. 
دميقراطية  ليست  احلالية  االنتخابات 
للشعب  احلقيقية  باملشاركة  تسمح  وال 
وقـــوبـــلـــت  ــيـــة.  ــاسـ ــيـ الـــسـ الـــســـلـــطـــة  يف 
من  عنيف  بقمع  السلمية  احتجاجاتهم 
النشطاء  يــقــول  الــتــي  ــن  األم ــوات  ق قبل 
حملة  ووقـــف  لترهيبهم  مــحــاولــة  إنــهــا 

طعة. ملقا ا

اعتقال  للشعوب  العاملية  القمة  تدين 
وتدعو  املــغــرب  يف  السياسيني  النشطاء 
الدميقراطية  للنضاالت  عاملي  دعم  إلى 

جرمية. ليس  .النضال  املغربي  للشعب 

قمة الشعوب تتضامن مع النهج ضد 

االعتقاالت والقمع

حياة أمزيان
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السياسية

انتخابات 8 شتنرب 2021
السياق، الوضع القائم والرهانات

يف  احلكم  إلى  للوصول  اآلليات  إحدى  االنتخابات  تعتبر    
أثبتت  اإلنابة  دميقراطية  أن  فرغم  الدميقراطية،  الــدول 
باحملاسبة  املسؤولية  بربط  تسمح  أنها  إال  محدوديتها، 
واستقالل  للسلط  حقيقي  فصل  بسبب  املفسدين  ومبحاكمة 
االنتخابات  هذه  فيه  جتري  الذي  السياق  هو  فما  القضاء، 

املغربية وأي رهانات عليها يف ظل الوضع القائم؟
السياق 

  جترى انتخابات 8 شتنبر 2021 يف ظل وضع إقليمي يتميز 
بعدم وضوح معامله سواء بالنسبة للجزائر التي الزال احلراك 
الشعبي مستمرا فيها وتعمق أزمة النظام العسكري هناك أو يف 
ليبيا التي الزالت ضحية صراعات إقليمية ودولية وما ميكن أن 

ينتج عن ذلك من عدم االستقرار بها وكذلك تونس التي حل 
فيها الرئيس كال من احلكومة والبرملان وإعالن حالة االستثناء 
وركز كل السلطات يف يده مستغال الفساد الذي ينخر املجتمع 
الوضعية  هذه  أن  إال  املرحلة،  كرجل  نفسه  ومظهرا  التونسي 
ستجرى  كما  عنها،  يترتب  أن  ميكن  وما  املعالم  واضحة  غير 
هذه االنتخابات يف سياق يتميز محليا بإغالق النظام للحقل 
كل  يركز  الذي   2011 ل  املمنوح  الدستور  خالل  من  السياسي 
السلطات األساسية يف يد امللك الذي رسم كل معالم السياسات 
القدمي  اجلديد/  التنموي  املشروع  وضع  عبر  االستراتيجية 
وصالحياته  واالجتماعية  الصحية  التغطية  تعميم  وإعالنه 
تأتي  كما  االستراتيجية  العمومية  املؤسسات  مدراء  تعيني  يف 
هذه االنتخابات بعد توقيع النظام املخزني التفاقية ابراهام 
مقابل  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  يف  املتمثلة  املشؤومة 
الصحراء وهذا  املتحدة األمريكية مبغربية  الواليات  اعتراف 
ما سيدفع كل من االمبريالية األمريكية والصهيونية العاملية 
إظهاره  ومحاولة  ملصاحلها  اخلــادم  القائم،  النظام  دعم  إلى 
كقلعة للحرية والدميقراطية يف منطقة غير مستقرة. لذلك 
ستحاول مختلف القوى االمبريالية إبرام اتفاقيات اقتصادية 
مع النظام للحصول على حصتها من اخليرات الوطنية مقابل 
اجليوستراتيجية  الصراعات  مع  خاصة  النظام  صورة  تلميع 
ظل ضعف وتشرذم القوى املمانعة.اجلديدة وهذا ما سيحاول النظام استغالله لصاحله خاصة يف 
احلقل  إغــالق  ــى  إل إضــافــة  فيتميز  القائم  الــوضــع  ــا  أم   
احلرة  الصحافة  وعلى  احلريات  على  بالتضييق  السياسي، 
ضد  الرأسمال  ولصالح  حر  صوت  أي  ضد  القضاء  وتوظيف 
الطبقة العاملة التي تطالب بأبسط حقوقها النصوص عليها 

تفاقم  مع  خاصة  عالتها،  رغم  العمل  بها  اجلاري  القوانني  يف 
أثقلت  املستوى االقتصادي  املستويات فعلى  األزمة على كافة 
بالديون  املغربي  الشعب  كاهل  املتعاقبة  املخزنية  احلكومات 
ليس من أجل مصالح اجلماهير الكادحة وإمنا خدمة للرأسمال 
الناجت  مــن   90% تفوق  نسبة  بلغت  حيث  والــدولــي  احمللي 
القادمة.  األجيال  مستقبل  سيرهن  ما  وهو  اخلــام  الداخلي 
كل  كورونا  جائحة  عرت  فقد  االجتماعي  املستوى  على  أما 
ومعظم  مليون   22 يناهز  الفقراء  فعدد  الرسمية،  اخلطابات 
مناطق املغرب العميق تفتقد ساكناتها إلى أدنى شروط العيش 
الكرمي، فالطرق واملسالك إما منعدمة أو مهترئة وأغلب املناطق 
الضرورية  باآلليات  مجهزة  إقليمية  مستشفيات  غلى  تفتقر 

وباملوارد البشرية الكافية، كما تفتقد إلى إعداديات وثانويات 
على  املتدنيللمغرب  الترتيب  يبني  ما  وهذا  الخ  وداخليات... 
ببعض  يتباهى  النظام  كان  فإذا  البشرية.  التنمية  مستوى 
املتعددة  الشركات  التي تخدم خاصة مصالح  الكبرى  املشاريع 
دول  مع  مقارنة  السكان  من  عدد  أكبر  وبتلقيحه   االستيطان 
أعمارهم/  تتراوح  الذين  التالميذ  تلقيح  إلى  وصــوال  أخــرى 
هذا  ــول  ح الشفافية  غياب  ظــل  يف  سنة  و17   12 بــني  هــن 
اللقاح والعواقب التي ميكن أن تترتب عنه فإنه يخفي حجم 
املنسي  املغرب  مناطق  جل  تعرفها  التي  والتهميش  اإلقصاء 
مثال  املغربية،  اإلدارة  ينخر  ــذي  ال الفساد  حجم  وكذلك 
القتناء  الصحة  وزارة  عقدتها  التي  للصفقات  املهولة  األرقام 
معدات مواجهة جائحة كورونا والتي لم تخضع للمساءلة إلى 
الفرق.  بعض  محاوالت  رغم  املخزني  البرملان  يف  اآلن  حدود 
أما القضاء اخلاص بجرائم األموال فإنه يف سبات عميق، كما 
فضحت جائحة كورونا الوضع الكارثي للمستشفيات العمومية 
وجشع املصحات واملختبرات اخلاصة التي انتهزت هذه الفرصة 
أو  أخالقي  وازع  أي  غياب  يف  الدراهم  مباليني  أرباح  لتحقيق 
مع  وقع  كما  العمومية،  السلطات  من  وبتواطؤ  وطني  حس 
تكفل  الصحة  وزارة  منعت  التي   )test( السريعة  الكواشف 
من القضايا املعروفة لدى عامة الناس.الصيدليات بها خدمة للوبيات املصحات واألطباء وغير ذلك 
إن املغرب احلقيقي بعيد عن كل ما حتاول اجلهات الرسمية 
إبرازه، فأي دور للقوى السياسية للحد من هذه األزمة متعددة 
واملدنية  والنقابية  السياسية  القوى  إن طبيعة أغلب  األبعاد؟ 
املندمجة يف البنية املخزنية واملتورطة يف عديد من الفضائح 

ال تعير أي اهتمام لهذا الواقع املزري، لكن تعمل على استغالله 
لها،  برامج  ال  أن  مسبقا  تعلم  التي  االنتخابية  حمالتها  يف 
خارج البرنامج الذي رسمه املخزن من خالل النموذج التنموي 
الظهور كمنقذ رغم  اجلديد، ورغم ذلك وبكل وقاحة حتاول 
أما  االنتخابات،  ملسرحية  واملواطنني  املواطنات  أغلبية  إدراك 
حقوقها  أجل  من  العاملة  للطبقة  املتفرقة  النضاالت  بعض 
نضاالت  وبعض  حتميها  أن  الدولة  على  املفروض  األساسية 
سكان املغرب العميق رغم أهميتها، لن ترغم الرأسمال واملخزن 
على  العمل  يستدعي  مما  املشروعة  ملطالبها  االستجابة  على 
توحيد هذه النضاالت وإعطائها أفقا سياسيا. فما هي رهانات 

انتخابات 8 شتنبر 2021؟
اآللية  ذات  األحــزاب  صنف  نوعان،  املشاركة  األحــزاب  إن 
االنتخابية الكبيرة، يطمح إلى احلصول على املراتب املتقدمة 
ووضع  أكثر  النهب  من  ميكنها  مما  احلكومة،  إلــى  للوصول 
يسهل  حتى  اإلدارة  دواليب  مختلف  يف  وأقاربها  عناصرها 
الصفقات لذويها يف ظل قضاء  عليها قضاء مصاحلها ومترير 
مرتش وغير مستقل، أما األحزاب "الصغيرة" فرهان قياداتها 
الوحيد هو حصولها على مناصب متكنها من التسلق الطبقي 
احمللية  اجلماعات  أو  بالبرملان  املخزني  الريع  من  واالستفادة 
يسمح  اجلديد  االنتخابي  القاسم  وأن  خاصة  واجلهوية، 
لها  التي  القوى  أكبر عدد ممكن من األحزاب وإضعاف  نفوذ انتخابي.بإدماج 
ويبقى شعار نضال القرب باجلماعات أو النضال من الداخل 
االنتهازية  واملتوسطة  الصغيرة  البرجوازية  تبرير  بطبعها الندماجها يف البنية املخزنية ليس إال.مجرد 
أما القوى الرافضة للمشاركة يف هذه املهازل وخاصة النهج 
بنفسه  التعريف  من  مزيد  هو  الوحيد  فرهانه  الدميقراطي، 
وسط اجلماهير الشعبية ومبواقفه وفضح اللعبة املخزنيةمن 
كل جوانبها وكل املساهمني/ات فيها واستحالة حتسني أوضاع 
الكادحات والكادحني من خاللها، لذلك يدعو عموم الكادحات 
خلق  يف  واملساهمة  االنتخابات  هذه  مقاطعة  إلى  والكادحني 
العاملة  جبهة الطبقات الشعبية نواتها الصلبة حزب الطبقة 
الغني.وعموم الكادحني لتغيير موازين القوى لصالح املستغلني بفتح 
  أما املخزن فرهاناته متعددة، أوال بحكم طبيعة الدستور 
االنتخابيني  والتقطيع  والقوانني  االنتخابات  لهذه  املؤطر 
وأخيرا القاسم االنتخابي احملتسب على أساس عدد املسجلني 
فإنه  مطلقة،  أغلبية  له  تكون  أن  حزب  ألي  يسمح  ال  والذي 
عديد  وأن  خاصة  دميقراطي  كنظام  نفسه  تسويق  سيحاول 
وكذلك  االنتخابات  هذه  سيراقبون  الدوليني  املالحظني  من 
إضعاف  من  سيمكنه  مما  االنتهازية  النخب  من  مزيدا  إدماج 
املعارضة كما وقع بعد حكومة التناوب التوافقي، وهذا سيسهل 
والالشعبيةاملمالة  الرجعية  القرارات  مختلف  مترير  عليه 
ضعف  مع  خاصة  الدولية  املالية  املؤسسات  طرف  من  عليه 
هذا  البيروقراطيات،  عليها  تهيمن  التي  النقابية  احلركة 
بوعودها  تفي  ال  كونها  األحزاب  شيطنة  من  سيمكنه  الوضع 
على  واحلريص  املنقذ  مبظهر  الظهور  وبالتالي  االنتخابية 
من  عديد  يف  يظهر  ما  ــذا  وه واملواطنني  املواطنات  مصالح 
غير  للملك،  صور  فيها  حتمل  التي  واالحتجاجات  النضاالت 
أن السحر قد ينقلب على الساحر، لكن حلصول ذلك يتوجب 
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يف  املتمثلة  مركزية  مهمة  حتقيق 
مصالح  عن  حقيقة  املعبرة  السياسية  األداة  الكادحني  وعموم 
املضطهدين يكون رأس رمح جبهات الطبقات الشعبية إلضعاف 
من النضال.املخزن يف أفق القضاء عليه، فما ال ينال بالنضال ينال باملزيد 

حسن جعفاري 
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استقالت الدولة من القطاعات االجتامعية، يف مقدمتها التعليم، فتحت املجال أمام الرأسامل الخاص، مام أوقع األرس يف 

فخ االبتزاز: االختيار بني األمية أو التضحية بالغايل و النفيس يف محاولة يائسة لتسهيل ولوج األطفال إىل ميدان املعرفة، 

رغم فقر املحتوى.

مبناسبة الدخول املدريس 2021/2022 قررت الجريدة تخصيص ملف هذا العدد لهذا املوضوع.

التعلم الخصويص:من تخريب التعلم العمومي إىل ابزتاز األرس

يف تاريخ وطبقية التعليم الخصويص باملغرب :

من  العاملة لالستعامر إىل قطاع يسيل لعاب"املستثمرين"
حسن أيت اعمر

عامة  بصفة  النظامي  والتعليم  املدرسة  أن   املعلوم  من 
الفعلي  الدخول  مع  البالد  الى  ودخــل  حديثا  ظهر  باملغرب 
ابتداء من1907. فيما  الفرنسي واالسباني، اي  لالستعماريني 
بواسطة  "املسيد"  يف  يتم  باألساس،  دينيا  التعليم  كان  قبل 
فقيه يدرس االطفال ابجديات اللغة العربية وبعض املفاهيم 
مهمته  الــى  بــاإلضــافــة  ذلــك،  مقابل  ويتقاضى   الدينية، 
الرئيسية، ـ إمامة الناس ـ   "الشرطة" يكون يف الغالب مقدارا 
عينيا من احلبوب واالغنام والزبدة والصوف...إلخ. إن املتتبع 
لتاريخ التعليم اخلصوصي باملغرب، يخلص الى انه عرف أربع 
لينضاف  البداية،  استعماريا يف  انطلق  أساسية، حيث  مراحل 
احلــرة  بــاملــدارس  آنـــذاك  سمي  مــا  الثانية  املرحلة  يف  اليه 
املرحلة  ستظهر  "الشكلي"  االستقالل  عهد  ويف  الوطنية، 
حيث  رابعة  مرحلة  الى  لتتطور  االطفال  رياض  مع  الثالثة 

اصبح قطاعا استثماريا يدر ارباحا ضخمة.
التعلم االستعماري: كمدخل السمتالة "النخب".

بالشكل  النظامي  التعليم  احلماية،  قبل  املغرب،  يعرف  لم 
وهو  والزوايا،  باملسجد  مرتبطا  كان  فالتعليم  عليه،  املتعارف 
ما  وكل  والقرآن  العربية  اللغة  يدرس  باألساس،  ديني  تعليم 
له عالقة بالدين االسالمي من ارث وابرام للعقود وحل بعض 
املنازعات يف إطار "الشرع االسالمي " وغيرها، كانت مخرجات 
هذا التعليم ان تتخرج فقيها او عدال او قاضيا شرعيا او كاتب 

يف بعض الدواوين الرسمية.
خصوصيا،  النظامي  التعليم  فيه  يلد  ان  املغرب  قدر  من 
آنذاك كان منحصرا  انه غير متاح للجميع، فالتعليم  مبفهوم 
و"البرجوازية"  االعيان  من  كل  وابناء  املعمرين  ابناء  على 
استقطابهم  اســاس  على  والفالحية،  والعقارية  التجارية 

كحليف يف تنفيذ االجندة التوسعية االستعمارية.
حيث  االسرائيلية،  الرابطة  مدارس  ذلك  قبل  ظهرت  كما 
الفرنسية  باللغة  التلقني  ويتم  املغاربة،  اليهود  أبناء  يدرس 

كما مت ادراج حصص لتعلم اللغة العبرية.
للتعلم  وكـ"مقاطعة"  فعل  كــردة  الــوطــي:  التعلم 

االستعماري.

كرد فعل ومقاطعة للتعليم االستعماري املفرنس واملخالف 
للهوية اجلماعية للشعب املغربي املتمثلة يف العروبة واالسالم، 
بادر عدد من السلفيني والتجار وعلماء الدين وأتباع الطوائف 
سنة  االنطالقة  فكانت  احلرة،  املدارس  تأسيس  الى   الدينية 
ثالثني  حوالي  الى   1930 سنة  لتصل  ــدارس،  م بثالث   1919
مؤسسة. جند من أهم أهداف هذا التعليم ” حسب مؤسسيه-
:"محاربة املنكر" الذي يتمثل يف مظاهر احلياة املعاصرة والتي 
األوربية  السراويل  ارتداء  مثل  املغربي  املجتمع  تخترق  بدأت 
السليم،  االسالمي  الدين  الــى  العرائس...والرجوع  وتبرج 
املدارس  له  توطد  الذي  الفرنسي  الثقايف  التهديد  مواجهة 
املدارس  هذه  كانت  العربية...،وفعال  اللغة  وإنقاذ  الفرنسية 

منبتا لعدد من الوطنيني الذين بصموا تاريخ املقاومة باملغرب.
المرحلة الثالثة : "رياض األطفال" تفاحة "نيوتن" 

التي اكتشفت التعليم الخصوصي.

املغربية  الدولة  كانت  "الشكلي"،  االستقالل  بداية  خالل 
اجل  من  واملوظفات  املوظفني  من  كبير  عــدد  الــى  حاجة  يف 
"املغربة"، ما دفع بالكثير الى البحث عن اماكن ايواء ابناءهم 
االطفال"  "ريــاض  فكرة  فظهرت  العمل،  يف  التواجد  خــالل 
منها  املتزايدة،  احلاجة  هذه  لتلبية  السكنية،  االحياء  وسط 
والتي  اخلصوصية،  االبتدائية  املــدارس  الى  احلاجة  ظهرت 
كانت تستهدف أبناء الطبقات امليسورة، وتقدم تعليما نخبويا 

على منط مدارس البعثات االجنبية.
مدرسهتا  طبقة  لكل  الخصويص:  التعلم  طبقية  يف 

الخاصة !!

ان الدور احملوري للمدرسة يف االنظمة الرأسمالية ـ حسب 
نفس  إنتاج  وإعادة  إنتاج  أي  االنتاج،  معاودة  هي  بوردوـ  بيير 

الطبقات التي يتكون منها املجتمع.
يف  املخزني  النظام  كان  الشكلي،  االستقالل  بداية  خالل 
واطباء...  ومهندسني  مدرسني  من  االطــر  الى  ماسة  حاجة 
احلاجة  هذه  للتو،  البالد  غــادروا  الذين  املعمرين  لتعويض 
ــى فتح املـــدارس يف املــداشــر والــقــرى  ــذا الــنــظــام ال دفــعــت ه
وفتحت  املغربي،  الشعب  ابناء  كل  وجه  يف  الشعبية  واالحياء 
نطقا  العربية  اللغة  يتقن  من  كل  وجه  يف  التوظيف  ابــواب 
وكتابة لتفعيل هذا الورش، فعال متكن عدد من ابناء املهمشني 
والكادحني والفالحني البسطاء والرعاة من التمدرس والولوج 
لتولي  أهلهم  ما  للمهندسني،  العليا  واملدارس  الطب  كليات  الى 
بوابة  عبر  اجتماعيا  وترقوا  الدولة  سلم  يف  رفيعة  مناصب 
الطبقات  ابــنــاء  ينافسون  جعلهم  مــا  العمومية،  املــدرســة 
انتفاء  مع  لكن  واملواقع.  املناصب  من  عدد  يف  والعليا  الوسطى 
ـ  العاملية  املالية  املؤسسات  توجهات  وفــرض  احلــاجــة،  هــذه 
خصوصا مع بداية التقومي الهيكلي ـ وباستحضار دور املدرسة 
والتالميذ والطلبة واالساتذة يف تفجير عدد من االنتفاضات 
الشعبية واشعاع الفكر التقدمي، جعل النظام يعيد حساباته 
يف هذا الشأن، فبدأ بتفكيك املدرسة العمومية، قصد إفقادها 
التعليم  واالمهات.كان  االباء  نظر  يف  بها  تتميز  الذي  البريق 
محصورا  الشكلي،  االستقالل  بعد  ما  مغرب  يف  اخلصوصي 
الثمانينيات  بداية  ومع  العمومي.  التعليم  يف  املتعثرين  على 
املسلسل  هذا  واستمر  العمومية،  املدرسة  على  الهجوم  بدأ 
للمدارس  التوجه  الى  واالمهات  االباء  إرغام  التخريبي قصد 
ضعف  حيث  العمومية،  املدرسة  إفالس  بدعوى  اخلصوصية، 
يف التمكن من اللغات والقدرات التواصلية والعلوم واملعلوميات، 
جيدة  تربوية  عــروض  توفر  التي  اخلاصة  املـــدارس  عكس 
أوصل  ادنى سؤال على من  اللغات االجنبية، دون  خصوصا يف 
منارة  كانت  ان  بعد  احلضيض؟  هذا  الى  العمومية  املدرسة 

للعلم واملعرفة وتخرج منها عدد من االطر والكوادر !
العمال  أبــنــاء  حــراســة  ــل  أج مــن  و"الــهــونــكــرات"  الشقق 

والطبقات الدنيا !
االحياء  يف  كالفطر  تتناسل  اخلصوصية  املدارس  أصبحت 
"هونكرا"  او  شقة  يف  مدرسة  جتد  زقــاق  كل  ففي  الشعبية، 
الروس،  )بيير  أجنبيا  اسما  حتمل  الغالب  يف  يافظة  حتت 
ابعاد  لها  التي  التسميات  بعض  او  بيثاغورس...(  جاليلي، 
ايديولوجية دينية )نخبة طيبة، االمام مالك، عش املالئكة 
قطاع  يف  املتقاعدين  من  لعدد  الغالب  يف  ملكيتها  ...(،تعود 
الصناعيني  العمال  ابناء  من  زبنائها  اغلب  جتد  التعليم، 
جنــارة  ــة  )ورشـ الصغيرة  احلـــرة  االنشطة  بعض  وممتهني 
اي ذوي  الدنيا...،  السالليم  املوظفني يف  ...( وبعض  اوحدادة 
احلياة  صعوبات  ملواجهة  االحيان  غالب  احملــدود،ويف  الدخل 
املعيشية املرتفعة، تضطر املرأة ان تخرج الى العمل، رغم عدم 
او دبلوم،  سواء يف املصانع اويف مهن  توفرها على ادنى تكوين 
طيلة  الوالدين  غياب  أمام  وغيرها،  كالنظافة  اخرى  بسيطة 
النهار، ما يدفعهما الى تسجيل ابناءهم يف مثل هذه املدارس، 
فلذات  لصالح  والسالمة  االمن  من  االدنى  احلد  يتوفر  حيث 
بعدد  محيطها  يعج  التي  العمومية  املدرسة  عكس  اكبادهما، 
مخدرات...(.  حترش،  )عنف،  االجتماعية  التشوهات  من 
درهم  و1000  درهم   400 بني  املــؤدى  الشهري  املبلغ  ويترواح 

حسب سمعة املدرسة وجودة التعلمات املقدمة.
املستمثرون يبحثون عن زبناء ميسورين!

اال  الــراقــيــة،  االحــيــاء  بعض  يف  بجولة  قيامك  مبجرد 
يف  حتمل  ومتميزة،  شاهقة  بنايات  يف  مــدارس  وتفاجئك 
او حلما  الغالب اسماء علمية)نيوتن،  باشالر، بيتاغورس...( 
الرواد،  )االفاق،  جيوبهم  ابتزاز  قصد  االباء  مشاعر  يدغدغ 

جيل الغد...(.
يف  مقاولون  ينجزها  اخلاصة،  املؤسسات  من  النوع  فهذا 
قطاع  عن  البعد  كل  بعيدون  العقاري،  االنــعــاش  او  البناء 
ولتحقيق  الربحالسريع،  هو  واالخير  االول  هدفهم  التعليم، 
ذلك تستعني باإلشهار كأي منتوج استهالكي اخر، تقدم برامج 

وفق مقاربات غربية )فرنسية، امريكية، كندية...(.
تالميذ  مع  مقارنة  االجنبية  اللغات  يتقون  فيها  التالميذ 
"الشعبية"  اخلاصة  املدارس  يف  ونظرائهم  العمومية  املدرسة 
الن  ــال100  ب  100 دائما  النجاحفيها  ونسبة  الذكر  االنفة 
الوسطى  الطبقات  من  املؤسسات  هذه  زبناء  "ملك".  الزبون 
)كاألطباء واملهندسني واحملامني...(، وبعض احلاالت من ابناء 
مؤسسات  يف  مقعدهم  يجدوا  لم  الذين  الراقية  الطبقات 
فيها  التسعيرة  وتتراوح  آلخر.  او  لسبب  االجنبية  البعثات 
مصاريف  الى  اضافة  شهريا،  درهما  و4000  2000درهما  بني 

التسجيل والتأمني.
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التعليم العايل الخصويص باملغرب سياسة طبقية بامتياز

والتشغيل  كالصحة  احلــيــويــة  الــقــطــاعــات  غـــرار  على 
وقطاع  عموما  التعليم  قطاع  العمومية...، كان  واخلدمات 
االجتماعية  القطاعات  بني  من  خصوصا  العالي  التعليم 
املالية  الدوائر  طرف  من  املمالة  التقشف  بسياسة  املستهدفة 
التقومي  "سياسة  اطار  يف  الثمانينات  بداية  يف  االمبريالية 
الهيكلي". إّن بداية اخلوصصة يف املغرب تعود إلى سنة 1983، 
الدولية  املالية  للمؤسسات  املتزايدة  املشاركة  إلى  أدى  مما 

الــقــرارات  يف  الــدولــي  النقد  وصــنــدوق  الــدولــي  البنك  مثل 
انخفاض  لذلك  وكنتيجة  العمومية  بالسياسات  املتعلقة 
مثل  احليوية  اخلدمات االجتماعية  تقدمي  يف  الدولة  دور 
مع  جيد  بشكل  والصحة. هذا وتتماشى اخلوصصة  التعليم 
تلك  خالل  سادت  التي  املتوحشة  النيوليبرالية  السياسات 

الفترة والتي ال تزال سائدة حتى اليوم. 
باالقتصاد  الــنــهــوض  يف  للتعليم  املــاســة  احلــاجــة  ــم  رغ
القطاع  تعرض  للتنمية،  رافعة  باعتبار التعليم  الوطني، 
النظام  أجــهــزة  ــرف  ط مــن  مــدمــر  وتــخــريــب  ممنهج  لهجوم 
التعليمية وللحركة  املباشر لألطر  االستبدادي، سواء بالقمع 
املنتهجة  السياسات  يف  باالرجتالية  أو  والتالميذية  الطالبية 
الفاشلة  اإلصالحات  ببرامج  يسمى  ما  عبر  القطاع  تسيير  يف 
وآخرها قانون اإلطار والهندسة البيداغوجية اجلديدة او ما 
عاملة  يد  تكوين  إلى  يسعى  الذي  الباكلوريوس  بنظام  سمي 
والشركات  الطفيلي  الرأسمال  خدمة  يف  تكون  طيعة،  مهلة 
النيولبيرلي املتوحش  التوجه  املتعددة اجلنسيات متاشيا مع 

ببالدنا. املخزني  للنظام 

العمومي  العايل  للتعلم  املمهنج  التخريب 
الخوصصة وتشجيع 

للمزيد  والسعي  العمومي،  العالي  التعليم  تدمير  نتائج 
منذ  ومتواتر  تدريجي،  بشكل  انطلقت  التي  اخلوصصة  من 
واملتمثلة  حاليا  األخيرة  فصولها  نالحظ  الثمانينات  بداية 
العالي  للتعليم  املفرطة  اخلوصصة  يف  والتمادي  اإلصرار  يف 

الطب... وكليات  املتخصصة  واجلامعية  باملعاهد 
اخلــاص  التعليم  نسبة  فيه  كانت  ــذي  ال الــوقــت  يف  هــذا 
الستينات  عقدي  يف  جدا  ضئيلة  نسبة  إال  تشكل  ال  العالي 
أساسيا  مكونا  يشكل  اخلــاص  القطاع  أصبح  والسبعينات، 

الرسمية. آخر اإلحصائيات  العالي وفق  التعليم  مبنظومة 
 43 من  انتقل  اخلصوصي  العالي  بالتعليم  الطلبة  فعدد 
ألف و616 يف املوسم الدراسي 2017-2016 إلى 57 ألف و222 

إحصائيات  2021-2020. حسب  الــدراســي  املــوســم  برسم 
املعنية. الوزارة 

   كما انتقل عدد األساتذة "الدائمون"من  1962 يف املوسم 
الدراسي  املوسم  برسم  إلى2562   2016-2017 الــدراســي 

.2020-2021
اخلصوصي  العالي  التعليم  مؤسسات  ارتــفــاع     وسجل 
إطــار  يف  احملــدثــة  للجامعات  بالنسبة  ملحوظا  ارتــفــاعــا 

الدراسي  املوسم  يف  جامعة   27 من  انتقلت  حيث  الشراكة، 
.2020-2021 الدراسي  املوسم  برسم   37 إلى   2016-2017
املوسم  يف  جامعة   22 من  اخلاصة  اجلامعات  عدد  انتقل  وقد 
2020- الــدراســي  املوسم  يف   24 ــى  ــ 2017-2016إل الــدراســي 
فقد  تراجعا،  اخلاصة  املؤسسات  عدد  عرف  وباملقابل   .2021
137 يف  2017-2016 إلى  150 يف املوسم الدراسي   انتقلت من 
العرض  وتنوع  لوفرة  نتيجة   2020-2021 الدراسي  املوسم 
للشهادات احملصل  املعادلة  لدى اجلامات اخلاصة وكذلك منح 
طرف  من  املمنوحة  بالشهادات  اخلاصة  اجلامعات  من  عنها 

. العالي اخلصوصي  التعليم 
إن الدولة ال متلك سيطرة ُتذكر على قطاع التعليم العالي 

اخلاص، حيث أّن الرسوم الدراسية يف املؤسسات اخلاصة غير 
زاد  منتظم.وما  نحو  تتم مراقبتها على  وال  للتنظيم  خاضعة 
العالي  التعليم  قطاع  سوءًا، هو وجود استثمارات يف  الوضع 
الكتلة  فئات  من جميع  أفراد منحدرين  من قبل  ــاص  اخل
واالقتصادي،  السياسي  القرار  يف  املتحكمة  السائدة  الطبقية 
ــا ســمــي "بــاإلصــالح"  مّمـــا قــد يــؤثــر ســلــبــا جتــاه عــمــلــيــة م
التعليمي. كما أّدى االفتقار إلى إطار تنظيمي ملراقبة القطاع 
صناديق االستثماراألجنبية  مشاركة  ــادة  زي إلــى  ــاص  اخل
املغربي، وغالبًا ما  التعليم  نظام  يف  الدولية  الفاعلة  واجلهات 
األسف  مع  جند  أننا  بحيث  ألغراض ربحية.  ذلــك  يكون 
التعليم  املستثمرون يف  التعليم أصبح سلعة اليهم  أن  الشديد 
العالي اخلاص إال الربح السريع إذ أن كل طالب يتابع دراسته 
النظر عن  الشهادة بغض  املؤسسات فإنه يحصل على  يف هذه 

واملعرفية. العلمية  مؤهالته 
الطبقات  أبــنــاء  إلــى  املــوجــه  ــاص  اخل العالي  إّن التعليم 
السرعات  متعدد  متوازي  تعليمي  نظام  إلــى  أدى  امليسورة 
ويعيشون  مختلفة  خالله قيمًا  الطالب من  يختبر  بحيث 
ال  قــد  مختلفة  ــارات  ــس م مختلف ويسلكون  ــرب"  ــغ "م يف 
واإلقــصــاء  الُظلم  يتفاقم  لــذلــك،  أبدًا، ونتيجة  تتقاطع 
عامة  ومصلحة  حّقًا  التعليم  االجتماعي، ولم يُعد يعتبر 
للعرض  تخضع  سلعة  إلى  أقرب  وإمّنــا  عليها  احلفاظ  يجب 
أنه  ذلك  من  واألخطر  الطبقية  الفوارق  عمق  مما  والطلب 

أنتج وأجج احلقد االجتماعي بني فئات املجتمع.
العايل التعلم  خوصصة  مخاطر 

جــزءًا  أصبحت  املغرب  يف  التعليم  وتسليع  خوصصة  إن 
هدفه  الريعي  السياسي   – االقتصادي  النظام  من  أساسيًا 
الفقراء  مــن  يتكّون  األول  قسمني:  ــى  إل املجتمع  تقسيم 
مدعومة  غير  رسمية  مدارس  إلى  يدخلون  الذين  واملهمشني 
العلمي  التفكير  يعتمد  جّيدا  تعليما  لتنتج   مؤهلة  وغير 
االبتكار  على  قــادرا  و  بالعلم  ومتسلحا  النقدي  والتحليل 
وطرح السؤال، أما الثاني فيتكّون من األغنياء الذين يدرسون 
يف  منهم  جزء  إدماج  يتم  حيث  خاّصة،  وجامعات  مدارس  يف 
يتم  والباقي  له  منظرين  يصبحون  وبالتالي  السائد  النظام 
الهجرة، ملنع تشكيلهم ألي تهديد على  "تدريبهم" على فكرة 

احلاكمة.  الطبقة  مصالح 
املركبة  األزمــة  على  زيــادة  اخلوصصة  على  التشجيع  إن 
عن  اجلامعة  تخلي  إلى  سيؤدي  اجلامعة  منها  تعاني  التي 
أن  بدل  املهني  للتكوين  مؤسسة  وتصبح  الريادية  ــا  أدواره
تكون مؤسسة ذات مهام تربوية وعلمية وسياسية واقتصادية 
متعددة... يتمثل بعضها يف تكوين وتأهيل العنصر/ الرأسمال 
البشري علميا ومهنيا وفكريا وسياسيا، رافده بذلك مختلف 
مبا  املجتمع  يف  املتعددة  واملــجــاالت  اإلنتاجية  القطاعات 
التنمية  مشاريع  يف  لإلسهام  مؤهلة  بشرية  قوى  من  حتتاجه 

الشاملة. االجتماعية 
عالقة  غياب  إلى  باإلضافة  العالي  التعليم  خوصصة  إن 
يف  املفترضة  املعرفة(  )سلطة  بني  وهادفة  وثيقة  ممنهجة 
واالقتصاد  السياسة  سلطة  وبني  العلمي،  البحث  )خطاب( 
يف  ــال  وامل النفوذ  ومــراكــز  احلكومية  املؤسسات  يف  القائمة 
تكون  أن  يفترض  ــذي  ال العلمي،  البحث  يفقد  املجتمع، 
التنموي  دوره  له،  معقال  واجلامعي  العالي  التعليم  مؤسسات 
عقلنة  يف  التوجيهية  ووظيفته  الــريــادي،  والتحديثي 
الفكرية  املمارسة  ترشيد  ويف  واالجتماعي  السياسي  القرار 
القطيعة  من  أيضا  اإلطار  هذا  ويف  عام.  بشكل  واالجتماعية 
القرار  و"  العلمي"  القرار   " بـ  تسميته  ميكن  ما  بني  الطالق  أو 
العلمي  البحث  مكانة  تتدهور  واالجــتــمــاعــي"  السياسي 
واملعنوية  املــاديــة  الــشــروط  مــن  هامة  مجموعة  وتتراجع 
واالرتقاء  وإمنــاؤه  البحث  هذا  دعم  يتطلبها  التي  املتعددة 
وأساتذة  طلبة  من  باحثة:  وأطــرا  واجتماعيا،  مؤسسيا  به 

باحثني...

عبد احلق الوسولي

إن التشجيع عىل الخوصصة 
زايدة عىل األزمة املركبة اليت 
تعاين مهنا الجامعة سيؤدي 

إىل تخيل الجامعة عن أدوارها 
الرايدية وتصبح مؤسسة 

للتكوين املهي بدل أن تكون 
مؤسسة ذات مهام تربوية 

وعلمية وسياسية واقتصادية 
متعددة... يمتثل بعهضا يف 

تكوين وأتهيل العنرص/ 
الرأمسال البرشي علميا ومهنيا 

وفكراي وسياسيا
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باملعطيات  تزويدنا  ترفض  اإلقليمية  املديرية  أن  رغــم 
ميكن  املجال،  هذا  يف  محني  غير  موقعها  و  املدققة،  الرسمية 
اخلصوصي  التعليم  واقع  حول  املعلومات  بعض  نعطي  أن  لنا 

باحملمدية. 

والتعلم  العمومي  التعلم  بني  املقارنة   •  
ابملحمدية. الخصويص 

اخلــاص  للقطاع  التابعة  التعليمية  املــؤســســات  ــدد  ع  -
40 )خــارج  مــن  أكــثــر  الــثــانــوي(  و  و اإلعـــدادي  )االبــتــدائــي 

القرآنية(. الكتاتيب 

30 حوالي  العمومية  التعليمية  املؤسسات  عدد   -

الخصويص التعلم  ازدهار   -  2

مهم  بشكل  اخلصوصي  التعليم  احملمدية  تعرف  لم  تاريخيا 
األخيرين. العقدين  يف  إال 

لكن  دينية،  أسماء  املؤسسات  بعض  حملت  البداية  يف 
ــرزت يف الــســنــوات األخــيــرة  ــع املـــد االســـالمـــي، بـ ــراج ــع ت م
واألدب:  العلم  كبار  أســمــاء  حتــم  عصرية"  مؤسسات"جد 
 ،Newton نيوتون   ،Vivaldi فيفلدٍي   ،Pythagor بيتاكور 
جيل   Candide كونديد   ،  Galilée جليلي   ،Rodin رودان 
 Pasteurباستور ،Beuadelaire Jules Ferré، بودلير  فيري 

املــدارس  من  النوع  هــذا  ويعرف    ....Poincarré بوانكاري 
التعليم  من  األسر  يئست  لقد  تصوره.  يصعب  كبيرا  إقباال 
فمنها  اإلضافية...(،  الساعات  فرض  )االكتظاظ،  العمومي 
فيها  تنعدم  مدارس   ، صغيرة  مدارس  يف  أطفالها  يسجل  من 
بأثمان  لكن  املناسب،  البيداغوجي  والتأطير  الدراسة  شروط 
يف  أطفالها  لتسجيل  تضحي  أسر  وهناك  نسبيا،  منخفض 
دون  للشهر،  درهم   3000 تصل   بأثمان  "العصرية"  املدارس 

واألكل... النقل  تكاليف  احتساب 

التعلم محتوى  مستوى  عىل   •  

التعليم  قــطــاع  فـــان  األجــنــبــيــة،  املــؤســســات  بــاســتــثــنــاء 
ــررات  ــق امل بتطبيق  قــانــونــيــا  مــلــزم  ــي"،  ــرب ــغ "امل اخلــصــوصــي 
محتوى  اغناء  يف  احلــق  اخلاصة  للمؤسسة  لكن  الرسمية، 
تضيف  اإلسالمي"  للرأسمال   " التابعة   فاملدارس  التعليم: 
"للرأسمال  التابعة  املدارس  و  الطقوس...  و تعليم  مواد دينية، 
العلمية  املواد  على  و  األجنبية،  اللغات  على  تركز  العصري" 
الفرنسية  باللغة  و  الوطنية(  التربية  وزارة  )حسب  بالعربية 
هذه  يف  الباكلوريا  على  احلاصلني  جعل  مما  محلي(،  )اجتهاد 
بفرنسا،  العالي  التعليم  ولوج  يف  صعوبات  يجيدون  ال  املدارس 

كندا... بلجيكا، 

أهم  يف  مسؤولياتها  من  املخزنية  الدولة  تنصلت  الخالصة: 

مما  التعليم،  قطاع  مقدمتها  يف  االجتماعية،  القطاعات 
اسر  منها  اخلصوصي،  التعليم  نحول  تهرول  األسر  أغلب  جعل 
أبنائها  تسهيل)مستقبال("ولوج  أجل  من  شيء  بكل  تضحي 

الشغل". عالم  إلى  وبناتها 

والسبعينات  الستينات  يف  نــردده  كنا  الذي  الشعار  أصبح 
نفسه  يفرض  الزناقي"  يف  الشعب  أوالد  الطبقي،  "التعليم 

: الواقع أكثر من املاضي  اليوم يف أرض 

املدارس  يف  الكمبروادية  البرجوزية  بنات  و  أبناء    •  

كندا...( فرنسا،  أميركا،  )سويسرة،  باخلارج 

املتوسطة  و  الكبيرة  الــبــرجــوازيــة  وبــنــات  أبــنــاء    •  

ــاط،  ــرب ــدار الــبــيــضــاء، ال ــ يف مـــدارس الــبــعــثــات بــاملــغــرب )ال
احملمدية...(

مؤسسات  يف  الــصــغــيــرة  الــبــرجــوازيــة  ــات  ــن وب ــا ء  ــن أب  •   
للحضانة  خصوصية 

Les crèches، ثم املدارس اخلصوصية املرتبطة مع وزارة     
املقررات مستوى  على  الوطنية  التربية 

الكتاتيب  يف  الفقيرة  واألســر  الكادحني  وبــنــات  أبــنــاء   •

العمومية. املدارس  ثم  القرآنية 

حول التعليم الخصويص بعاملة املحمدية
علي فقير

العاملي  املستوى  على  التعليم  يشكل 
باملجتمعات  والــنــهــوض  الــتــطــور  ــاس  أسـ
كان  لذلك  امليادين،  جميع  يف  وتنميتها 
ــام بــه مــن الــقــدمي حــتــى تــكــون  ــم ــت اإله
ــارزة.  ــرد واملــجــتــمــع بـ ــف نــتــائــجــه عــلــى ال
مصاف  إلى  ببالده  يسير  أن  أراد  من  مبعنى 
باملدرسة  اإلهتمام  علية  وجــب  التطور 

واملدرس.

أزمــة  يعيش  بــاملــغــرب  التعليم  أصــبــح 
أو  بها  عالم  أحــد  على  تخفى  ال  خانقة 
التي  العمومية  باملدارس  خاصة  جاهل، 
أســرة،  كل  مفخرة  قريب  أمــس  إلــى  كانت 
اخلصوصية  املدارس  أهمية  تنامي  مقابل 
أو  مراقبة  دون  املواطن  جيوب  تلهب  التي 
اجلهات  من  مراقبة  غياب  يف  جودة  حتى 
املــدرســة  على  البعض  وتكالب  املــســؤولــة 
يعاني  أصــبــح  الــقــطــاع  ــذا  ه الــعــمــومــيــة.  
إستراتيجية  دون  تسير  وزارة  مع  اإلهمال 
خالل  من  الواقع  على  ملموسة  حقيقية 
يرتقي  ال  بــاملــغــرب  الــنــتــائــج،فــالــتــعــلــيــم 
ملــســتــوى تــطــلــعــات املـــغـــاربـــة، فــالــقــطــاع 
ــرب يــعــتــمــد الــتــســيــيــر  ــغ ــامل الــتــعــلــيــمــي ب
من  مبباركة  بطريقة  القدمي  التقليدي 
التحوالت  ملختلف  ــدرك  م غير  مــســؤول 
على  بــالــقــطــاع  حــصــلــت  ــي  ــت ال الــعــاملــيــة 
عرفه  الـــذي  والــتــطــور  الــعــاملــي  املــســتــوى 
ــا خـــالل الــســنــني  ــن ــظ ــرب، وقـــد الح ــغـ املـ

لصالح  للتعليم  املمنهج  التخريب  األخير 
مجموعة  خــالل  مــن  اخلصوصي  القطاع 
ــة لـــلـــوزارة  ــي ــوائ ــش ــع مـــن اإلجـــــــراءات ال
جند  االرجتــالــيــة  ــذه  ه ــم  أه و  الــوصــيــة، 
منذ  الدولة  له  جلأت  الذي  التعاقد  نظام 
ــالح  اإلص أشــكــال  مــن  كشكل   2016 سنة 
يدمر  سالح  وراءها  تخفي  التي  املزعومة 
مجانية  على  ويجهز  العمومية  املدرسة 
التنمية  شــعــارات  كــل  التعليم،وتنسف 
االرتباك  حجم  وتظهر  املنشودة،  الشاملة 
اإلصـــالح  أولـــويـــات  تــرتــيــب  يف  ــل  ــاص احل
البشرية  ــوارد  ــ امل تــدبــيــر  ويف  احلــقــيــقــي 
التعاقد  فــخــيــار  فــهــل  عــلــيــه  لــلــقــطــاع.و 
الرأس  وطأطأة  خنوع  أم  إصالحية  سياسة 
كان  ــل  وه اخلــارجــيــة ؟  الــضــغــوط  ــام   أمـ
وصل  التي  احلقيقة  باألزمة  وعي  هناك 

حاليا؟  التعليم  إليها 

ــوع الــتــعــاقــد هــنــاك  ــوضـ ملــعــاجلــة مـ
الــتــعــاقــد  ــا  ــم ــه أول  : ــني  ــي أســاس ــن  ــوري ــح م

التعاقد. سلبيات  والثاني  كإصالح، 

ــار  إط يف  مـــزعـــوم:  ــالح  ــإص ك الــتــعــاقــد 
الدولة  لها  تطبل  التي  الفارغة  الفقاعة 
مجموعة  فرضت  التعليم  إصالح  أجل  من 
تنمية  حدوث  أساس  على  اإلجــراءات  من 
وتنويع  التعليمي  القطاع  بتحسني  شاملة 
امليثاق  جنــد  اإلجــــراءات  مــن  مــكــونــاتــه، 

نص  الــذي  والــتــكــويــن  للتربية  الــوطــنــي 
التربوية  األطر  حتفيز  على   )138 )املادة 
ــاذ  ــتـ مـــن خــــالل حتــســني وضــعــيــة األسـ
ثم  مبجهداتهم،  واالعــتــراف  اجتماعيا 
التعليم. ملهنة  املنظمة  القوانني  مراجعة 

كـــان من  ــل  الــتــعــاقــد: ه ــن ســلــبــيــات  م
التعاقد  مهزلة  ــى  إل الــلــجــوء  ــروري  ــض ال
ــات. لــقــد كــان  ــالحـ لــتــحــقــيــق هـــذه اإلصـ
ــو جــعــل األســتــاذ  ــدف مـــن  املــيــثــاق ه ــه ال
قانونيا  و  اجتماعيا  هشة  وضعية  يعيش 
مع  مــتــعــاقــد  إلــى  الــــوزارة  ــن  م بتفريغه 
للمديرية  خاضع  ومستخدم  األكادميية 
مــيــاوم.  أســتــاذ  مبعنى  مــديــرهــا  ــواء  ــ وأه
التي  الوضعية  هو  كذالك  السلبيات  ومن 
التعاقد،  عليه  املفروض  األستاذ  يعيشها 
تنسيقية  يف  يتكثل  جعله  الــذي  الشيء 
بحقوقهم  املطالبة  أجل  من  ت(  م  أ  و  )ت 
بالتعليم،  واالهتمام  الوضعية  وحتسني 
الوزارة  من  تشاركية  مقاربة  غاب  يف  لكن 
مع  حوار  ال  الداخلية  من  القمع  وسياسة 
بالتدخالت  سوى  التعاقد  عليه  املفروض 
والدليل  صوته،  إبالغ  من  ومنعه  األمنية 
هــو مــا حــصــل خــالل املــســيــرات األخــيــرة 
حق  يف  القمعية  والــتــدخــالت  بــالــربــاط 

األجيال. مربي 

التعليم الخصويص والتعاقد املفروض  

وزير  للسيد  األخير  اجلائر  القرار  اثر  على 
التربية  الذي يدعو فيه إلى تأجيل الدخول 
وجب  أكتوبر،  فاحت  يوم  إلى  الفعلي  املدرسي 
تنفيذ  يف  التفكير  متضررة  كشريحة  علينا 
إشكال نضالية إلسماع صوتنا إلى املسؤولني.

أننا  يعني  املــدرســي  الــدخــول  تأجيل  إن 
الذي  الشيء  شتنبر،  شهر  أجــرة  من  سنحرم 
مما  أكثر  الهشة  وضعيتنا  تأزمي  من  سيزيد 
...وهناك بعض األساتذة  كانت عليه من قبل 
شهري  أجــرة  يتقاضى  لم  أكثرهم  اقل  لم  إن 
يوليوز وغشت ...تخيلوا أن األستاذ يحرم من 

أجرة ثالثة أشهر متتالية ...

نتساءل :

هده  يف  يفكر  لــم  ــر  ــوزي ال السيد  هــل   -  
الــقــرار  ــدا  ه سنه  عند  املهمشة  الشريحة 

املشؤوم؟

 - وعليه فأنني أرى انه بات من املفروض أن 
ننفذ وقفة احتجاجية يوم اجلمعة 10  أكتوبر 
باجلديدة،  اإلقليمية  املديرية  أمــام   2021
املغرب   للمطالبة  ربوع  باقي  يف  تعمم  أن  على 
القرار اجلائر وحتسني وضعيتنا  بإسقاط هدا 

أسوة بأساتذة التعليم العمومي ...

ما ضاع حق وراءه مطالب.

  أحمد بوعادي

نداء

اىل كل اساتدة 
املدارس الخصوصية

أحد الضحايا



العدد : 424   10
من 14 إلى 20 شتنبر  2021 امللف

حول نظام التعليم يف كوبا
يف  مـــضـــمـــونـــون  األطــــفــــال  جــمــيــع    
عــدم  يــوجــد  وال  مــجــانــي،  ــه  إن  ، التعليم 
الصفوف  يفوتون  ال  واألطفال  انضباط، 
أسباب  بعض  ــوى  س ليست  أبـــًدا ... هـــذه 

كوبا. يف  التعليم  نظام  جناح 
ــن املـــــــــدارس  ــ ــ ــد م ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـــفـــتـــح الـ
ــق  ــل ــغ وت ـــا  ــاًحـ ــ ــب 6:30 صــ ــة  ــ ــاع ــ ــس ــ ال يف 
املجانية  الرعاية  وتوفر  12 ساعة،  بعد 
العاملني  لآلباء  املدرسة  وبعد  الصباح  يف 
90 دقـــيـــقـــة  ــة ممـــتـــدة. أول  ــل ــائ ــدون ع ــ ب
ــار والــلــعــب  ــط ــإلف مـــن الـــيـــوم مــخــصــصــة ل
من  األساسيون  األكادمييون  املجاني. ُيقام 
90 دقيقة  يتبعهم   ،30  :40-12  :8 الساعة 
العطلة. بني  أو  واأللعاب  الغداء  من  أخرى 
ينخرط   ، 4 مـــســـاًء  و  ــاًء  ــس 2 م ــة  ــاع ــس ال
التي  األنشطة  من  مجموعة  يف  األطفال 
مثل  املــخــصــب،  التعلم  نسميها  أن  ميكن 
والــريــاضــة. يف  واملوسيقى  والــفــن  الصحة 
أخرى  مرة  الطالب  ينتقل  مساًء،  الرابعة 
حتى  لــإلشــراف  ويخضعون  األلــعــاب  ــى  إل

املنزل. إلى  العودة  وقت  يحني 
األطفال  بتعليم  كوبا  يف  اجلميع  يهتم 
اخلـــاصـــة )الـــذيـــن  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 
ــن صــعــوبــات بــدنــيــة - حــركــيــة  يــعــانــون م
معلم   1 3 . 6 0 0 يعمل   . ) عقلية و
أنحاء  جميع  يف  خــاصــة  425 مــدرســة  يف 
املتنقلني" يف  نشر "املعلمني  البالد. يتم 
قــادريــن  غــيــر  ــال  ــف األط كـــان  إذا  ــازل  ــن امل
أو  املرض  بسبب  املدرسة  إلى  احلضور  على 

اإلعاقة.
سببتها  التي  الصعوبات  من  الرغم  على    
جتهيز  العاملية - مت  االقتصادية  األزمــة 
السمعية  اإلعالم  وسائل  بجميع  املدارس 
ــك أجــهــزة  ــة، مبــا يف ذل ــالزم ال والــبــصــريــة 
اإلنــتــرنــت،  ــى  إل الــوصــول  مــع  الكمبيوتر 
النائية،  املناطق  اجليد. يف  التعليم  لتوفير 
املدارس  جتهيز  مت  كهرباء،  توجد  ال  حيث 
عمل  لضمان  الشمسية  ــواح  األل بأنظمة 
واإللكترونية. لذلك،  الكهربائية  املعدات 
الــدراســيــة  الــفــصــول  ــني  ب فــرق  يــوجــد  ال 
وتلك  املدارس  هذه  يف  تدريسها  يتم  التي 

املدن. يف  املوجودة 
يف  كــوبــا  استخدمتها  ثــالثــة أســالــيــب 

التعليم على  ثورتها 
األمية • محو   

ــا الــشــهــيــرة  ــه ــت ــل ــم ــت ح ــ ــان ــ أولــــهــــا ك
بشكل  ميزت  التي  األمية،  1961 حملو  عام 
للمجتمعات  الــتــعــلــيــم  أهــمــيــة  مــلــمــوس 
غضون  ــتــحــول. يف  ال خــضــم  يف  احملــاَصــرة 
مليون  احلملة  استهدفت  ســنــة،  حــوالــي 
250,000 مدرس  تعبئة  عبر  ُأّمي  شخص 
املــدارس  ــالب  ط مــن  واآلالف  األمــيــة  حملــو 
 ،1961 عام  نــهــايــة  املــخــلــصــني. بــحــلــول 
شخص  املليون  هؤالء  من  75 باملئة  متكن 

األمية كانت  محو  شهادة  على  احلصول  من 
على  أيًضا  مركزة  مكثفة  متابعات  هناك 

الكبار. تعليم 
للجميع الوصول   •  

ازدادت  األمية،  محو  توجه  تقدم  بينما 
وازدادت  سريًعا  باملدارس  امللتحقني  أعداد 
ــى أكــثــر مــن الــضــعــف بــعــد عــقــد. ُعــزَي  إل
التعليم  مجانية  إلــى  كبير  حد  إلــى  ذلــك 
ــات  ــع ــام اجل ــى  ــت ح ــلـــه،  مـــراحـ ــع  ــي ــم ج يف 
ــج  ــرام والــكــلــيــات .دشــنــت احلـــكـــومـــات ب
ومن  احملليني،  العمال  الفالحني،  لفتيات 
دراساتهم. سعت  إمتام  قبل  املدارس  تركوا 
مراكز  منظمة  جانب  إلــى  الــبــرامــج،  تلك 
إلى  حديًثا،  املؤسسة  النهارية  الرعاية 
التعليم متاح للجميع. كما  ضــمــان أن 
يعيشون  ــن  م ــا  ــًض أي الــبــرامــج  اســتــهــدفــت 
وبعيدة. أتت  منعزلة  ريفية  مناطق  يف 
ثمارها. فمنذ  املضنية  الكوبيني  جهود 
القبول  معدل  كان  التسعينيات،  منتصف 
للبنات  99 بــاملــئــة  االبــتــدائــيــة  باملرحلة 
يف  87 باملئة  بنسبة  باملقارنة  واألوالد، 
الفترة،  تلك  الالتينية. يف  أمريكا  منطقة 
ــن طـــالب االبــتــدائــيــة  ــة م ــئ ــامل 94 ب ــل  وص
ميثل  مــا  اخلــامــس،  الــصــف  ــى  إل الكوبيني 
ــة يف  ــئ ــامل 74 ب ــة  ــب ــس ــاًدا مـــع ن ــ ــا حـ ــًن ــاي ــب ت
باملدارس  املسجلني  إجمالي  املنطقة. بلغ 
82 باملئة  و األوالد  من  78 باملئة  الثانوية 

البنات. من 
األهم هم  املعلمون   •  

ــة املـــعـــلـــمـــني  ــ ــي ــ ــم ــ تــــــــدرك كــــوبــــا أه
ــالل فــــتــــرة الـــعـــمـــل  ــ ــخ ــ ــن. ف ــ ــدي ــ ــي ــ اجل
معاهدها  أن  اكتشفت  امليداني املكثف، 
أمكن  أينما  تستخدم  املعلمني  لــتــدريــب 
العلمية  التدريب  وإستراتيجيات  أساليب 
جيًدا. تباهت  واملــدروســة  تقدًما  األكــثــر 
لكل  املعلمني  من  عدد  أكبر  بامتالك  كوبا 
42. ويف  1 لكل  العالم مستوى  على  مواطن 
ــي بــهــافــانــا  ــدولـ ــا الـ ــي ــوج ــداج ــي مــؤمتــر ب
إلى  الطالب  نسبة  2015،أصبحت  عام 
2015 مذهلة،  عام  منذ  البالد  يف  املعلمني 

الواحد. للمعلم  طالب  بلغت12   حيث 
ومطبقة  محترمة  كوبا  أساليب      تعد 
اجلزيرة. فبحلول  حــدود  يتجاوز  بشكل 
حملو  أســالــيــبــهــا  تــبــنــي  مت   ،2010 عام 
الالتينية،  بأمريكا  28 دولة  يف  األمية 
ــدول  ــ ــا، وال ــ ــ ــا، أوروب ــي ــق ــري ــي،أف ــب ــاري ــك ال
ماليني  استخدامها  أهــل  احمليطية. لقد 
العالم  أنــحــاء  يف  املتعلمني  غــيــر  الــبــشــر 

والكتابة. للقراءة 

بكواب خاصة  مواقع  من 

حول التعليم يف فنلندا
املساواة يف التعلم

التعليم  يف  األســاســيــة  ــادئ  ــب امل ــد  أح  
األفراد  جميع  متتع  ضرورة  هو  الفنلندي 
والتدريب  للتعليم  املتكافئ  الوصول  بحق 
فرص  نفس  إتاحة  يجب  اجلـــودة.  عالي 
عن  النظر  بغض  املواطنني  لكل  التعليم 
مكان  أو  الغنى  أو  السن،  أو  العرقي،  أصلهم 

إقامتهم. 
التعلم مجاين لكل املراحل.

لكل  مــجــانــي  فنلندا  يف  التعليم  إن 
االبتدائي  قبل  ما  مرحلة  من   ً  ً املــراحــل 
العالي. كما  التعليم  ووصوال بداية ملرحلة 
والوجبات  الدراسية،  الكتب  توفير  يتم 
املقيمني  للطالب  ًا  النقل  ووسائل  اليومية، 
ــاء  ــي ــان ألول ــج ــة م ــدرسـ ً بــعــيــدا عـــن املـ

قبل  التعليم  مرحلتي  يف  الــطــالب  ــور  أم
يف  ولكن  األســاســي.  والتعليم  االبتدائي 
العالي،  والتعليم  الثانوي  التعليم  مرحلة 
بشراء  آبائهم  أو  أنفسهم  الطالب  يقوم 
يف  للطالب  يحق  كما  ــة.  ــاص اخل كتبهم 
وجبة  على  احلــصــول  الثانوية  املرحلة 
الوجبات  بدعم  الدولة  وتقوم  مجانية، 
وقد  العالي.  التعليم  مرحلة  يف  املقدمة 
من  الوحيد  النوع  هو  الكبار  تعليم  يكون 
لضمان  املــال.  دفع  يتطلب  الــذي  التعليم 
يوجد  للجميع،  الــدراســة  فــرص  توفير 
الدراسية.  والقروض  للمنح  متكامل  نظام 
وميكن منح مساعدة مالية للدراسة بدوام 
املرحلة  الثانوية  مــدارس  إحدى  يف  كامل 
مؤسسات  أو  املهنية،  املؤسسات  أو  الثانية، 

العالي.   التعليم 
 يحق لكل تلميذ وطالب 
الحصول عىل دعم تعلميي.

يف  بالتفكير  ًحاليا  فنلندا  تنشغل   
 ً  ً تلميذ.  كــل  إمكانيات  لــزيــادة  طريقة 
ولذلك  واإلرشاد  التوجيه  يهدف  أساسيا. 
يعتبر التوجيه التعليمي عامال إلى توفير 
للتالميذ  والتوجيه  واملساعدة،  الدعم، 
أفضل  تقدمي  من  يتمكنوا  حتى  والطالب 
أداء ممكن يف دراستهم ويتمكنوا من اتخاذ 
يتعلق  فيما  ومالئمة  صحيحة  ــرارات  قـ
إلى  ُينظر  واملهنية.  الدراسية  بحياتهم 
جميع  مهمة  أنهما  على  واإلرشاد  التوجيه 
املدرسني  فإن  ثم  ومن  التعليمية.  الكوادر 

ًا لقدراتهم  مطالبني بالتعامل مع األطفال 
ومساعدتهم  مستقلني  كأفراد  والشباب 
كما  اخلــاصــة.  وفــق  التقدم  حتقيق  على 
ومتعة  بالنجاح  املتعلمون  يشعر  أن  يجب 
والطالب  التالميذ  جلميع  يحق  التعلم. 
الدعم  على  احلــصــول  احلــالــي  الــوقــت  يف 
يف  ــم  ــدع ال هـــذا  يــكــون  وقـــد  التعليمي. 
لالحتياجات  دعم  أو  عالجي  تعليم  صورة 

بالتالميذ. اخلاصة 
......... 

حكومي  بتمويل  التعليم  أنواع  معظم   
حتصل معظم املؤسسات التي توفر التعليم 
من  الثانية  واملرحلة  األساسية  للمرحلة 
احمللية  السلطات  من  متويلها  على  الثانوي 
وتنقسم  املشتركة.  البلدية  مجالس  أو 

الــدولــة  بــني  التعليم  متــويــل  مسؤولية 
معظم  تختلف  وال  احمللية.  والسلطات 
حكوميا.   ً  ً تلك  عــن  اخلــاصــة  املؤسسات 
الوطنية  األساسية  باملناهج  تلتزم  فهي 
ومتطلبات  حكوميا.   ً  ً متويال  تتلقى  التي 
اإلدارة  متويل  كذلك  تتلقى  كما  التأهيل. 
 ً تلعب  التعليمية  ــات  ــس ــؤس وامل احملــلــيــة 
التعليم  إدارة  تنظيم  يتم  أساسيا   ً دورا 
التعليم  وسياسة  مستويني.  يف  الوطنية 
والثقافة.  التعليم  وزارة  مسؤولية  هــي 
املجلس  وهـــي  وطــنــيــة،  ــة  ــال وك وتــتــولــى 
مسؤولية  للتعليم،  الفنلندي  الوطني 
بالتعاون  وتعمل  السياسة.  أهداف  تنفيذ 
وطرق  ومحتوى،  أهداف،  لوضع  الوزارة  مع 
ومرحلة  املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  تعليمية 
األساسية،  واملرحلة  االبتدائي،  قبل  ما 
وتعليم  الثانوي،  للتعليم  الثانية  واملرحلة 
مسؤولية  هــي  احمللية  واإلدارة  الــكــبــار. 
البلديات  معظم  أو  احملــلــيــة،  السلطات 
املشتركة.  البلدية  سلطات  أو  املشتركة، 
القرارات  اتخاذ  عن  كذلك  املسؤولة  وهي 
احمللية،  واملناهج  التمويل،  تخصيص  حول 
البلديات  وتتمتع  العاملني.  وتوظيف 
لتفويض  الــالزمــة  باالستقاللية  كذلك 
وعادة  ــدارس.  امل إلى  القرار  اتخاذ  سلطة 
العاملني  بتوظيف  املدارس  مدراء  يقوم  ما 

مبدارسهم.
بفنلندا خاصة  مواقع  من 
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عودة للحدث االفغاين
االعالم  ووسائل  أفغانستان  من  االمريكي  الهروب  منذ    
وقع  ما  توضيح  محاولة  والتحليل  بالشرح  احلدث  تتناول 
على  ذلــك  وانعكاسات  األوضــاع  اليه  ستؤول  مبا  والتنبؤ 
من  برمتها.  األوسطي  أسيا  منطقة  وعلى  املجاورة  البلدان 
للخروج  يكون  ان  فتوقع  بعيدا  ذهــب  من  احملللني  هــؤالء 
الشرق  منطقة  وعلى  الناتو  حلف  على  تأثير  األمريكي 
االنسحاب  يف  أخرون  يرى  نفسه  الوقت  يف  نفسها.  األوسط 
لبداية  مؤشرا  فجائي،  بشكل  الظالم  جنح  يف  مت  الــذي 
التوتر  شديدة  جيواستراتيجية  لعالقات  جديدة  مرحلة 
بني قوى صاعدة وأخرى متراجعة يف عالم متعدد االقطاب.
عند  توقف  من  األفغاني  للمستجد  احملللني  هؤالء  من    
هو  بل  بهروب  ليس  انــه  لهم  فتبني  نفسه،  ــروج  اخل شكل 
طالبان.  وحركة  أمريكا  بني  فيما  وتسلم  تسليم  عملية 
من  بعض  تــركــت  االمريكية  الــقــوات  ان  ــك  ذل يف  دليلهم 
حلركة  أفغانستان  من  متفرقة  مبناطق  احلربي  عتادها 
هو  أفغانستان  مــن  فــاخلــروج  وبــذلــك  الــزاحــفــة،  طالبان 
فتح  مت  لقد  االفغانيني.  وللحكومة  للجيش  خيانة  مبثابة 
وحتويل  الفوضى  تعميم  بهدف  طالبان  حلركة  املــجــال 
برمتها  املنطقة  يف  احلرب  وإشعال  توثر  بؤرة  الى  أفغانستان 
وعرقلة اجناز املشروع األوراسي الصيني أي مبادرة »احلزام 
مع  والتعاون  التواصل  بهدف  الصني  أطلقتها  التي  والطريق" 

احلزام. منها  سيمر  التي  الدول  باقي 
من  انه  يرون  املنحى  نفس  يف  يذهبون  آخرون  محللون    
واالمريكيني  طالبان  حركة  بني  بالعداء  التسليم  السذاجة 
اجتياح  لفترة  متتد  قدمية  بينهم  فيما  العالقة  الن  ذلك 
ان  غير  طويل.  تاريخ  عبر  وتوطدت  ألفغانستان  السوفيات 
قائم  امر  واحلركة  األمريكيني  بني  العداوة  ان  يبني  الواقع 
أمريكا  طرف  من  والفساد  اجلرائم  من  سنة  عشرون  غدتها 
للجرح  فنظرا  بكابول.  تنصيبها  مت  التي  الدمية  واحلكومة 
وحلفائها  االمريكية  التصرفات  فيه  تسببت  الذي  العميق 
هذه  تصور  ميكن  فال  عموما،  االفغان  نفوس  يف  احملليني 
احلركة كأداة طيعة يف يد احملتل "الينكي". فاحلركة تيارات 
على  اجبرتها  ضروس  حرب  من  سنة  عشرون  صقلتها  عدة 
ان  إثر ذلك  الدخول يف عالقات مع دول اجلوار فاستطاعت 
األفغانية  املعادلة  يف  تأثير  له  وازن  كطرف  نفسها  تفرض 
واعتمدوه  جيدا  الناتو  وحلف  أمريكا  استوعبته  امر  وهذا 

باملنطقة.  اخلاصة  استراتيجيتهم  تعديل  يف 
هو:  اليوم  االفغاني  احلــدث  يطرحها  الــذي  الــســؤال    
الصني،  خاصة  ألفغانستان،  املجاورة  القوى  ستتمكن  هل 
الــوضــع  ــواء  ــت اح مــن  وغــيــرهــم،  بكستان  ــران،  ــ إي ــا،  ــي روس
األمريكي-األطلسي  الــهــدف  يتحقق  ان  دون  واحليلولة 
آسيا  منطقة  تشعل  توتر  بؤرة  الى  أفغانستان  حتويل  من 
يعمل  الــذي  الغرض  هو  هــذا  كــان  فــاذا  برمتها؟  الوسطى 
األكيد  فمن  حتقيقه  على  أمريكا  بقيادة  األطلسي  احللف 
عدة  مبتفجرات  وإلقاء  عراقيل  خلق  الى  سيعمدون  انهم 
نفسها  وأفغانستان  اجلوار  دول  طرف  من  اخمادها  سيكلف 
مسألة  ان  غير  طويال.  ووقتا  واالمكانيات  اجلهد  من  الكثير 
التي  تكاليفه  رغــم  الــوضــع  يف  والتحكم  احلــريــق  إطــفــاء 
األفغان  استطاع  فإذا  باملستحيلة.  ليست  باهضة  ستكون 
الوضع  وانفجار  االهلية  احلــرب  تفادي  املــجــاورة  ــدول  وال
تاريخية  إنعطافة  بداية  مبثابة  ذلك  فسيكون  باملنطقة 
مقامرة  يف  وخسارتها  األمريكي  للتراجع  ومؤشر  كبيرة 
والطريق"  "احلزام  مشروع  ارباك  بغرض  املفاجئ  االنسحاب 

. لصيني ا
من  ألمريكا  اجلماعي  بالفرار  الشبيه  االنسحاب  إن    
باألحرى  بل  البلد،  بهذا  احلرب  بنهاية  ليس  أفغانستان 
فقد  نفسها.  احلــرب  هــذه  من  جديدة  مرحلة  بداية  هو 
على  عدوانه  يف  سيستمر  بانه  صرح  ان  للبنتاغون  سبق 
سبتمبر  شهر  بحلول  املقرر  االنسحاب  بعد  حتى  أفغانستان 

احلالي، ومن املرتقب ان يعرف الصراع باملنطقة نقلة نوعية 
وذلك بخلق حركات مترد جديدة، او بعث الروح يف القدمية 
خلفية  قاعد  الى  تتحول  بأن  باكستان  رفض  ان  غير  منها. 
طاجيكستان  واغالق  احلركات  لهذه  العسكرية  للعمليات 
استراتيجيتهم  مــن  يغيرون  االمــريــكــان  جعل  حلــدودهــا 
تقوم  الذي  كابول  مطار  هي  االن  ارتكازها  نقطة  فأصبحت 
جديدة  حلرب  عمليات  كقاعدة  بتشغيله  املتحدة  الواليات 
تنقل  التي  العسكرية  االمدادات  خالل  من  لها  االعداد  يتم 
الذين  اليه والى ضواحيه، حتت غطاء نقل وإغاثة االفغان 
الغرض من وراء كل  الناتو طيلة فترة االحتالل.  تعاملوا مع 
الفوضى وعدم االستقرار حتى  ادامة حالة  بالطبع  هذا هو 
جنوب  توتر  بؤرة  بخلق  وذلك  األوراسي  املشروع  يتحقق  ال 

االخيرة. هذه  حول  الطوق  ضرب  على  والعمل  الصني 
  الصني من جهتها تبدو حازمة يف تعاملها مع هذا احلدث 
لالستفادة  جهدها  قصارى  تبدل  فهي  اجليو-استراتيجي، 
واشنطن  فــيــه  سقطت  الـــذي  االســتــراتــيــجــي  اخلــطــأ  مــن 
تواجدها  بتعزيز  لها  تسمح  لفرصة  حتويله  على  وتعكف 
طويل  ولزمن  طبلت  واشنطن  ان  املعلوم  فمن  بأفغانستان. 
تريد  انها  تدعي  عالم  يف  وحيد  كقطب  نفسها  إلظــهــار 
ان  غير  املــرأة،  وحرية  املدنية  احلقوق  قيم  فيه  تسود  ان 
وافتراء.  ادعاءات  مجرد  مزاعمها  ان  واتضح  انفضح  امرها 
بهدف  كــان  الوسطى  بأسيا  توتر  ــؤرة  ب خلق  فمحاولتها 
فانقلب  تنجح  لم  احلبكة  ان  غير  والصني  روسيا  إضعاف 
جدوره  حيث  من  يرجع  مركب  خطأ  وخطؤها  ضدها.  االمر 
افغانستان  احتالل  قــررت  حيث  األمريكي  الغزو  لبداية 
بدعوى محاربة اإلرهاب ممثال يف "القاعدة" ومؤسسها "بن 
بواشنطن،  التجارية  املراكز  على   2001 هجوم  بعد  الدن" 
حتويل  يف  تــرغــب  ادعــائــهــا  حــســب  ألنــهــا  ذلـــك  بــعــد  ــم  ث
املرأة.  حقوق  يحمي  دميقراطي  بلد  الى  متخلفة  أفغانستان 
االستالء  بدواعي  كان  فاالحتالل  ذلك،  غير  هي  واحلقيقة 

روسيا  هي  عدو  مبحاصرة  يسمح  استراتيجي  موقع  على 
املعادن  استغالل  بغرض  وثانية  بعد،  فيما  الصني  ثم  بداية 
حاولت  الغرض  لهذا  افغانستان.  بها  تزخر  التي  الثمينة 
ونصبتها  أفغانية  سياسية  نخبة  تكوين  االحــتــالل  بعد 
يف  ومولت  الطائلة  األموال  عليها  فأغدقت  للبالد،  حكومة 
حربي  بعتاد  ومدته  االفغاني  اجليش  تدريب  الوقت  نفس 

وسط  استشرى  واحملسوبية  الفساد  لكن  ومتطور.  كــاف 
فنخرت  األفغان،  للحكام  اليومي  السلوك  صار  كما  اجليش، 
ملا  لذلك  الــداخــل.  من  والعسكرية  احلكومية  املؤسسات 
تذكر،  مقاومة  أي  طريقهم  يف  يجدوا  لم  الطالبان  زحف 
كما  عانى  ألنه  بل  للوطنية،  فاقد  االفغاني  اجليش  الن  ال 
ومن  جهة  من  االحتالل  بطش  من  برمته،  االفغاني  الشعب 
فمن  اخــرى.  جهة  من  األفغان  من  وكالئه  وتعسفات  ظلم 
طويلة  ملدة  الشهري  راتبه  من  حرم  من  االفغاني  اجليش 
يفرون  فهم  لذلك  كامال،  الراتب  هذا  يتقاضى  ال  من  ومنهم 
مستعدين  وغير  أسلحتهم،  ببيع  يقومون  او  اجليش  من 
فاقد  نــظــام  ــن  وع حكومية  مؤسسات  عــن  للدفاع  بتاتا 
بعد  وحكومته  غاني"  "أشرف  الرئيس  هروب  فما  للشرعية. 
أموال  من  يحتويه  مما  االفغاني  املركزي  البنك  أفرغوا  ان 
بكابول هم  ان من مت تنصيبه كحكومة  اال دليل قاطع على 

الطرق. قطاع  من  شرذمة  مجرد 
  بخصوص وصول طالبان للحكم فهي مسالة مت االعداد 
اجتمعوا  وإيــران  وروسيا  وباكستان  فالصني  مدة.  منذ  لها 
يف  بالدخول  اقناعهم  على  وعملوا  احلركة  مبكونات  مرارا 
تكوين  بهدف  األخــرى  األفغانية  ــراف  األط مع  مفاوضات 
حمام  وجتنيبها  البالد  قيادة  على  قــادرة  منسجمة  كتلة 
يف  أهــلــيــة.  ــرب  ح انـــدالع  فيها  يتسبب  ان  احملتمل  الـــدم 
حتويل  بعدم  جليرانهم  طالبان  تعهد  هذه  االعــداد  فترة 
ضد  االرهابية  العمليات  النطالق  قاعدة  الى  أفغانستان 

األفغان. لكل  تتسع  حكومة  وبتشكيل  املجاورة  البلدان 
  السؤال املطروح اآلن هو هل ستحترم طالبان تعهداتها؟ 
إنشاء  سياسية  ملشروعية  باالستناد  احلركة  ستنجح  وهل 
حكومة يقبل بها الشعب، ام ان عودة االصولية ألفغانستان 
يصادر  احلقوق،  ينتهك  متفاشيا  إسالميا  توجها  ستقوي 
الغرب  يد  يف  طيعة  أداة  الى  اآلخــر  يف  ويتحول  احلريات 

االمبريالي؟

احلسني بوتبغى
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الدخول املدريس يف العامل القروي
وحلم إمتام الدراسة بالنسبة للفتيات

يف  التالميذ  يستعد  الصيفية  العطلة  نهاية  عند    
الدراسة   فصول  إلى  للعودة  والقروي  احلضري  الوسطني 
ــام  والــلــعــب  ــم ــج ــت ــاء عــطــلــة صــيــفــيــة  يف االس ــض بــعــد ق
لفئة  بنسبة   األهــل...هــذا  وزيــارة  بالسفر  واالستمتاع  
من  تــعــرف  ال  فئة  هــنــاك  أن  حيث  التالميذ  مــن  معينة 
أن  حيث  املدرسية  الكتب  يف   تقرأه  ما  سوى  األجواء  هذه 
أكثر  شقاء  عن  عبارة  هي  متام  مختلفة  الصيفية  عطلتهم 
عطلتهم  يقضون  القروي  العالم  يف  فاألطفال  راحة  منه 
طبخ  مــن  املنزلية،  األشــغــال  يف  املساعدة  بــني  الصيفية 
أما  للفتيات  بالنسبة  للمواشي   األكــل  وتــقــدمي  وكنس 
احلقول...  وسقي  الزراعة   أشغال  يف  فيساعدون  الذكور 
بسيطة  ــاء  ــي أش يف  يشتغل  أن  يفضل  ــر  االخـ والــبــعــض 
من  االعمال  من  وغيرها  الزراعية  املنتجات  بعض  كبيع 
اللوازم  بعض  شــراء  يف  تساعده  النقود  بعض  جني  أجل 

املدرسية.
اإلباء  يتسارع  اجلديد  الدراسي  املوسم  انطالق  عند    
على  كــل  واملــالبــس  املــدرســيــة   األدوات  لــشــراء  واالمــهــات  
أحسن  يف  طفلته  أو  طفله  ليظهر  الشرائية  قدرته  حسب 
اإلباء  وجند  الدراسة  لفصول  الرسمي  الدخول  يوم  حلة 
حتى  والديه  ميلك  ال  ملن  مراعات  دون  ذلك  يف  يتنافسون 
بل  الكثير  يتحملون  أباء  ممحات.فهناك  أو  جاف  قلم  ثمن  
ونهارا  ليال  ويشتغلون  األشياء  بعض  من  أنفسهم  يحرمون 
الدخول  خالل  أبنائهم   حاجيات  لتوفير  شاقة  أعمال  يف 
إمتــام  على  يساعده  مــن  ينتظر  مــن  منهم  بــل  املــدرســي 
األخيرة  هــذه  شرائهم.  من  يعفيه  أو  الدراسية  الــلــوازم 
دون  كثرتها  بسبب  سنة  كل  اقتنائها  صعوبة  تزداد  التي 
يتغير  الذي  الدراسي  املقرر  وهو  شيء  أهم  عن  احلديث 
مؤسسة  وكل  التسميات  متعدد  وجتده  بل  سنة  كل  تقريبا 

تكاليفه. األب  يتحمل  كله  هذا   تطلبه  الدي  واالسم 
يــفــكــرون يف  ــقــروي ال  ال الــعــالــم  ــات يف  ــه واألم ــاء  اإلبـ   
من  أكــبــر  هــم  بهم  بــل  فقط  واملــالبــس  املــدرســيــة  ــوازم  ــل ال
واملسافات  التعليمية  املؤسسات  بعد  يف  يفكرون  ذلــك، 
ميكن  التي  واملخاطر  أكبادهم  فــلــذات  سيقطعها   التي 
التي  الضعيفة  الفئة  هذه  الفتيات   خاصة  تواجههم  أن 
فأغلب  الغموض،  مستقبلها  ويلف  الفقرة  واقعها  ينخر 
يف  ــة  ــدراس ال عــن  ينقطعن  ــقــروي  ال الــعــالــم  يف  الفتيات 
من  منهن  ــدادي  االع الطور  يتجاوزن  ال  حيث  مبكر  سن 
االبتدائية  املرحلة  نهاية  عند  الدراسة  صفوف  يتركن 
أسعفها  ملن  اإلعــداديــة  املرحلة  نهاية  عند  واالخــريــات 
مسؤولية  حتميل  يتم   ما  وغالبا  إليها،  للوصول  احلظ 
أن  دون  والتخلف  باجلهل  باتهامهم   لآلباء  االنقطاع  هذا 
واالمهات  اإلباء  جتعل   التي   احلقيقية  األسباب  ذكر  يتم 
أو  للمدن  ارسالهم  عند  ملكروه   بناتهم  تعرض  من  يخافون 

والثانوي. االعدادي  تعليمهن  إلمتام  املركز 
أبــنــاؤهــم  يـــدرس  لــكــي  كــثــيــرا  ــور  األمـ ــاء  ــي أول يتحمل 
اإلعدادية  املرحلة  أن  نعلم  فنحن  ومعنويا،  ماديا  وبناتهم 
العالم احلضري أو شبه حضري   والثانوية عادة ما تكون يف 
من  الفتيات  تتمكن   لكي  وعوائق  صعوبات  هناك  وبتالي 
االبتدائية  املرحلة  قضت  التي  الفتاة   هذه  بها،  االلتحاق 
عادة  التي  املؤسسة   الى  للوصول   طويلة  مسافات  تقطع 
القرى   بعض  يف  أو  ثــالث  أو  قسميني  عن  عبارة  تكون  ما 
باهتة   بــألــوان  مصبوغة  جدرانها  واحــد  قسم  النائية  
حفرة  تتوسطها  شاحبة  ــورة   ــب وس مهترئة   وطـــاوالت 

بعض  لتعطي  التالميذ  ألصقوها  الصور  بعض  بها  وجدران 
اجلدران  هذه  أن  ننكر  ال  درس.  حجرة  أنها  على  املصداقية 
أساتذة  منها  تخرج  قد  الطاوالت  وهذه  اللون  الشاحبة 

ومناضلني... وأطباء 
واالجتماعية   الطبيعية   الظروف  قاومت  الفتاة  هذه 
يقترب  إن  ما  بنجاح   االبتدائية   املرحلة  لتنهي  القاسية 
شريط  استعادة  يف  تبدأ  حتى  اجلديد  الدراسي  املوسم 
ال  والتي  سنة   كل  وتقضيها  قضتها   التي  املتكررة  املعاناة  

بل  طويلة  مسافات  قاطعة  واإلياب   الذهاب  على  تقتصر 
عودتها   عند  إليها  تتعرض  التي  املضايقات  من  تسلم  ال 
إقامة  مقر  ــى  ال ليال  عــودتــهــا  أثــنــاء  الــغــربــاء  ــرف  ط مــن 
ووديان  أمطار  من   الطبيعية  املخاطر  عن  ناهيك  والديها 
واالفاعي  كالكالب  احليوانات  وهجوم  التربة  وانهيارات 
بصفوف  أو  سكنها  مبقر  االلتحاق  ودونــة  دونها  يحوالن 

الدراسة.
  عدم املساواة داخل االسرة بني الذكور واالناث فيتجه 
يتم  حني  يف  الذكور  متدرس  على  واحلرص  كله  االهتمام  
املرحلة  مثال  والبنت  االبــن  اكمال  فعند  ــاث   االن اقصاء 
االبن  ارسال  للنفقات   ترشيدا  االسرة  تضطر  االبتدائية 
الفتاة  تــدريــس  وانــهــاء  ــة   ــدادي اإلع املــدرســة  الــى  ــده  وح
الفتاة  وتوجيه  االبتدائية  املرحلة  نهاية  عند  القروية 
املنزل. داخل  االشغال  مزاولة  الى  الدراسة  عن  املنقطعة 

املرحلة  بإنهائها  الــقــروي  الــعــالــم  يف  الــفــتــاة  فــرحــة    

تفكير  يعكرها   االعدادي  الطور  الى  وانتقالها  االبتدائية  
اللواتي  لبناتهم   مــأوى  عن  البحث  يف  ومعاناتهم  اإلبــاء  
فهدا  صغيرة   سن  يف  الــدافــئ   ــرة   األس حضن  سيفارقن  
املدرسية   اللوازم  توفير  من  أكثر  اإلبــاء  أغلب   يــؤرق  ما 
الطالبات  دور  أو  الداخليات  إحدى  يف  سرير  عن  فالبحث 
إال  جتــدهــا   فلن  املــغــرب-  يف  ”عــمــل  عــن  بالبحث  أشــبــه 
الدور  هذه  داخل   فاملشاكل  وجدتها  وان  األنفس  مبشقة 
من  قادمة  بريئة  لفتاة  بالنسبة  خصوصا  حتصى  وال  تعد  
وسط  محافظ ال تعرف  شيء عن علمها اجلديد  وستجد 
الدراسة  يف  حتى  صعوبة  وبالتالي  االندماج   يف  صعوبة 
الــدراســيــة  الــســنــة  يتممن  ال  الــفــتــيــات  بــعــض  أن  حــيــث 
عدم  بسبب  أهلهن  بيوت  الى  أدراجهن  يعدن  ما  وسرعان 
االنقطاع  ومن  اجلديد  الوضع  مع  التأقلم  على  قدرتهن 
معاناة  من  عنه  يترتب  وما  املبكر  الزواج  الى  الدراسة  عن 

واجتماعية. نفسية 
  حلماية الفتاة القروية  من الهدر املدرسي يجب توفير 
دراستها  إمتــام  من  لتمكينها  واملالئمة  الالزمة   الظروف 
املعيشية  والظروف  االواء   توفير  من  مناسبة   أجــواء  يف 
بالنسبة  املدرسي   النقل  توفير  وكذلك  الدور  هذه  داخل 
التلميذات   تتمكن  لكي  املركز  من  ما  شيء  القريبة  للقرى 
الدراسة  مردودية  لتكون  عائالتهن  حضن  يف  املبيت  من 
املصاحبة  توفير  وكذلك  باألمان  شعورهن  ظل  يف  جيدة 
مسايرة  من  التلميذات  ملساعدة  والسيكولوجية   النفسية 

اليها. انتقلت  التي  املعيشية  الظروف 
من  القادمة  القروية  الفتاة  عن  نتحدث  ال  هنا  فنحن    
أنها  عنها  نقول  أن  نستطيع  فئة  هناك  بل  فقط  البادية 
إلى  تدعوا  التي  واملؤسسات  الهيئات  حسابات  يف  توجد  ال 
حسابات  يف  حتى  توجد  ال  بل  القروية  الفتاة  متــدرس 
ميتهن  اللواتي  "الرحل"   تلميذات   وهي  املعنية  الــوزارة 
على  ويعتمدون  اجلبال   قرب  واالبل  األغنام  رعي  آباؤهن  
يحاول  من  فمنهم  ملواشيهم  مأكل  عن  بحثا  الترحال  نظام 
ظروف  يف  يعيش  لكي  دراستهم   لإلمتام  أبنائه   يساعد  أن 
هذه  من  اخراجهم  ومحاولة  والديه  فيه  يعيش  مما  أحسن 
املواشي... بيع  مجال  وتراجع   املراعي  شح  ظل  يف  الظروف 

له  عامة  بصفة  النساء  أو  القروية  الفتاة  فتعليم    
بصفة  واملجتمع  ــر  واألس ــراد  األف على  جــدا  كبير  تأثير 
اآلالف  انــقــاذ  يف  يساهم  األم  أو  الــفــتــاة   فتعليم  عــامــة  
واالستعمال  النظافة  شــروط  تتحسن  فحني  األرواح  من 

... لألدوية  الصحيح 
الدخول  من  مأمن  يف  يجعلها  الشخصي  املستوى  وعلى    
الوفيات  نسبة  فأكبر  املبكرين،  واحلمل  الزواج  جتربة  يف 
صفوف  يف  تــتــواجــد  ــوالدة  الـ ــالل  خ األمــهــات  صــفــوف  يف 
انقطعن  أو  الــدراســة  صفوف  يلجن  لــم  الــالئــي  الفتيات 

عنها. مبكرا 
التي  احلقيقية  املــشــاكــل  عــلــى  أيــديــنــا  نــضــع  ــني  ح   
حقيقيا  هما  وتشكل  القروية  الفتاة  متدرس  دون  حتول 
سيمكن  مما  حلها  م  أما  مهما  شوطا  قطعنا  قد  نكون  لها  
القروي  العالم  يف  والتلميذات   الفتيات  من  كبيرة  أعدادا 
العالم  يف  قريناتها  مثل  والتعلم  باملدرسة  االلتحاق  من 
الفتاة  الذكور.تعليم  من  اقرانهن  مثل  وكذلك  احلضري 
بشرية  تنمية  لكل  والزم  حقيقي  أساس  يشكل  القروية 

واقتصادية.

كرمية أتبير

  

العامل  يف  واألمهات  اإلابء 
اللوازم  يف  يفكرون  ال  القروي 

فقط  واملالبس  املدرسية 
ذلك،  من  أكرب  هم  هبم  بل 

املؤسسات  بعد  يف  يفكرون 
اليت  واملسافات  التعلميية 

أكبادهم  فلذات  سيقطعها  
أن  ميكن  اليت  واملخاطر 

الفتيات   خاصة  تواجههم 
اليت  الضعيفة  الفئة  هذه 
ويلف  الفقرة  واقعها  ينخر 

الغموض مستقبلها 



العدد : 424   13
من 14 إلى 20 شتنبر  2021 الشباب

الشباب واالنتخابات واملشاركة السياسية باملغرب:
عزوف سيايس أم مقاطعة؟

الذي  السياق  على  الضوء  تسليط  إلى  املقال  هذا  يسعى 
على  أكثر  التركيز  مع   2021 شتنبر   8 انتخابات  فيها  جرت 
محاولة  يف  معها،  بها  تعامل  التي  والكيفية  الشباب/ات  فئة 
إليضاح أن املقاطعة التلقائية للشباب للمهازل االنتخابية ال 
الصراع  يف  سياسيا  مشارك  غير  أو  فاعل  غير  أنه  أبدا  تعني 
االجتماعي الراهن كما حتاول الدعاية املخزنية الترويج له.

أوال: سياق استحقاقات 8 شتنرب 2021
• دستور ممنوح يكرس الحكم الفردي املطلق:

يف  جتري  انتخابات  ثالث  هي  األخيرة  االنتخابات  تعتبر 
2011، وهو دستور ممنوح حيث لم يساهم الشعب  ظل دستور 
والقوى احلية يف صياغة خطوطه العريضة عن طريق جمعية 
املطلق  الفردي  احلكم  يكرس  الذي  الدستور  هذا  تأسيسية، 
التشريعية،  )التنفيذية،  والصالحيات  السلطات  أهم  ويضع 
مؤسسات  بيد  األمنية..(  الدينية،  التأسيسية،  القضائية، 
من  الــبــرملــان  يجرد  كما  امللكية،  كاملؤسسة  منتخبة  غير 
مجرد  إلى  ويحوله  والرقابة  التشريع  يف  املتمثلة  صالحياته 
غرفة تسجيل وتصديق ويجرد احلكومة من أبرز صالحياتها 
املتمثلة  السياسية  علم  أبجديات  يف  عليها  متعارف  هو  كما 
جهاز  مجرد  إلى  ويحولها  الوطنية  العامة  السياسة  إعداد  يف 
إعداده  مت  الذي  التنموي  بالنموذج  يسمى  ما  ولعل  لتنزيلها 

خارج كل املؤسسات املنتخبة أبرز دليل على هذا.

• تفاقم السياسات النيولربالية أي القطاعات 
اليت هم الشباب/ات

جاءت االستحقاقات األخيرة يف ظرفية مطبوعة بتفاقم 
اإلجــراءات  مختلف  تعني  )التي  النيولبرالية  السياسات 
احليوية  االجتماعية  القطاعات  خوصصة  إلى  تهدف  التي 
وتسييرا  تدبيرا  واألجنبي  احمللي  الرأسمال  بيد  ورهنها 
احلق  له  مواطن  من  اإلنــســان  معه  يتحول  بشكل  وإشــرافــا 
زبــون  إلــى  العمومية  اخلــدمــات  مختلف  مــن  االســتــفــادة  يف 
يف  منها(  االستفادة  بغية  محددة  مالية  مبالغ  دفــع  عليه 
الثقافة..(  التشغيل،  )التعليم،  الشباب  تهم  التي  املجاالت 
ما  ضمن  اآلن  تتم  السياسيات  هذه  أبرزه  أن  بالذكر  واجلدير 
الشباب  وسط  املندمجة  الوطنية  اإلستراتيجية  ب  يسمى 
مختلف  جتميع  مت  املسمى،  هذه  حتت  حيث   ،)2015-2030(
هذه  الشباب،  نحو  لتوجيهها  التخطيط  يتم  التي  السياسات 
املسار  القطاع اخلاص يف إصالح  "إشراك  التي تقترح  الوثيقة 
إلى  إضافة  التربية"  منظومات  لتكييف  للمتعلم  الدراسي 
التربية  منظومات  يف  املــقــاوالت  خلق  حــول  وحــدات  "إدراج 
والتكوين والتأهيل لترويج ثقافة التشغيل الذاتي يف صفوف 
الشباب وبث روح مبادرة االستثمار الفردية فيهم"، و"التكوين 
أخرى  بعبارة  أي  الشغل"،  سوق  حاجيات  مع  املهني  والتأهيل 
إيجاد الغطاء القانوني لنشر املزيد من الهشاشة وسط أجزاء 
واسعة من الشباب بغية تسهيل إخضاعهم لالستغالل املكثف 

من طرف رأس املال.

• اكمتال بناء الدولة البوليسية
على  خطير  مخزني  هجوم  األخــيــرة  الظرفية  عرفت 
احلقوق واحلريات حيث شهدنا يف هذه الفترة اعتقال العديد 
وعمر  الريسوني  كسليمان  الشباب  واملدونني  الصحفيني  من 
الراضي ال لشيء سوى أن كتاباتهم لم تعجب املاسك احلقيقي 
املعتقلني  حق  يف  مهوال  انتقاما  شهدت  كما  الدولة،  مبفاصل 
يف  للشارع  تام  إغالق  إلى  إضافة  الريف  حراك  خلفية  على 
الشبابية  االحتجاجية  واحلركات  املعارضة  قوى  جميع  وجه 
تربوية  اطر  يعنفون  مدني  بزي  أفرادا  نرى  أصبحنا  لدرجة 

وصحية يف الشارع.

8 شتنرب  اثنيا: دالالت مقاطعة الشبيبة ملهزلة 
2021

تقاطع  أن  الطبيعي  من  كان  فقد  السياق  لهذا  نتيجة  إذن 
شتنبر   8 انتخابات  املغربية  الشبيبة  من  واسعة  قطاعات 
يف  سواء  بجديد  االنتخابات  تأتي  أن  أبدا  ميكن  فال   ،2021
اكتمال  ظل  يف  االجتماعي  أو  السياسي  أو  احلقوقي  اجلانب 

األحــزاب  أن  يرى  اليوم  فالشباب  البوليسية،  الدولة  بناء 
املكونة للتحالف احلكومي السابق واألغلبية البرملانية )التي 
خونت  شعبية(  بحاضنة  تتمتع  تكون  أن  نظريا  املفروض  من 
حراك  هو  املغرب  عرفه  شبابي  حضاري  سلمي  حراك  أرقى 
من  لكان  مصداقية  أدنى  لالنتخابات  كانت  لو  حيث  الريف، 
والدينامية  التعددية  التشريعية  املؤسسة  تعكس  أن  الواجب 
املجتمعية وأن تعكس خطابات احلراك ال أن تخونه وتهاجمه.
أن  تأكد  النضالية  جتربته  خالله  ومن  الشباب  املقابل  يف 
املغرب  التي شهدها  القليلة  املهمة اجلوهرية  التغييرات  أغلب 
لم تأتي يوما من داخل املؤسسات بل جلها أتى من الشارع ومن 
ضغط القوى التقدمية واملناضلة، وأبرز مثال يف هذا الصدد هو 
أن دستور 2011 رغم أنه ممنوح ويكرس احلكم الفردي املطلق 
فإنه أتى بجديد فيما يخص رئيس احلكومة )ينتمي للحزب 
املتصدر النتخابات مجلس النواب( هذا التعديل الذي ما كان 
20 فبراير املجيدة مما يؤكد  أبدا لوال نضاالت حركة  ليأتي 
أن التغيير يف السياق السلطوي املغربي يأتي دائما من الشارع.
الشبيبة  من  واسعة  فئات  قاطعت  املنطلق  هــذا  من  إذن 
2021 ومن مظاهر هذه املقاطعة  8 شتنبر  املغربية انتخابات 
هو عشرات اآلالف من املنشورات التي شهدتها مواقع التواصل 
العديد  إبــداع  وأيضا  املهزلة  ملقاطعة  الداعية  االجتماعي 
من  ساخرة  كانت  سواء  فيديو  ملقاطع  والشابات  الشباب  من 
ألسباب  املوضحة  أو  املخزنية  ــة  اإلداريـ األحـــزاب  حمالت 
مقاطعتها لهذه املهزلة التي ميكن تسميتها أي شيء سوى اسم 

انتخابية.  استحقاقات 
اثلثا: الشباب املغريب وطبيعة مشاركته السياسية

يف املشاركة السياسية يجب يف األول التمييز بصفة عامة 
بني صنفني أو نوعني من املشاركة:

الــــــمــــــشــــــاركــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة االتـــــفـــــاقـــــيـــــة   .1

)االنتخابية(.

المشاركة السياسية االحتجاجية.  .2

مرادفة  وهي  االتفاقية  السياسية  املشاركة  يخص  فيما 
عام  اتفاق  هناك  أن  تعني  االنتخابية  للمشاركة  ما  نوعا 
لالنتخابات  املؤطرة  الدستورية  القانونية  املرجعيات  على 
وما تفرزه من مؤسسات منتخبة )حكومة وبرملان وغيرها..(، 
وهذا النوع هو املنتشر أكثر يف الدول الدميقراطية، حيث كلما 
كانت االختيارات دميقراطية كلما كثرت املشاركة االتفاقية.

تلك  تعني  االحتجاجية  السياسية  املــشــاركــة  حــني  يف 

املشاركة املنطلقة من مسلمات أهمها رفض القوانني واألحكام 
حكومة  من  عنها  ينبثق  وما  لالنتخابات  املؤطرة  الدستورية 
احلقيقية  السلط  بوضع  تقوم  القوانني  هذه  ألن  وبرملان..، 
شيئا  ينفذ  املنتخب  وجتعل  منتخبة  غير  مؤسسات  يد  يف 
حتل  ال  هنا  االنتخابات  بالتالي  املجتمع،  عليه  يتعاقد  لم 
غير  سلطوي  سياسي  فاعل  أنتجها  املشاكل  أصال  ألن  املشاكل 
كآلية  واجلبهات  وامليدان  للشارع  اللجوء  يتم  مما  منتخب 
وحيدة للضغط على هذا الفاعل املستبد غير املنتخب، وهذا 
الديكتاتورية  الدول  يف  انتشارا  األكثر  هو  املشاركة  من  النوع 

والسلطوية.
سياسي  نظام  دميقراطية  مدى  ملعرفة  معيار  أهم  بالتالي 
ما يف دولة ما هو طبيعة املشاركة السياسية السائدة فيه من 
على  أم  االقتراع  صناديق  على  كثيرا  إقباال  يشهد  هل  خالل 

احلركات االحتجاجية.
اآلن  يتجه  أنه  مبا  املغرب  يخص  فيما  املنطلق  هذا  ومن 
نهائيا  معيار  ليست  االنتخابية  فاملشاركة  الديكتاتورية  نحو 
غيجي  "لــي  للشباب  السياسية  املشاركة  هي  كيف  لوصف 
نسبة  حيث  سياسيا  متيشاركوش  الشباب  أن  مثال  يقولي 
ممكن  متيصتوش  وحيث  جدا  ضعيفة  اللوائح  يف  تسجيلهم 
حركة  من  وشحال  الشباب  دارو  مسيرة  من  شحال  نعطيه 
سياسية  حمالت  من  وشحال  الشباب  قــادوهــا  احتجاجية 
جد ناجحة رافضة للواقع احلالي قادوها الشباب، شحال من 
السياسية لالستحقاقات  املقاطعة  أن  إضراب ناجح.." واألهم 
مشاركة  أســمــى  تعتبر  الــظــروف  ــذه  ه ظــل  يف  االنتخابية 
سياسية، وهنا أختم بعدة حتركات احتجاجية قادها الشباب 
والتي تعتبر من أرقى املشاركات السياسية التي شهدها املغرب 
وتعبئة  انخراطا  األكثر  الفئة  الشباب/ات  فئة  كانت  والتي 
حركة  الــريــف،  ــراك  ح فــبــرايــر،    20 حــركــة   لها:  وحماسا 

املقاطعة االقتصادية، النضاالت الفئوية احلالية.

سعد مرتاح
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البيضاء،  للدار  جئت  حني  إال  سيبابا  أحمد  الفقيد  أعرف  لم 
كنا نلتقي يف وقفات وندوات واجتماعات، دون أن يستطيع أحدنا 
جتاوز حدود التحية والكلمات العابرة وسط جداالت اآلخرين.

وجسده  املقتضبة،  وكلماته  اخلفيض،  بصوته  يثيرني  كــان 
واملكان،  الزمان  يف  الصغر  متناهية  األشياء  هذه  وبكل  النحيل، 

يفرض حضوره وحب اآلخرين له.
أكثر  التي سأكتشفها  الصفة  بامتياز، وهي  كائن مينيماليستي 

حني ستتوطد عالقتنا عبر صديقه النقيض له، أو املكمل له.
عبر جسر عبد العزيز العبدي سأعبر نحو أحمد سيبابا.

وكان هذا اجلسر مدخال الكتشاف أحمد اآلخر.
سيصدمني  سوية،  سنسافر  حني  لكن  املقهى،  جلسات  وتوالت 

األحمد بأخالق العناية، وهي على أي حال هبة السماء.
ولن أبالغ إذا قلت: يصعب أن جتد رفيق سفر مثله.

حلظات  ثالث  أذكر  الرجل،  عند  العناية  اخالق  مظاهر  ومن 
دالة: 

كنا نقيم انا واحمد يف الغرفة نفسها، وكان يصر على توضيبها 
صباحا، رغم وجود مكلفات بذلك، وحني أذكر له ذلك، كان يجيب : 
اتركني اتخيل فقط ابتسامة العاملة )هو يصر على تكرار لفظتي 

العاملة والعامل(، حني ستجد أن عبئا صغيرا أزيل من كاهلها. 
انتابتني نوبة جوع عابر بالليل، ولي عادة سيئة اني انهض ليال 
من أجل األكل، وألننا يف فندق والوقت جتاوز منتصف الليل، فال 
امل يف إسكات احتجاجات املعدة، لكني سأفاجأ باألحمد ميد لي 
تذكر  ألنه  الغداء،  وجبة  من  ابقاها  أنه  وأخبرني  الفواكه،  بعض 
حكيت  أني  متاما  نسيت  وقد  ليال،  األكل  بعادة  يوما  أخبرته  أني 

له عن املوضوع.
يف  واملكيف  التلفاز  أمر  لك  يترك  أنه  فهو  الثالث،  األمــر  وأمــا 
تختار  تركك  قد  يكون  أن  بعد  تشاء،  كيف  بهما  تتصرف  الغرفة 
السرير األنسب لك، وال يفتح الباب خروجا أو دخوال إال بطريقة 

تشبه الهمس.
وهذا قليل من كثير أخالق العناية عند الرجل.

أما ملاذا كنت أناديه الكائن املينيماليستي، فألمر قصة.
يف  معي  أحمله  ال  شيئا  أنسى  ال  أكــاد  كنت  الــذي  الوقت  ففي 
السفر، حتى ما تعلق مبا يوفره الفندق من مناشف وصابون، كان 
أحمد نقيض ذلك، ال يحمل معه إال النزر اليسير، ليس تقشفا، بل 
فلسفة حياة، كان يناهض االستهالك ما أمكنه ذلك، كان ميكنه أن 

يسافر أليام بحقيبة ظهر صغيرة.
كثيرا،  يتكلم  ال  كثيرا،  يأكل  ال  األشياء،  من  كثيرا  يحمل  ال 
وكالمه أقرب للهمس، وال يزن كثيرا،،، حتى جتربته مع االعتقال 

السياسي ال يكاد يتحدث عنها.
حتى يف احلياة عبر سريعا،،، 

القراءة  يف  كان  عنده  املينيماليستية  عن  اخلــارج  االستثناء 
والعناية مبن يحيطون به أو يحيط بهم.

)كان  قدمية  طبعات  يف  الكتب  لقراءة  عودته  عن  مرة  سألته 
يشتري كثيرا من باعة الكتب القدمية(، فأجابني: لرائحتها، احن 

إلى رائحة تلك الطبعات.
رحمك اهلل أيها الصدوق اخلدوم الذي ال يعوض.

 )2021 ( السنة  ــذه  ه ــدر  ص    
عبد  واحلقوقي  النقابي  للكاتب 
حتت  ــة  ــ روايـ ــردي  ــ ص الــلــطــيــف 
وهي  الطباشير"،  "أريــج  عنوان 
مجموعته  بعد  إنتاجاته  ثالث 
الــتــمــاســيــح"  ــار  ــ الــقــصــصــيــة "أوك
والــنــصــوص الــســرديــة "قــطــارات 
التوالي  على  الــصــادرة  ــاد"  االح

.2018 و  2009 سنتي 
من  كـــل  ــى  الـ االهـــــداء  فــبــعــد 
االدريسي  الــرزاق  عبد  رفيقيه 
ــد  ــب ويـــديـــر ايــــت مـــســـعـــود وع
ــة  ــدرس امل شــهــيــد  حــاجــيــلــي  اهلل 
االساتذة  وتنسيقية  العمومية 
التعاقد  عليهم  فـــرض  ــن  ــذي ال
االبــتــدائــي  الــســلــك  يف  ومــعــلــمــه 
االســـتـــاذ شـــاقـــور، اضـــافـــة الــى 
ــزة لــعــنــانــي "الــتــي  ــاي والــدتــه ف
يف  واصــطــفــت  فــجــرا  استيقظت 
لتسجله   " نسائي  طابور  أطــول 
لهذا  الــتــقــدمي  مت  ــة.   ــدرس امل يف 
أحمد  الشاعر  طــرف  من  العمل 
من  تــســاءل  ــذي  والـ الــقــنــديــلــي، 
اصــرار   وراء  الدافع  على  خالله 
تسمية  ــى  ــل ع ــردي  ــ ص ــب  ــات ــك ال
الـــســـردي روايـــــة ولــيــس  ــه  ــص ن
كافة  تتضمن  انها  رغــم  ســيــرة؟ 
ــواء  عــنــاصــر الــنــص الــســيــري "س
ــد  ــب ــم "ع ــ ــاالس ــ ــق االمـــــر ب ــل ــع ت
السارد  به  يعني  الذي  اللطيف" 
التي  التعليم  مبهنة  أو  نفسه، 
التكوين  أيام  من  سيرتها  يحكي 
ــد،  ــاع ــق ــت ال ــى  ــ ال ــني  ــي ــع ــت ال ــى  ــ ال
ــوت،  ــان ــت ــن ــي إمي  : بـــاألمـــاكـــن  أو 
ــاء...)...(".  ــضـ ــيـ ــبـ الـ ــد،  ــي ــرش ب
هذا  من  العمل"  "مقدم  وليخرج 
من  بــكــل  ــدل  ــت اس "االرتـــبـــاك"  
ــاي وهــيــو.ج.ســلــفــرمــان  جـــورج م
الذاتية  السيرة  يعتبران  اللذان 
لألول  بالنسبة  مائع  ادبي  جنس 
وداخله  االدب  ــارج  خ وتتموقع 
يف  واستسلم   للثاني.  بالنسبة 
االمــر  فليكن   " بــقــولــه  االخــيــر 
العمل رواية(،  كذلك )اي ان هذا 
احلالة  هذه  يف  املتلقي  على  فما 
ــوع  ــض اخل اال  ــا(  ــمـ دائـ ــيـــس  )ولـ
فصول  وإرادته".  الكاتب  لسلطة 
يا  اخلــشــوع  ــن  "أي  : هــي  الــروايــة 
يلغي  املــركــز  "مــديــر   ، ــاذ؟"  ــت أس
الرحلة  "أدب  الفرشاة"،  فوضى 
 " احملنة"،     وعلة  إمينتانوت  إلى 
"استعني  األجرب"،  إفراد   أفردت 
االنس  "ليالي  والصالة"،  بالصبر 
ــة امــبــاركــة"،  بــجــوار مــقــبــرة الل
تزين  النعمان  شقائق  بــاقــات   "

ــدي  ــرت ي ال  ــاذ  ــتـ "أسـ ــي"،  ــب ــت ــك م
مرفوع"،  ورأسي  "نقابي  الوزرة"، 
شــروب  ســوى  يكلفني  ال  ــام  زك  "

كالذي  ليس  "تعاقد  يناير"،  كل 
أترحم   " أساتذتنا"،  على  ُفرض 
من  ُقــد  "قميص  بوكماخ"،  على 
ــالق"،  ــ ــرط إم ــر مـــن فـ ــ قــبــل ودب
ــور وكــر  ــاخـ ــيـــت"، "املـ ــل املـ ــس "غ
بصيغة  "استفسار  اجلواسيس"، 
ــه"، "  ــب بــنــوعــي ــاط ــخ املــفــرد امل
املعتلة  ــال  ــع االف تنخر  عــنــدمــا 
ــل  ــج ــوي"، "س ــ ــرب ــ ــت ــ ال جــســدنــا 
مبعلمة  الــتــعــيــني   " الـــيـــبـــاب"، 
ســيــارة  ــاءت  ــ وج  " املـــارســـتـــان"، 
تسرني"،  ال  لونها  فاقع  صفراء 
ــالك  أسـ ــن  مـ ــك  ــي ــل ع ــب  ــط ــش ي  "
ــوا  ــرم أك وقـــالـــوا   " ــة"،  ــف ــي ــوظ ال
مع  تــصــاحلــت  "حــيــنــمــا  مــثــواه"، 
ــة  ــدع الـــبـــيـــضـــاء"، "خ الــــــوزرة 
الدوائر  بنا  حتف   " الكاميرا"، 
ــادة  احل ــا  ــزواي ال علينا  وتــضــيــق 
"برهان  املنحرف"،  شبه  وينفلت 
القوم  مــس  ملــا   " ــاء"،  واملـ العسل 
ــر فــصــل هـــو "شــكــرا  ــ ــرح" واخ ــ ق
مدرستي  أنت  إفريقيا،  موالتي 

النقابية". وسبورتي 
فالكاتب  املــضــمــون،  حيث  مــن 
ــه،  ــاتـ ــيـ ــن حـ ــ ــزء مـ ــ ــ ــكـــي ج ــحـ يـ
الـــدار  ــا مـــن  ــالق ــط ــدرس، ان ــمـ كـ
وامينتانوت  طنجة  الى  البيضاء 
وبرشيد... سطات  بأحواز  مرورا 

جنده  الــعــنــوان،  الــى  بعودتنا 
ــون مــن  ــكـ ــتـ ــة تـ ــيـ ــمـ جـــمـــلـــة اسـ
و"الــطــبــاشــيــر"،  ــج"  "أريـ كلمتني 
االريج  "املعاني"   معجم  فحسب 
املــكــان  يف  الــطــيــب  انــتــشــار  هـــو:  
واالريــجــة الــريــح الــطــيــبــة، امــا 
املعجم  نــفــس  ــق  وف ـ  الطباشير 
ــادة  م وهـــو  ــورة،  ــش ــب ط جــمــع   : ـ 

ــات  ــونـ ــربـ جـــيـــريـــة بـــيـــضـــاء )كـ
على  بــهــا  يــكــتــب  ــوم(  ــي ــس ــال ــك ال
فالطباشير  ونحوها.  السبورة 
رائحة  منه  تنبعث  صردي  عند 
هذه  فبفضل  مجازا،  ولو  زكية، 
تنوير  مت  ـ  بساطتها  على  ـ  املادة  
ــول ابــنــاء الــشــعــب املــغــربــي  ــق ع
قادتها  اذا  واالمــيــة  اجلــهــل  مــن 
ـ  ــل اســـاتـــذة   ــام ان الـــى  ــدار  ــ االق
يحترقون  ـ  صـــردي  طــيــنــة  ــن  م
ــاد  ــبـ ــى فــــلــــذات اكـ ــلـ ــرة عـ ــ ــي ــ غ
طول  على  واحملــرومــني  املهمشني 
اجلريح.  الوطن  هــذا  جغرافية 
يف  ــة  ــي ــم االس ــة  ــل ــم اجل دور  أمـــا 
الكاتب  اعتاده  ما  العنوان.وهو 
فــهــي  ـ  الــســابــقــة  اعـــمـــالـــه  يف 
ــون مبــفــهــومــه  ــك ــس ــدل عــلــى ال تـ
اعتقد  )الستاتيك(،  الفيزيائي 
من  جانب  مييز  مبا  عالقة  له  ان 
هادئ  انه  حيث  الكاتب  شخصية 
ــالم،  ــك ــر مــتــســرع وقــلــيــل ال ــي وغ
الطباشير"  "اريج  ان  من  بالرغم 
مقابل  يف  ــاة،   ــي وح حــركــة  يــعــج 
عن  تعبر  التي  الفعلية  اجلملة 
الــفــعــل  ورد  ــل  ــع ــف وال ــة  ــي ــرك احل
كذلك.  الفيزيائية  مبفاهيمها 
الــتــي اثــارت  الــتــيــمــات  ــن اهــم  م
الـــروايـــة"،   " هـــذه  يف  انــتــبــاهــي 
الظلم  ضــد  النضال  يف  تتجسد 
عبر  او  النقابة  خالل  من  ســواء 
املتعلمني  مــع  الـــصـــادق  الــعــمــل 
واملــتــعــلــمــات، والــتــحــلــي بــاخــالق 
جتاه  املبدئي  التقدمي  املناضل 
توجهات  اخــتــالف  رغــم  اجلميع 
ــدار  ــاة )ايـــت ي ــي وتـــصـــورات احل
سياسي  توجه  الى  ينتمي  الذي 
املــلــتــحــي  اخـــر وذلــــك املـــوظـــف 
اول  الـــكـــاتـــب  ــل  ــب ــق ــت اس ــذي  ــ الـ
نيابة  بناية  قــدمــاه  وجلــت  مــرة 
باالضافة  بسطات...(  التعليم 
ادراج  الـــكـــاتـــب  مـــحـــاولـــة  ــى  ــ ال
ــة،  ــي ــغ ــازي الـــعـــبـــارات االم بــعــض 
ــده  ــ ــواج ــ ــاء ت ــ ــنـ ــ خـــصـــوصـــا أثـ
اللغة  هذه  جغرافية  يف  "روائيا" 
يف  مــراكــش  مــن  او  )اميينتانوت 
منت  عــلــى  وهـــو  اجلــنــوب  اجتـــاه 
تعلم  يف  دافــعــه  احلـــافـــلـــة(.ان 
وامنــا  لــذاتــهــا  ليس  االمــازيــغــيــة 
تدريس  يف  مساعدته  اجــل  مــن 
الدراسي  املقرر  يف  املدرجة  املواد 
ال  التي  العربية  اللغة  خصوصا 
كان  وحيد  تلميذ  اال  بها  يتكلم 
الكاتب  حسب  بقال  عند  يشتغل 

. نفسه

ولك علينا ديون اي أصدق الرفاق 

قراءة يف رواية " أريج الطباشري" لعبد اللطيف رصدي

خالد البكاري
حسن أيت اعمر

وفاء لروح رفيقنا أحمد سيبابا، الذي كتب مرارا وتكرارا 
يف هذا العمود، سننشر فيه ـ وبشكل استثنائي ـ  شهادة 
يف حقه لألستاذ اجلامعي والفاعل املدني خالد البكاري
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الكتابة  عضو  مشكورا،  النافعي  إبراهيم  الرفيق  الدميقراطي  النهج  جريدة  تستضيف   ،2021/2022 موسم  املدرسي،  الدخول  مبناسبة 
الوطنية للنهج الدميقراطي،  الكاتب الوطني لشبيبته، و أستاذ الفلسفة.

و الرفيق إبراهيم النافعي من أعضاء النهج الدميقراطي الذين يتعرضون يف مختلف احملطات النضالية للتعنيف البوليسي. فمرحبا به يف 
هذا للحوار.

        

vv         كأستاذ ، كيف ترى أجواء  الدخول املدريس؟

جريدة  لطاقم  اجلزيل،  بالشكر  التقدم  أريد  البداية  يف 
نحظى  ال  التي  االستضافة،  هذه  على  الدميقراطي  النهج 

القول  ميكن  أعاله  للسؤال  عودة  العمومي،  اإلعــالم  يف  بها 
2021- ملوسم  املدرسي  الدخول  ألجواء  العريض  العنوان  أن 
تتجلى  اخلوصصة،  وتيرة  وتسريع  االرجتالية  هو   ،2022
واضحة  رؤيــة  غياب  ويف  املتتاليني  التأجيل  يف  االرجتالية 
الذي سيتم اعتماده، ناهيك عن غياب تدبير  التعليم  لنمط 
يتم  املديريات  من  العديد  ففي  البشرية،  للموارد  حكيم 
العديد  يطرح  الــذي  األمــر  لألساتذة،  القصري  التفييض 
مستويات  ثالث  تدريس  باالكتظاظ،  املرتبطة  املشاكل  من 
الذي  املشتركة، األمر  ما يسمى باألقسام  أكثر يف  أو  مختلفة 
على  وبالتالي  واملدرسات،  املدرسني  أداء  على  سلبا  ينعكس 
النتائج  يف  ينعكس  الذي  األمر  واملتعلمات،  املتعلمني  حتصيل 
متدنية،  مراتب  يف  املغرب  تصنف  التي  الدولية  والتقارير 
العاملي  املنتدى  العاملي الصادر عن  التعليم  فمثال مؤشر جودة 
املركز  يف  صنف  حيث  املغرب،  ترتيب  بتدني  يقر  دافوس  يف 
 13 بني  من  عربيا  والتاسع  عامليا،   )101( املائة  بعد  الواحد 
تشجيع  يف  فتتجلى  اخلوصصة  مسألة  أمــا  عربية.  ــة  دول
املالي  الدعم  وتقدمي  ضريبية  حوافز  منحه  اخلاص،  القطاع 
بعد  األخير  الوطنية  التربية  وزارة  بالغ  يف  ورد  ما  وهو  له، 
تعميم  ويف  املقبل،   أكتوبر   1 إلى  املدرسي  الدخول  تأجيل 
واجلامعات  الكليات  داخل  عليهم  املؤدى  واإلجــازات  املاستر 

املغربية. "العمومية" 

يف  الفلسفة  أهمية  هي  ما  الفلسفة،  مادة  كأستاذ           
للتالميذ...؟ الفكري  التفتح 

بنقد  األقل،  على  باليونان  نشأتها  منذ  الفلسفة  ارتبطت 
الذي  األمر  بأثينا،  سائدة  كانت  التي  األسطورية  الثقافة 
اتهمته  التي  القائمة  السلطة  مواجهة  يف  سقراط  جعل 
الشباب،  عقول  وإفــســاد  اآللهة  على  والتهكم  بالسخرية 
من  اجلديد  النمط  هذا  يف  وجد  آنــذاك  االثيني  فالشباب 
العقل  استعمال  على  يشجع  نقدي  فكر  فهو  ضالته،  التفكير 

يف  ت/يكون  املراهقة  سن  يف  والتلميذة  التلميذ  إن  اخلاص. 
واالستقالل  احلرية  إلى  يطمح  فهو  شخصيته،  بناء  مرحلة 
والتقاليد... اآلباء  يكرسها  التي  السلطة  أنواع  كل  عن  بعيدا 
ايجابي  هو  ما  منها  أشكال،  عدة  القائم  الرفض  هذا  ويتخذ 
املتعلمني  لقاء  فيها  يتم  التي  الفترة  وهي  سلبي،  هو  ما  ومنها 

فإن  النظرية،  الناحية  مــن  إذن  بالفلسفة،  واملتعلمات 
تفكير  باعتبارها  املتعلم  ملتطلبات  تستجيب  الفلسفة 
على  للجرأة  صريحة  دعوة  وهو  احلرية،  على  يتأسس  نقدي 
عدة  جند  العملية  الناحية  من  لكن  اخلاص.  العقل  استعمال 
الفلسفي.  الــدرس  ومتعة  التلميذ  بني  حتول  قد  صعوبات 
الفلسفة  املجتمع عن  السائدة يف  املسبقة  لعل أهمها األحكام 
بصاحبه  يؤدي  معنى  بدون  فضفاض  وكالم  لغو  باعتبارها 
الفلسفة  تدريس  منهاج  مشكل  إلــى  اجلنون...إضافة  إلــى 
املواضيع  بعض  تغييب  مثل  نــواقــص  ــدة  ع تعتريه  الــذي 
مشكل  عن  فضال  أكثر،  املتعلم  اهتمام  تثير  أن  ميكن  التي 
يبقى  ذلك  رغم  لكن  للفلسفة...  املتدني  واملعامل  التقومي، 
يلعب  املغربي  التأهيلي  التعليم  يف  الفلسفي  الــدرس  وجود 
وزعزعة  اخلاطئة،  التمثالت  بعض  خلخلة  يف  محوريا  دورا 
املتعلم  لــدى  مختلفة  قــدرات  وبناء  الدغمائية،  احلقائق 
جديد  عالم  وتشكيل  عقليا  حتليال  الواقع  حتليل  من  متكنه 

معقولية. أكثر 

ملاذا  الدميقراطي،  النهج  لشبيبة  وطني  ككاتب           
االنتخابات؟ عامة  الشباب  يقاطع 

ال  مــوقــفــي  أن  ــؤال  ــس ال هــذا  عــلــى  كــرد  الــقــول  أستطيع 
لقناعة  وصلنا  إذ  املغربي،  الشباب  من  غيري  عن  يختلف 
فكل  مريرة،  جتربة  خالل  من  "املقاطعة"  يف  تتجسد  تامة 
منذ  تعاقبت  التي  واجلهوية  احمللية  واملجالس  احلكومات 
الثالثة،  األلفية  بداية  يف  السياسي  وعينا  تشكل  بداية 
يف  خــاصــة  الشباب  ملطالب  االستجابة  ــدم  ع على  عملت 
قامت  بل  والرياضة،  والثقافة  والتشغيل  والصحة  التعليم 
الوظيفة  مثل  املكتسبات  بعض  تدمير  على  ممنهج  بشكل 
وخوصصة  العمومية،  واملكتبات  الشباب  ودور  العمومية، 
ويف  فبراير،   20 حركة  إبان  االعتقاالت  عن  التعليم...فضال 

بنيتجيت... زاكــورة،  جــرادة،  اجلسيمة  الشعبية  احلركات 
إلى  أضف  الــرأي،  بسبب  اإلعالميني  من  مجموعة  واعتقال 
جاء  الذي  الدستور  سواء  العمل  بها  اجلاري  القوانني  ذلك 
ألنه   ،2011 سنة  املنتفض  املغربي  الشعب  لتطلعات  مخالفا 
امللكية،  املؤسسة  يد  يف  السلط  جميع  يضع  ممنوح  دستور 
عن  وكذا  دميقراطية،  الغير  االنتخابية  القوانني  عن  فضال 
نسبة  جند  األسباب  لهذه  الفاسدة...  االنتخابية  احلمالت 
 8 انتخابات  يف  مثال   املشاركة  فنسبة  مرتفعة،   املقاطعة 
املائة،  50.18 يف  الداخلية هو  2021 حسب بالغ وزارة  شتنبر 
اللوائح  يف  املسجلني  الناخبني  عدد  على  تعتمد  نسبة  وهي 
17 مليونًا و983 ألفًا و490 ناخبًا، أما املواطنني  االنتخابية أي 
 25 من  أزيد  فهم  التصويت  يف  احلق  لهم  الذين  واملواطنات 
للمشاركة  احلقيقة  النسبة  أن  أي  ناخبا،  ألف  و266  مليونا 
املائة  يف   71 من  أزيد  أن  حني  يف  املائة،  يف   29.00 تتجاوز  لم 

االنتخابية. العملية  لهذه  رافضون  فهم  املغاربة  من 

عىل  التعليم  حول  عام  شعار  اقرتاح  لك  ميكن  هل            
الوطنية؟ الحركة  طرحتها  التي  األربعة  الشعارات  غرار 

أوراق مؤمترها األخير  الدميقراطي يف  النهج  تطرح شبيبة 
شعارين  وضعت  وقــد  نــريــده،  ــذي  ال للتعليم  عاما  تــصــورا 
ذو  شعار  فهناك  التعليم،  قضية  حول  نضالها  بهما  تؤطر 
تعليم  أجــل  مــن  "النضال  يف  يتمثل  إستراتيجية  طبيعة 
حتقيق  أن  إال  وعلماني"،  علمي  موحد  دميقراطي  شعبي 
التحرر  مهام  بإجناز  يرتبط  نظرنا  يف  التعليم  من  النوع  هذا 
االشتراكية،  بناء  طريق  على  الدميقراطي  والبناء  الوطني 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  وصول  يتطلب  أي 
برنامج  صلب  من  هو  النوع  هــذا  من  فتعليم  السلطة،  إلــى 
العمالي، وألننا نناضل هنا واآلن وننطلق من التحليل  احلزب 
وهو  مرحليا  شعارا  رفعنا  فإننا  امللموس،  للواقع  امللموس 
يكثف  الشعار  هذا  إن  للجميع"  جيد  مجاني  علمي  "تعليم 
يطالب  حيث  التعليمية  للشبيبة  واملستعجلة  امللحة  املطالب 
املستوى  على  والتقنية  العلمية  املستجدات  يساير  بتعليم 
والوسائل   البرامج  يف  أو  التدريس  طــرق  يف  ســواء  العاملي، 
كما  واجلامعية،  املدرسية  املستويات  جميع  يف  التعليمية 
شعبنا  جلماهير  ملح  كمطلب  املجانية  قضية  يطرح  أنــه 
ليس  هنا  باملجانية  واملقصود  اخلوصصة،  بنيران  املكتوية 
فقط،  واملعاهد  واملــدارس  الكليات  يف  التسجيل  رسوم  إلغاء 
العلمية  واملراجع  املدرسية  الكتب  من  باملجان  االستفادة  بل 
الطالب  أن يتمتع  أي  والتطبيب...  والتنقل  والسكن واإلطعام 
والتلميذ املغربي بنوع من تكافؤ الفرص مع جميع أبناء بلده، 
يتمكن  حتى  للحياة  األساسية  الظروف  نفس  توفير  مبعنى 
متكنه  التي  تقريبا  الشروط  نفس  على  احلصول  من  الشباب 
من الولوج إلى احلق يف التعليم. كما قلت سابقا إن هذا الشعار 
مختلف  نضاالت  توحيد  على  قادر  أنه  نعتقد  ألننا  اخترناه 
ومطالب  أدبيات  يف  صدى  له  جند  حيث   املناضل،  الشباب 
كشبيبة  السياسية  التوجهات  مختلف  من  شبابية  قــوى 
العدل  وشبيبة  واالحتادية  املوحد،  واالشتراكي  الطليعة 
لذلك  املاركسية...  الطالبية  الفصائل  جانب  إلى  واإلحسان 
موحدة  جبهة  بناء  أجل  من  جميعا  إليهم  يدنا  مند  نحن 
مكتسبات  على  املخزني  النظام  زحف  وقف  أجل  من  للنضال 
على  التقدم  بعض  حتقيق  أجل  من  الوقت  نفس  ويف  شعبنا، 
والدميقراطية  الكرامة  مغرب  نريد  الذي  املغرب  بناء  طريق 

االجتماعية. والعدالة  الفعلية  واملساواة  واحلرية 
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حزب  صالحية  انتهت  مدة  منذ  منتظرا  كان  كما 
من  أكثر  حاجة.  به  للمخزن  تعد  ولم  البيجيدي 
ذلك، استعمل البيجيدي ككبش احملرقة وألصقت به 
كل مظاهر االستبداد واستغالل النفوذ وكل اعطاب 
السياسة والفشل الذريع لالختيارات االستراتيحية 
األوزار  وألن  الــكــمــبــرادور.  ودولـــة  القائم  للنظام 
ارغم  مرتفعة  الفاتورة  كانت  جدا،  كبيرة  واملصائب 
البيجيدي على تأديتها يف انتخابات 8 غشت 2021 
يجد  أن  وكــاد  البرملان  يف  مقعدا   112 فيها  فقد   .
نفسه بدون مقعد لوال ريع القاسم االنتخابي الذي 

سبق له أن رفضه.

 20 حركة  ضــد  كبارشوك  البيجيدي  استهلك 
فبراير واستعمل من اجل قمع ما سماه احد دهاقنة 
هذا احلزب نفسه بتغول الشعب وساعد وبرر وغطى 
على كل مظاهر الدولة البوليسية وتغولها. استعمل 
أيضا يف ضرب حقوق ومكتسبات الكادحني من احلق 
التعليم  ويف  املقاصة  صندوق  وضرب  القار  الشغل  يف 
العمومي والصحة املجانيني. لقد كان هو لسان حال 
النظام أكثر من غيره من أحزاب األغلبية املخزنية، 
الكيان  مع  التطبيع  ومأسسة  لترسيم  استعمل  كما 
قطع  مت  للحكومة  رئاسته  عهد  ويف  الصهيوني؛ 
أشواط من التطبيع لم يكن النظام ليتجرأ عليها يف 

جميع عهوده.

أن  البيجيدي  مــن  التخلص  طريقة  مــن  يفهم 
20 فبراير  النظام يريد إغالق قوس هاجس حركة 
وليدشن مرحلة استرجاع املشروع املخزني الذي كان 
البيجيدي  2011. بعد استهالك  التنفيذ قبيل  قيد 
دوره  يسترجع  البام  نرى  به،  الفشل  نتائج  وإلصاق 
للعب  ويستعد  املخزني  السياسي  املشهد  يف  احملوري 
األدوار  نفس  وهي  املخزني  املشروع  يف  ريادية  ادوار 
حلق  ما  غرار  على  فبراير   20 حركة  اسقطتها  التي 

مبشروع بن علي يف تونس.

 8 انتخابات  مناسبة  من  يجعل  أن  النظام  اختار 
ما  خطى  على  السير  إتباع  اإلعــالن  فرصة  شتنبر 
التخلص من كل تبعات  أي  حصل يف مصر وتونس... 
أراد  باملنطقة.  اندلعت  التي  الثورية  السيرورات 
وان  شعبيا  طابعا  االختيار  لهذا  يعطي  أن  النظام 
مرحلة  على  الشعب  وحكم  اختيار  وكأنه  يصوره 
التراجع  مت  الذي  للمشروع  هو  املستقبل  وان  كاملة 

عنه يف فترة 20 فبراير.

بعد تخلي النظام عن البيجيدي وإخراج منظومة 
الشعبية  الساحة  ستشهد  أخرى،  مخزنية  حزبية 
رســوخ  أساسها  للغاية  مهمة  تــطــورات  والنضالية 
تسعى  التي  أو  املخزنية  األحــزاب  كل  بان  القناعة 
مزبلة  إلــى  مصيرها  سيكون  الــداخــل  من  لتغييره 
وعلى  اجلماهير  صنع  من  هو  التغيير  وأن  التاريخ؛ 
السيرورة  وان  والكادحني،  العاملة  الطبقة  رأسها 
املناورات  توقفها  لن  غاياتها  إلــى  ماضية  الثورية 

املخزنية. والدسائس 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

 البيجيدي بعد أن قىض املخزن 

به حاجته

أفغانستان : ميدان رصاع بني أمريكا وروسيا والصني

الحزب الشيوعي العراقي يرفض االستبداد الطائفي 
ويقاطع االنتخابات 

رغم  أنــه  اإلشـــارة  من  بد  ال  البدء  يف 
ــم  ،أه أفــغــانــســتــان  يف  حــكــومــة  تشكيل 
،ألن  طالبان  حركة  رموز  يد  يف  حقائبها 
املرحلة  يف  األقـــل  ،عــلــى  ــرة  ــي األخ ــذه  ه
من  شخصيات  يف  تــثــق  ال  االنــتــقــالــيــة، 
البشتون.  قبيلة  خـــارج  ومــن  خــارجــهــا 
ــذي  ــداد الــقــبــلــي ال ــب ــت ــام هـــذا االس ــ وأم
لتصاعد  مؤهل  ،فالوضع  طالبان  أظهرته 
القبلي وقد يتخذ منحى حرب  االحتقان 

: لسببني  أهلية 
عــلــى  ســيــطــرت  طـــالـــبـــان  ألن   -  1
احلكومة بالقوة و نصبت رموزها و قادتها 
اجلنوبية،  البشتون  قبيلة  من  املنحدرين 
ــــض الــطــاجــيــك  ممــا ســيــثــيــر غــضــب ورف
الشمال بقيادة  و قبائل  الهزار  و  واألوزبك 

املتمرد. مسعود  أحمد 
ذي  ــا  ــزب ح لــيــســت  طــالــبــان  ألن   -  2
سياسية  ــداف  أهـ و  تنظيمية  مــقــومــات 
استراتيجيا،  وال  مرحليا  ال  عليها  متفق 
وتناولها  طرحها  يف  دميقراطية  وغير 
بنيتها  يف  ــرب  ــ أق فــهــي  الـــعـــام.  لــلــشــأن 
ألنظمة  واالجتماعية  اإليديولوجية 
ال  عــائــالت  ــرف  ط مــن  احملــكــومــة  اخلليج 
باحلديد  وتقصي  الشعب.  إلرادة  تبالي 
خصوصا  و  التنظيمية  الكيانات  كل  والنار 
تأسس  الذي  األفغاني  الشيوعي  احلزب 

يف 1973.
ــدم وجــود  ــى ع ــذا بــاإلضــافــة إل كــل ه
حربية  عقيدة  ذي  و  منظم  وطني  جيش 
طالبان  سيطرة  سهولة  يف  سببا  كان  مما 

21 والية يف أسبوع. على 
و رغم أن طالبان و منذ بدء املفاوضات 
يف فبراير 2020، التزمت بعدم جعل البالد 

التزامها  ثم  إرهابية،  لعمليات  منطلقا 
املرأة  وخصوصا  اإلنسان  حقوق  باحترام 
يف حدها األدنى )التمدرس والشغل(، إال 
ومتوجسا  وحذرا  محتاطا  الزال  العالم  أن 
ورغم  احلالية.  باحلكومة  االعتراف  من 
النفوذ  يف  اإلقليمية  القوى  بعض  أطماع 
وباكستان  إيــران  مثل  أفغانستان  داخــل 
يف  األكبر  الصراع  أن  إال  والهند،  وتركيا 
وروسيا  والصني  أمريكا  بني  هو  املنطقة 
تنامي  عرقلة  إلــى  أمريكا  تسعى  ،حيث 
املد الصيني وصد رغبة روسيا يف استعادة 
ووســط  أفغانستان  يف  املــفــقــود  نــفــوذهــا 
ميدانا  منها  سيجعل  مما  وجنوبها  آسيا 
أن  ألمريكا  سبق  وقــد  الثالثي،  للصراع 
أعدت وثيقة عدم االعتراف بأي حكومة 
أهمها  دولة،   70 عليها  ووقعت  طالبانية 
كوريا اجلنوبية وأملانيا و فرنسا وبريطانيا 
الصني  توقيعها  عــن  وامتنعت  والــيــابــان 
أفغانستان  رصيد  جتميد  ومت  وروســيــا. 
ــي )10  ــك ــري املـــركـــزي األم الــبــنــك  لـــدى 
املساعدات  حصة  وجتميد  دوالر(  مليار 
وذلك  دوالر(  مليون   FMI )440 ال  لدى 
هروب  و  األفغاني  االقتصاد  على  للتأثير 

هناك. من  الرساميل 
أما روسيا و الصني فلهما املصلحة، وهما 
التي  شنغهاي  مجموعة  يف  الــرائــدتــان 
وأفغانستان  ــران  إي و  الهند  كذلك  تضم 
املنطقة  تنمية  يف  الرغبة  يف  ،وتلتقيان 
لطالبان  الفرصة  وإتــاحــة  واستقرارها 

الدولة.  وبناء  ذلك  لتحقيق 
فروسيا تطمح إلى إحياء محور الشمال 
- جنوب الذي يربط بحر البلطيق شماال 
الصني  أمـــا  جــنــوبــا.  الــهــنــدي  بــاحملــيــط 
فعينها على إحياء وتطوير طريق احلرير 

ثروات  من  أفغانستان  به  تزخر  مبا  مرورا 
االلكترونية  لصناعاتها  أساسية  معدنية 

وامليكانيكية.
لدى  املصلحي  التفاعل  هذا  إطار  ويف 
عدم  على  ستعمل  فإنها  أمريكا،  خصوم 
لها  حيث  ألعدائها،  متاحا  املجال  ترك 
إيران  أما  الهند.  هو  إقليمي  حليف  هناك 
فيما  روســيــا،  حليتها  مصالح  فستخدم 

الصني. مصالح  على  باكستان  تدافع 
،وهي  طالبان  فإن  هاته،  احلالة  و  إذن 
ــدودة املــؤهــالت  ــ احلــركــة اجلــهــاديــة احمل
والترسانة  العالقات  حيث  من  السياسية 
املنظم،  التقليدي  مبفهومها  العسكرية 
الــعــام  الــشــأن  بتدبير  درايــتــهــا  وضــعــف 
الصراع  كماشات  بني  البالد  أوقعت  ،فقد 
لها  عظمى  رأسمالية  قــوى  بني  الثالثي 
موقعها  وبحكم  بــهــا.  يحيطون  حلفاء 
ــذه الــــدول و الــقــريــب  ــني هـ اجلـــغـــرايف ب
تريد  األخــيــرة  فهذه  روســيــا،  من  نسبيا 
األمريكي/ االنسحاب  من  أكثر  االستفادة 
تريد  أوال  ،فــهــي  الــصــني  ــا  أم العسكري، 
وتدارك  )اجلغرايف(  املوقع  نفس  استثمار 
جنيب  مابعد  فترة  خلفتها  التي  اخلسائر 
استخراج  اتفاقيات  تفعيل  وتريد  اهلل، 
األمني  االنهيار  بسبب  تستغلها  لم  التي 
منذ  أفغانستان  عاشته  الذي  واالستقرار 

التسعينات.  منتصف 
دولــة  أي  مــن  أكثر  تسعى  فهي  ولــهــذا 
أوال  وستسثمر  واالستقرار  األمن  إلقــرار 
أجــل  مــن  التحتية  الــبــنــيــات  تــأهــيــل  يف 
ولن  واللثيوم  والــبــتــرول  الــغــاز  طــرق  مــد 
وعراقيل  قالقل  بإحداث  ألمريكا  تسمح 

ومسببات احلرب و الدمار مرة أخرى.

مصطفى خياطي

الــشــيــوعــي  ــزب  ــ احل أن  املـــعـــروف  مـــن 
النتخابات   املقاطع   موقفه  اعل  العراقي 
أكتوبر القادم استنادا إلى رأي عام حزبي 
فيه  ساهمت  داخلي  استفتاء  يف  جتلى 
وهو  احلــزب،  أعضاء  من  ساحقة  غالبية 
شعبية  قــطــاعــات  قناعة  أيــضــا  يعكس 

واسعة. 
هذا  يتخذ  انه  إلى  احلــزب  أشــار  وقد 
أسباب،  مجموعة  إلــى  استنادا  املــوقــف 
سياسية  بيئة   تــوفــر  ــدم  ع يف  تتلخص 
االنتخابية  املــنــظــومــة  ــاب  ــي وغ ــة،  ــن آم
ويف  حــقــا،  واملستقلة  والــكــفــؤة  احملــايــدة 
ــل على  ــّص ُف انــتــخــابــي  ــون  ــان اعــتــمــاد  ق
املناطقية  املتنفذة ويكرس  الكتل  مقاسات 
املواطنة  حساب  على  الفرعية  والوالءات 
غير  فرصا  يتيح  كما  اجلامعة،  العراقية 
واملــال  النفوذ  أصــحــاب  لصالح  متكافئة 
والسالح. هذا إضافة إلى عدم االستجابة 

قتلة  بكشف  واحملتجني  املنتفضني  ملطالب 
الــرأي،  وأصحاب  والنشطاء  املتظاهرين 
مللفات  ــل  ــام ــش وال الــفــاعــل  وبــالــتــصــدي 
يستمر  كما  وكبيرها،  صغيرها  الفساد 
واملعيشية  االقتصادية  األوضـــاع  ــردي  ت
يصول  املنفلت  السالح  ويبقى  واخلدمية، 
يظل  فيما  األرواح،  ويــحــصــد  ــول  ــج وي

طلقاء.  اجلناة 

فيه  يؤكد  الــذي  الوقت  يف  حزبنا  ان 
تشرين  انــتــخــابــات  يف  مــشــاركــتــه  عـــدم 
قضية  على  احلــريــصــني  يــدعــو   ،2021
من  اجلهود  كل  بــذل  إلــى  كافة،  التغيير 
املنظومة  إنتاج  االنتخابات  تعيد  أال  اجل 
العراق  إليه  انتهى  عما  املسؤولة  نفسها، 

اليوم.


