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جشع الرأمسالية هيدد التعلمي العمومي
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6 القاسم االنتخابي، نقاش 

موجه ومغلوط

كثير  في  فشله  أثبت  المفوض  التسيير  إن 
كل  بالملموس  ليفضح  المغربية   المدن  من 
طرف  من  لها  الترويج  تم  التي  "المسلمات" 
التدبير  بسمو  المتوحشة  الليبرالية  ــاة  دعـ
الــتــدبــيــر  بــالــمــقــارنــة مـــع  ــاص وفــعــالــيــتــه  ـــ ــخ ال

العمومي.

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

 ال رهان شعبي ممكن في 

الظروف احلالية على اإلنتخابات

كلمة العدد
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ظل جائحة كورونا

404

الوضع االقتصادي 

واالجتماعي بسوريا بعد عشر 

سنوات من حرب امبريالية 

جائرة

التدبير املفوض: توسيع سيطرة 
اقتصاد الريع املقنع والتبعية للخارج

لضيف العدد :  بهلو بوسماحة 

قطاع  يف  الــســنــة  هــذه  الــغــضــب  اشــتــد 
واالضرابات  االحتجاجات  وعمت  التعليم، 
فيها  ليشارك  والتكوين  التربية  مؤسسات 
العامالت  فئات  ومختلف  النقابات  مختلف 
والتلميذات والتالميذ  القطاع  والعاملني يف 
الــرفــض  عــن  كتعبير  ــاء  ــ واآلب واألمــهــات 
ورغــم  املــجــال؛  ــذا  ه يف  الــنــظــام  لسياسة 
التحركات  هذه  يف  املشاركة  اجلهات  تعدد 
اجلوهر  ــإن  ف املــرفــوعــة،  املــطــالــب  وتــنــوع 
حول  ومتحورها  السياسة  لهذه  الطبقي 
التعليم  وتفكيك  القطاع  خوصصة  تشجيع 
هو  الرأسمالية  جلشع  استجابة  العمومي 
التي تعيشها  املشاكل  السبب احلقيقي لكل 

والتكوين. التربية  منظومة 

ــق يف  ــوم عــلــى احلـ ــج ــه ــذا ال ويــأتــي هـ
إطار  يف  العمومي  التعليم  وعلى  التعليم 
لتعليمات  السائدة  الطبقية  الكتلة  خضوع 
ــة الــدولــيــة املــانــحــة،  ــي ــال املــؤســســات امل
العامة  االتــفــاقــيــة  ملقتضيات  وتفعيال 
هذه  توقيع  مت  لقد  ــات؛  ــدم اخل لتجارة 
 1994 سنة  مــراكــش  مبدينة  االتفاقية 
باستثناء  العمومية  اخلــدمــات  وتعتبر 
قابلة  ســلــعــا  ــن  ــ واألم ــش  ــي واجل الــقــضــاء 
خدمة   55 عــددهــا  ويــفــوق  للخوصصة؛ 
تعد  ولــم  والصحة؛  التعليم  رأسها  وعلى 
يخدم  التعليم  باعتبار  تكتفي  الرأسمالية 
العمل  قوة  وينتج  السائدة  أيديولوجيتها 
تنظر  أصبحت  بــل  لنظامها،  الــضــروريــة 
واملساعدة  األربــاح  لتحقيق  كمجال  إليه 
ستجعل  وهكذا  املتكررة.  أزماتها  حل  على 
اجلشع  يدي  بني  فريسة  العمومي  املرفق 

الــرأســمــالــي. وابــتــداء مــن هــذا الــتــاريــخ 
للقطاع  التمويل  ويوفر  املؤمترات  ستعقد 
واحمللي  الدولي  الصعيدين  على  اخلــاص 

ينهشه.   لكي 

العنوانان  هما  واخلوصصة  التسليع  إن 
التربية  مجال  يف  الدولة  لسياسة  البارزان 
الكم  هذا  يفرزان  اللذان  وهما  والتكوين، 
والبرامج  واملخططات  املواثيق  من  الهائل 
تعليمية"؛  "إصالحات  زورا  يسمونها  والتي 
وهي يف احلقيقة ضربات متتالية للحق يف 
املدرسة  لتفكيك  واعية  وعمليات  التعليم 
ومكتسبات  حقوق  عن  وتراجعا  العمومية 

القطاع. يف  والعاملني  العامالت 

التربية  خــوصــصــة  عملية  وتــتــخــذ 
يف  ومتفرقة  ومتنوعة  متعددة  أشــكــاال 
وقوانني  ومخططات  وبرامج  مواثيق  عدة 
لدرجة جتعل عملية املسك بتالبيبها غير 
حول  ــذي  ال  2011 دســتــور  فمن  يسيرة. 
مجرد  إلى  التعليم  يف  للحق  الدولة  ضمان 
نص  الذي  اجلهوية  قانون  إلى  له،  تيسير 
إلى  اجلــهــات،  ــى  إل التعليم  تفويت  على 
والتي  بالتعليم  اخلاصة  والقوانني  البرامج 
أمــام  العمومية  ــة  ــدرس امل ــواب  أبـ شــرعــت 
تتوقف  وال  واحمللي...  األجنبي  الرأسمال 
بل  ــد،  واح شكل  عند  اخلوصصة  أشكال 
السبل  كافة  عن  والبحث  تنويعها  سيتم 
املدرسة  فضاء  وأصبح  لتحقيقها؛  واملنافذ 
من  وذلــك  اخلــاص  القطاع  أمــام  مستباحا 

خالل :

 -  تفويت مؤسسات تعليمية من القطاع 

العام إلى القطاع اخلاص؛

ــاع اخلـــاص  ــط ــق ال وتــشــجــيــع  ــم  ــ دع  -
والتكوين  واألطــر  والتجهيزات  باألموال 
التعليم  حساب  على  التأطيرية  واخلدمات 
بشكل  ترتفع  نسبته  جعل  مما  العمومي، 

مهول.

للتعليم  ــاءات  ــف وإع تسهيالت  منح   -
اخلصوصي.

ــام  ــع ــاإلط ك ــرة  ــي ــث ك مـــهـــام  حتـــويـــل   -
والدراسات  والتشغيل  واحلراسة  والبستنة 
عن  اخلاص  القطاع  إلى  وغيرها  واألبحاث 

املناولة. طريق 

القطاع  ــام  أمـ املــدرســة  فــضــاء  فــتــح   -
خاصة. أنشطة  لتنظيم  اخلاص 

باستعمال  ــاص  اخل للقطاع  السماح   -
االشهار  يف  عمومية  تعليمية  مؤسسات 

ملنتجاته.

مصادر  ضمن  اخلاص  التمويل  إدخال   -
الفرصة  إلتــاحــة  كمبرر  التعليم  متويل 
مخرجات  يف  للتحكم  ــاص  اخلـ للقطاع 

التعليم.

ــني الــقــطــاع الــعــام  - عــقــد شـــراكـــات ب
دعــم  تــفــويــت  لتبرير  اخلـــاص  والــقــطــاع 
عمومي أو اختصاصات ومهام لهذا األخير، 

مفضوحا. ريعا  يعتبر  مما 

- الــســمــاح بــاعــتــمــاد مــنــاهــج وبــرامــج 
ــج وبــرامــج  ــاه ــن ــدة عـــن م ــي ــع خــاصــة ب
خطورة  يشكل  مما  العمومي،  التعليم 
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اللجنة  اجتماع  مــارس،   28 يف  انعقد، 
»يوم  دورة  يف  الدميقراطي  للنهج  الوطنية 

: األرض الفلسطيني« حتت شعار 

الطبقة  حزب  لتأسيس  جميعا  »لنتعبأ 

ــوم الــكــادحــن واملــواجــهــة  ــم الــعــامــلــة وع

ــزن والـــرأمســـالـــيـــة  ــخ ــم ــل ــة ل ــدويـ ــوحـ الـ

املتوحشة«.

على  املستجدات  ألهم  تدارسه  وبعد 
الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني،أصدر 

: التالي  البيان 

دوليا :

- استمرار أزمة الرأسمالية وانعكاساتها 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
ذلك  عن  ينتج  قد  وما  اخلطيرة  والبيئية 

انفجارات قادمة. من 

اجلائحة  من  الشعوب  معاناة  استمرار   -
على  احلصول  من  الفقراء  معاناة  وخاصة 

اللقاح.

عدد  أكبر  لتمرير  اجلائحة  استغالل   -
للحريات  واملناوئة  الرجعية  القوانني  من 
االجتماعية  املكتسبات  على  وللتراجع 
ونشر البطالة والهشاشة وفرض السياسات 
االحتكاري  الرأسمال  لفائدة  االقتصادية 

بتبرير تضرره من اجلائحة.

- تصعيد الهجوم ضد روسيا والصني من 
والدخول  االمريكية  االمبريالية  طرف 
ستؤدي  الصني  ضد  باردة  حرب  يف  عمليا 
التسلح  إلــى  هــائــلــة  مـــوارد  تــوجــيــه  إلــى 
معاجلة  يف  للمساهمة  تستعمل  أن  عوض 
االنسانية.وهو  منها  تعاني  التي  املعضالت 
باإلنسانية  تتجه  الرأسمالية  أن  يؤكد  ما 

التدمير. نحو 

اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  استمرار   -
من  باخلصوص  الــدولــي  الــدركــي  دور  يف 
38 دولــة  ــات عــلــى  ــوب ــق ــرض ع فـ ــالل  خـ

واحلصار على العديد من الدول.

- محاولة رأب الصدع بني االمبرياليات 
الغربية من طرف إدارة بايدن.لكن مصالح 
أدى  مما  تتضرر  االمبرياليات  هاته  بعض 
كبرى  مشاريع  إبرام  إلى  وإيطاليا  بأملانيا 
التجارية  العالقات  واستمرار  الصني  مع 

بني االحتاد األوروبي وروسيا.

: إقلمييا 

املنطقة  يف  متوترة  األوضــاع  زالــت  ال   -
العربية واملغاربية )حروب يف اليمن وليبيا 
واجتماعية  اقــتــصــاديــة  أزمـــة  ــا،  ــوري وس
لـــبـــنـــان( يف  ــة يف  ــدمي ــت ــس م ــة  ــي ــاس ــي وس
سياسية،  تسويات  إيــجــاد  صعوبة  ظــل 
الغربي  االمبريالي  التدخل  أساسا،بسبب 

املنطقة. السافر يف 

السيرورات  اآلن،تستمر  نفس  لكن،يف   -
ولبنان  والــســودان  اجلــزائــر  يف  الــثــوريــة 

والعراق وتتجدد يف تونس.

دول  مــن  ــدد  عـ يف  وطــنــيــة  ــوة  ــح ص  -
االمبريالي  التدخل  مواجهة  يف  إفريقيا 

الغربي.

: وطنيا 

ــى أقــصــى  ــ إل الـــنـــظـــام،  ــادة   ــفـ ــتـ - اسـ
القمع  لتصعيد  اجلــائــحــة  احلـــدود،مـــن 
التنكيل  هو  مثال  ــرز  )أب النضاالت  ضد 
التعاقد(  عليهم  فرض  الذين  باألساتذة 
ومتابعات  )اعــتــقــاالت  املــعــارضــني  ــد  وض
ــد مــنــاضــلــني وصــحــافــيــني  قــضــائــيــة ضـ
احلركة  إلخماد  محاولة  يف  ومــدونــني…( 
على  وتـــركـــيـــزه  الــشــعــبــيــة  الــنــضــالــيــة 
ــزاب والــقــوى  ــ ــاد األح ــع اإلنــتــخــابــات إلب
ــة  ــرك ــاحل املــنــاضــلــة عـــن االرتــــبــــاط ب
التلويح  وعــلــى  ودعــمــهــا،  اجلــمــاهــيــريــة 
بــاحلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة الــشــامــلــة.كــل 
من  ميكنه  اجتماعي«  »سلم  لضمان  ذلك 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  تكريس 

ومترير قوانني ومخططات رجعية.

مشتتة:  لكن  قوية  شعبية  نضاالت   -
التعليمية  والشغيلة  العاملة  الطبقة 
الذين  األساتذة  فئاتها،وخاصة  مبختلف 
وغيرهم  التعاقد،واملعطلون  عليهم  فرض 
ــة شــعــبــيــة يف  ــاض ــف ــت مـــن الــكــادحــني وان

… الفنيدق 

الوطنية  اللجنة  سبق،فإن  ما  عىل  بناء 

الدميقراطي: للهنج 

النهج  ومناضلي  مناضالت  كل  تنادي   -
التحضير  وثــيــرة  رفــع  إلــى  الدميقراطي 
سيعلن  الــذي  اخلامس  الوطني  ملؤمترنا 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  ميالد  عن 

الكادحني.

يف  ممكن  شعبي  ــان  ره ال  أنــه  تعتبر   -
الظروف احلالية على اإلنتخابات مجددة 
مبقاطعة  الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  مــوقــف 
وأن  واحملــلــيــة  التشريعية  اإلنــتــخــابــات 
جــذوة  إذكــاء  على  هــو  احلقيقي  الــرهــان 
على  العمل  مع  والشعبي  العمالي  النضال 
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  وعلى  توحيده 

الكادحني. وعموم 

لنضال  احلــيــة  ــوى  ــق ال بــكــل  تهيب   -
الطوارئ  حالة  إلغاء  أجل  من  الوحدوي 
ــع احـــتـــرام االجــــــراءات  ـــ مـ الــصــحــيــة ــ
ـــ عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تضر  ـ ــة  ــرازي ــت اإلح
وأنها  الشعبية  اجلماهير  وعموم  بالشغيلة 
القمع  لتصعيد  ذريــعــة  تشكل  أصبحت 

والبوليسي. املخزني  وللتغول 

املــســلــط ضد  الــقــمــع  بــشــدة  تــديــن   -
مسيرة  ــة  ــاص وخ الــشــعــبــيــة،  الــنــضــاالت 

يف  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة 
وتدعو   ،2021 مارس  و16   15 يف  الرباط 
ودعمها  النضاالت  هذه  يف  االنخراط  إلى 
التضامن  تشجيع  على  الـــدؤوب  والعمل 

فيما بينها يف أفق توحيدها.

أجل  من  كلل  دون  العمل  إلــى  تدعو   -
العمالية  النقابية  الــنــضــاالت  توحيد 
التنظيمية  النقابية  ــدة  ــوح ال ــق  أف يف 

املنشودة.

املــغــربــيــة  تــثــمــن تــأســيــس اجلــبــهــة   -
وتدعو  التطبيع  ــد  وض فلسطني  لــدعــم 
توسيعها  ــل  أج مــن  اجلــهــود  تكاثف  ــى  إل
ــو املـــواطـــنـــني/ات  ــدع وتــفــعــيــلــهــا.كــمــا ت
نــداء  مــع  الــتــجــاوب  ــى  إل املــنــاطــق  بسائر 
مارس   30 ــ  األرض  يوم  لتخليد  اجلبهة 
مع  التطبيع  أشكال  كل  إلدانة  كمناسبة  ــ 
الدعم  الصهيوني وتطوير وتكثيف  الكيان 

الفلسطيني. للشعب 

وتوطني  وتفعيل  توسيع  إلــى  تدعو   -
املــدن  يف  املغربية  االجتماعية  اجلبهة 

والقرى.

الدميقراطية   الــقــوى   ــل   ك تناشد   -
ــد  ــيـــف الــــنــــضــــال ض ــثـ ــكـ واحلـــــيـــــة تـ
النضاالت  قمع  ضد  االستبداد،وخاصة 
ــراءات  ــ واالجـ الــقــوانــني  وضـــد  الشعبية 
الرجعية املكبلة للحريات )قانون اإلضراب 
يف  التظاهر  أشــكــال  كــل  والنقابات،منع 
إطالق  أجل  ومن  سال…(   - الرباط  والية 
والصحفيني  السياسيني  املعتقلني  ســراح 
ضد  القضائية  املتابعات  وإلغاء  واملدونني 
الــقــوى  عــلــى  التضييق  ــع  ورفـ املــنــاضــلــني 

الدميقراطي. النهج  املناضلة،خاصة 

بأربعة  الظالم  احلكم  بقوة  تدين   -
جفى  محمد  رفيقنا  ضــد  نــافــذة  أشــهــر 

وتدعو إلى النضال من أجل إلغائه.

اليمن  ــد  ض الــظــاملــة  ــرب  احلـ تــديــن   -
السعودية  التحالف،بقيادة  يشنها  التي 
وحلساب االمبريالية والصهيونية،وتناشد 
أجل  مــن  للنضال  التحررية  الــقــوى  كــل 

توقيفها.

سوريا  يف  احلــرب  وقــف  إلــى  تدعو   -  
تضمن  سياسية  حــلــول  وإيــجــاد  وليبيا 
سيادتهما  والــلــيــبــي  ــوري  ــس ال للشعبني 
عن  بعيدا  مصيرهما  تقرير  يف  وحقهما 

االجنبية. التدخالت 

منطقتنا  يف  احلية  القوى  بكل  تهيب   -
ــة يف تــونــس  ــوري ــث ال الـــســـيـــرورات  ــم  دعـ

واجلزائر والعراق ولبنان والسودان.

- تناشد شعوب العالم التصدي للحرب 
الباردة التي تشنها االمبريالية األمريكية 
املفروضني  ضد الصني وللعقوبات واحلصار 

العديد من الشعوب. على 

اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي يف دورة يوم األرض

ال رهان شعبي ممكن يف الظروف الحالية عىل اإلنتخابات كــبــيــرة عــلــى الــقــيــم اجلــمــاعــيــة ويــعــطــيــنــا عــروضــا 
الغد  مواطن  عوض  تقنيني  تنتج  خاصة  تعليميىة 

إليه. نطمح  الذي 

غير  تدريس  ولغات  لغات  تدريس  على  التركيز   -  
مببررات  والعربية  األمازيغية  الوطنيتني  اللغتني 
احلقيقة  يف  وهــو  العلوم؛  لغات  كاستعمال  كــاذبــة 
وخضوعا  واحمللي  األجنبي  الرأسمال  ملصالح  خدمة 

اخلارجية. لإلمالءات 

البحث  ــات  ــدم خل الــعــمــومــي  الــتــعــلــيــم  تــقــدمي   -
اخلاص. للقطاع  العلمي 

املدرسي. الكتاب  انتاج  يف  اخلاص  القطاع  تدخل   -

اخلــاصــة  ــم  ــي ــاه ــف وامل الــتــدبــيــر  ــرق  طـ ــال  ــ إدخ  -
تربية. مجال  إلى  باملقاولة 

التعليم  بقطاع  العمومية  الوظيفة  تفكيك   -
بالعقدة  كالتشغيل  لــلــقــطــاع  الــهــشــاشــة  ــال  ــ وإدخ
ــن حــقــوق  لــلــتــراجــع ع ــن أجـــل تــهــيــيء الـــشـــروط  م
وتسهيل  بالقطاع  والعاملني  العامالت  ومكتسبات 
يهدد  ال  خطر  إنه  املستقبل؛  يف  اخلوصصة  عمليات 
سيلتف  بــل  التعاقد  عليهم  فــرض  الــني  األســاتــذة 
ينبني  الدولة  مشروع  ألن  القطاع  موظفي  كل  حول 
إلى  التعليم  ومــوظــفــي  مــوظــفــات  كــل  حتــويــل  على 

ت. مييا د كا أل ا

التربية،  خوصصة  وصيغ  أشكال  بعض  هــذه  إن 
الكتلة  ومــخــطــطــات  مــشــاريــع  خــطــورة  تــؤكــد  ــي  وه
هدفا  وتخدم  التعليم،  مجال  يف  السائدة  الطبقية 
ولتسهيل  التربية؛  وتسليع  خوصصة  وهــو  ــدا  واح
عدة  الدولة  تخوض  الهدف  لهذا  الوصول  عملية 
ــع عـــدة شـــعـــارات، ومــنــهــا اجلــهــويــة  ــرف مـــنـــاورات وت
قطاع  ــام/  ع قــطــاع  والــشــراكــة  بالعقدة  والتشغيل 
وهي  بعد؛  عــن  والتعليم  الــذاتــي  والتعليم  خــاص، 
ومعاول  العمومي  التعليم  لتفكيك  محاوالت  كلها 
املخزني  النظام  ويستغل  العمومية؛  املدرسة  لهدم 
ما  أقصى  لتمرير   19 كوفيد-  جائحة  ظروف  حاليا 
تضحيات  سوى  تردعه  وال  املخطط،  هذا  من  ميكن 

التعليمية.  اجلماهير  ونضاالت 

انعكاسات  التعليم  وتسليع  خوصصة  ملشروع  إن 
ــة  ــدرس امل ــى  ــل وع الــتــعــلــيــم  يف  ــق  احلـ عــلــى  ــة  ــي ــارث ك
واالجتماعي  املهني  االســتــقــرار  وعــلــى  العمومية 
ــم  ــه ــوق ــق وح الـــقـــطـــاع  يف  ــني  ــل ــام ــع ــل ول لــلــعــامــالت 
وله  املــغــرب؛  ومستقبل  راهــن  وعلى  ومكتسباتهم، 
وبعيدة  ــدى   امل ومتوسطة  آنية  خطيرة  تداعيات 
طموحاتها  كل  وعلى  الشعبية  الفئات  على  املــدى 
أهمية  يكتسي  فــهــو  لــذلــك  الــتــغــيــيــر؛  يف  وآمــالــهــا 
السائدة  الطبقية  للكتلة  بالنسبة  استراتيجية 
ــذي يــفــرض  ــر الـ ولـــن تــتــخــلــى بــســهــولــة عــنــه؛ األمـ
يف  إلسقاطه  ضارية  موحدة  نضالية  معارك  خوض 
أجزائه؛  بعض  مبقاومة  االكتفاء  وعــدم  شموليته 
محدودة  تبقى  والفئوية  املنفصلة  الــنــضــاالت  إن 
ملواجهة  اجلماعي  العمل  يتحتم  لذلك  املردودية؛ 

وإسقاطه.      املخزني  املشروع 

تمتة كلمة العدد 
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

ــل مـــنـــاطـــق املـــغـــرب  ــ ــرف ج ــعـ تـ
ــات،  ــف ــام، وق ــع ــط ــن ال ــرابـــات ع إضـ
اجلمعية  فروع  تنظيم  مسيرة...من 
ــة، مـــن تــنــظــيــم ضــحــايــا  ــي ــن ــوط ال
ــة،  ــاش ــش ــه الـــعـــطـــالـــة، ضــحــايــا ال
أحــرار  طــرف  مــن  ذلــك  يف  مدعمني 
فــرض  ــدف  ــه ــق،ب ــاط ــن امل حــرائــر  و 
يف  احلق  املواطنة:  حقوق  أهم  الكرمي.أحد  العيش  يف  احلق  الشغل، 

تالسينت،  فــاس،   تعيش  وهكذا 
وجــدة، دمــنــات، ســلــوان، كــرامــة...
أمام  الطعام  عن  واضرابات  اعتامات 
العمومية.مــقــرات اجلــمــاعــات، الــبــاشــوايــات،  الساحات  وسط 

مما جاء يف تدوينة من تالسينت:

ــرة تــالــســيــنــت  ــ ــ ــام دائ ــ ــن أمـ ــ "م
الطعام  عن  إضرابهم  ولليوم...من 
الوطنية  اجلمعية  ــاق  رف ــزال  ي ال 
ايفغول  خلضر  الشهادات  حلاملي 
مستمرين  اومرجيج  السالم  وعبد 
الـــفـــارغـــة  ــاء  األمــــعــ مـــعـــركـــة  يف 
سوى  لشيء  ال  بصحتهم  والتضحية 
ــذي  ال الــشــغــل  يف  ــروع  ــش امل حلقهم 
سالمتهم  فيما  الــدســتــور  يكفله 
الــصــحــيــة تــتــعــرض لــلــخــطــر يــومــا 
قالع  وتعنت  صمت  ظل  يف  يوم  بعد 
إن  و  للمعضلة  حل  ايجاد  يف  النظام 
دليل  املسلسل  هــذا  يف  االســتــمــرار 
الذي  واحليف  التهميش  حجم  على 
البؤساء  هــؤالء  ويعانيه  يقاسيه 

الوطن." هذا  يف  األحرار 

جمعية املعطلني باملغرب: نضال 
مستمر من أجل الحق يف الشغل

الفلسطينية،  األرض  يوم  مارس،   30 يوم  كان 
املشروع  تغلغل  مــدى  بامللموس  ليوضح  مناسبة 
الدولة  مؤسسات  عقوق  الصهيوني  االستعماري 
القوى  قناعة  مــدى  و  جهة،  مــن  هــذا  املغربية، 
الفلسطينة,  القضية  بعدالة  املغربية  احلية 
االمبريالية  امتدادات  بينها.  مشترك  ال  طرفان 
جهة،  مــن  اخلليجية  والــرجــعــيــة  والصهيونية 
واملتشبعات  املتشبعني  املغرب  وحــرائــر  وواحـــرار 
بالفكر  اإلنسانية،  بالقيم  الــتــحــرري،  أخرى.بالفكر  جهة  من  التقدمي  أألممي 

وقفات  أغلب  مبنع   ،2021 مارس   30 يوم  متيز 
قمع  و  املناضل،  الفلسطيني  الشعب  مع  الوقفات.التضامن  من  للعديد  ميداني 

الداعمة  اجلبهة  سكرتارية  بيان  يلي،  ما  ويف   
: العادلة  فلسطني  لقضية 

توجهه  املغربي  النظام  يؤكد  أخـــرى،  مــرة    
مع  تعامله  يف  األمنية  للمقاربة  وتبنيه  القمعي 
واملواطنني،  للمواطنات  املتعاظمة  االحتجاجات 
التعبير  حق  ومصادرة  العام  الفضاء  لغلق  وتوجهه 

واالحتجاج.

أي  وخـــارج  بــالــقــوة،  منعه  ــده  ــؤك ي ــا  م ذلــك   
واملناضلني  واملواطنات  املواطنني  قانوني،  إطــار 
واملــنــاضــالت يف الــعــديــد مــن املـــدن مــن الــوصــول 
الوقفات  بها  ستقام  كــانــت  الــتــي  ــن  األمــاك ــى  إل
األرض  يوم  يف  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامنية 
ــة  ــوارع   واألزق ــش ــالق ال 30 مــارس، مــن خــالل إغ
املوصلة ألماكن وساحات االحتجاج ومنع املارة من 
ملختلف  كثيف  إنزال  خالل  من  وتطويقها  ولوجها، 
قصوى  تــأهــب  حــالــة  يف  القمعية  الــقــوات  أنـــواع 
متظاهرين/ مواجهة  يف  املياه،  قذف  وبشاحنات 
املوقف  عن  التعبير  على  أصــروا  سلميني/ات  ات 
التحرري   للنضال  الداعم  املغربي  للشعب  الثابث 
اخلياني   للتطبيع  واملناهض  الفلسطني،  للشعب 

املجرم.      الصهيوني  الكيان  مع 

  وهكذا تدخلت القوات العمومية يف سبع مدن 
اجلديدة،   البيضاء،  الــدار  )الرباط،  األقل  على 
وعملت  جتيت...(،  بني  گرسيف،  أزرو،  خنيفرة، 
للتعنيف  واملــنــاضــالت  املناضلني  تعريض  على 
املناضل  وإصابة  أرضا،  واإلسقاط  والركل   والدفع 
على  عنيفة  إصابة  بالرباط  املواكني  الدين  نور 

نقله  اســتــدعــى  ممــا  الــفــقــري،  عــمــوده  مستوى 
يسلم  ولم  للمستشفى.  اإلسعاف  سيارة  منت  على 
الرحمن  عبد  النقيب  األستاذ  املناضلني  قيدوم 

أرضا.   واإلسقاط  والرفس  الدفع  من  بنعمرو 

منعها  خالل  من  املغربية،  السلطات  وترمي    
على  التغطية  إلــى  ــارس،  م  30 لوقفات  وقمعها 
الكيان  مع  التطبيع  لقرار  املغربي  الشعب  الصهيوني.رفض 

ــي  حــول  ــم ــرس ــاب ال ــط   وهـــو مـــا  يــفــضــح اخل
أن  خالله  من  ويتضح  اإلنــســان،  حقوق  احــتــرام 
كالم  هو  الفلسطيني  للشعب  دعمه  النظام   زعم 
املنطقة.تدليسي حملاولة تبرير ارمتائه يف أحضان املشروع  يف  الصهيوني  اإلمبريالي 

فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  فإن  ولهذا،    
الشعبي  التعبير  إلى  دعت  التي  التطبيع،  وضد 
وقــفــات  بتنظيم  التطبيع،  لــقــرار  رفــضــنــا  عــن 
يف  مارس   30 الثالثاء  يومه  متزامنة  احتجاجية 
عدة مدن حتت شعار "يوم األرض: نضال متواصل 

: يلي  ما  العام  للرأي  تعلن  التطبيع"،  إلسقاط 

مع  الكامل  وتضامنها  املبدئي   دعمها  جتديد   -
 45 الذكرى  مبناسبة  الفلسطيني  الشعب  الفلسطيني.كفاح  األرض  ليوم 

االحتجاجية  الــوقــفــات  مبــنــع  تــنــديــدهــا   -
واملــنــاضــلــني،  بــاملــنــاضــالت  والــتــنــكــيــل  السلمية 
السير  يف  حقهم  من  واملواطنني  املواطنات  واجلوالن.ومنع 

أمام  واملناضالت  املناضلني  بصمود  اعتزازها   -
رغم  االحتجاجية  أشكالهم  وتنفيذ  القمع،  والتعنيف.قوى  واملنع  القمع 

املغربية  السلطات  كانت  إن  التساؤل  يف  حقها   -
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  تعتبر  أصبحت  
عن  التعبير  املغربي  للشعب  واليــجــوز  له.مقدسا،  املعارض  موقفه 

كل  جانب  إلــى  االســتــمــرار،  على  تأكيدها    -
وشريفات  شرفاء  وكل  احلية  املغربي  الشعب  قوى 
والنضال  الفلسطيني،  الشعب  دعــم  يف  وطننا، 
يجرمه  قانون  وســن  التطبيع  إسقاط  أجــل  ببالدنا.من 

يف يوم األرض، أنصار القضية الفلسطينية يف 
مواجهة قمع دولة التطبيع

حوار مع الرفيق الدليمي محمد رئيس 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بالربنويص 

ومنسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق 

اإلنسان بالدار البيضاء الكربى

محمد  الدلميي  ابلرفيق  مرحبا 

كيف  الدميقراطي.  الهنج  جريدة  يف 

مبنطقة  الحقوقية  الـــردة  تعايشون 

منطقة  أهنــا  نعرف  وكلنا  اشتغالكم 

الكادحن  من  الكثري  وتمض  عمالية 

والكادحات؟

النهج  جلريدة  شكرا  أخــرى  مــرة 
االستضافة.  هذه  على  الدميقراطي 
املغربية  اجلــمــعــيــة  يف  نــحــن  فــعــال 
حلقوق اإلنسان بالبرنوصي، وكذلك 
للتضامن  اجلــهــويــة  الشبكة  عــبــر 
البيضاء  بــالــدار  اإلنــســان  وحــقــوق 
ما  املستطاع  قــدر  نتابع  الــكــبــرى، 
ــا من  ــن ــال ــغ ــت يـــحـــدث مبــنــطــقــة اش
عملنا  مــجــال  يف  كــبــيــرة  ــات  ــروق خ
مؤخرا  فيه  طغى  ــذي  وال احلقوقي 
ــة من  ــي ــاس ــي ــس ــوق ال ــقـ جـــانـــب احلـ
لصحفيني  ومــحــاكــمــات  اعــتــقــاالت 
وسياسيني من بينهم شفيق العمراني 
متابعتنا  ــع  مـ لــبــداحــي  وعـــــادل 
وسليمان  ــي  ــراض ال عمر  حملــاكــمــات 
مع  بلقاءات  قمنا  وقــد  الريسوني. 
قمنا  كما  املوضوع  يف  العائالت  بعض 
احملاكمات  جلسات  بعض  بحضور 

االختصاص  ذات  اجلــهــات  وراســلــنــا 
اخلروقات  متابعة  يف  االستمرار  مع 
االقــتــصــاديــة  ــال احلـــقـــوق  ــج م يف 
واالجتماعية والثقافية والتي تعرف 
السلطات  تغول  يف  مهوال  ارتــفــاعــا 
ولعل  املــواطــنــني/ات  على  وتسلطها 
أثناء  مواطن  على  االعتداء  حادثة 
إعادة وضع باب حديدي خير شاهد 
إلى  األمر  به  انتهى  حيث  ذلك  على 

املوت.

الرفيق  محاكمة  تتابعون  وكيف 

الجمعية  فرع  رئيس  محمد،  متلوف 

ببنسلميان   اإلنسان  لحقوق  املغربية 

بشكاايت متعددة؟

احلملة  ــذه  هـ نستنكر  بــدايــة 
محمد  متلوف  رفيقنا  ضد  املمنهجة 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  رئيس 
أن  بودنا  وكــان  ببنسليمان  اإلنسان 
اجللسات  لتلك  وازنا  حضورنا  يكون 
ولكن كما تعلمون فللجائحة أحكامها 
املنع  جلعل  السلطات  تستغلها  والتي 
يشمل فقط تواجد املعارضة وإطالق 
يطبلون  ــن  مل الـــغـــارب  عــلــى  احلــبــل 
ويزمرون لسياستهم يف كل املجاالت.
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رئيس الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان يحرض

 يف محاكمة الرفيق محمد متلوف ويزور عائلة 
ولد بودا املعتصمة

تضامنا  وللمناضلني  للمناضالت  وازن  حضور 
متلوف. محمد  الرفيق  مع 

ــس اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق  ــي ــور رئ ــض ح
ــل عــزيــز غـــالـــي، املــنــاضــلــة  ــاض ــن اإلنـــســـان، امل
املركزي،  املكتب  عضو  براهمة  سعاد  األستاذة  

املكتب  عضو  بنحماني  سعيد  األستاذ   املناضل 
احمللية  الكاتبة  ازالف  زهرة  املركزي....واملناضلة 

احملمدية... فرع  الديقراطي  للنهج 
متلوف  محمد  الرفيق  محاكمة  تأجيل  مت   -

9 يونيو2021. إلى يوم 
بزيارة  واملناضلني  املناضالت  من  العديد  قام 
الفالحة  مديرية  أمــام  املعتصمة  بــودا  لعائلة 
فإن  وللتذكير  ارضــهــا،  عــن  دفــاعــا  ببنسليمان 
املغربية  اجلمعية  فرع  طرف  من  مؤازرة  العائلة 
محمد  الرفيق  ومتابعة  ببنسليمان،  حلقوق 
مبختلف  الرفيق  بتضامن  عالقات  له  متلوف 

بودا. عائلة  ضمنها  من  اإلقليم  ضحايا 
للزائرين  بودا  عائلة  طرف  من  حار  استقبال   
متعلقة  كــلــهــا(  ــول  )اقـ كلها  ــارات  ــع ش ــد  ــردي وت
املغربية  وباجلمعية  عــامــة  اإلنــســان  بحقوق 

خاصة. اإلنسان  حلقوق 

بنسليمان  ــى   ــ إل انــتــقــل  مــن  لــكــل  حتــيــاتــي 
فرع  رئيس  متلوف،  محمد  الرفيق   مع  تضامنا 
ببنسليمان،  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
الدميقراطي  النهج  لفرع  احمللية  الكنابة  وعضو 

باحملمدية. 
مع  جلسة  محمد  فللرفيق  كذالك  وللتذكير 
5شكايات  حول  أبريل   6 الثالثاء  يوم  امللك  وكيل 

جديدة.
مع  التضامن  كــل  الــرفــيــق.  مــع  التضامن  كــل 

جبار... عائلة  بودا،  عائلة 

والكاتب  الكادح  العامل  محفوظ  املحجوب  ابلرفيق  مرحبا 

املحيل للهنج الدميقراطي ابلدار البيضاء المشالية يف جريدة الهنج 

الدميقراطي. كيف تتابعون الحملة القمعية ضد األصوات املعارضة 

ومهنا حزبنا الهنج الدميقراطي؟

بداية  اللقاء.  هذا  على  الدميقراطي  النهج  جلريدة  شكرا 
تضامننا مع رفيقنا جفى محمد الذي صدر ضده حكم بالسجن 
النافذ ونحمل الدولة االستمرار يف هذا املنهج السلطوي الغارق 
محمد  متلوف  رفيقنا  مع  تضامننا  جندد  كما  والقمع،  املنع  يف 
تواجده  وإيقاف  إسكاته  اجل  من  شكايات  بعدة  يتابع  الذي 
مبنطقة بنسليمان، التي تعرف خروقات يف كل املجاالت وعلى 
كل األصعدة، كذلك املنع الذي يطال فروع حزبنا من القاعات 
مع  تضامننا  نعلن  كما  القانونية  الوصووالت  ومن  العمومية 
ومن  واملنع  للقمع  بدورها  تتعرض  والتي  املعارضة  األصوات  كل 

بينها اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان وغيرها.

السنة  هذه  االرض  يوم  تظاهرات  طال  الذي  املنع  اتبعمت  كيف 

يف ظل تطبيع النظام لعالقته مع الهصاينة؟

بداية تضامننا الكامل مع كل الذين تعرضوا للقمع والتنكيل 

عبد  الرفيق  بينهم  ومن  تالوينها  بكافة  السلطات  طرف  من 
القمعية  القوى  أسقطته  والــذي  بالرباط  بنعمرو  الرحمان 
له  تعرض  ما  وكذلك  ومركزه،  سنه  االعتبار  بعني  األخذ  دون 
ومعهما  تنكيل  من  الدين  نور  ورياضي  املختار  مطيع  رفيقينا 
راية  رفعوا  الذين  البيضاء  بــالــدار  املناضلني  من  مجموعة 

فلسطني بكل األزقة والشوارع متحدين الهروات.
وأدعياء  دعــاة  بني  فرق  الــذي  البرزخ  األرض  يوم  كان  لقد 
شروطه  للتطبيع  أن  واظهر  التطبيع  يغيبها  لن  فلسطني  أن 
أو  اهتمام  أي  منع  وهي  اال  الصهيوني،  الكيان  مع  والتزاماته 
فيه  القمعية  اآللــة  خابت  ما  وهــو  فلسطني  اجــل  من  تظاهر 
الرايات  فيها  ترفرف  املغربية  املــدن  وأزقــة  شــوارع  كل  وســارت 

الفلسطينية وتصدح فيها األغاني الثورية.

حوار مع ،،املحجوب محفوظ،، الكاتب املحيل للنهج الدميقراطي
 بالدار البيضاء الشاملية 

ضحايا ودادية واد الذهب يحتجون عىل 35 
سنة من التامطل

)مشروع  الذهب"  واد  "وداديـــة  نظمت 
سكني( وقفة أمام عمالة احملمدية، وقفة 
كما  ــاء،  ــض األع مــن  الــعــشــرات  حضرتها 
حضرنا  ــالم،  اإلع وسائل  بعض  حضرتها 
للدعوة  تلبية  الدميقراطي  النهج  نحن 

التي وجهت لنا.
ملاذا هذه الوقفة؟

حسب ضحايا التماطل الغير املفهوم:

- املشروع موجود عند اخلروج من مدينة 
احملمدية نحو بنيخلف )الويزية(.
-  تأسست الودادية منذ 35 سنة.
- عدد املنخرطني: حوالي 1400.

 28( هكتار   20 مــن  أكــثــر  املــســاحــة،   -
هكتار؟( 

رجال  من  املنخرطني  غالبية  تتكون   -
ونساء التعليم )معلمون، األعوان...(، ومن 

الكادحني و الكادحات.
كـــان اجلــمــيــع يــحــلــم بــســكــن، ضحى 
األعضاء مبا يتوفرون عليه من نقود زائد 
قروض من مختلف اجلهات...لكن عراقيل 
إلى  املــشــروع   إجنـــاز   دون  حالت  ــة  إداريـ
االنتظار.   من  سنة   35 بعد  اليوم:  حدود 

35 سنة !!! نحن يف الالمعقول!!!

األسر  تاركني  األعضاء،  من  العدد  تويف 
بدون مأوى، هجر البعض للخارج بحثا عن 

لقمة العيش، ال معلومات عن البعض: هل 
هم أحياء؟ من غرق يف البحر؟ 

ذوي  أو  األعضاء  فأغلبية   ذالك  رغم  و 
احلقوق موجودين: أكثر من97يف املائة.  

ضحايا  املفهوم،  الغير  التماطل  ضحايا 
العراقيل اإلدارية، بوقفتهم هذه، الوقفة 
اجلهات  مختلف  يطالبون  املــشــروعــة، 
املشكل،  حــل  ــل  أج مــن  للتدخل  املعنية 

الدولة  رئيس  إلى  الضحايا  توجهت  كما 
اجلهات  إرغام  أجل  من  شخصيا  للتدخل 

املعرقلة على تلبية مطالب الضحايا. 
الدميقراطي  النهج  جلريدة  سبق  لقد 
اليوم  نحمل  ونحن  للموضوع،  تطرقت  أن 
مختلف  و  واحلــكــومــة   ، عــامــة  الــدولــة 
سنة   35 منذ  فيها  املــشــاركــة  األحـــزاب 
مسؤولية مآسي أعضاء ودادية واد الذهب.
الشيء  فالفاقد  املنتخبة،  الكائنات  أما 
ال يعطيه. فهي موجودة  كواجهة للدعاية 

فقط. ال صالحية حقيقية لها.
العراقيل  ضــحــايــا  ــع  م الــتــضــامــن  ــل  ك
مختلف  و  الــدولــة،  تقاعس  و  اإلداريـــة، 

األحزاب التي تعاقبت على احلكومة.
كل التضامن مع أعضاء الودادية.

شكرا على الدعوة و سنستمر يف دعمهم 
حتى حتقيق مطالبهم املشروعة.

بنسليمان                    

الدار البيضاء                     

احملمدية 
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ملحة تاريخية عن الحركة النقابية باملغرب
يف  العمالية  النقابية  احلركة  ظهرت  ارويــا،  يف  وقــع  كما 
امللكية  على  املبنية  الرأسمالية   املقاولة  بــروز  مع  املــغــرب، 
اخلاصة لوسائل اإلنتاج و العمل املأجور. كان الهدف األساسي 
ظروف  حتسني  هو  بهم،  خاصة  إطارات  يف  العمال  تنظيم  من 
العمال: حتديد عدد ساعات العمل، رفع من األجور، التغطية 
خاصة،  العمال  و  عامة،  املأجورين  وعي  االجتماعية...لقد 
شــروط  حتسني  يف  والــكــفــاح  والتنظيم  التضامن  االستغالل.بأهمية 
1 -  ال وجود للنقابة قبل االستعمار، و الرأمسالية املصاحبة له.

األعمدة  على  االستعمار  قبل  املغربي  االقتصاد  ارتكز 
املــدن،  يف  احلرفية(  )املــهــن  التقليدية  الصناعة  الفالحة و تربية املواشي يف البادية.الثالثة: 
صاحب  املشروع،  صاحب  "املعلم"،  جند  "املقاولة"  فداخل 
بحجة  رسمية  حقوق  بدون  يشتغلون  "املتعلمني"،  و  القرار، 
تشريع  بغياب  يتميز  واقع  يف  ذلك  و  "احلرفة"،  يتعلمون  و املنتجني.أنهم  املقاولة  يقنن العالقات بني صاحب 
بني  تــربــاعــة"  و  "تخماسة،  عــالقــات  الــبــاديــة  يف  تــســود   
الرباعة،  )اخلماسة،  املباشرين  واملنتجني  األرض،  السراحة...(.مالكي 
"املعلمني" يف املدينة منظمون يف إطار تعاونيات، وداديات...
مصالح  مع  العالقات  لتنظيم  وذللك  املهنة،  "أمــني"  ميثلهم 
هناك  تكن  لم  للقصر...  الهدايا  تقدمي  لتنظيم  و  ب"املتعلمني".الضرائب،  خاصة  إطارات 

-2  ظهور الحركة النقابية مع دخول 
االستعمار.

متكنت  باملغرب،  قانونية  نقابات  غياب  يف  الــوداديــات:  أ- 
إطار  يف  التنظيم  إلى  هنا،  املتواجدة  الفرنسية  الفئات  بعض 
التعليم  وداديــة  مثل   1922 سنة  مهنية  وداديــات  ــات:  ودادي
، ودادية التعليم  االبتدائي ، اجلمعية الودادية لبريد املغرب 

الثانوي...
سنة  نقابة  أول  تأسست  النقابية:  التنظيمات  ظهور  ب- 
فرنسا.  ومعلمات  ملعلمي  الوطنية  النقابة  اســم:  حتت   1926
املغاربة،   عن  ممنوعة  البداية  يف  النقابية  التنظيمات  كانت 
عن  إليها  ينضمون  كانوا  املغاربة  العمال  من  العديد  لكن 
االشتراكي  للحزب  و  الشيوعي  للحزب  احمللية  الفروع  الفرنسيني.طريق 
لــلــعــمــال  أبــوابــهــا  الــنــقــابــات  فــتــحــت   ،1935 ابـــتـــداء مــن  ت-  

املغاربة.
للكنفدرالية  اجلهوي  لإلحتاد  التأسيسي  املؤمتر  خــالل 
 .C.G.T.U إلى .C.G.T مت تغيير اسم CGT 1937العامة للشغل
املصادقة  ومتت   ، باملغرب  الكونفدرالية  النقابات  احتاد  أي 

. CGT إلى  على مقرر يسمح للمغاربة باالنضمام 
من حواجز االنخراط النقابي داخل العمال املغاربة، قضية 
نقابة  تأسيس  االستقالل  حزب  ومحاولة  الوطني،  1948.االستقالل  على أسس دينية، و ذلك سنة 
شكل املؤمتر السادس الحتاد النقابات الكونفدرالية محطة 
قرار  عن  أعلن  فقد  باملغرب،  النقابية  احلركة  تاريخ  يف  بارزة 
إلى  والتحول   CGT )بفرنسا(  األم  املركزية  عن  االستقالل 
 1950 نوفمبر  أوائل  املؤمتر  انعقد  مغربية.  نقابية  مركزية 
ومكتبا  عضوا،   50 من  مكونة  تنفيذية  جلنة  انتخاب  مت  و   ،
مغاربة  أعضاء  ستة  بينهم  من  أعضاء  تسعة  من  تنفيذيا 
أمني  العلوي  ومــامــون  عاما،  كاتبا  بوعزة  بن  الطيب  وهــم: 
احلداوي  ومحمد  عالل  ومبارك  عياش،  ألبير  ومساعده  املال 

الصديق.   واحملجوب بن 
3 – ميالد أول نقابة مغربية.

: UMTأ ـ أتسيس االتحاد املغريب للشغل

املــغــربــي  ــاد  ــ االحت تــأســيــس  مت    1955 مـــارس   20 يف      
احلركة  عن  مستقلة  عمالية  نقابة  كــأول  للشغل)امش(، 
أفــواجــا  واملــوظــفــني  الــعــمــال  التحق  الفرنسية.  النقابية 

1959 حوالي  بالنقابة، حيث بلغ عدد املنخرطني سنة 
75 يف املائة. 650 الف، أي بنسبة التنقيب تفوق   

االنقسامات. سيرورة   – ب 
-         غداة تأسيس االحتاد وحزب الوطني للقوات الشعبية 
تأسيس  إلى  االستقالل  حزب  بادر   ،)1959( امش  مبساهمة 

.1960 العام للشغالني باملغرب"، وذلك سنة  "االحتاد 
العمال  نقابات  احتاد  الشعبية،  احلركة  حزب  أسس           -

1963 األحرار سنة 
-         هناك عدة مبادرات تقسيمية أخرى، إال أنه لم تنجح 

تلك احملاوالت من إضعاف امش.

CDT الكنفدرالية الدميقراطية للشغل  4 -  أتسيس 
 -      اجلذور التاريخية مليالد الكنفدرالية الدميقراطية للشغل )كدش(.
سنة  الشعبية،  للقوت  الوطني  االحتـــاد  تأسيس  بعد    
1959، ظهر موقفان حول عالقة النقابة التي ساهمت بشكل 
النقابة  يعتبر  رأي  األخير.  هذا  مع  احلزب،  تأسيس  يف  كبير 
بوعبيد...(،  الرحيم  عبد  بركة،  بن  )املهدي  للحزب  ذيلية 
فقط  الدفاع  دورها  احلزب،  عن  مستقلة  النقابة  يعتبر  ورأي 
الصراع  خارج  تبقى  و  للمنخرطني،  االقتصادية  املصالح  على 
موقفان  الــصــديــق...(.  بــن  إبــراهــيــم،  اهلل  )عبد  السياسي 
خاطئان يف اعتقادي. ال ميكن للنقابة أن تبقى خارج الصراع، 
ال  تعددية،  جماهيرية  كمنظمة  النقابة،  الوقت  نفس  ويف 
املنظمات  فلكل  معني.  سياسي  حلزب  ذيلية  تكون  أن  استقالليتها.ميكن  التعددية،  اجلماهيرية 
 ،1962 دستور  على  االستفتاء  يخص  فيما  الصراع  انفجر 
عارضه احلزب.حيث رفضت قيادة النقابة اتخاذ موقف معني، فالوقت الذي 
إلى  االحتــاديــني  املناضلني  بعض  ــادر  ب الستينات،  خــالل 
البريد،  مثل  أمــش  عن  مستقلة  قطاعية  نقابات  والتعليم.تأسيس 
غداة تأسيس االحتاد االشتراكي كامتداد لالحتاد الوطني 
النقابي  ذراعه  خلق  إلى  بادر   ،1975 سنة  الشعبية  للقوات 
االحتــاد  طــرف  ــن  م كــدش  وبــتــأســيــس   .1978 ســنــة  كــدش 
انقسام  أول  املغربية  النقابية  احلركة  عرفت  حقيقي.االشتراكي، 

 -  كل انشقاق حزيب يولد نقابة جديدة.
االحتــاد  رحيم  مــن  االحتـــادي  الوطني  املــؤمتــر  ميالد  مــع 
جعل  مما  كــدش،  يف  التحكم  من  املؤمتر  متكن  االشــتــراكــي، 
جديدة،     نقابة  كدش  رحيم  من  يخرج  االشتراكي  االحتــاد 
كدش  عن  انشقت  ثم   ،FDT للشغل  الدميقراطية  الفيدرالية  

للشغل... الدميقراطية  املنظمة 
النقابية. -  الحركة اإلسالمية والحركة   5

الوطني  ــاد  االحتـ  1973 سنة  اخلطيب  الــدكــتــور  ــس  أس
الشعبية  "احلركة  حلزبه  نقابي  كدرع   UNTMباملغرب للشغل 

الشعبية"  "احلــركــة  رحيم  مــن  خــرج  ــذي  ال االجتماعية"، 
حتولت  الستينات.  ــط  أواس أحــرضــان،  للمحجوب  التابعة 
التنمية  و  العدالة  حلــزب  النقابي  الــدرع  إلــى  االحتــاد  هــذا 
وزارة  تعليمات  وفق  ذلك  و  تأسيسه،  يف  اخلطيب  ساهم  الذي 
السنوات  النقابة يف  الداخلية. تراجع بشكل كبير تأثير هذه 
الذي يترأس احلكومة منذ  ارتباطها باحلزب  2012.األخيرة نتيجة 

بكدش  أساسا  تتواجد  فهي  اإلحسان،  و  العدل  جماعة  و بامش.أما 
النقابية. الحركة  و  املاركسية  الحركة   -  6

تشتغل  املاركسية  املجموعات  وأغلب  الدميقراطي،  النهج 
 - للتعليم  الوطنية  التوجه الدميقراطي، الذي تأسس يف السنوات األخيرة.وسط كدش وامش، كما تلتقي يف اجلامعة 

7 - ال وجوب لحركة عمالية.
ال  حيث  خطيرا،  ضعفا  املغربية  النقابية  احلركة  تعيش 
يف  موجودين  أغلبهم  املائة،  يف   8 املنخرطني  عدد  يتجاوز 
الفالحة...(،  البريد،  الصحة،  )التعليم،  العمومية  اإلدارة 
العمومية)الفوسفاط،  والــشــبــه  العمومية  ــاوالت  ــق امل يف 
أن  يعني  ال  هذا  و  احلديدية...(.  السكك  الكهرباء،  و  املــاء 
)الصناعة،  اخلاص  القطاع  يف  النقابي  النضال  غياب  هناك 
محاربة  إلى  النقابي  االنخراط  ضعف  يرجع  و  الفالحة...(. 
العمال  الدولة محاوالت تنظيم  طرف  من  الباطرونا بتشجيع 
القيادات  تلعب  كما  البعيدة،  و  اآلنية  مصاحلهم  عن  دفاعا 
والعامالت  العمال  نفور  يف  كبيرا  دورا  البيروقراطية  النقابية 

من االنخراط يف النقابات.
نالحظ  فإننا  "اخلبزية"،  النقابية  احلركة  تدنى  وأمــام 
ملشروع  حاملة  عمالية  حركة  عمالية،  حلركة  تــام  غياب 
أجل  من  النقابي  النضال  بني  تــزاوج  عمالية  حركة  طبقي، 
الرأسمالي،  اإلنتاج  منط  إطار  يف  االستغالل  شروط  تلطيف 
إطار  يف  االستغالل  على  القضاء  أجل  من  السياسي  والكفاح 

الشيوعي. املجتمع  طبقات،  بدون  مجتمع 
احلزب  غياب  نتيجة  مغربية،  ثورية  عمالية  حركة  غياب 
الكادحني،  لعموم  واملؤطر  املنظم  العاملة،  للطبقة  املستقل 
عاتقه  على  الدميقراطي  النهج  طرح  وقد  الثوري.  احلــزب 

مهمة بناء هذا احلزب.
ستبقى  الــثــوري،  احلــزب   ، العاملة  الطبقة  حــزب  فبدون 
النقابية "اخلبزية"،  العاملة املغربية سجينة احلركة  الطبقة 
الطبقيني، و بدون مشروع  أمام أعدائها  حركة نقابية ضعيفة 

مستقل.  سياسي 
عامة. مالحظات 

نسبة  فــان   نقابة،   20 من  ألكثر  القانون  الوجود  رغم  8 يف املائة.-  التنقيب تظل هزيلة: أقل من 
القطاعات  يف  ــاس  ــاألس ب ينحصر  الــنــقــابــي  الــتــواجــد  العمومية.- 

- تبقي امش و كدش، و من بعيد، أهم النقابتني.
عبر  امش  ومواقف  توجهات  يف  الداخلية  وزارة  تتحكم  العامة.-  األمانة 
كدش.- يتحكم املؤمتر الوطني االحتادي يف اختيارات و توجهات 
النقابتني،  كلتي  يف  الداخلية  الدميقراطية  انــعــدام   -
وإقصاء املكونات التقدمية يف اتخاذ أهم القرارات: فخطابات 
فاحت ماي الشوفينية، واملواقف من االنتخابات، واحلوارات مع 
األخرى.  املكونات  مواقف  االعتبار  بعني  تأخذ  املخزن...ال 
يف  االنتخابات  يف  املشاركة  املنخرطني  مــن  تطلب  فكدش 
أين  االنتخابات.  تلك  أخرى  مكونات  فيه  تقاطع  الذي  الوقت 

االختيار؟ وحرية  االستقاللية 
مسلح  العاملة،  للطبقة  مستقل  ــوري  ث تنظيم  غياب   -
عامة  الكادحة  الطبقات  وســط  ومتجذر  الشيوع،  خاصة.بالفكر  العاملة  الطبقة  وداخل 

علي فقير 
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القاسم االنتخايب، نقاش موجه ومغلوط
صورته  تلميع  على  دائم  بشكل  املغربي  النظام  يعمل      
الدميقراطي  باملسلسل  سمي  مــا  إطــالقــه  منذ  الشكلية 
بالفشل  ــاءت  ب احملـــاوالت  هــذه  كــل  أن  غير  السبعينات  يف 
إرادة  غياب  بسبب  ــك  وذل نفسه  الــدولــة  رئيس  باعتراف 
نحو  والــعــبــاد  الــبــالد  أحـــوال  لتغيير  حقيقية  سياسية 
شكال  دميقراطي  دستور  إلى  مستندة  حقيقية،  دميقراطية 
مجتمعي  لنقاش  ويخضع  مستقلة  هياة  تبلوره  ومضمونا 
ويتضمن  حرية  بكل  املغربي  الشعب  عليه  عميق ويصادق 
ويكون  للسلط،  حقيقي  فصل  منها  األساسية،  املبادئ  أحد 
املــســاواة  وكــذلــك  للمحاسبة  خاضعني  الفعليون  احلــكــام 
اجلنس  عن  النظر  بغض  واملواطنني  املواطنات  بني  الفعلية 
للغتني  والالئقة  احلقيقية  املكانة  وإعطاء  العرق  أو  اللون  أو 
أن  يجب  الذي  للقضاء  فعلي  واستقالل  والعربية  يكون محصن من أي تدخل واحلرص على نزاهته.األمازيغية 
من  وبــدعــم  الــنــظــام  عمل  اإلرادة،  ــذه  ه غــيــاب  ويف      
على  الفرنسية  وخاصة  العاملية  واالمبريالية  الصهيونية 
كل  وحــســب  ملــقــاص،  ا  وعــلــى  الدميــقــراطــيــة  دساتير  ــع  وض
إداريـــة  ــزاب  أحـ تفريخ  ــى  إل ســـواء  يلجأ  سياسية  مرحلة 
مستغال  الــداخــل  مــن  وطنية  ــزاب  أحـ تفجير  أو  ودعــمــهــا 
نفي  أو  قمع  أو  أطرها  بعض  وانتهازية  التنظيمي  ضعفها 
الرصاص  سنوات  آثار  الزالت  حيث  حقيقي،  معارض)ة(  كل 
بادية على أجساد املعتقلني/ات أو يف التضييق على احلريات 
املطالبني  واملواطنني  للمواطنات  احتجاجي  شكل  أي  ومنع 
من  خيراتها  تنهب  بــالد  يف  الكرمي  العيش  حقوق  بأبسط 
العامالت  استعباد  فيها  ويتم  واحملــلــي  العاملي  الــرأســمــال 
علتها  رغم  القائمة  القوانني  على  تدوس  شركات  يف  والعمال 
أوصلت  السياسات  هذه  الدولة.  ألجهزة  مكشوف  وبتواطؤ 
فكان  الراحل  امللك  تعبير  حسب  القلبية  السكتة  إلى  البالد 
جنله،  إلى  احلكم  مترير  تأمني  أجل  من  التوافقي  التناوب 
عبد  للراحل  آنــذاك  املعطاة  الصالحيات  إطــار  ويف  وهكذا 
حقيقية  سلطة  أي  له  تكن  لم  والــذي  اليوسفي  الرحمان 
على  عمل  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االحتاد  حزب  على 
وحتديد  الكبرى  املدن  يف  بالالئحة  التصويت  قانون  مترير 
االنتخابية  العملية  يف  املال  تأثير  من  احلد  أجل  من  عتبة، 
من  واحلــد  السياسية  احلياة  وتخليق  ادعائهم/هن  حسب 
تعط  لم  اإلجراءات  هذه  كل  أن  غير  السياسي  احلقل  بلقنة 
يحدد  حقيقي  دميقراطي  دستور  غياب  يف  املرسومة  واجلزاءات.النتائج  الصالحيات 
مخزني  مبضمون  املغرب  يف  االنتخابات  استمرت  هكذا      
والتي  لها  املؤطرة  الدساتير  من  بدءا  املستويات،  كافة  على 
بكل  واملاسكة  الفعلي  احلاكم  هي  امللكية  املؤسسة  فيها  تكون 
الداخلية  وزارة  بسهر  مــرورا  محاسبة،  أي  وخــارج  اخليوط 
الفردي  التصويت  بني  واملزج  التقطيع  من  كلها،  العملية  على 
التزوير  يف  بــاع  لها  التي  الـــوزارة  هــذه  الــخ،  بالالئحة...  أو 
كان  أي  يحاسب  أن  فيه  املفروض  مستقل  غير  قضاءا  وأخيرا 
إلى  مشروع  غير  اغتناء  أو  رشاوى  يف  تورطه  ثبوت  حالة  يف 
حقيقيا  معنى  تعطي  أن  ميكن  التي  اآلليات  من  ذلك  والناخبني.غير  الناخبات  لتصويت 
    أمام هذا الوضع الرديئ الذي وصلت إليه البالد كباقي 
الثورية  السيرورات  انطلقت  والعربية،  املغاربية  املنطقة  دول 
20 فبراير املجيدة، لكن يف غياب حزب  األولى، فكانت حركة 
وضعفه،  اليسار  وتشرذم  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 
سواء  قــادرة  منظمة  كقوة  يبرزوا  أن  اإلسالميون  استطاع 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  فبراير،   20 حلركة  نفس  إلعطاء 
للعدل واإلحسان أو لعقد صفقة مع النظام من طرف العدالة 
دستور  وضع  مت  هكذا  احلركة،  يف  يشارك  لم  الذي  والتنمية 
2011 الذي ال يختلف يف جوهره عن الدساتير السابقة عدا 
األولى  املرتبة  على  الرجعي  احلزب  وحصل  الهوامش،  بعض 
التي مكنته من رئاسة احلكومة األولى من طرف البهلوان بن 
كيران ومت مترير أبشع القوانني يف ظل هذه احلكومة الرجعية 
وقدمت ما لم تستطع أي حكومة سابقة أن تقدمه للنظام من 
املغربي،  الشعب  مكتسبات  من  عديد  على  واإلجهاز  خدمات 

خلق  عمل  لذلك  يفعل،  ولن  لهم  يطمئن  لم  النظام  أن  غير 
ودعم حزب البام بشتى الوسائل الذي فشل يف تبوؤ الصدارة 
اإلسالموي  احلزب  أصوات  عدد  زاد  بل   ،2016 انتخابات  يف 
بن  ميكن  لم  السياسي،  احلقل  وهجانة  االقتراع  منط  لكن 
حزب  عليه  مارس  حيث  الثانية،  حكومته  تشكيل  من  كيران 

وحزب  اإلدارية  األحزاب  باقي  من  وبدعم  الضغط  احلمامة 
على  فقط  حصل  الذي  الشعبية  للقوات  االشتراكي  اإلحتاد 
حني  يف  البرملان  رئاسة  على  حصل  ذلــك  ــم  ورغ مقعد   20
البلوكاج  هذا  املستشارين،  مجلس  رئاسة  على  البام  حصل 
احلكومة  تشكيلة  يف  فشله  مبرر  حتت  كيران  بن  عزل  تاله 
فتم  املؤسسات،  عمل  عرقلة  يف  يساهم  وأنه  مقبول  زمن  يف 
تعيني سعد الدين العثماني وشكلت حكومة بال لون وال طعم 
واملواطنني  للمواطنات  العارمة  املقاطعة  وبسبب  ذلك  ورغم 
إجبارية  حول  جديد،  نقاش  فتح  مت  املخزنية،  لالنتخابات 
تعتبر  التي  األحزاب  بعض  عبقرية  تفتقت  وهنا  التصويت 
إلى غير ذلك  واملواطنة  التصويت  للربط بني  نفسها يسارية 
طرح  مت  ذلك  بعد  السياسي،  الفكر  انحطاط  أنواع  شتى  من 
عليها  صودق  التي  العتبة  وإلغاء  االنتخابي  القاسم  فكرة 
يسمى  ما  أن  بامللموس  أثبت  النقاش  هذا  قانون.  إطــار  يف 
احملللون  أما  فكريا،  وضعيفة  انتهازية  السياسية  بالنخبة 
النقاش  مستوى  من  يرفعوا  أن  فيه/هن  املفروض  السياسيون 
السياسي، ما هم إال مجموعة من خدام اإلعالم املخزني، ال 
القوى احلالية وال مداخيل بناء دميقراطي فعلي.حتليل أكادميي، ال دراسة مقارنة، ال ربط أي مشروع سياسي  مبوازين 

وانقسم  االنــتــخــابــي  الــقــاســم  ــول  ح الــنــقــاش  انــصــب      
احتساب  على  تدافع  مجموعة  مجموعتني،  إلى  املتدخلون 
القاسم على أساس األصوات املعبر عنها واإلبقاء على العتبة 
ألن هكذا إجراء سينقص من بلقنة احلقل السياسي وسيؤدي 
الدميقراطية  الدول  إلى اصطفاف سياسي واضح على شاكلة 

حزب  مع  يتقاطعون  الطرح  هذا  على  املدافعني  أن  واحلــال 
العدالة والتنمية الذي ال يهمه إلى الريع الذي يحصل عليه 
من  عدد  أكبر  بوضع  له  تسمح  والتي  العملية  هذه  خالل  من 
مبدأ  عن  بعيدا  العمومية  املرافق  مراكز  مختلف  يف  أعضائه 
اإلخوان  حركة  لدى  السياسة  جوهر  هو  وهذا  االستحقاق 
فهي  الدميقراطية  أما  تتمكن"  حتى  "متسكن  عامة  املسلمني 
فهي  الثانية  املجموعة  أما  بــراء،  منهم  وهي  يتجزأ  ال  كل 
ومثقفيها،  اللعبة  يف  املندمجة  األحــزاب  أغلب  من  املكونة 
ويجب  تنوعا  يعرف  املغربي  السياسي  احلقل  أن  تدعي  فهي 
القيام  إلى  ذهبت  بل  التنوع،  هذا  تعكس  أن  االنتخابات  على 
يساوي  البرملان  يف  مقعد  أن  اعتبرت  حيث  حسابية  بعملية 
بني  وما  والتنمية  للعدالة  بالنسبة  صوت   12000 حوالي 
 90000 وحــوالــي  ــرار  واألحـ البام  حلزبي  و10000   9000
حق  يف  حيفا  يعتبر  مما  الــخ  اليسار...  لتحالف  بالنسبة 
القاسم  العتبار  والزالــوا  دافعوا  لذلك  الصغيرة،  األحــزاب 
العتبة، وهنا  االنتخابي على اساس عدد املسجلني مع حذف 
نالحظ أن كل هذه الكائنات ال يهمها، ال البناء الدميقراطي 
التواجد  فقط  بل  باحلكم،  االنتخابية  العملية  عالقة  وال 
باملؤسسات املخزنية، فالنقاش كله منصب فقط عن الكيفية 
املقاعد  من  ممكن  عدد  أكبر  على  احلصول  من  متكن  السياسي.التي  الريع  من  لالستفادة 
العملية  على  تقتصر  ال  أبعادها  بكل  الدميقراطية  إن      
االنتخابية لوحدها، بل هي كل ال يتجزأ، بدءا من الدستور 
السلطة  عــن  ستصدر  الــتــي  الــقــوانــني  ولــكــافــة  لها  املــؤطــر 
دميقراطيا  يكون  أن  يجب  الذي  الدستور  هذا  التشريعية. 
انفراج  يليه  املخزنية،  املمارسات  مع  يقطع  ومضمونا  شكال 
املعتقلني  كافة  ــراح  س ــالق  إط يف  متمثال  حقيقي  سياسي 
احلــراكــات  ومناضلي  ومناضالت  والصحفيني  السياسيني 
السياسية  اجلرائم  يف  املتورطني  كل  ومحاسبة  االجتماعية 
وقضاء  املواطنة  حقوق  من  وحرمانهم/هن  واالقتصادية 
اي  من  الديقراطي  البناء  حتصني  من  ميكن  ونزيه  مستقل 
الدولة  عن  الدين  وفصل  املخزن  فلول  إليه  يدفع  قد  والسياسة.منزلق 
احلالية  الشروط  ظل  يف  باملغرب  االنتخابية  العملية  إن 
دميقراطية  أي  جوهر  هو  وهذا  احلكم  ممارسة  إلى  تؤدي  ال 
البناء  على  املجموعتني  مــن  أي  فــكــالم  لــذلــك  حقيقية، 
الذقون.  على  والضحك  للمغاربة  استبالد  هو  الدميقراطي 
تدرك  املغاربة  فأغلبية  البهلوانية،  شطحاتكم/كن  من  فكفى 
لن  الذين  للتغير  احلقيقية  الطريق  وستختار  اللعبة  املخزن األوفياء.طبيعة  تساهموا فيه معشر خدام 

حسن جعفاري

هكذا اسمترت االنتخاابت 
يف املغرب مبمضون مخزين 
عىل كافة املستوايت، بدءا 
من الدساتري املؤطرة لها 

واليت تكون فهيا املؤسسة 
امللكية هي الحاكم الفعيل 

واملاسكة بكل الخيوط وخارج 
أي محاسبة، مرورا بهسر 

وزارة الداخلية عىل العملية 
كلها، من التقطيع واملزج بن 
التصويت الفردي أو ابلالئحة
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التدبري املفوض.. 
توسيع سيطرة اقـتـصاد الريع املقنع... 

ادعت أبواق الدولة املخزنية، و امتداداهتا الحزبية ، و مختلف املؤسسات "املنتخبة"، و املداحن من "املثقفن"، أن تفويت الخدمات 
الخدمات  األساسية،  الخدمات  واملواطنات  للمواطنن  سيوفر  املفوض"،  التدبري  ب"  مسي  ما  إطار  يف  الخاص  للقطاع  االجمتاعية 
الجيدة و أبمثنة معقولة )النقل، املاء، الكهرابء، جمع النفاايت، الوقاية من الفيضاانت...(. فبعد سنوات، و تعاقب أهم األحزاب املرتبط 
بشكل أو أبخر ابملخزن عىل "رائسة" الحكومة، تالحظ الجماهري الشعبية أن مختلف الخدمات عرفت تدنيا حقيقيا: ال جودة تذكر رغم 

ارتفاع مهول يف فواتر مختلف الخدمات.
لقد تحول "التدبري املفوض" إىل قطاع اقتصادي يستفيد منه الطفيلين املقربن من الدوائر النافدة  وكذلك الرشكات األجنبية ، 

الفرنسية و االسبانية ابألساس. 
لهذا اختارت جريدة الهنج الدميقراطي تخصيص قطاع "التدبري املفوض" ملفا لعددها  404.  

التدبري املفوض: توسيع سيطرة اقتصاد الريع املقنع والتبعية للخارج

عبدالغني القباج

الربجوازية جّردت كل الفعاليات، اليت كان ُينظر إلهيا حىت ذلك 
الطبيب  فحّولت  هالهتا.  من  والخشوع،  الهيبة  مبنظار  الحن 

ورجل القانون والكاهن والشاعر والعامل، إىل أجراء يف خدمهتا".

من  نفهسا  إنقاذ  شاءت  إذا  األمم،  كل  تجـبـر  والربجوازية... 
تقـّبـل  عىل  وترغمها  الربجوازي،  اإلنتاج  منط  تـبّن  عىل  الهالك، 
هي  وبكلمة  برجوازية.  تصبح  أن  عىل  أي  املزعومة،  الحضارة 

تخلق عاملا عىل صورهتا.

اإلنتاج  عت  طّبَ العاملية،  السوق  ابستمثارها  "والربجوازية، 
وانزتعت  كومسوبولييت،  بطابع  البلدان،  جميع  يف  واالسهتالك، 
الشيوعي  "البيان  القومية"-  أرضيهتا  الصناعة  أقدام  تحت  من 

"، كارل ماركس – فريدريك إنجلز  

االستعمار  فترة  بداية  منذ  املفوض  التدبير  املغرب  عرف 
العام  القطاع  بني  "الشراكة  ــَى  ُســِمّ ما  غطار  يف  الفرنسي، 
والكهرباء  املاء  وتوزيع  تدبير  تفويت  مت  إذ  اخلاص،  والقطاع 
يف   )La SMD( للتوزيع  املغربية  للشركة   ،1914 سنة  منذ 
بني  أخرى،  لشركات  امتيازات  منح  مت  كما  مغربية.  مدن  أربع 
التحتية،  البنيات  مشاريع  إلجنــاز  و1920،   1914 سنوات 
للسكك احلديدية يف طنجة والدار البيضاء، ومراكش، وفاس، 
وتدبيراملوانئ بالنسبة ملدن طنجة والدار البيضاء واحملمدية. 

انتهى هذا التفويض مع بداية االستقالل الشكلي. 
املغرب،  يف  االقتصاد  حترير  سياسة  بــدأت   ،1983 وسنة 
العمومية  القطاعات  لبعض  خصوصي  تدبير  سياسة  بدأت 
يف مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء واملاء ومجال التطهير، لينتقل 
التدبير املفوض إلى النقل احلضري، وجمع النفايات املنزلية. 
التدبير  سياسة  ستأخذ  و1997،    1996 سنتي  مع  لكن 
القانون    2006 14 فبراير  أبعادا أخرى، مع صدور يف  املفوض 
للمرافق  املفوض  التدبير  "عقود  ينظم  الــذي   ،54.05 رقم 
واملنشآت العمومية املبرمة من قبل اجلماعات احمللية أو هيآتها 
أول تفويض خلدمة  1997، مت منح  العامة. وسنة  واملؤسسات 
 )Lyonnaise des eaux( "للماء "اليونيز  عمومية، لشركة  
والصرف  واملياه  )الكهرباء  خدمات  لتدبير  البيضاء  الدار  الصحي(.يف 
القطاعات  حتويل  بسياسة  املفوض  التدبير  ارتبط  وقد 

العمومية إلى القطاع اخلاص. 
1 - رأمسالية اقتصاد الريع يف املغرب

الريع  واقتصاد  السوق.  باقتصاد  مرتبط  الريع  اقتصاد   
االقتصاد  عن  نتحدث  وال  املغربي.  االقتصاد  جوهر  يشكل 
وبشركات  االمبريالية،  الرأسمالية  بسيطرة  املرتبط  املنتج 

املناولة. 
بعد إسقاط حكومة عبد اهلل إبراهيم يف ماي 1960، تطور 
الطبيعّية  املوارد  يستغل  اقتصادي  منط  وهو  الريع،  اقتصاد 

تطويرها  دون  األعشاب...  البحر،  ثروات  الغابات،  )املناجم، 
وتصنيعها باستثناء بعض منتجات الفوسفات، واقتصاد الريع 
حلياة  الضرورية  للحاجات  منتج  اقتصاد  سياسة  مع  يتناقض 

كرمية للمواطنني واملواطنات. 
عن  املغرب،  يف  التبعية"  املخزنية  "الرأسمالية  تختلف  وال 
على  تعمل  وبالتالي  تخلفها.  يف  سوى  املعوملة،  الرأسمالية 
متخلف  كمجتمع  صورتها،  على  املغربي  املجتمع  صياغة 
خاضع لسلطوية املخزن واقتصاد الريع.  وليس خافيا سيطرة 
نتيجة  فهو  املغرب،  يف  املنتج  االقتصاد  على  فرنسية  شركات 
االستعمار  وزراء  ورئيس  امللك  بني  كلود"  سان  "سيل  إلعالن 
الشكلي،  والذي أسس لالستقالل   ،1955 الفرنسي يف نوفمبر 

الذي عمدته اتفاقية "إيكس ليبان".   
التنمية  يف  اقتصادي  خبير  وهــو  عاشي،  احلسن  يؤكد 
أبحاثه  وتترّكز  والعمل،  والتجارة  املؤسسية  واالقتصاديات 

على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما يلي :
واستغالل  وحماية  خلق  على  يتأسس  الــريــع  "اقتصاد 
املنافسة  عن  بعيدا  معامالت  وفــرص  وُحــْظــَوات،  امتيازات، 
. ويضيف "أن خطر  احلرة والنجاعة واالقتدار االقتصادي"، 
األموال  واختالس  والرشوة  املالي  الفساد  مع  باملقارنة  الريع، 
العمومية، يكمن يف متظهره مبظهر "شرعي". و"التدبير الذي 

يديره )اقتصاد الريع( يتبلور يف قوانني ومراسيم ودوريات".
ــاديـــة:  وهـــــذه بــعــض  ــتـــصـ يــشــمــل اقـــتـــصـــاد الـــريـــع عــــدة مـــجـــاالت اقـ

األمثلة:
دون  الَوَساَطة  من  دخل  على  احلصول  املضاربات   ريع   -
ــواق  أس يف  املــضــاربــة  مــاديــة:  قيمة  إنــتــاج  أو  بضاعة  إنــتــاج 
أو  والصرف  املالّية  األوراق  وسوق  والسمك،  والفواكه  اخلضر 
املنتجات  وأسواق  جتارة  يف  الوسطاء  تعدد  و  العقارّي،  السوق 
الفالحية، تعدد الوسطاء يف قطاع العقار، وتعدد الوسطاء يف 
املنتجات التجارية والصناعية، ووسطاء السفر واحلصول على 

تأشيرة السفر للخارج. وشركات وسيطة كالتدبير املفوض. 
-  وريع شركات تدبير تسيير الفنادق السياحية يف املغرب، 

  .)Société Accor( شركة أكور الفرنسية
- ريع  رخص االستيراد والتصدير،  وسائل النقل العمومي،  

السكن الوظيفي،  سيارات اخلدمة.   
استهالكية  مــواد  استيراد  احتكار  االحــتــكــارّي:  الريع   -
يف  والتحكم  السوق  واحتكار  اخلــارج،  من  وبضائع  وجتهيزية 

أسعار البضاعة املعروضة. 
2 - اسرتاتيجية النظام السيايس يف املغرب

النظام  استراتيجية  تهدف  املاضي،  القرن  ستينات  منذ 
السياسي لتوسيع نفوذه وسلطويته، لذلك استـمـر يف صناعة 
النخب السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملدنية مبنحها 

النظام  سيطرة  لتقوية  وخدماتي،  وجتاري  مالي  وريع  هبات، 
املعارضة  وإضعاف  وملواجهة  الكولونيالي،  املخزني  السياسي 

املتمثلة يسار احلركة الوطنية، واليسار املاركسي عموما. 
النظام السياسي صفوة قاعدته االجتماعية  وهكذا شكل 
فالحية،  وأراضـــي  مالية،  هبات  بتوزيع  االمــتــيــازات،  مبنح 
ورخص النقل والصيد البحري ومقاوالت اخلدمات. واستفادت 
وضمان  الوالء،  مقابل  الريع،  هذا  من  املصنوعة  النخب  هذه 

تبعيتـهـا ووائها للنظام السياسي املخزني التبعي.  
3 - سياسة خصخصة رشكات القطاع العام ..

بداية التدبري الـمفـوض الجديد...
فرضها  التي  املغربي،  يف  "اخلصخصة"  سياسة  ستشكل 
التجارة  ومنظمة  العاملي،  والبنك  الــدولــي،  النقد  صندوق 
العاملية، منذ سنوات 1983 - 1986، أسس ليبرالية اقتصادية 
سياسة  بدأت  التسعينات،  منتصف  منذ  منذ  إذ  متوحشة. 
واستفادت  عمومية.  اقتصادية  وشركات  مؤسسات  خوصصة 
أروبية.  شركات  وعدة  مغربية،  كمبرادورية  برجوازية  منها، 
الـمـفوض"  "التـدبير  يسمى  ما  تطبيق  مت  السياق،  هذا  ويف 
كرخص  العمومية،  االجتماعية  اخلدمات  لقطاع  اجلديد 
والكهرباء،  املاء  توزيع  وشركات  املــدن،  وبني  احلضري  النقل 
ورخص  السكن،  بناء  وألوراش  مقاوالت  إلقامة  أراضي  ومنح 
الشوارع  املغرب، وشركات نظافة  والديـيـزل يف  البنزين  توزيع 
وجمع األزبال، وكاالت كراء املنازل، ووكاالت خاصة للـوساطة 

يف التشـغـيل، وشركات احلراسة...    
واألروبية،  الفرنسية  املفوض،  التدبير  شركات  ومتتعت 
بدفتر  التزامها  عدم  رغم  السياسي،  النظام  يوفرها  بحماية 
واجلماعات  املــدن  مجالس  و  اإلدارات  مع  املبرم  احمللية.التحمالت 

4 - فساد واختالالت التدبري املفوض
"التدبير  شركات  فساد  عن  الطرف،  غض  يتم  ما  غالبا 
املفوض" وعدم التزامها بالعقد ودفتر التحمالت. وهذا يوضح 
ولنا أمثلة عديدة دونـتها تقارير "مجلس املنافسة ".أن ما يهمها هو رفع األرباح، دون جتويد اخلدمات العمومية. 
األعلى  للمجلس  موضوعاتي  تقرير  سجل  اإلطار،  هذا  يف 
عموما،  تـتـمثـل،  اختالالت  عدة   ،2020 لسنة  للحسابات، 
فيعدم حتقيق أهداف اخلدمات املسطرة يف "البرنامج الوطني 
أن تلتزم به اجلماعات  املفترض  الذي من  املنزلية"،  للنفايات 

احمللية وشركات التدبير املفوض. 
اخلدمات  على  مهم  تأثير  لها  التي  االخــتــالالت،  ــم  وأه

العمومية وعلى مالية اجلماعات، تتمثل يف : 
)تعويض  اإلتــاوة  بواسطة  التمويل  آلية  تفعيل  عــدم   -
يأخذه صاحب االمتياز على شكل نسبة مئوية من األرباح، أو 
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راهنية  ذات  املواضيع  من  املفوض  التدبير  موضوع  يعتبر 
التي  املتواضعة  للنتائج  نظرا  املغرب  يف  خصوصا  كبرى 
طرف  من  حلقتها  التي  واالنتقادات  التجربة  هذه  حققتها 
الدولة  مؤسسات  بعض  وحتى  اخلبراء  و  املرتفقني  املواطنني 
األعلى  املجلس  خاصة  االستشاري  أو  الرقابي  البعد  ذات 
والبيئي  واالجتماعي  االقــتــصــادي  واملجلس  للحسابات 
عن  أبان  املوضوع  يف  مفصال  تقريرا   2015 سنة  أجنز  الذي 
التدبيري  االختيار  هــذا  شابت  عــدة  واخــتــالالت  نقائص 
والفيضانات  الطبيعية  الكوارث  أن  كما  العمومي.  للمرفق 
النتائج  هزالة  عن  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  أبانت  التدبيري.األخيرة  اخليار  هذا  تبني  نتيجة  عليها  احملصلة 
من  البــد  املــوضــوع  هــذا  تفاصيل  يف  ــوض  اخل قبل  لكن 
الغرض  هذا  ولتحقيق  املفوض.  بالتدبير  املقصود  حتديد 
مــتــداولــني،االول  أساسيني  تعريفني  على  االقتصار  ميكن 
تقني يركز على مجاالت التفويض واملهام املفوضة من طرف 
التعاقدية  العالقة  على  يركز  قانوني  والثاني  ومدته.اجلماعة  املفوض  التدبير  بعقد  املعنية  األطراف  والتزامات 
تقوم  تفويض  أنــه  على  املفوض  التدبير  يعرف  تقنيا 
أجل  من  خصوصي  أو  عمومي  فاعل  لصالح  اجلماعة  به 
هذه  عمومية.وتتمثل  خدمة  أو  عمل  تدبير  مبهام  القيام 
والتمويل.  والصيانة  والتأهيل  والبناء  التصميم  يف  املهام 
أنها  كما  التجهيزات  مبلكية  محتفظة  اجلماعة  وتبقى 
من  له  املفوض  الفاعل  على  الرقابية  بــأدوارهــا  حتتفظ 
فحسب  القانونية  الناحية  من  أما  بالتزاماته.  الوفاء  اجل 
يفوض  عقد  عن  عبارة  املفوض  فالتدبير   54/05 القانون 
خصوصي  أو  عمومي  اخر  لشخص  عمومي  شخص  مبوجبه 
احتفاظ  مع  محددة  وملــدة  عمومية  خدمة  تدبير  مهام 
املرتفقني  من  األداء  على  احلصول  يف  باحلق  األخير  التدبير.هذا  هذا  من  األرباح  حتقيق  وبالتالي 
نقل  هناك  أن  استنتاج  ميكن  التعريفني  هذين  ومــن   
الى  للدولة  االستراتيجية  املهام  من  السابق  يف  كانت  ملهام 
او  العام  القطاع  من  معنوي  شخص  غالبا  يكون  اخر  فاعل 
القطاع  الى  منتميا  له  املفوض  يكون  الواقع  يف  اخلــاص.و 
اخلاص  القطاع  الــى  اللجوء  هــذا  تفسير  وميكن  ــاص.  اخل
املاضي  القرن  سبعينيات  مند  العالم  يعرفه  الذي  بالسياق 
األوســاط  يف  الليبرالي  النظري  النموذج  هيمنة  والبحثية.وكذلك  العلمية 

التارييخ السياق 
مند  الغربية  الــدول  يف  أوال  املفوض  التدبير  بدأ  فقد 
سياق  يف  جــاء  وقــد  املــاضــي.  القرن  من  السبعينات  نهاية 
من  تبعه  وما  االقتصادي  النمو  أزمة  بتنامي  متيز  معروف 
ارتفاع  عن  الناجتة  النفقات  وارتفاع  الدولة  ملوارد  تقلص 
التنموي.  مستوى عيش الساكنة يف مجتمعات نضج مسارها 
الرعاية  دولـــة  بــأزمــة  الــغــرب  يف  يسمى  مــا  ــى  ال ادى  ممــا 
يف  السائرة  الــدول  ذلك  بعد  بها  حلقت  ثم  االجتماعية. 
املديونية  أزمة  تنامي  بسبب  التسعينات  بداية  النمو  طريق 
هذه  على  الدولي  النقد   لصندوق  ضغوط  من  عنها  نتج  وما 
العديد  الدول من أجل حترير األسواق واألسعار وخوصصة 
والتجاري  الصناعي  الطابع  ذات  العمومية  املؤسسات  من 
حساب  على  السوق  اشتغال  مجاالت  توسيع  الــى  اضافة 

العمومية.   اخلدمات  حساب  وعلى  الدولة  
الدول  من  كال  منه  تتوخى  حال  املفوض  التدبير  وكــان 
خبرة  من  االستفادة  منها:   أهداف  عدة  والنامية    املتقدمة 
اجليد  التدبير  مجال  يف  الدولي  و  الوطني  اخلاص  القطاع 
من  والنظافة.  والكهرباء  كاملاء  العمومية  اخلدمات  لبعض 
للتكاليف  وخفض  االقتصادية  الفعالية  من  مزيد  أجــل 
للمواطن،  املــقــدمــة  اخلــدمــات  جـــودة  مــن  الــرفــع  وكــذلــك 

لها  املفوض  للشركات  التمويلية  الــقــدرة  من  االستفادة 
الدولة  نفقات  خفض  وبالتالي  اخلــدمــات.  هــذه  تدبير 
املالية  توازناتها  حتسني  من  سيمكنها  مما  الكبرى.االجتماعية 

النظري النقاش 
لتبني  مهدت  التي  والوقائع  االحــداث  من  السياق  هذا 
نقاش  صاحبه  ــع،  واس نطاق  على  املفوض  التدبير  خيار 
كما  النيوليبرالي  للنموذج  فيه  الهيمنة  كانت  مهم  نظري 

 . سلفنا أ
ضد  ومن  مع  من  بني  التمييز  ميكن  النظري  املستوى  على 
املنظرون  ويعتبر  العمومي.  للمرفق  التدبير  من  النمط  هذا 
اخليار  هذا  عن  املدافعني  أشد  من  الليبرالي  التوجه  ذوو 
اخلاص  )القطاع  ودعامتيه  السوق  بقدرة  لثقتهم  نظرا 
ومحاربة  االقتصادية  الفعالية  حتقيق  على  واملنافسة( 
املقدمة  والرفع من جودة اخلدمات  املوارد االقتصادية  هدر 
البيروقراطية  تضخم  املنظرين  هؤالء  وينتقد  للمرتفقني. 
يف  والتجديد  املنافسة  وغياب  التكاليف  وارتفاع  االدارية 
جودة  على  هؤالء  حسب  سلبا  يؤثر  مما  العمومي.  القطاع 

الترابية.  اجلماعات  ميزانية  وعلى  اخلدمات 
يضم  آخر  فكري  توجه  هناك  املعاكس  االجتاه  يف  بينما 
املؤسساتية،املدرسة  )املدرسة  املدارس  مختلف  من  مفكرين 
املــاركــســيــة(  واملــدرســة  الكينزية  الــتــنــظــيــمــيــة،املــدرســة 
اخلدمات  الى  الولوج  يف  احلق  لهم  املواطنني  أن  يعتبرون 
واجلــودة  واملساواة  االستمرارية  شــروط  ظل  يف  العمومية 
عمومية  مؤسسات  اطــار  يف  اال  يتحقق  أن  ميكن  ال  .وهــذا 
السوق  يعتبر  ينما  العامة.  املنفعة  هي  الكبرى  غايتها  تكون 
واالقصاء  املساواة  عدم  مبخاطر  محفوفا  مجاال  هؤالء  وفق 
اخلواص  الفاعلني  انتهازية  بسبب  اجلودة  ضعف  وحتى  بل 
اكيغلوس  جورج  املفكر  ذلك  بني  كما  شفافة  غير  أوساط  يف 
سنة  لالقتصاد  نوبل  جائزة  صاحب  الكينزي  التوجه  ذو 
الليبرالي  التيار  داخل  حتى  أنه  الى  االشارة  .وجتدر   2001
يبررون  النيوكالسيكية  للمدرسة  منتمون  هناك  نفسه 
السوق  يكون  عندما  محددة  مجاالت  يف  الــدولــة  تدخل 
العمومية  اخلــيــرات  مبجالي  ــر  األم يتعلق  و  فــعــال.  غير 
اخلدمات  أن  واحلال  والسلبية.  االيجابية  واخلارجانيات 
تنتميان  والتجهيزات  التحتية  البنية  خصوصا  معا.العمومية  املجالني  هذين  الى 
األخير  الطرح  ألصحاب  احلق  يعطي  الواقع  أن  ويبدو   
املفوض  التدبير  جتربة  حققتها  التي  املخيبة  للنتائج  الوطني.نظرا  املستوى  على  األقل  على 

املغربية التجربة  اختالالت 

وفق  تشتغل  التي  املــدن  عرفت  الوطني  الصعيد  فعلى 
وتطهير  والكهرباء  املــاء  قطاع  يف  املفوض  التدبير  منــوذج 
تــطــوان،الــدارالــبــيــضــاء  طنجة،  ــدن  مب خصوصا  الــســائــل 
يف  االخــيــرة  األمــطــار  ساهمت  ــدة  ع اخــتــالالت  ــاط،  ــرب ال
تقرير  يف  جــاءت  الــتــي  ــالالت  ــت االخ أبــرز  ــن  وم تعريتها. 

 2015 لسنة  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
يبني  قبلية  دراســة  دون  املــفــوض  التدبير  منــط  :اختيار 
وتنازع  مالية  اختالالت  التدبير،  من  النوع  هــذا  مالءمة 
تابعة  فرعية  لشركات  لها  املفوض  شركات  بتفضيل  املصالح 
املنافسة،  اعمال  دون  خدمات  أوتقدمي  أشغال  جناز  ال  لها 
وتخلي  املفوضة  اجلماعة  بها  تقوم  التي  املراقبة  هشاشة 
الذي  الشيء  الرقابية  أدوارها  الكثير من  هذه األ خيرة عن 
للقيام  الالزمة  البشرية  واملوارد  املادية  املوارد  بغياب  يفسر 
املجلس  ان  كما  الظروف.  أحسن  يف  الرقابية  األدوار  بهذه 
هذه  جتــاوز  يف  كلها  تصب  التوصيات  من  مجموعة  االختالالت.قــدم 
يف  التدبير  من  النموذج  هذا  فشل  أن  يظهر  الذي  لكن 
فرنسا.  مثل  دولة  يف  النسبي  جناحه  مع  منتظرا  كان  املغرب 
لدى  واحلرفية  التدبير  مستوى  ضعف  أهمها  أسباب  لعدة 
التدبير  يف  أوال  فشل  انه  حيث  املغربي  العمومي  القطاع 
تفويضها  بعد  ثانيا  فشل  ثم  العمومية  للخدمات  املباشر 
الصارمة  املراقبة  على  قدرته  لعدم  اخلــاص  القطاع  الــى 
لضعف  إضــافــة  ــات.  ــدم اخل ــذه  ه بتدبير  لهم  للمفوض 
مما  احمللية  والدميقراطية  السياسية  احلكامة  وهشاشة 
على  أولوية  اخلاصة  مصاحلها  جتعل  محلية  نخبا  يفرز 
ربحية  شركات  هناك  املقابل  يف  العامة.  املصلحة  حساب 
واعدة  أســواق  الى  العمومية  اخلدمات  حتويل  الى  تطمح 
على  احلصول  حقه  من  الذي  املرتفق  حساب  على  الزمن.باألرباح  يف  ومستمرة  جيدة  عمومية  خدمة 
ميكن  التي  التوصيات  كــل  أن  الــقــول  ميكن  وخــالصــة، 
تبقى  وجاهتها  مستوى  بلغ  مهما  الصدد  هذا  يف  تقدم  أن 
بالدرجة  سياسي  املشكل  عمق  يبقى  بينما  فقط  تقنية 
يف  تعبر  جماعات  الــى  االنتقال  مــن  البــد  االولى.بحيث 
عن  وبعيدة  للمواطنني  احلقيقية  األختيارات  عن  قراراتها 
اجلماعة  تنجح  قد  احلالة  هذه  ويف  املالية.  اللوبيات  تأثير 
التدبير  ويكون  العمومية  للخدمات  املباشر  التدبير  يف 
اليها.وتبقى  اللجوء  ميكن  التي  االختيارات  اسوأ  املفوض 
خدمات  انتاج  يف  التقليدية  ادوارها  على  محافظة  الدولة 
هذه  غير  يف  امــا  املواطنني.  تطلعات  مستوى  يف  عمومية 
التبدير  مر  احالهما  خيارين  بني  نتيه  فسوف  املفوض.الشروط  أوالتبدير  املباشر 

حسن أيت حمو
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امللف

تدبري أم تبذير مفوض
كنتيجة  العواقب  احملسوبة  وغير  املعتادة  اختياراتها  يف 
والــدول  الدولية  املالية  لتنفيذ امالءات املؤسسات  حتمية 
عقدين  حوالي  منذ  املغربية  احلكومات  أقدمت  املانحة، 
ممتلكات  من  تبقى  ما  وتصفية  بل  خوصصت  على  الزمن  من 
كالنظافة  اخلدماتية  القطاعات  بعض  يف  وخاصة  الشعب، 
...الخ عبر سياسة ما يعرف بالتدبير املفوض ،ومن  والبستنة 
املفوض  والتبذير  التدبير  لشرعنة  الواهية  املــبــررات  بني 
من  النفايات  حتويل  عبر  اخلــدمــات  جتويد  الــعــام،  للمال 
استمرار  وجتنب  منتجات  إلــى  لــأزبــال  مطارح  خلق  خــالل 
عاملة  يد  خلق  وكذلك  بالبيئة،  املضرة  العشوائية  املطارح 
مؤهلة ومختصة يف املجال البيئي وتخصيص دراجات هوائية 
العاملة  اليد  ميزانية   مــن  التقليص  مــع  للبيئة  صديقة 
العمومية وخاصة  التي تستنزف مالية  املؤسسات  واحملروقات 

..الخ. الترابية  اجلماعات 

ولأسف كشفت سياسة التدبير بل والتبذير املفوض لنهب 
املال العام زيف ما يعرف  باحلكامة اجليدة والترشيد املزعوم 
للنفقات، وحماية املال العام والضمان الصوري حلقوق  العمال 
عللها  على   " "املشئومة  الشغل  مدونة  حسب  حتى  والعامالت 
للمحروقات  سنتيم  مليون   600 ميزانية  تخصيص  وعوض   ،
قطاع  لتدبير  والتعويضات  العاملة  لليد  سنتيم  مليون  و400 

اكبر العمومية ومعها  املؤسسات  اكبر   النظافة من طرف 

عشرات  نحصي  الــيــوم  أصبحنا  الــتــرابــيــة   اجلــمــاعــات 
العام  للمال  املفوض  والتبذير  بل  التدبير  لشركات  املليارات 
حقوق  ــى  ألدن احــتــرام  ودون  خــدمــات،  ــي  ادن دون  لشركات 

عللها. على  املغربية  الشغل  مدونة  حسب  والعامالت  العمال 

ملختلف  املفوض  التبذير  أو  التدبير  شركات  فان  ولإلشارة 
دفاتر  وضعت  النظافة،  قطاع  وخاصة  واخلدمات  القطاعات 
تدخل  وهي  املقاس،  على  حتامالت  دفاتر  نقول  ولن  حتمالت 
الشركات  أصحاب  إال  عليها  يطلع  ال  بحيث  املقدسات  إطار  يف 
الضرائب  يؤدون  من  واملواطنات  املواطنني  عموم  دون  والقرار 
القرار ومن  الصنيعة من طرف بعض صناع  الشركات  ملثل هذه 

على  السحر  وانقلب  القناع  سقط  وهكذا   ، فلكهم  يف  يــدور 
بدفتر  حتى  تلتزم  لم  املفوض  التدبير  فشركات  الساحر 
الفرنسية  وباللغة  املقاس  على  هي  وضعته  الذي  التحمالت 
وخاصة  العمومية  املؤسسات  مسييري  اغلب  يجهلها  التي 
صفقة  مبلغ  ذلك  على  ،زد  منها  القروية  الترابية   اجلماعات 
قوسني  بــني  الشركة  لفائدة  وباملاليير  املــفــوض  التدبير 
مبالغ  بأداء  الترابية  واجلماعات  العمومية  املؤسسات  تلتزم 
اجلماعات  بني  املشترك  املطرح  لفائدة  فيها  مبالغ  مالية 
الترابية  للجماعات  بالنسبة  سنتيم  مليار  إلــى  يصل  قد 
مائة  وثالثة  واحملمدية  والرباط  البيضاء  كالدار  الصناعية 
وبلدية  بنسليمان  كبلدية  للبلديات  بالنسبة  سنتيم  مليون 

...الخ. بوزنيقة 

وخاصة  املفوض  التدبير  شركات  أن  األمــر  يف  واخلطير 
إلى  للنفايات  امــبــراطــوريــة  مــن  انتقلت  النظافة  لقطاع 
التدبير  يف  استمراريتها  لضمان  لالنتخابات   مهندسة 
ألشخاص  االنتخابية  احلمالت  ومتويل  املفوض  والتبذير 
وتضييع  العام  املال  نهب  يف  الستمرارها  املقاس  على  وأحزاب 
ظروف  يف  وتشغيلهن  وتشغيلهم  بل  والعامالت،  العمال  حقوق 
التبذير  أو  التدبير  ملالكي  اململوكة  بالضيعات  وأحيانا  صعبة 
ترسيمهم  عدم  لضمان  املدة  محددة  عمل  وبعقود  املفوض 

العمل. وترسيمهن رغم سنوات عجاف من 

  محمد متلوف

من عائدات اخلدمات(
مالية  تستنزف  التي  اخلــدمــة  لتكلفة  مستمر  ارتــفــاع   -

اجلماعة
إبرام  إلى  واللجوء  املبرمة،  للعقود  املالي  التوازن  اختالل   -

عقود ملحقة، تكلف مالية اجلماعة واإلدارة ميزانية مضافة.
- جلوء متزايد ِلـَفـْوَتَرة اخلدمات باعتماد أثمان جزافية

- تراكم متأخرات األداء على مستوى بعض اجلماعات
- نقص يف عدد العمال والعامالت املكلفني بخدمة التنظيف
- برمجة خدمة الكنس امليكانيكي دون دراسة مدى قابليتها 

للـتـنـفـيـذ
وبالبالستيك،  البناء  مبخلفات  املنزلية  النفايات  خلط   -

بالزجاج، وبالورق... 
على  حتافظ  كافية  ونفايات  أزبــال  حاويات  توفير  عدم   -

نظافة أمكنة ركنها.    
- عدم القيام ببـرامج تكوين مستمرة 

نظافة  يف  إلشــراكــهــم  املواطـنـيـن  مــع  الــتــواصــل  ــدم  ع  -
األحياء...

- ضعف منظومة تدبير املعلومات وغياب شفافيتها
عقود  وتتبع  اقبة  مــر  عــن  الــطــرف  وغــض  مهول  ضعف   -

التدبير املفوض من قبل اجلماعات. 
5 - هل يخضع التدبري املفوض فعال للرقابة البعدية؟

التدبير املفوض خاضع، قانونا، إلى رقابة احملاكم اإلدارية، 
املختصة  اإلداريــة  للمحاكم  احملدث  القانون  من   8 ملادة  طبقا 
بالبث يف اختالالته، الرتباط عقد التدبير املفوض باملصلحة 
العامة واملال العام. كما يخضع لرقابة املجلس األعلى للحسابات 
 99.62 القانون  من   25 للمادة  طبقا  وذلك  اجلهوية،  وملجالسه 

املتعلق مبدونة احملاكم املالية. 
التدبير  ينظم  الذي   ،54.  05 القانون  من   17 املادة  وحسب 
ض )جماعة  املفوض، يف فقرته اخلامسة "ميكن، كذلك، للُمـَفـِوّ
أعمال  سير  مبراقبة  أو  بتدقـيأقات  تقوم  أن  إدارة(،  أو  محلية 
أو  لها، و يستعني بخبراء  ض  املـفـوَّ الشركة  نشاط وسير أشغال 

أعوان إلجناز هذه املهمة. 
وقد ُعِرَضْت بعض اختالالت التدبير املفوض، على القضاء 
بتنفيذ  االلتزام  عدم  بخصوص  منازعات  يف  للنظر  اإلداري، 
قضائية  دعوى   12 تسجيل  مثال  ومت  املفوض.  التدبير  عقود 
سياق  يف  أحكام  سبعة  وصــدرت   .2001-2017 سنوات  خالل 
وبني  خدماتها،  بعض  فوضت  محلية  جماعات  بني  نــزاعــات 

ض لها هذه اخلدمات.  الشركة امُلـَفـَوّ
وذكر تقرير املجلس األعلى للحسابات، بعض األحكـام ضد 
جماعات القنيطرة واملهدية وسيدي قاسم والرباط، التي وصل  
مبلغها اإلجمالي إلى 03,39 مليون درهم. يف حني ما تزال أربع 

4 قضايا أخرى معروضة، آنذاك، أمام القضاء. 
وتناهز املطالب املالية للشركات، املفوض لها، 25,39 1 مليون 
درهم، أي 12 مليار سنتيم ونصف. ورفعت إحدى  اجلماعات ضد 
ض لها لم حتترم العقد ودفتر التحمالت، وطالبت  ُمـَفـوَّ شركة 
ببنود  الشركة  التزام  لعدم  بالنظر  اجلماعة،  أمول  وبرامج التزامات )نفس هامش السابق(.باسترجاع 

6 - مجالس مدن وجماعات محلية تهترب من 
مسئوليهتا

ولتتبع  ملراقبة  مسئولياتها  اجلماعات  من  كثير  تتحمل  ال 
تراقب،  وال  لها،  املفوض  الشركة  ومنجزات  عمل  سير  جديني 
بالتزاماتها، يف تنفيذ سليم لبنود  الشركات تفي  بصارمة، هل 
اخلــدمــات،  ــودة  ج يف  نقص  إلــى  ــؤدي  ي ممــا  املبـرمة،  والنتيجة استمرار معاناة ومشاكل املواطنني واملواطنات.العقود 
ويوضح واقع اختالالت التدبير املفوض، أن أغلب املنتخبني 
السياسي، ويف  أكثر يف طموحهم  واملنتخبات احملليـيـن يفكرون 
كـمـمـثـلـيـن  مسئوليتهم،  أن  حني  يف  املالية،  مصاحلهم  تنمية 
عالية  عمومية  خــدمــات  تـوفـيـر  عليهم  تفرض  للسكان، 
وال  املواطـنة..  املواطن  وراحــة  حلاجيات  تستجيب  ــودة،  اجل
املطاف، سوى يف  نهاية  واملنتخبات، يف  املنتخبون  يفكر  هؤالء 
إعادة انتخابهم الستمرار تنمية مصاحلهم املالية ومشارعهم. 

كما أن وزارة الوصاية، وزارة الداخلية، ال تتحمل مسئوليتها 
حني،  يف  وحاسم.  جــاد  بشكل  احمللية  اجلماعات  مراقـبة  يف 

املركزية،  السلطات  ممثلي  ــني،  اإلداري املسئولني  بعض  هناك 
يتواطأون مع بعض املسئولني يف اجلماعات احمللية.

وبعض األمثلة توضح:
- عدم إجناز برنامج جتديد اآلليات املتعلقة باقتناء ثالث 

شاحنات صغيرة للنفايات بقيمة
)2011 - 2018(.  000 972 درهم، يف إطار العقد املبرم مع جماعة اخلميسات 
الليونيز  شركة  االتزام  عدم   :2011 الــصــخــيــرات  جــمــاعــة   -

بتوفير شاحنتني للنفايات مببلغ 293.667.1 درهم. 
- جماعة سيدي بو القنادل، فلم يتم إجناز برنامج جتديد 
 .000 بقيمة  للنفايات  صغيرة  شاحنات  بثالث  املتعلق  اآلليات 

260 1 درهم بني سنة 2011 و2018.

املــاء  تــوزيــع  مجال  يف  أمانديس  املــفــوض  التدبير  شركة 
املاء الصالح  والكهرباء والنظافة رفعت مبالغ  فواتير استهالك 
املدينتني  املواطنني يف  امتناع  وأمام  أرباحها.  للرفع من  للشرب، 
املنازل باملاء والكهرباء.عن أداء تلك الفواتير، جلأت شركة أمانديس إلى قـطـع إمداد 
يف حني نادرا ما تلجأ اجلماعات احمللية إلى تطبيق للغرامات، 
املنصوص عليها يف قانون التدبير املفوض ويف عـقـدة التفويض، 
إذ،  التزاماتها.  املتعاقد معها مبجموع  رغم عدم وفاء الشركات 
الرباط وساال والقنيطرة واخلميسات، فإن  باستثناء جماعات 
رغم  الغرامات،  هذه  فعال،  بشكل  تطبق،  ال  اجلماعات  باقي 
وغالبا  التعاقدية.  اللتزاماتها  الشركة  احترام  عدم  تكرار 
ومعاناة  اجلماعة،  ميزانية  يف  اختالل  املمارسة  هذه  تؤدي  ما 

املواطنني من نقص كبير يف اخلدمات العمومية. 
الغرامات  أحكام  فإن  للحسابات،  األعلى  املجلس  وحسب 
غالبا،  املفوض،  التدبير   شركات  ضد  القضاء  يصدرها  التي 
املعقد،  و  الطويل  للمسار  بالنظر  للجماعات،  تأديتها  يتم  ال 
يعيق  مما  الــغــرامــات.   هــذه  لتطبيق  الطويلة  َضة.وللمفاوضات  حتصيلها من طرف اجلماعات امُلـفـوِّ

تمتة مقال التدبري املفوض ..  توسيع سيطرة اقـتـصاد الريع املقنع... 
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الوطني الفلسطيني يف سياق القومي العريب: نقد ذايت

املنطقة  يف  السياسية  التسوية  لقطار  املتجدد  االنطالق  مع 
يف  بدأ  الذي  األمريكية  املتحدة  الواليات  رؤية  وفق  العربية 
املبادئ  إعــالن  اتفاق  توقيع  إلــى  ــواًل  وص 1991م،  عــام  مدريد 
مسلسل  حلقات  أخطر  بأنه  ُاعتبر  ــذي  وال 1993م،  "أوســلــو" 
ثوابت  ضــرب  خــالل  مــن  الفلسطينية؛  للقضية  االســتــهــداف 
التحرير  منظمة  وإدخـــال  الفلسطيني،  الــوطــنــي  اإلجــمــاع 
اإلسرائيلية   - األمريكية  التفاوض  سكة  إلــى  الفلسطينية 
الوطني؛  برنامجها  شطب  طريق  على  العربية،  العباءة  حتت 
العدو  وولــوج  الفلسطينية،  القضية  وتصفية  إنهائها،  بهدف 
األمريكية،  "السالم"  بوابة  من  العربية  املنطقة  إلى  الصهيوني 
والدولية  واإلقليمية  الفلسطينية  املتغيرات  جملة  ضوء  يف 
من  التسعينيات  ــل  وأوائ الثمانينيات  نهاية  يف  تكّرست  التي 
طريق  ًأن  أيــضــا  حينه-  -يف  ُاعــتــبــر  حيث  الــعــشــريــن،  الــقــرن 
استهدافاتها  ــوء  ض يف  السياسية  التسوية  ملــســار  املــواجــهــة 
ــى:  األول جبهتني  على  العمل  يستدعي  والبعيدة؛  القريبة 

عربية.  والثانية:  فلسطينية، 

بعض  عليه  أطلقت  ما  على  التناول  سنركز  املقال  هــذا  يف 
العربية؛  باجلبهة  للتسوية  الــرافــضــة  الفلسطينية  الــقــوى 
السياسي  للواقع  والتصدي  املواجهة  بأن  رؤيتها  من  انطالقًا 
والعملي،  النظري  االعتبار  ــادة  إع يتطلب  واملعقد؛  الناشئ 
االجتماعي،  والتقدم  العربية،  الوحدة  وشعارات  مفاهيم  إلى 
يحمل  مبا  العربية،  اجلماهير  حركة  واستنهاض  إلحياء  كمهمة 
والشعارات  املفاهيم  تلك  بتراجع  االعتراف  وصراحًة  ضمنًا 
التي  القوى  وعقل  عمومًا،  الفلسطيني  السياسي  العقل  يف 

 . خصوصًا قومية  حواضن  من  انطلقت 

احلركة  بناء  ــرورة  ض إلــى  الــدعــوة  علت  سبق؛  مــا  ضــوء  يف 
استحقاقات  ملواجهة  جــديــدة،  أســس  على  العربية  الثورية 
الصهيوني،   - العربي  الــصــراع  دخلها  التي  اجلــديــدة  املرحلة 
الهدف  هذا  حتقيق  طريق  على  لها  الراهنة  املهام  أن  واعتبرت 

تيجي: ا ستر إل ا

الوطني  التحرر  حركة  أزمــة  واقــع  لنقد  اجلــدي  العمل   -
وبلورة  الراهن،  واقعها  من  وخروجها  نهوضها،  باجتاه  وكفاحي.العربي،  وسياسي،  تنظيمي،  بعد  ذات  ملموسة  عمل  خطة 

والتقدمية  الوطنية  الــقــوى  ــع  أوس تكتيل  على  العمل   -
على  بينها،  فيما  والتنسيق  التعاون  جهود  وتعزيز  العربية، 
موحد،  قومي  دميقراطي  سياسي  ائتالف  أوســع  إقامة  العربية.طريق  القومية  والثوابت  احلقوق  على  للحفاظ 

عربي؛  قطر  كل  يف  والقومي  الوطني  مبعادلة  اإلمساك   -
الوطنية،  للخصوصيات  جدلية  معاجلة  يستدعي  الذي  األمر 
القومي  املــشــروع  ومــقــومــات  مقدمات  وبــلــورة  إنــضــاج  ــار  إط املتقدمة.يف  ومستوياته  مبرتكزاته 

السياسية،  الــدميــقــراطــيــة  تــكــريــس  أجــل  ــن  م الــنــضــال   -
بالنضال  ذلــك  وربــط  اجلماهيرية،  للمشاركة  مهم  كمدخل 
والتنظيمية،  السياسية،  املمارسة  يف  واملطلبي  االجتماعي 
سالح  باعتباره  وفصائلها،  العربية  التحرر  حلركة  وقيادتها.والكفاحية،  اجلماهير  وتأطير  وحتشيد  لتعبئة  قوة 

على  السياسية  التسوية  على  عــامــًا  ثــالثــني  ــرور  م فبعد 
خلفه  ومــن  الصهيوني  العدو  أن  جند  الفلسطيني؛  املستوى 
األنظمة  من  العديد  ُيدخال  أن  استطاعا  األمريكية  اإلدارة 
وثانيًا  أواًل  جاء  الذي  والتطبيع  التسوية  قطار  إلى  العربية 
القضية  باعتبارها  الفلسطينية  القضية  حساب  على  وثالثًا 
العربية  الشعوب  حساب  وعلى  جهة،  من  العربية  لأمة  املركزية 
حاضرها  حــســاب  على  كــذلــك  وسيكون  وثــرواتــهــا،  وحقوقها 
املعاجلات  أن  احملصلة  يف  يعني  مما  أخرى،  جهة  من  ومستقبلها 
ما  بحيث  نظرية،  معاجلات  بقيت  العربية،  التحرر  حركة  ألزمة 
انعكس  والذي  البنيوية،  أزمتها  عمق  عن  مجددًا  تؤكد  انفكت 
تكتل  أو  تؤطر  أن  تستطع  لم  التي  العملية  املمارسة  على  بدوره 

ولم  واحـــدة،  جبهة  يف  العربية  والتقدمية  الوطنية  الــقــوى 
لها  تسمح  التي  للدرجة  معها  والتنسيق  التعاون  مستوى  يرَق 
واحلقوق  القضية  على  اإلجهاز  مرحلة  استحقاقات  مبواجهة 
الصعيدين  على  نوعية  تغّيرات  من  حملته  وما  الفلسطينية، 
مع  عــالقــة  لبناء  ــت"  ــاح "ارت وكــذلــك  والفلسطيني،  العربي 
حلالة  أسس  مما  العربية،  الشعوب  حساب  على  الرسمية  النظم 
الفكر  يف  والقومي  الوطني  جدلية  أو  معادلة  بني  الفكاك  من 
التخبط  بحالة  رئيسي  بشكل  ارتبط  الفلسطيني؛  السياسي 
الفلسطينية،  الوطنية  احلركة  قوى  لدى  والسياسي  الفكري 
القضية  ارتباط  على  دائمًا  تعّول  كانت  التي  القوى  لدى  خاصة 
عالي  سياسي  خطاب  ساد  حيث  القومي،  بعمقها  الفلسطينية 
املقابل؛  يف  األداء  متدني  كان  لكنه  االستراتيجي،  يف  الوتيرة 
اخلصوصية  إنضاج  يف  تراكمية  عملية  إلى  يؤِد  لم  الذي  األمر 
وعليه  الــقــومــي،  بعمقها  الفلسطينية  القضية  جتمع  التي 
الصعيد،  هــذا  على  والتطبيق  النظرية  بني  الفجوة  اتسعت 
بالقضية  حتـــدق  الــتــي  املــخــاطــر  ــاد  ــ ازدي ذلـــك  عــلــى  ــب  ــرت .وت أيضًا العربية  واحلقوق  بالقضايا  بوابتها  ومن  الفلسطينية، 

احلديثة  الفلسطينية  التجربة  لتاريخ  متأنية  مراجعة  إن 
احلد  من  انتقلت  املسألة  أن  تؤكد  القومي؛  ببعدها  عالقتها  يف 
الفلسطيني  اخلــاص  على  العربي  العام  طغى  حيث  األقصى، 
1967م،  حزيران/يونيه  هزمية  إلى  اخلمسينيات  أوائل  منذ 
وجوب  رغــم  الفلسطينية،  واخلصوصية  الهوية  ــب"  "َغــيَّ مما 
سعت  التي  وأهــدافــه  الصهيوني  املــشــروع  مواجهة  يف  إبــرازهــا 
سادت  حيث  امُلقابل،  األقصى  احلد  إلى  وطمسها،  لتبديدها 
القومي،  البعد  حساب  على  الفلسطينية  "القطرية"  النزعة 
السياسي  ــاب  ــط اخل صــعــيــد  عــلــى  ــدة،  عـ تــعــبــيــرات  ــذت  ــخ وات
هذا  على  ارتكزت  التي  املمارسة  صعيد  على  وكذلك  الرسمي، 
وتطغى  تتمدد  أن  الرسمية  للقطرية  شرعن  ممــا  اخلــطــاب، 
املظلة  تراجعت  حــال  يف  أنــه  املعروف  فمن  العربي؛  املشهد  يف 
لهم  ليس  ملن  حتى  مالذًا  واالنغالق  القطرية  تصبح  القومية، 

!.. قطرًا

خالل  مــن  إال  تتم  أن  ميكن  ال  اإلشــكــالــيــة  تلك  جتــاوز  إن 
العربي،  والقومي  الفلسطيني  الوطني  بني  اجلدلي  الربط 
إطــار  يف  الفلسطينية،  للقضية  فلسطينية  ــة  رؤي وتشكيل 
الثانية،  عــن  ــى  األول فصل  ــاوز؛  جت يتم  بحيث  عربية،  ــة  رؤي
النقيض  اإلمبريالي   - الصهيوني  املــشــروع  بطبيعة  ارتباطًا 
رؤية  من  بد  ال  لهذا  العربي،  والنهضوي  التحرري  للمشروع 
املرتبطة  الوطنية  القوى  عليها  تقف  القطرية؛  للمسائل  عامة 
والعدالة  واالنعتاق  التحرر  إلــى  الطامحة  شعوبها  بــأهــداف 
هذه  مع  تتناسب  عملية،  برامج  ووضع  والدميقراطية،  واملساواة 
وهذا  قطر،  كل  مستوى  على  حتقيقها  ممكنًا  يكون  كي  الرؤية، 
مهمة  وهذه  واألشمل،  األعم  القومية  الرؤية  دون  ممكن  غير 
تنطلق  التي  والعربية  الفلسطينية  ــزاب  واألح للقوى  راهنة 
وقــوى  الصهيوني  املــشــروع  مــع  الــصــراع  وجــذريــة  شمولية  مــن 

العاملية.  اإلمبريالية 

يوم  مبناسبة  فلسطن  لتحرير  الشعبية  الجهبة  بيان  من 

األرض.

املناسبة  هذه  ويف  فلسطن  لتحرير  الشعبّية  الجهبة  يف  إننا 

التايل:  عىل  نؤّكد  الخالدة 

املعركة  سياق  يف  تراكمًيا  نوعًيا  حدًثا  األرض  يــوم   شّكل 
ــروع  ــش ــي يــخــوضــهــا شــعــبــنــا ضــد امل ــت ــة ال املــســتــمــرة والــشــامــل
العنصري،  االستيطاني  الكولنيالي  االستعماري  الصهيوني 
اليوم  هــذا  يف  احملتل  الــداخــل  يف  العربّية  اجلماهير  وأثبتت 
وبوحدة  بها،  التفريط  وعدم  بأرضها  التمسك  على  واملصير.إصرارها  والهوّية  األرض 

االستراتيجّية  على  عملًيا  رًدا  األرض  يوم  أحــداث  جــاءت 
املستمرة  التفكيك  حــرب  انتهاج  على  القائمة  الصهيونّية 

هذا  يف  فخرجت  واســتــقــرارهــا،  الــعــربــّيــة  اجلماهير  لــوحــدة 
ضد  غــاضــبــة  فلسطينّية  عــربــّيــة  انــتــفــاضــة  لتعلنها  ــيــوم  ال
كل  استحضار  محاوالت  أو  التهويدّية،  الصهيونّية  املخططات 
اجلرمية  نشر  فيها  مبا  العنصرّية  والسياسات  الضغط  أشكال 
والوعي  واالستقرار  الوجود  لضرب  كسالٍح  الداخل  يف  املنظمة 
ننظر  فإننا  ولذلك  الوطنّية.  الهوية  وتبديد  الفلسطيني 
فيه  تنتفض  الــذي  الغاضب  الشعبي  الفحماوي  احلــراك  إلــى 
جزء  هو  الصهيونّية،  السياسات  هذه  ضد  العربّية  اجلماهير 
األيديولوجي  السياسي  الفكر  مع  الصراع  جوهر  من  يتجزأ  ال 
جماهير  حتييد  عــلــى  ــا  ــاًس أس الــقــائــم  الصهيوني  ــي  ــاب اإلره
إشغالهم  ومحاولة  الطبيعي،  امتدادهم  عن  احملتل  الــداخــل 
الشعبي  احلراك  رقعة  توسيع  يستوجب  ما  وهو  احملتل.واستنزافهم.  الداخل  امتداد  على  عارمة  شعبّيٍة  انتفاضٍة  إلى 

السياسّية  املــشــاركــة  يف  ــرى  ت ــام  أوهـ أّيـــة  ــادرة  ــغ م ــرورة  ضـ
مجديًة  خطوًة  العدو  مؤّسسات  يف  والبرملانّية  واالنتخابّية 
تنسفها  الــتــبــريــرات  فــهــذه  ــوق؛  ــق احل ــزاع  ــت الن منها  مــفــر  وال 
للجماهير  العنصرّية  ونظرتها  للكيان  األيديولوجّية  الطبيعة 
مستقبل  على  واستراتيجي  دميغرايف  وكخطٍر  كأقليات  العربّية 
الوجود  عن  والدفاع  الهوية  على  احلفاظ  فإّن  ولذلك  الكيان. 
خارج  من  الواسع  الشعبي  امليداني  النضال  يتطّلب  ُتستجدى.الفلسطيني،  وال  تنتزع  احلقوق  أّن  مبدأ  على  العدو،  مؤّسسات 

يف  احملتل  الداخل  يف  الفلسطينّية  العربّية  اجلماهير  أثبتت 
عن  دفاًعا  الصهيوني  احملتل  ضد  خاضتها  نضالّية  محطٍة  كل 
من  وأساسًيا  أصياًل  جزًءا  تكون  أن  يف  أحقّيتها  والوجود،  الهوية 
وإعادة  الوطنّية،  الوحدة  الستعادة  وطنّية  وصيغ  جهود  الفلسطينّية.أّية  الوطنية  املؤّسسات  ترتيب 

الفلسطينّية،  بالقضية  تعصف  التي  اخلطيرة  التحديات  إّن 
املــنــاخــات  مــن  املــزيــد  تهيئة  يف  ــا  قــدًم املــضــي  مــّنــا  تستوجب 
ــة االنــتــخــابــّيــة  ــراء الــعــمــلــيــة الــدميــقــراطــّي ــ ــة إلج اإليــجــابــّي
ما  وهو  وطنًيا.  عليه  االتفاق  مت  ما  وفق  الوطنّية  ملؤّسساتنا 
بالكيان  االعتراف  بسحب  الوطنّية  بالقرارات  االلتزام  يتطّلب 
والسياسّية  األمنّية  والتزاماته  أوسلو  باتفاق  االلتزام  ووقف 
الدولّية  الرباعّية  لشروط  االستجابة  وعدم  والعقيم.واالقتصادّية،  املسخ  التسوية  مسار  استوالد  إلعادة  ومحاوالتها 

للبعد  االعتبار  ــادة  إلع مفتوحة  دعــوة  املناسبة  هــذه  يف 
جدران  دق  وضــرورة  الفلسطينّية،  للقضية  والعربي  القومي 
العنان  وإطـــالق  وبــقــّوة،  العربي  الرسمي  واخلـــذالن  الصمت 
حربة  رأس  لتكون  احلّية  الشعبّية  العربّية  القوى  ِقبل  من 
التطبيع،  أشكال  لكل  والتصدي  وثوابتها،  فلسطني  عن  الدفاع 
صــراعــاٍت  يف  وإشغالها  العربّية  ــات  ــوّي األول حــرف  إقليمّية.ومــحــاوالت  أو  داخلّية 

يتطّلب  الفلسطينّية  للقضية  الــدولــي  البعد  تعزيز  إّن 
كل  تستوعب  ومجدية،  ضاغطة  جديدة  نضالّية  آليات  ابتكار 
والتجّمعات  القوى  ومعها  العالم  حول  شعبنا  ومؤّسسات  طاقات 
الدفاع  معركة  يف  وزّجها  لالحتالل،  وامُلناِهضة  لشعبنا  امُلساِندة 
احملــافــل  يف  املــشــروعــة  الفلسطينّية  الــوطــنــّيــة  احلــقــوق  عــن 
الشرعّية  ونزع  الصهيوني،  الكيان  مقاطعة  جهود  ويف  عنه.الدولّية، 

باملقاومة  االســتــمــرار  على  العهد  جنــّدد  األرض،  ــوم  ي يف 
الصهيوني العدو  مواجهة  يف  الصفوف  ورص  واملواجهة 

أرض  على  للصامدين  حتّية  األرض...  يوم  لشهداء  حتّية 
البواسل.. ألسرانا  حتّية  فلسطني، 

الهشداء،  وكل  األرض  يوم  لهشداء  املجد 
ملنترصون حمًتا  وإننا 

فلسطن(  – الهدف  مجلة  تحرير  )رئيس 

د. وسام الفقعاوي
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الوضع االقتصادي واالجتامعي بسوريا
 بعد عرش سنوات من حرب امربيالية جائرة

بحلول شهر مارس 2021 تكون احلرب يف سوريا قد استوفت 
بتدمير  الغربية  االمبريالية  قامت  ان  فبعد  العاشرة.  سنتها 
العراق و أرجعتها 50 سنة للوراء جراء القصف بالصواريخ وكل 
أنواع األسلحة مبا فيها احملرمة، وبعد حصار اقتصادي و إذالل 
إخضاع  و  الغداء"،  مقابل  "البترول  مبقايضة  بإجباره  للنظام 

نفس  بــدأ  والتعذيب،  االبــتــزاز  أشكال  لكل  العراقي   الشعب 
الشعب  و  الدولة  مع  نفسه  السيناريو  يعيد   2011 منذ  السوريني.الغرب 
بسوريا.  درعــة  يف  االحتجاجات  انطلقت   2011 مــارس  يف 
مبطالب  سلمي  جماهيري  حراك  شكل  على  االمر  بداية  كانت 
اقتصادية  لتناقضات  ترجع  األساسية  دوافعها  عادلة،  شعبية 
طرف  من  املتبعة  الليبرالية  السياسات  عن  ترتبت  واجتماعية 
مدعمة  بالداخل  قوى  قامت  ما  سرعان  لكن  البعثي.  النظام 
من إمارات البترول بالركوب على هذه االحتجاجات وتوجيهها 
وجهة أخرى. "فالثوار" الذين يهدفون الى "إقامة الدميقراطية 
طرف  من  ومتويلهم  تسليحهم  مت  بالبالد  االنسان"  وحقوق 
حلقوق  وانتهاكا  رجعية  األكثر  ــدول  ال أي  البترول،  إمـــارات 
اإلنسان باملنطقة، مسنودة من طرف الغرب الراغب، بعد تدمير 
التي  باملنطقة،  القالئل  البلدان  أحد  اركــاع  يف  والعراق،  عارضته ورفضت االنصياع له.ليبيا 
املواجهات  حــدة  تقلصت  تقريبا،  سنة  منذ  ــه،  ان صحيح 
السوريني  أوضاع  ان  غير  الشيء،  بعض  املعارك  وكفت  بسوريا 
بالرغم من كل ذلك هي أوضاع مأساوية، فهم يواجهون أزمة غير 
مسبوقة نتجت عن عقد من احلروب املدمرة. وقد ازداد الوضع 
تعقيدا نتيجة للحصار االقتصادي اجلائر الذي فرضته الدول 
آثار األزمة الصحية احلالية  إليه  البالد إنضافت  الغربية على 
فقيمة  املجاور.  بلبنان  األخيرة  املالية  األزمة  عليه،  وانعكست 
سورية  ليرة   4000 بلغ  بسوريا  اآلن  الواحد  األمريكي  الدوالر 
فالتضخم  ليرة.   50 حدود  يف  سنوات،  عشر  قبل  كان،  ان  بعد 
تكلفة  يف  مهول  ارتفاع  عنه  ترتب  متسارعة  وثيرة  عرف  املالي 
حتت  يعيشون  السوريني  من   70% يناهز  ما  أصبح  و  املعيشة، 
الغذائي  للدعم  دائمة  شبه  حاجة  يف  غالبيتهم  الفقر،  الذي تقدمه لهم منظمات املجتمع املدني.عتبة 
الرجعية  البترول  إمارات  بني  الطبيعي"  "الغير  التحالف  ان 
الدميقراطية"  ــدول  ال "أكبر  تعد  األطلسي،  باحللف  ودول 
الراهنة،  الفترة  يف  احلروب  أقذر  من  ستة  الى  افضت  بالغرب، 
سوريا  هــي  إلســالمــي"،  املــؤمتــر  "مبنظمة  ــدول  ب نشبت  كلها 
واليمن. هذه احلروب لم  والعراق وأفغانستان والصومال وليبيا 
وفق  فهي،  حصيلتها،  اما  اإلسالم.  وال  العروبة  ال  منها  تستفد 

فكانت   ،2020 دجنبر  املتحدة  األمم  منظمة  نشرته  تقرير 
ازمة  من  اليوم  تعاني  عربية  دول   10 اصبحت  بحيث  كارثية، 
وسوريا  ولبنان  وفلسطني  وليبيا  العراق  منها  خطيرة  إنسانية 
وتونس والسودان. وإذا كان العالم العربي منذ 1948 قذ استقبل 
73 سنة من  الجئني من بلد واحد، هي فلسطني احملتلة، فبعد 

ذلك التاريخ، يشهد العالم العربي اليوم، موجات من الالجئني 
الفلسطينيني،  على  زيــادة  منهم،  عــدة،  عربية  جنسيات  من 
وليبيني  مينيني  سودانيني،  صوماليني،  ســوريــني،  عراقيني، 

وغيرهم. 
يف نفس اإلطار، وضحت دراسة أجريت2021 أن 64,5 مليون 
املعونات  على  عيشهم  يف  يعتمدون  العربي  بالعالم  شخص 
ديارهم  غــادروا  الذين  السوريني  الالجئني  عدد  وان  الدولية، 
ولبنان  األردن  و  العراق  منها  املجاورة  الدول  إلى  احلرب  جراء 
احلرب  كانت  وإذا  شخص.  ماليني   10 قرابة  إلى  يصل  وتركيا 
بفضل  تقريبا،  سنة  منذ  كبير  بشكل  خفت  قد  سوريا  على 
الشعب  فــان  دمــشــق،  حلفاء  ودعــم  الــســوري  اجليش  بسالة 
من  خــطــورة  تقل  ال  أخــرى  معضلة  يــواجــه  اليـــزال  الــســوري 
بسبب  تعقيدا  ازدادت  التي  االقتصادية  األزمــة  إنها  احلــرب. 
على  الغربية  اإلمبريالية  فرضته  الذي  االقتصادي  احلصار 
الوضع  هذا  ملواجهة  السوري  النظام  إمكانيات  وتبقى  البالد. 
على  االمبريالية،  األنظمة  إستراتيجية  الن  ذلك  هزيلة،  جد 
رأسها أمريكا، تهدف خلنق االقتصاد السوري. فهي تقوم بنهب 
تستهدف  بالبترول،  الغني  الشرقي  الشمال  يف  البالد  خيرات 
ناقالت البترول السورية، تصادر كل املعونات الواردة من اخلارج 
االبناك  يف  املــودعــة  املالية  األرصـــدة  من  السوريني  وحرمت 
اخلارجية. زيادة على كل هذا تلجأ إلى أساليب إجرامية دنيئة 
والقناطر  الطرق  بتدمير  التحية  البنية  تفكيك  يف  تتمثل 
واملزارع  األثواب  مستودعات  وحرق  واملعامل  التاريخية  واملآثر 
الهدف  املواشي.  الزيتون وقتل  واقتالع أشجار  واشعال احلرائق 
على  ليثور  ودفعه  الشعب  غالبية  تفقير  هو  ذلك  كل  وراء  من 
الضرورية له.النظام بحجة انه غير قادر على حمايته وتوفير وسائل العيش 
الشعب  جتويع  إلى  يهدف  بسوريا  االمبريالي  املشروع  ان 
النظام  وحــرمــان  البترول  نهب  إلــى  يرتكز  الــدولــة،  وإضــعــاف 
يف  البلد.  اعمار  إعادة  على  ستساعده  إمكانية  أي  من  السوري 
الدميقراطية"،  سوريا  "قــوات  يسمى  ما  يدعم  الوقت  نفس 
وهي مليشيات ال عالقة لها ال بالدميقراطية و ال بسوريا، مت 
الطبيعية،  باملوارد  الغني  للبالد  الشرقي  بالشمال  توطينها 
 2008 سنة  مثل  الــذي  البترول  هــذا  والبترول.  الغاز  خاصة 

بالنسبة لالقتصاد السوري ما يعادل %23 من اإليرادات العامة 
احمللي  الناجت  من   22% بنسبة  ويساهم  الصادرات  من  و20% 
اإلجمالي )PIB(. ففي 2008 كانت سوريا تصدر قرابة 15000 
سيطرت  الذي  املورد  هذا  وبفقدان  يوميا،  البترول  من  برميل 
مالي  عجز  ذلك  عن  ترتب  األكراد،  من  وحلفائها  أمريكا  عليه 
يقدر ب 92 مليار دوالر. فغالبية احتياطات الدولة السورية من 
الشركة  تقوم  حيث  للبالد  الشرقي  بالشمال  تتواجد  البترول 
االمريكية Delta Crescent Energy باستغالله وتبرر أمريكا 
تواجدها باملنطقة مبحاربة "داعش"، رغم أنها  هي من خلقته 
ودربته و متوله. وال تكتفي بنهب البترول فقط بل تقوم أيضا 
على  واملاء  الكهربائي  التيار  وقطع  الزراعية  احملاصيل  السوريني.بإحراق 
عليها  ــت  دأب التي  االجرامية  األساليب  هــذه  على  زيــادة 
االمبريالية الغربية يف كل البلدان التي دمرتها، كالعراق وليبيا 
مت   )Loi césar( "قيصر"  قانون  سن  الى  جلئت،  فقد  واليمن، 
شركة   111 حرمان  و  سورية  مالية  أرصــدة  جتميد  مبوجبها 
االبناك  يف  أمولهم  يف  التصرف  من  سورية  شخصية  و411 
حتت  ملنع،  الــوقــت  نفس  يف  يرمي  القانون  هــذا  اخلــارجــيــة. 
بهدف  وذلك  دمشق،  مع  خارجية  شراكة  أي  العقوبات،  طائل 
السوريني،  والشعب  النظام  على  االقتصادي  احلصار  تشديد 
هو  كما  لدمشق  يقدم  الدعم  من  شكل  أي  استهداف  فيتم 
األبيض  البحر  مبياه  قصفها  مت  التي  اإليرانية  السفينة  حال 
هذا  لسوريا.  طريقها  يف  وهــي  املنصرم  مــارس  شهر  املتوسط 
الوضع اإلنساني الكارثي الذي تعيش عليه الدولة والشعب يف 
الصحية  اندلعت االزمة  2020 حيث  ازداد تعقيدا سنة  سوريا 
بسبب كورونا و األزمة االقتصادية بلبنان املجاور، وهي عوامل 
على  البالد  عرفت  السورية،  لليرة  السريع  االنهيار  وراء  كانت 
إثره تضخما غير مسبوق ارتفعت معه، حسب برنامج التغذية 
من السوريني أمنهم الغذائي.العاملي، أسعار املواد الغذائية األساسية بشكل مهول وفقد 66% 
الذي كثيرا ما تغنت به  العربي"،  الشكل يكون"الربيع  بهذا 
وسائل الدعاية الغربية، قد حتول يف سوريا الى فصل خريف 
قاس ال يطاق، دام لعشر سنوات، مت خالله تخريب املؤسسات 
العمومية من مدارس ومستشفيات وتدمير البنية التحتية من 
وفاة  الى  أدى  كما  التاريخية  املآثر  وكذا  ومعامل  وقناطر  طرق 
السوريني  املاليني من  إرغام  و  000 400 شخص  ما ال يقل عن 
على مغادرة بلدهم الى البلدان املجاورة او الى البلدان الغربية، 
واقتالع 8 ماليني آخرين من مواطنهم األصلية واللجوء ملناطق 
من البالد أكثر أمنا. انها عشر سنوات من احلرب والدمار خلفت 
حقوق االنسان".مآس ومآمت وجتويع وفقر بدريعة "إقامة الدميقراطية واحترام 
سوريا،  يف  أهدافها  تخفي  تعد  لم  االمريكية  االمبريالية 
فهي تعلن بشكل صريح أنها لن تقبل بسوريا موحدة، مهما كانت 
تنازالت نظام بشار األسد، كما لن تقبل يف نفس الوقت بوحدة 
بالشمال  اجلزيرة  منطقة  اقتطاع  على  تعمل  فهي  الــعــراق. 
الشرقي وجعلتها حتت سيطرة صنيعتها "االحتاد الدميقراطي 
مــوارده  من  الــســوري  الشعب  حرمت  وبذلك  ســوريــة"  لشمال 
الطبيعية و الفالحية األساسية املتمثلة يف البترول والغاز وقمح 
"ادلب"  مبنطقة  إسالمية"  "دولة  ". كما تسعى خللق  "احلسكة 
منزوعة  دولــة  على  لتبقي  التركية،  الوصاية  حتت  وجعلها 

السالح باجلنوب حتى تضمن امن الكيان الصهيوني.  
الغرب االمبريالي  وعلى رأسه أمريكا جلأ للسالح قصد تركيع 
صمود أسطوري، جلأ هذا الغرب اآلن سالح احلصار و التجويع.سوريا وملا عجز نظرا ملا أبان عنه اجليش و الشعب السوري من 

احلسني بوتبغى
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املناضلة املرأة 

معاناة طلبة الهوامش يف ظل جائحة كورونا
العناصر  من  والتربوية  العلمية  ومؤسساتها  اجلامعة  تعد   
والرقي  التطور  نحو  وتوجيهه  املجتمع  بناء  يف  األساسية 
وإحلاقه بعجلة التغير التي تسير بشكل سريع  يف العالم. كما 
أن هذه املؤسسات تعتبر املالذ الوحيد ألبناء الطبقات الفقيرة 
مباشرة بعد حصولهم على شهادة الباكلوريا  ال يوجد أمامهم 
سوى أبواب هذه املؤسسات إلمتام دراستهم العليا         واحلصول 

على شهادة  يتيمة تعتبر طوق جناة  من الفقر لهم وألسرهم.

واملــدن  الهامش  طلبة  أو  الــبــوادي  طلبة  حصول  عند      
الصغير البعيدة عن اجلامعة حيث أن هذه األخيرة  تتواجد 
البوادي  عن  كبيرة  مبسافات   والبعيدة  الكبرى  باملدن  أغلبها 
,عند حصولهم على شهادة الباك واالنتهاء املرحلة الثانوية 
يف  دراســتــهــم   ــام  إلمتـ باجلامعة  لاللتحاق  واســتــعــدادهــم 
أو  عائالتهم  طرف  من  أو  طرفهم  من  إما  املختار  التخصص 
اختيار  قبل  رمبا  أمامهم  يقف  عائق  ,أول  الظروف  طرف  من 
الطالبة  أو  الطالب  هذا  سيقضي  أين  )السكن(  هو  التخصص 
الثالث  السنوات من املرحلة اجلامعية ,باعتبارهم غرباء عن 
يف  غرفة  على  للحصول  البداية  يف  طالب  كل  .يسعى  املدينة 
الطلبة  إليواء  أساسا  أعد  الذي  األخير  هذا  اجلامعي  احلي 
اجلامعي  احلرم  عن  البعيدة  والبلدات  املناطق  من  القادمني 
– واحملسوبية  للزبونية  يخضع  منه  االستفادة  أن  ,غير 
اجلامعي  احلي  داخل  طلبة  جتد  األحيان  بعض  يف  أنه  حتى 
التي تتواجد فيها اجلامعة-. املدينة  عائالتهم توجد بنفس 
وال يبقى أمام من لم يتمكن من احلصول على احلي اجلامعي 
احلرم  من  القريبة  األحياء  أحد  يف  سكن  عن  البحث  سوى 
العملية من مشاكل نظرا لغالء ثمن  اجلامعي وما يرافق هذه 
أحياء  يف  ما  شيئا  ثمن  املنخفضة  السكن  دور  وتواجد  الكراء 

شعبية املليئة واملعروفة بانتشار اجلرمية ...

فأغلب هؤالء الطلبة من أوساط اجتماعية فقيرة وأسرهم 
بالكاد تتقاتل مع الظروف من أجل ضمان حاجياتها األساسية 
,فكيف لها أن تعيل طالب مبتطلبات كثيرة:   كتب, محاضرات, 

لباس, أكل, كراء...

إمس  الطلبة  علهيا  يطلق  لذلك  ليشء  تكفي  ال  املنحة  أما     
)محنة(.

عن  البعيدة  الصغيرة  والبلدات  البوادي  طلبة  معاناة     
كرونا  جائحة  ظل  يف  جدا,لكن  كثيرة  اجلامعات  تواجد  مركز 
املعاناة  هذه  زيــادة  الى  أدى  السنة   هذه  العالم  عرفها  التي 
ظل  يف  اجلامعية   األحياء  اغــالق  استمرار  قــرار  بعد  حيث 
انتشار  من  للحد  الدولة  قررتها  التي  االحترازية   اإلجراءات 
بعد  خاصة  املعاناة   هذه  تفاقم  إلى  تقول,أدى  كما  الفيروس 
امتحانات  اجتياز  طلبتها  على  اجلامعية  املؤسسات  فرضة  أن 

اجلامعات.  داخــل  حضوريا   السنة  هــده  اخلريفية  الــدورة 
أوج اجلائحة مت أحداث  املاضية  مثال ويف  أنه يف السنة  حيث 
محمد  جلامعة  بنسبة  االمتحانات  الجتياز  للقرب  مراكز 
اجلامعات  كسائر  لطالبها  للقرب  مراكز  أحدثة  بوجدة  األول 
باملغرب,فالكلبة املنحدرون من بني جتيت وتالسينت وبوعنان 
بني  ببلدة  املراكشي  البناء  ابــن  بثانوية  مركز  ــداث  اح مت 

احداث  اجلامعة  رفضت  السنة  هذه  وخالل  أنه  جتيت.غير 
الطلبة  وألزمت  الدورة األولى  امتحانات  القرب الجتياز  مركز 
دون  االختبارات  الجتياز  وجــدة  الــى  بلداتهم  من  بالتنقل 
االمتحانات  لتمر  حلول   أي  تقدمي  ودون  لظروفهم  مراعات 
عموم  بــني  الــفــرص  تكافؤ  مبدأ  ظــل   ويف  جيدة  ــروف  ظ يف 
مغلقني  اجلامعي  واملطعم  اجلامعي  احلي  أن  العلم  مع  الطلبة 
فعليهم  كذلك,  مغلقة  واملطاعم  التجارية  احملالت  الى  إضافة 
اإلجــراءات  االمتحانات.هذه  أيام  لقضاء  السكن  عن  البحث 
طلبة  دفعت  اجلامعي  الشأن  على  القائمني  من  الالمسؤولة 
أمام قيادة ودائرة  الى خوض عدة أشكال نضالية  بني جتيت 
غير  بالبلدة   االمتحانات  مركز  احداث  أجل  من  جتيت   بني 
يف  املخزنية  األجهزة  تنهجها  التي  الصماء  االذان  سياسة  أن 
األقدام  على  مشيا  مبسيرة  القيام  الطلبة  القضايا,قرر  كل 
السكن  بتوفير  األول   محمد  جامعة  ومطالبتهم  وجدة  نحو 
القاطنني  الغير  الطلبة  اجلامعيينأمام  واملطعم  احلي  بفتح 
لتمر امتحاناتهم يف أحسن الظروف ومطالبتهم كذلك لدائرة 
لفائدة  الى وجدة  النقل  وجماعة بني جتيت بتوفير  وسائل 

اجلائحة  هذه  ظل  يف  احلافالت  تذكرة  ان  خصوصا  تضاعفة بشكل كبير.الطلبة 

قاموا  الذين  الطلبة  لثني  ترقيعية  بحلول  وعود  وبعد     
من  املتطوعني  أحد  تدخل  طريقهم  استكمال  عن  باملسيرة  
خاص  سكن  األزمة  حلل  وجدة  مبدينة  سكنني  لكراء  البلدة 
بطلبة واخر خاص بالطالبات,لكن هذا احلل فقط للمشاركني 
البلدة  من  اجلــدد  الطلبة  مئات  مصير  فما  فقط  املسيرة  يف 
سيجتازون  والظني  النضالية   االشكال  يف  متواجدين  الغير 
الناجدين  نسبة  أن  خصوصا  مرة  ألول  اجلامعية  االمتحانات 
بثانوية  باملئة  املئة  السنة  فاقة  الباكلوريا هذه  يف اختبارات 
الرسميني   لتالميذ  بالنسبة  جتيت  ببني  املراكشي  البناء  ابن 
النجاح  نسية  كانت  الذين  األحرار  املترشحني  الى  باإلضافة 
مهول  ارتفاع  تسجيل  مت  الطلبة  بعض  جدا.فحسب  مرتفعة 
السنوات  مع  باملقارنة  املعقول  جتاوزة  والتي  الكراء  سومة  يف 
بشكل  اجلائحة  هذه  من  االستفادة  يحاول  فالكل  املاضية  
هذه  من  استفادة  نفسها  والدولة  ال  ملا  له  مناسبا  يراه  اجلائحة بشكل الذي يناسبها.الذي 

   حجة أصحاب املنازل يف رفعهم لسعر الكراء هو أن الطلبة 
سيقضون فترة االمتحانات فقط وبعدها تبقى املنازل فارغة 
,هناك بعض الطلبة جلؤو الة كراء شقق بأعداد كثيرة  تتكون 
من 5 إلى 12 فرد يف بعض األحيان  يف شقة ال تتعدى غرفتني 
مما يزيد من عمق أزمتهم يف سياق جائحة كرونا التي تستلزم 
الطلبة على اثره.التباعد االجتماعي  والذي أغلقة األحياء اجلامعية يف وجه 

   أما  مالك الشقق واملنازل فيفرضون على الطلبة تسديد 
ثمن الكراء ملدة شهر رغم أن طالب أو الطالبة سيستعملها ملدة 
تعاني  الذي  والفقر  األوضــاع  هذه  .بسبب  أسبوع  عن  تقل  ال 
منه معظم األسر بهذه املناطق املهمشة وبسبب استمرار اغالق 
اجلامعية  االحياء  نظيراتها  أن  من  برغم   اجلامعية  االحياء 
جاءت  اجلائحة  هذه  وكأن  طلبتها  وجه  يف  مفتوحة  اخلاصة 
لذى  البنوك  ارصـــدت  ــادة  وزيـ الفقراء  متاعب  مــن  لــزيــادة 
يسعه  لم  من  الطلبة  من  هناك  الوضع  هذا  ظل  األغنياء,يف 
اجتياز اختبارات الدورة اخلريفية  هذه السنة وان بقي الوضع 
اجتياز  من  يتمكنوا  لن  ــى  األول ــدورة  ال يف  عليه  هو  ما  على 
بأكملها  جامعية   سنة  ضياع  وبتالي  الثانية  الدورة  اختبارات 
من  مبصاريفها   اجلامعة  يف  الطالبة  أو  لطالب  سنة  جيوب اإلباء.واضافة 

   هذه بعض معاناة فئة الطلبة يف ظل جائحة كرونا  لكن يف 
الدخل احملدود  الفئات ذوي  العديد من  طياتها توجد معاناة 
من عمال وفالحني  ومنعدمي الدخل  والذين يشتغلون باألجر 
اليومني والدين فقدوا عمالهم بسبب اجلائحة فالطلبة جزء 
من هذه املنظومة وتنتمي الى هذه العائالت وهي من ستتكفل 
وغيرها  الكراء  فواتير  وتسديد  )الطلبة(  أبنائهم  مبصاريف 
القطاع.يف املدن مع استمرار  االغالق الذي ينهجه القائمني على هذا 

   بغض النظر عن جائحة كورونا مشاكل الطلبة ومعاناتهم 
كرونا,فالطالب  بها  تكن  لم  التي  السنوات  يف  حتى  كثير 
أيديه  بني  يستلم  التي  اللحظة  من  مشاكله  تبدأ  اجلامعي 
الباكلوريا بنجاج  وطبعا ال  امتحانات  أنه اجتاز  شهادة تتبث 
تنتهي باستالمه شهادة تتيث  حصوله على  االجازة بل بعدها 
وظيفة  على  للحصول  معارك  بخوض  مطالب  نفسه  سيجد 
دراسته  ينهي  أن  بعد  سهل  عليها  احلصول  أن  يحسب  كــان 
وتلك دوامة أخرى.اجلدير بالذكر رغم كل هاته املعيقات التي 
وقفنا عليها- تفوق هؤالء الطلبة القادمني من البوادي دراسيا 
وحصولهم على أعلى املعدالت، كما يالحظ انشغال هذه الفئة 
ما  وهذا  معهم  احلديث  خالل  من  يبدو  وهذا  املجتمع،  يغيب عن طلبة املدن اجلامعية  القاطنني.بهموم 

كرمية اتبير

فأغلب هؤالء الطلبة من 
أوساط اجمتاعية فقرية 

وأرسهم ابلكاد تتقاتل مع 
الظروف من أجل مضان 

حاجياهتا األساسية ,فكيف 
لها أن تعيل طالب مبتطلبات 

كثرية:   كتب, محارضات, 
لباس, أكل, كراء
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 » الشباب ثروة وثورة « والواقع املغريب 
 سعيد أحماد

مأثورة  مقولة  نعيمة  اللبناني ميخائيل  املفكر  تــرك 
ثروة  "الشباب   : قال  حيث  يعتبر  ملن  وعبرة  حكمة  عن  عبارة 
التالعب املجاني بالكلمات بقدر  وثورة" . وليس ذلك من باب 
ما هو استنتاج عميق للمكانة التي يتبوأها الشباب يف مسألة 
للتعبير،  هائلة  طاقة  والشبان  الشابات  .  إن  األمم  تطور 
بــاجلــرأة  واحلــســاســيــة،  باحلماسة  تتميز  إنسانية  طــاقــة 
واحليوية  بالدينامية  مليئة  عمرية  فئة  واالستقاللية، 
والتضحية ولكن  والتحرر  واالنــطــالق  باالندفاع  املتسمة 
احلــرمــان  حــالــة  والــغــضــب يف  القلق  أيضا مبشاعر  والتهميش.مليئة  واإلقصاء 

ــه عــنــوان  ــروة يــعــنــي أنـ ــ ــه ث ــون  الــشــبــاب مــن مــنــطــلــق ك
فالعمال الشباب بسواعدهم   . واإلبـــداع  والــقــوة  للفتوة 
كل  ينتجون  الذين  هم  الذهني  واملتعلمني الشباب  بجهدهم 
والعلمية  والفكرية  املادية  الوسائل  من  املجتمع  يحتاجه  ما 
على  يغلب  التي  فاألمم  ثمة  ومن  والرقي.  للتقدم  الضامنة 
بالبناء،  باألمل،  مفعمة  آفاق  ذات  هي  الفتوة  طابع  سكانها 
هذه  حتضي  أن  بشرط  واالختراع  ولكن  باإلبداع  باالبتكار، 
من  متكينها  من  بدءا  والرعاية  االهتمام  بكل  العمرية  الفئة 
إشراكها  إلى  والترفيه  الشغل   ، والتكوين  التربية  ولوج  فرص 
احلقوق  بكافة  املتعلقة  العامة  احلياة  برامج  مختلف  يف 
الشباب  سيشكل  احلــالــة  ــذه  ه الــســيــاســيــة. ويف  و  املــدنــيــة 
ثورة  إجناز  على  قادرة  هائلة  وطاقة  بشرية  اإلنتاج.بالتأكيد ثروة  ميادين  جميع  يف 

ثروة  املغربي  الشباب  يشكل  حد  أي  فإلى  عليه،  وبناء 
فرص  صنع  يف  الشباب  هذا  على  يعول  مدى  أي  وإلى  بشرية، 
االقتصادي،  اإلنتاج  دواليب  يف  الثورات  باألحرى  أو  الثورة 
الكفيلة  الــثــورة  والــســيــاســي … بــبــالدنــا،  الفكري،العلمي 
بنفسه  شعبنا  بها  حقيقية يضطلع  شاملة  تنمية  بتحقيق 
اقتصادية اجتماعية وفكرية   ، ، باختيارات سياسية  وألجله 

هيمنة ؟  أو  تبعية  أية  عن  مستقلة  وطنية 

املغربي األغلبية  السكاني  الــهــرم  يف   يشكل الشباب 
15و34 سنة لوحدها  املطلقة بحيث متثل الفئة العمرية بني 
مليون   11،7 ميثل  ما  أي   2017 إحصاء  34 % حسب  نسبة 
التي  الدولية  الهيئات  تصنيف بعض  اعتمدنا  إذا  )أما  نسمة 
العدد  فسنجد  وأكثر  سنة   49 عمر  إلى  متدد فئة الشباب 
بشري  برأسمال  يزخر  فاملغرب  إذن   . بكثير(  ذلك  من  أضخم 
مبثابة  هي  هائلة  دميوغرافية  ثروة  على  أي   ، مهم  شبابي 
ما  حال  يف  الواعد  املستقبل  إنه   . قوي  استراتيجي  مخزون 
اخلالقة.إذا مت استثماره بالشكل األمثل ومت إبالءه الرعاية والتكوين  طاقاته  لتفجير  الالزمني 

أن  جند  املغربي،  للشباب  الــراهــن  الوضع  إلــى  بالرجوع 
مرتبطة  مأساوية  مشاكل  تعاني من  واسعة  شرائح  هناك 
التطبيب،  فرص  انعدام  إلى  ضعف  من  بدءا  اليومي  باملعيش 
املناسب،  التكوين   ، اجلامعية  الدراسة  متابعة  أو  التمدرس 
الفعل  مـــن  املــمــنــهــج  اإلقـــصـــاء  الـــالئـــق،  الــشــغــل، الــســكــن 
لفرص  تام  شبه  غياب  والفعال،  اجلاد  واجلمعوي  السياسي 
أن  جند  نفسها  الرسمية  األرقــام  اعتمدنا  الترفيه … وإذا 
الشباب يغادرون املدرسة  فئة  من  ألف   270 على  يزيد  ما 
ونسبة  لوحدها،  سنة   34 15ـ العمرية  الفئة  سنويا ضمن 
 24 15ـ العمرية  الفئة  20 %.  ويف  إلى  فيها  البطالة تصل 

)2017( شغل  وال  تعليم  بال  ماليني شاب   4 هناك  عاما 

محرومني  الشوارع  يف  مغربي  مليون   11 أصل  من   وذلــك 
سنة  فــإن  للتخطيط  السامية  املندوبية  وحسب   . منهما 
4،2 % يف حجم البطالة عكس التشغيل  2017  سجلت زيادة 
الشباب  وزارة  وحسب   .% 0،8 بنسبة  سوى  يــزدد  لم  الــذي 
أية  من  محرومون  املغربي  الشباب  75 % من  فإن  والرياضة 

نشاط  أي  ميارسون  ال  82 % منهم  أن  كما  صحية  تغطية 
السياسي  بالعمل  يتعلق  وفيما   . رياضي  أو  ترفيهي  أو  ثقايف 
يف  الشباب  مشاركة  نسبة  كــون  صادمة  فــاألرقــام  واملــدنــي 
العمل  ، ويف   1% تتجاوز  ال  الرسمية  السياسية  املؤسسات 
مؤسسات  بعض  تقارير  15 %. وتفيد  تتعدى  ال  اجلمعوي 
املغربي  20 % من الشباب  أن  التابعة لالحتاد األوربي  البحث 
تقارير  أن  كما  باإلحباط  شعورهم  نتيجة  الهجرة  يف  يرغب 
ذلــك  بحيث  بدورها  تؤكد  مختلفة  محلية  واستطالعات 
يف  يرغبون  سنة   35 من  أقــل  الشباب  66 % من  بــأن  تفيد 
جودة  و56 % لضمان  عملهم،  حتسني  أجل  من  املغرب  مغادرة 
األرقام  هذه  كل  صحة  يؤكد  وما  أفضل.  عمل  وبيئة  عيش 

املوت.    هول وفظاعة فواجع قوارب 

قمة  للمخدرات  املغربي  الشباب  تعاطي  أرقــام  وتشكل 
دوري  بشكل  املختصة  اجلهات  تكشف  حيث  املأساة  مظاهر 
مغربي  ألف   600 حوالي  أن  بينت  حيث  مقلقة  جد  أرقام  عن 
القوية  املخدرات  على  ألف   16 بينهم  من  عليها،  يدمنون 
األمراض  ومحاربة  األوبئة  )مديرية  وكوكايني  هيروين  من 
إليه  توصل  ما  االنتباه  يثير  ومــا   .  )2017 مــارس  املعدية 
كون  من  بالبيضاء  والصيدلة  الطب  لكلية  تابع  بحث  فريق 
واملسكنات  االكتئاب  مضادات  من  هي  املخدرات  تلك  واملنومات.أغلب 

املغربي  الشباب  فيه  يتخبط  ما  يف  النظر  ميعن  من  إن 

بظواهر  مــقــرونــة  متشعبة  معيشية  مــشــاكــل  ــن  م ــوم  ــي ال
استراتيجيات  أن  بقناعة  سيخرج  مدمرة  سلبية  اجتماعية 
كونه  املغربي  الشباب  يف  ترى  ال  ببالدنا  البشرية  التنمية 
يف  املشاركة  على  قدرته  يف  التفكير  حتى  تريد  وال  بل  ثروة 
االستحواذ  منطق  إن  الذكر.  السالف  باملفهوم  ثورة  أية  خلق 
جلميع  التدبير  واحتكار  الوطنية  الــثــروات  مختلف  على 
قد  بأكمله  شعب  مصير  بتقرير  مناحي احلياة واالنفراد 
احلديدية  القبضة  ونهج  والتهميش  اإلقصاء  سياسة  قوى 
ووعــي  ونضج  لطاقات  تامني  شبه  وجتــاهــل  استخفاف  يف 
واحلرمان  اإلقصاء  وهذا   . املغربي  الشعب  من  عريضة  فئات 
املنحدرين  الشباب  ماليني  باخلصوص  ميس  بالقمع  املقرون 

للهيمنة  واضــح  ترسيخ  يف  والفقيرة  الشعبية  األوســاط  الطبقي.من  التمييز  ولسياسة 

على  بلدنا  يف  املبنية  السياسة  فإن  ماسبق،  كل  على  وبناء 
هي  الــثــروة   / الشباب  جتــاه  والتجاهل  اإلقــصــاء  احلــرمــان، 
الثروات  باقي  مع  املتبعة  للسياسة  األصــل  الصورة    طبق 
ما  ولكن   . وإسراف  تبذير   ، استنزاف   ، إهمال  من  واخليرات 
ال يفهمه املتحكمون يف زمام األمور وما لم يتعلموه من تاريخ 
مصدر  تشكل  أن  لها  يــراد  ال  التي  الثروة  هذه  أن  هو  األمم 
حتما  ستتحول   ، والبناء  واالبتكار  واإلبداع  اإلنتاج  يف  ثورة 
ويقوي  القيود  يكسر  أن  انفجارها  شأن  من  جبارة  طاقة  إلى 
وتغيير  املشروعة  احلقوق  فرض  أجل  من  النضال  حركية 
ينعم  بوضعية  احملرومة  الطبقات  لسائر  البئيسة  الوضعية 
االجتماعية.  والعدالة  والدميقراطية  باحلرية  اجلميع  فيها 
الضغط  وتشديد  الشباب  مطالب  جتاهل  يف  االستمرار  إن 
تعليمات  مع  متاشيا  ومحاربتهم  منهم  احلرة  األصوات  على 
يؤزم  أن  ملن شأنه  وخدامها،  اإلمبريالية  الدوائر  ومصالح 
األوضاع أكثر فأكثر . والواقع أن ال أحد ميكنه أن ينكر بوادر 
من  حاليا  االجتماعية  الساحة  تعرفه  بدأت  الذي  التحول 
املقهورة  الفئات  جميع  لدى  النضال  بضرورة  الوعي  تزايد 
منذ  وبالضبط  املتنور  الشباب  قيادة  حتت  املناطق  وبكافة 
اليوم  إلــى  تعد  التي   2011 سنة  فبراير   20 حركة  ظهور 
والتي  املطالب  حيث  من  تقدمية  واألكثر  األساسي  املرجع 
قوة  من  تنهل  واالعتصامات  والوقفات  احلراكات  كل  الزالت 

املستقلة.  الذاتية  عملها  وأدوات  شعاراتها  وجتدر  تنظيمها 

وقدرتهم  الشباب  بطاقات  االستهتار  سيستمر  متى  فإلى 
فأكثر  أكثر  التشبع  يف  سائرون  وأنهم  خاصة  التغيير  على 
الدولية  املواثيق  يف  املتضمنة  السامية  اإلنسانية  بالقيم 
الدوليني  والعهدين  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعــالن  سيما 
الثقافية  واحلقوق  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاصني 

واالقتصادية؟  واالجتماعية 

ابلرجوع إىل الوضع الراهن 
للشباب املغريب، نجد أن هناك 

رشائح واسعة تعاين من 
مشاكل مأساوية مرتبطة 

ابملعيش اليومي بدءا من ضعف 
إىل انعدام فرص التطبيب، 

المتدرس أو متابعة الدراسة 
الجامعية ، التكوين املناسب، 

الشغل، السكن الالئق، اإلقصاء 
املمهنج من الفعل السيايس 

والجمعوي الجاد والفعال



العدد : 404   14
من  6  إلى 12 أبريل  2021

الثقافة  و التغيري

الثقافية

"أوتــو  يــد  على  الشعرية  الواقعية  مفهوم  صياغة  متــت 
التعبير  بها  ويقصد  املاضي،  القرن  خمسينيات  يف  لودفيج" 
هي  مما  أوضح  عالقات  فيه  تسود  عالم  عن  املبدع  باخليال 
أال  يجب  عنه  املعبر  فالعالم  احلقيقي،  العالم  يف  عليه 
الداخلي  باجلوهر  ميسك  أن  البد  بل  قبيحة،  حقيقة  يعكس 

للمادة. 

أمثال  من  الفالسفة   تأثير  مدى  الى  خلصوا  النقاد  فغالبية 
ففلسفة  الواقعيني،  االدبــاء  أعمال  يف  وفيورباخ  شوبنهاور 
التفاؤل  مع  يتعارض  ما  وهو  العالم،  برفض  تنادي  شوبنهاور 
كل  أعمال  يف  متجسدا  جنده  ما   ، بالتقدم  لإلميان  املصاحب 
االهتمام  وجه  فقد  للدين  فيورباخ  نقد  أما  وبوش.  رابه  من 

حتى  إله  وجود  ضرورة  من  حرره  أنه  له  وصور  اإلنسان  إلى 
كيللر  من  كل  أعمال  يف  امتداداته  جند  ما  باألمان،  يشعر 
احلياة  ومعنى  العالم  هذا  معنى  عن  التساؤل  فتزايد  وهيبل، 

العالم.  هذا  يف  الفرد  أمام  املتاحة  والفرص  االنسانية 

االزمة  أوانها"  غير  يف  "تأمالت  كتابه  يف  نيتشه  ويعكس 
للعالم  املتشائم  نقده  يظهر  كما  احلضارة،  وانهيار  الفكرية 
ألحد"،  وال  للجميع  كتاب  زرادشت.  حتدث  "هكذا  كتابه  يف 
فيه،  النظر  إعادة  إلى  ودعا  السائد  القيم  نسق  خلخل  حيث 
األعلى   االنسان  هو  فقط   ــارق"  "اخل اإلنسان  أن  إلى  وأشــار 
فرصة  وإتاحة  العالم  تغيير  بإمكانه   الذي  هو  جميعا،  منا 
هذا  أن  "إال   : بقوله  ويستدرك  جمعاء،  البشرية  أمام  التطور 
التراجيديا  "مولد  االخر  كتابه  ويف  بعد".  يخلق  لم  االنسان 
مرتبط  الــفــن  تــطــور  أن  نيتشه  يــؤكــد  املوسيقى"  روح  مــن 
احلكمة  إله  أبوللو  إلى  )نسبة  األبوللينية  النزعتني  بظهور 
اخلصوبة  إله  إلى  )نسبة  والديونيسية  والشعراإلغريقي( 
الديونيسية  باخللجات  املليء  فالعالم  اإلغريقي(،  واخلمر 
الــذات  حيث  صــاخــب،  ــادر  ه عالم  هــو  الغيبية  الــقــوى  ذات 
يعتبره  ــا  م ــذا  وهـ الــــذات،  نــســيــان  يف  لتختفي  تــتــصــاعــد 
اإلنسان  يستثار  حيث  للوجود،  األســاســي  الشرط  نيتشه 
املتوترة  العالقة  ففي  الرمزية،  قدراته  وتصعيد  لتطوير 
واالعتدال  الظاهر  على  املبني  العالم  هذا  ويف  باالبوللينية 
إلى  املــدمــرة  الديونيسية  الطاقة  تتحول  بالفن  ــاط  واحمل

خالقة. مجاالت 

  التحول

1                     
هذا  مستهل  يف  لي  وقع  ما  جميل        
ــط على  ــزل وح الــصــبــاح، شــعــور رائـــع ن
ذو  أنــيــق،  كعصفور  حــط  قلبي،  أســـوار 
وأسمى  أفضل  بلحنه  يغري  عذب  صوت 
وليس  سعادة  ليس  به  أشعر  ما  احلواس، 
حزنًا، فما أحسسته أسمى من أن يوصف 
شعور  أي  يقدر  ال  كلمتني،  او  كلمة  يف 
لدرجة  سعيد  أنني  لنقل  يحتويه،  أن 
حزني  يكاد  مبقدار  حزين  او  حزينة، 

يوازي سعادتي.
املنجمي ما يحس به  أيها  أتعرف         
املــرآة،  أمــام  يقف  عندما  اإلنسان  قلب 
حني يجد نفسه فجأة ودون سبب مقنع 
أمام إنعكاس وصورته، فهو ال يبحث عن 
هو  ــاذا،  ومل كيف  يعرف  ال  محدد،  شــيء 
واقف أمام نفسه، يتأمل شخصًا يقابله، 

السنوات،  خلفته  أثر  عن  يبحث  ال  فهو 
هو  صورته،  يف  اجلمال  مكامن  عن  وال 
املرآة ألنه لم يجد حال  أمام  فقط يقف 
شعوره،  يفسر  أن  يقدر  ال  ملعضلته،  اخر 
شنقا،  اإلعدام  ينتظر  كمن  األمر  يبدو 
وينتظر  املعدودة،  الدقائق  يترقب  وهو 
املشنقة،  حبل  عنقه  ــول  ح يلفوا  أن 
يفقد  الكرسي،  قدميه  عن  فيزيحوا 
التوازن ويغادر احلياة، أتعلم ما يفكر فيه 
خالل تلك اللحظات التي ينتظر فيها أن 
ملخص  فيها  يسترجع  أنه  أظن  يعدم، 
وجــوده  يستوعب  بــدأ  أن  منذ  حياته، 
عن  تفصله  الــتــي  اللحظة  تلك  حتى 
املوت، صحيح أنني لم اعش تلك اللحظة 
هذا  أن  متأكد  لكنني  املوقف  ذلــك  وال 
باإلعدام  علي  حكموا  إن  به  سأقوم  ما 
شنقًا، سأفكر يف موجز ال يتعدى دقيقة 
حلياتي، وساتذكر كل األشياء التي قمت 
تستحق  ال  احلياة  أن  يبدو  بقناعة؛  بها 
واألحاسيس،  املشاعر  اجلهد،  من  الكثير 
التي  القمة  لتلك  ترقى  أن  لها  وكيف 
مليًا،  نفكر  عندما  خصوصًا  بها،  حتضى 
ونشعر أنه ميكننا أن نلخص كل ما قمنا 

واحــدة،  دقيقة  يف  العيش  أجــل  من  به 
وأن مطلبنا الوحيد يف احلياة هو البقاء 
بأشياء  نقوم  أن  أيضًا  وميكننا  واخللود،  
العيش، واإلحساس باخللود،  متنعنا من 
أن  ميكنه  ما  حلظة  يف  منا  ــد  واح فكل 
يختار اإلنتحار سواء شنقا أو بشرب سم 
أو القفز من أعلى قمة جبل، وأعترف أن 
إختيار اإلنتحار شنقًا هي أفضل وسيلة، 
فهي حتتاج إلى إستعداد والقيام بكل ما 
يلزم، وسيلة تستحق ألنها ُتشعرك بأنك 
إلجناز  بجد  وتعمل  مفيد،  بشيء  تقوم 
الواجب  والنهائية،  األخــيــرة  مهمتك 

الذي ينتهي بدون تقييم.
حكم  شخص  مكان  ُنوضع  عندما      
ال  الــوضــعــيــة  ــذه  وهـ بـــاإلعـــدام،  عليه 
يخشى  ومــن  يفكر،  مــن  إال  بها  يرضى 
سعداء  لسنا  أننا  صحيح  الطغاة،  أفكاره 
مبا لسعادة من معاني مختلفة ومتنوعة، 

حياتنا  عن  نتنازل  أن  ميكننا  ال  وكذلك 
موضع  يف  أنفسنا  ونضع  نفكر  أن  مبجرد 

من حكم عليه باإلعدام.
       إن ما شعرت به هو شعور اإلنسان 
احلي باخيه الذي يقترب وبشكل رسمي 
ما  اآلن  استوعبت  أنك  يبدو  املــوت،  من 
نرى  فعندما  املنجمي،  أيها  بــه  أحــس 
املوت  من  ــى  أدن او  قوسني  قــاب  شخصًا 
وأسعد  واقـــدس  بأسمى  نشعر  حينها 
يعتصر  املوت  رؤية  مبجرد  ف  إحساس، 
قلبنا إحساس احلياة وقيمتها، نشد على 
اياد األحياء، قد نقبلها كما نفعل عندما 
نحس  إنسان  أو  نحترمه،  شخص  نلتقي 
من  القريب  جتاه  احلي  إحساس  جتاهه 

املوت. 
2                   

أحسسته  وما  اليوم  لي  وقع  ما  إن       
عندما  غريغور  سامسا  به  شعر  ما  هو 
حشرة  الــى  حتــول  أنــه  ووجــد  استيقظ 
عمالقة، شعوره يشبه شعوري اآلن لكن 
أنني  شعرت  فأنا  لسامسا،  وقع  ما  عكس 
إنسان،  الى  عمالقة  حشرة  من  حتولت 

حتول  ليس  لــي  حــدث  ــذي  ال والتحول 
املظهر بل اجلوهر، تغير داخلي، واال فإن 
ما وقع سيثير انتباه اجلميع، مثلما حدث 
جميل  شيء  فعال  وإنه  سامسا،  لغريغور 
قد  شعوره  ويجد  اإلنسان  يستقيظ  أن 
احساس  إلــى  احلشرة  شعور  من  حتــول 
اإلنسان، أن تخترق قلبه نسمات الربيع، 
الصيف  لــيــالــي  يف  الــعــشــاق  وهــمــســات 
الطويلة، وما أجمل ما يحس به اإلنسان، 
أيها  ولتعلم  راق،  أمر  أيضًا  وما يفكر فيه 
املنجمي أن فكرة التحول من احلشرة الى 
اإلنسان يشبه حتويل احلجر إلى معدن 

ثمني.
      ليس سامسا سوى مثال للتحول، ولم 
أو  تكن هناك قوة قاهرة جعلته يتحول 
لنقل مسخ، وكل ما وقع لتلك الشخصية 
الرئيسية يف رواية التحول لفرانز كافكا 
كان طبيعي جدًا، وعادي، حتى أنه ميكن 
أصابه،  مبا  تصاب  قد  أنك  جتزم  أن  لك 
حال  مثل  تكن  لم  املنجمي  أنــا  وحالي 

غريغوز سامسا. 
    واآلن فأنا كذلك حتولت من إنسان 
داخــلــي،  الــتــحــول  أن  اال  ــرة،  ــش ح الـــى 
والسبب خارجي، ومما ال شك فيه فإننا 
هذا  على  ونفكر  أناس  أننا  نحس  عندما 
النحو، ونريد أن نعيش على هذا املنوال، 
ولكن  داخلك،  يف  شيء  يتحول  أن  البد 
مبجرد أن نخطو الى اخلارج ونعبر عتبة 
أجسادنا  من  خرجنا  أننا  جند  الباب، 
حشرة  بدن  خنفساء،  جسد  يف  ودخلنا 
غير مرغوب يف رؤيتها، فبمجرد لقاءها 
ــراف  األطـ وتــتــفــاعــل  الــنــفــس،  تشمئز 
الركل واللطم، وقد يصل  تلقائيا، فيبدأ 
والغاز  العصي  استعمال  إلــى  الفعل   رد 

وحتى الرصاص.
مجرد  سامسا  غريغور  يكن  لم          
بل  عمالقة،  حشرة  الــى  حتــول  إنسان 
عمله،  يف  متفان  إنسان  أسرة،  عائل  كان 
أقرب  جعل  له  حدث  ما  ولكن  منضبط، 
الناس إليه يتمنون التخلص منه، وهذا 
ما يحدث لإلنسان عندما حتول مظهره 
العيون  يف  الداخلي  او  اخلارجي  ســواء 
واملثير  ــزن  احمل حــشــرة،  الــى  النفوس  او 
يتحول  عــنــدمــا  هــو  فــعــال  لــالشــمــئــزاز 
أو  وبــإصــرار،  عمدًا  حشرة  الى  اإلنسان 
دنيوية،  نظرة  اإلنسان  الى  ُينظر  حني 
معاملة  وأفكاره  وجــوده،  بسبب  ويتلقى 
عندما  الصرصور  يتلقاه  ما  جدًا،  سيئة 
يصادفه اإلنسان، اعذرني أيها املنجمي، 
ال أريد أن تفهم من ما تقرأ سوى ما أكتب، 
ال تبتعد كثيرًا يف وصف أبسط األفكار، 
مما  أكثر  نفسي  أحسب  يوما  كنت  فما 
ــا ابــتــعــدت عــن مــا يــجــول يف  أكــتــب، وم

خاطري وما أرى صوب عيني.

حسن أيت اعمر

يوميات عامل منجمي 
أتثري الفلسفة عىل االدب 

أملانيا منوذجا
لعريف عادل
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)العامل  هبلول  بومساحة  الرفيق  عاد  ابلجديدة،  غنية  تجربة  بعد 
املقاومة والتضامن مع  الفوسفاطي( إىل وجدة حامال كعادته مشعل 
نساء  مضهنا  من  السيايس،  واالستبداد  الرأمسال  ضحااي  مختلف 

ورجال النظافة.
الرفيق بومساحة يف  الدميقراطي استضافة  الهنج  وقد قررت جريدة 
العدد٫  هذا  يف  بومساحة  الرفيق  استضافة  ومبناسبة    .404 عددها 
العامل  مسار  حول  عسال   السالم  عبد  الرفيق  هشادة  من  جزء  نقدم 

بومسحة، عىل أن يمت نرشها كاملة مستقبال نظرا ألهميهتا. 
المثانينات  هناية  يف  الجديدة  مبدينة  بومساحة  هبلول  ...الرفيق   "
هو  كان  حيث  دش،  ك  صفوف  يف  بداية  تعارفنا  املايض،  القرن  من 
النقابة  يف  مناضال  أان  وكنت  للفوسفاط،  الوطنية  النقابة  يف  مناضال 
فرع  داخل  من  أكرث  الرفاقية  عالقتنا  توطدت  مث  للتعلمي،  الوطنية 
سنة  أتسيسه  منذ  ابلجديدة  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية 
الهنج  بصفوف  ابلتحاقه  حمميية  أكرث  بشكل  عالقتنا  وتعززت   ،1991

ابلجديدة. الدميقراطي 
وحامل  العاملة،  للطبقة  مخلص  عامل  هبلول،  بومساحة  الرفيق 
الوطنية  النقابة  يف  موقعه  من  ومعها  وسطها  يناضل  ظل  لهمومها، 
يناضل  ومازال،  وظل،  املعاش،  عىل  أحيل  أن  إىل  الفوسفاط  لعمال 
من أجل حقوقها ومكتسباهتا من موقعه يف الجمعية املغربية لحقوق 
يف  موقعه  من  وطموحاهتا  لفكرها  حامال  ــازال،  وم وظــل،  اإلنسان، 

صفوف الهنج الدميقراطي... 
يف  كلها  تجمتع  قلما  انذرة  بخصال  بومساحة  هبلول  الرفيق  يمتزي 
وأتن  بعمق  محاوره  إىل  يسمتع  مصوت،  مناضل  فهو  واحد،  مناضل 
واستساغة، ال يتكلم كثريا بقدر ما ينصت كثريا، وال يترسع يف إصدار 
ومسلكياته  ترصفاته  تحكم  وال  برسعة،  ينفعل  وال  واملواقف،  األحكام 
ردود األفعال املتشنجة أواالنتقامية أواملهتورة، يناقش هبدوء واتزان، 
واملواقف  اآلراء  يحرتم  تعصب،  دون  رأيه  عن  يعرب  وعمق،  برتو  يحلل 

املختلفة...."

"التسيري  سياسة  ظهرت  ظــروف  أي  يف              
املفوض"؟

ثمانينيات  بداية  يف  املفوض  التسيير  سياسة  ظهرت   -
تدبير  مــن  الــدولــة  انــســحــاب   نتيجة   ، العشرين  الــقــرن 
امليزانية  نــفــقــات  تخفيض  الــعــمــومــيــة،مبــبــرر  ــات  ــدم اخل
احلضري  والنقل  الــســيــارة  الــطــرق  مجال  العامة،خاصة 
النفايات.وهذا  وجمع  والتطهير  والكهرباء  املــاء  وتوزيع 
خــارج  السياسية   السلطة  ــرف  ط مــن  فــرضــه  مت  النمط 
القانون ، إي إنه ليس اختيارا تقنيا بل هو اختيارا سياسي.
يف  بـــدأ  ــوض  ــف امل الــتــدبــيــر  مــفــهــوم  إن  احلــقــيــقــيــة  يف   
املغربية   املجموعة  بني   1997 سنة  وبالضبط  التسعينيات 
الفرنسية  ليديك  وشركة  السابقة  البيضاء  الدار  ملدينة 
السائل  والتطهير  والكهرباء  ــاء  امل تــوزيــع  مرفق  لتدبير 
املاء  توزيع  شركة  مسؤولية  حتت  عقود  لتسعة  ظل  بعدما 
أخرى  مدن   يف  مفوض  تدبير  عقود  لتتبع   ،SMD والكهرباء 

... وغيرها  وطنجة  وسال  بالرباط 

        ما هي تداعيات "التسيري املفوض" عىل واقع 
الرشكات  يف  والعاملن  عامة  الشعبية  الجماهري 

خاصة؟ املستفيدة 

أشكال  مــن  ــر  آخ املــفــوض،شــكــل  التسيير  شــركــات  تعد 
الرأسمال   لوبيات  طرف  من  العاملة  الطبقة  دماء  امتصاص 
ترسانته  عبر  أســس  الــذي  القائم  النظام  لــدى  احملصنة 
من  يدعم  الذي  الشركات  من  النوع  هذا  لتناسل  القانونية 
الكبيرة  للخدمة  نظرا  الشركات  هذه  سافر  وبشكل  خالله 
القار… الشغل   يف  املقدس  احلــق  لضرب  له  تسديها  التي 
بسبب  واملالي  النفسي  استقرارهم  زعزعة  يف  لهم  وتتسبب 
التخلي  أو  تأخيرها   أو  الشهرية،  أجــورهــم  صــرف  عــدم 
ومستخدمني،يتلقون  عمال  وهناك   . حق  وجه  بدون  عنهم 
عمل  مبــدد  املــوســمــي،  العمل  باعتماد  الهزيلة  أجــورهــم 
رحمة  حتــت  نــهــارا.  أو  ليال  ســاعــة.   12 إلــى  تصل  يومية 
الشركات  من  غيرها  و  املناولة  و  املفوض  التدبير  شركات 
وتختفي..لتعود  بعينيها  صفقات  أجــل  من  حتــدث  التي 
وهويات  بأسماء  أخــرى،   صفقات  عن  اإلعــالن  مع  للظهور 
السابقني،  عمالها  من  التخلص  وراءها  من  تهدف  جديدة.. 
عمال  مع  مؤقتا  والتعاقد  والتشرد،   للفقر  عرضة  ورميهم 
اجلهة  مــن  وتــثــمــني  بتزكية  جـــدد(..وهـــكـــذا..  )ضــحــايــا 

لها. املفوضة 
املخططات  ضمن  املفوض"،  التدبير  "سياسة  إطــار  ويف 
مكتسبات  من  املزيد  على  اإلجهاز  تستهدف  التي  الطبقية 
احليوية  القطاعات  كل  تفويض  مت  الشعبية،  اجلماهير 
العديد  حــرمــان  ــى  إل أدى  األجــنــبــيــة.  للشركات  الــعــامــة 
والرفع  االجتماعي  الــربــط  يف  حقهم  مــن  املــواطــنــني  مــن  

مباشر   بشكل  سواء  الكهرباء،  و  املاء  فواتير  يف  الهستيري 
ما  وهو  االجتماعي  الشطر  تقليص  عبر  أو  مباشر  غير  أو 

للسكان. أصال  الضعيفة  الشرائية  القدرة  ضرب  إلى  أدى 

كيف ترى البديل لمضان الخدمات االجمتاعية          
وكهرابء...؟ وماء   ، ونقل  نظافة،  من  الجيدة 

املدن  من  كثير  يف  فشله  أثبت  املفوض  التسيير  فشل  إن 

بامللموس  ليفضح  وتطوان،  وطنجة  البيضاء  كالدار  املغربية 
الليبرالية  دعاة  طرف  من  لها  الترويج  مت  التي  املسلمات  كل 
مببرر  العمومي  التدبير  مع  باملقارنة  وفعاليته  املتوحشة 

العمومي. املرفق  يف  الشفافية  وانعدام  الرشوة  تفشي 
خاضتها  الـــذي  الــتــجــارب  عــلــى  االســتــنــاد  يــجــب  لــهــذا 
العمومي  للتسيير  العودة  يف  العاملية  العواصم  من  مجموعة 
وذلك  خيراتنا   متتص  التي  الشركات  هذه  من  بالتخلص   ،

: من خالل 
طرف  مــن  تسييرها  يتم  اجتماعية  خــدمــات  توفير 
حتترم  حلول  وطــرح   . شعبية  رقابة  حتت  وتكون  العمال 
املرافق  تدبير  يف  العاملية  التجارب  من  واالستفادة  البيئة، 
رقابة  حتت  عمومي  بتسيير  القطاع  هيكلة  وإعادة  العامة، 
املستهلكني  و  العاملني  متثل  تسيير  مجالس  خالل  من  شعبية 
صراع  وخوض  العالم.  يف  الناجحة  التجارب  من  واالستفادة 
اخلوصصة  متجد  التي  املفاهيم  ضد  ومستمر  قوي  فكري 
ذات  خيارات  وطــرح  االشتراكي،  املشروع  جتديد  أجل  من 

املــواطــنــني  تعبئة  ــل  أج مــن  والــنــضــال   ، تــقــدمــي  مــضــمــون 
وتعبئة   ، واملتواطئني  املفسدين  محاسبة  أجل  من  للضغط 
يخوضها  التي  النضاالت  كافة  جانب  إلى  والوقوف  الشارع 
املواطنون من أجل حقهم يف جميع اخلدمات من ماء وكهرباء 
متمحورعلى  اقتصاد  بناء  يف  يكمن  .والبديل  ونقل  ونظافة 
ومتطلبات  حلاجيات  االستجابة  أولوياته  من  تكون  الذات 
الدول  مع  للند  الند  سياسة  وفــرض  الشعبية،  اجلماهير 
لشروطها  اإلذعان  ورفض  التجاري،  التعامل  يف  اإلمبريالية 

ببساطة  متلكه  احلالية  للدولة  ميكن  ال  وهالا   ، املجحفة 
سلطتها. وحماية  حمايتها  يف  لالمبريالية  مدينة  ألنها 

التسيري   " ــات  رشك لعمال  كلمة  لــك  هــل          
والجمعوية؟ والسياسية  النقابية  وللقوى  املفوض" 

لفضح  واجلمعوية  والسياسية  النقابية  القوى  دعــوة 
القطاع  أن  بحجة  العمومية  املرافق  خوصصة  دعاة  أكاذيب 
ويجلب  الكلفة  تخفيض  و  بالتنافسية  ويسمح  فعال  اخلاص 
خدمات  من  االستفادة  أجل  من  والنضال   . االستثمارات 
واخلــدمــة  اجلماعية  للقيم  االعــتــبــار  ورد   ، اجتماعية 
املفوض  التدبير   شركات   وعمال  عامالت  ودعوة  العمومية، 
وتقوية  تأهيل  يف  للمساهمة  النقابي  العمل  يف  االنخراط 
االستغالل  على   القضاء  أجل  من  العاملة  الطبقة  حركة 

املجتمع. وحترر  وحتررها 
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الدولية  املالية  املؤسسات  إلرادة  اإلذعان  يعتبر 
النظام  خصائص  احد  األجنبي  الرأسمال  وإلرادة 
انها  ليبان.  اكس  صفقة  منذ  وذلك  ببالدنا  القائم 
واستمرار  بقاءه  تضمن  والتي  االساسية  مهمته 
ــراف. كل  ــ ــذه االط ــرف ه ــاد مــن ط ــن الــدعــم واإلس
لتلك  خاضعة  العاملي  الصعيد  على  التبعية  أنظمة 
اإلرادة. لكن اجلديد هو يف ظل االزمة االقتصادية 
األجنبي  االستثمار  استجالب  أصبح  املتفاقمة 
املأزوم.يقتضي املزيد من اإلذعان واملنافسة الشديدة على  الراسمال األجنبي  استقبال  من سيربح 

ال  ــراءات  إج على  الدولة  أقدمت  اإلطــار  هذا  يف 
أهم  سرد  وميكننا  هذه  اإلذعان  سياسة  عن  احلاالت.تخرج 

مباشر  لطلب  تلبية  الصيفي  التوقيت  إقــرار  رونو نيسان.•  املركزية ملجموعة  لإلدارة 

املسمى   – ــراب  اإلضـ ــرمي  جت قــانــون  مــشــروع    •
- وهو املشروع الذي  تلطيفا قانون تنظيم اإلضراب 
تشتيت  حتاول  وهي  فرضه  اجل  من  احلكومة  النقابي من اجل تسهيل متريره.تناور  الصف 

قطاع  عــن  للتخلي  الــهــادف   17-51 قــانــون  األجنبي.•    لالستثمار  وفتحه  التعليم 

•    نفس الوضع يتم الترميز له يف قطاع الصحة.
•    املشروع التنموي البديل والذي بدأت تتضح 
معامله على األرض وقد وضحت اخلطابات الرسمية 
الرأسمالي  للتغلغل  املجال  فتح  تريد  انها  األخيرة 
األجنبي حتت مسمى النجاعة والكفاءة والتي على 
من  الطاقة  إلنتاج  مازن  مؤسسة  يف  فشلت  يبدو  الدراهم.ما  ماليير  وتبخرت  الشمس 

وهذا  باملغرب  الرسمية  العطل  ايام  تقليص      •
ما  وعلى  األجانب  للمستثمرين  قدميا  مطلبا  كان 
تخطئها  ال  إشارة  يعتبر  الشباب  عيد  إلغاء  العني.يبدو 

التبعية  أنظمة  طرف  من  محمومة  منافسة  إنها 
هناك  وطبعا  األجنبي  الرأسمال  إلرادة  للرضوخ 
بنك  من  الدولية  املؤسسات  إلرادة  التام  الرضوخ 
دولي وصندوق نقد دولي. ويف هذا اإلطار استطاعت 
هذه املؤسسات ان تفرض استقاللية مؤسسة البنك 
الدول  من  وهناك  التشريعية  املؤسسة  عن  املركزي 
املغرب  أدرج هذا األمر يف دستور بالده بينما يف  من 
يعتبر  املــركــزي  البنك  ــي  ووال املــركــزي  البنك  فــان 
يحتاج  وال  الواقع  األمر  وبضرورة  واقعيا  مستقال 
بنك  والي  اصبح  لقد  الدستور.  يف  ذلك  تضمني  الى 
تخطط  ما  عن  املعبر  الرسمي  الناطق  هو  املغرب 
هو  انه  السياسي.  القرار  يف  املتحكمة  الدوائر  له 
احلكومي  الفريق  تشكيل  حتمالت  دفتر  يضع  من 
كبار  كموظفني  العام  الشأن  تدبير  فريق  باعتباره 
بنموسى  جلنة  تضع  وقد  عليهم  ميلى  ما  يطبقون 
املقبل.  الفريق احلكومي  خالصاتها يف على مكاتب 

يشكل  يكاد  االجانب  السادة  إلرادة  غريزة من غرائز دولة االستقالل الشكلي.فــاإلذعــان 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

أرقام و دالالت:حقائق تكشف الطبيعة املتوحشة للرأمسالية

نظام  الرأسمالية  أن  مقولة  رددنا  لطاملا 
غير صالح للبشرية. و على عكس ما حتاول 
اآللة الدعائية الغربية من أنه داخل النظام 
الرأسمالي يسود الرخاء و التمتع باحلقوق 
الواقع  املستويات، فإن  األساسية على كافة 
تبييض  حتاول  التي  االدعــاءات  هذه  يفنذ 
وجه هذا النظام الذي يقوم على االستغالل 
و تأثيره السلبي على حياة الفرد و املجتمع. 
و حيث أن أمريكا هي قطب هذا النظام الغير 
صالح للبشرية، نسوق يف هذا املقال املستوى 
عن  بــاحــثــون  بها  ــام  ق علمية  ــة  دراسـ مــن 
احلروب  إلى  العالم  قادت  التي  الدولة  هذه 
خلدمة األقلية البرجوازية املتنفذة.واملآسي والدمار واغتصاب األراضي و الثروات 

- بالنسبة للطبقة العاملة.
العمل،    خــالل  عامل  ماليني   5 إصابة   -
الدائمة.000 150 منهم يعانون من العيوب والعاهات 

 1400-  عامل ميوتون يف مكان عملهم.

األوان  قبل  ميــوت  عــامــل   100  -000
بظروف  املرتبطة  املهنية  لأمراض  العمل.نتيجة 

 000- 900  طفل يعملون كعمال زراعيني 
عامالت  أو  املالبس  غسل  يف  أو  غواصني  أو 
انتهاك صارخ لقوانني منع تشغيل  بيوت يف 
بني 7 و 12 سنة.األطفال، علما أن هؤالء تتراوح أعمارهم /ن 

2 -مجتمعيا.
سوء  من  يعانون  طفل    4   500  000 التغذية.- 

أو  األيتام  دور  يف  يعيش  طفل  مليون   -
أبناء  من  معظمهم  اإلصالحية،  السجون 

الكادحني و الفقراء و املعطلني.

12 مليون شخص معطلون  و   7 -  ما بني 
ألن  الرقم  يف  تفاوت  هناك  و  العمل،  عن 
ساعات  وفق  أجرهم  يتقاضون  األمريكيني 

العمل و حسب املردودية و اإلنتاجية.

لــديــهــم وظــائــف  ــني شــخــص  ــالي - 6 م
مؤقتة. 

لفترات  يعملون  شخص  مليون   15   -
محددة األجل و بدون حماية اجتماعية. 

على  يتوفرون  ال  شخص  مليون   40  -  
تأمني صحي أو تغطية مرضية حرجة. 

-  5،1 مليون شخص يوجد يف السجون، 
 1980 و قد زاد عددهم بنسبة ٪200 منذ 
أفريقية  أصــول  من  األمريكيون  يواجه  و 
بنسبة  البيض  من  أطول  بالسجن  أحكاما 

.10٪

-  15000 شخص يعانون من مرض السل 
)داء الفقراء(. 

000 4 شخص ميوتون بسبب اللحوم    -
واملـــواد  الــتــلــوث  بسبب   60000 و  املــلــوثــة 

السامة يف البيئة و املاء و الطعام. 

لالغتصاب  تتعرض  امــرأة   700  000   -  
)واحدة يف كل 45 ثانية(.. 

-  يولد 126000 طفل يعانون من إعاقات 
كبيرة، و ُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نقص 
الرعاية قبل الوالدة وسوء التغذية و إدمان 

األم على املخدرات. 

كل  من  واحــد  )أي  شخص  مليون   37   -  
االكتئاب  أدوية ضد  يتناولون  أمريكيني(   6
طائلة  )أربــاح  النفسية  األمــراض  ومختلف 

لشركات األدوية(. 

املخدرات  يتعاطون  شخص  مليون   66 )بكل أصنافها...(.- 

وُيقتل  ينتحرون  أمريكي   27  000  -
جــرحــى  يــســقــطــون   85000 و   23000
بينهم  من   38000 منهم  ميوت  و  بالرصاص 

2600 طفل. 

مختلفة  جــرائــم  ضحية  مليون   13  -
)سرقات ونصب و هجمات و اغتصاب وسطو 

مسلح و حرق عمد.( 

النظام  طبيعة  إلى  ُتعزى  ــام  األرق هذه 
انتهجته  الــذي  االجتماعي  و  االقتصادي 
رغم  والتي  املتعاقبة  األمريكية  اإلدارات 
إال  االنتخابية،  وتسمياتها  ألوانها  اختالف 
أنها وفية للسياسات النيوليبرالية املتوحشة 
التي  البرجوازية  األقلية  استبداد  تكرس  و 
انعكس جشعها على باقي الدول و األنظمة 
التي تدور يف فلكها اجلهني. فوفقا لدراسة 
سنوات   8 قبل  أمريكيان  مؤرخان  أجراها 
من   1٪ الــقــدميــة  رومـــا  يف  كــانــت  إذا  فــإنــه 
ثروة  من   16٪ على  تسيطر  كانت  املداخل 
املداخل  أصحاب  من  اآلن   1٪ فإن  املجتمع، 

 usa يسيطرون على نصف الثروة يف

الدراسات  و  األرقام  فهذه  فقط  لإلشارة 
أن  يعني  ما  كورونا،  وباء  ظهور  قبل  ظهرت 
خصوصا  تفاقمت،  تكون  قد  األرقــام  بعض 
البطالة و فقدان الشغل  فيما يتعلق بنسب 
و  ــه.  ب اإلصــابــة  و  الــوبــاء  بسبب  الــوفــاة  و 
يكفي أن نلتفت إلى أن أمريكا تتصدر أعلى 
وتليها  عامليا  والــوفــيــات  اإلصــابــات  نسبة 
البرازيل التي يحكمها حليف أمريكا جايير 

بولسورانو. 

.us way of life :املصدر و بتصرف

الدولة املغربية واإلذعان إلرادة 
الرأمسال األجنيب

مبناسبة  يوم األرض٫ الحزب الشيوعي الفلسطين:

أولوية األولوايت هو الوحدة الوطنية تحت راية املقاومة بكل أشكالها
مصطفى خياطي

الشيوعي  ــزب  احل عن  ــادر  ص بيان  من 
اخلامسة  الذكرى  مبناسبة   الفلسطيني 

واألربعني ليوم األرض.

احلزب  يف  إننا  شعبنا  جماهير  .... يــا 
درب  أن  منا  إميانًا  الفلسطيني  الشيوعي 
الثائرين بعيد  ونهج  التحرير طويل األمد 
ال  راســخ  وامياننا  يصفون،  عما  البعد  كل 
قادر  التحدي"  "شعب  شعبنا  إرادة  أن  يلني 
ومخططاتهم،  املرحلة  جتار  كل  كنس  على 
هذا الشعب الذي أبهر العالم بقدرته على 
أصناف  أعــتــى  حتــت  والــصــمــود  التصدي 
مللمة  على  اليوم  القادر  هو  والقمع،  القهر 
وقــادر  والــســالح،  االرادة  وتوحيد  ــراح  اجل
على اجتراح املعجزات بوجه كل مخططات 
التصفية ومروجيها، وشعبنا يعلم أن أولوية 
راية  حتت  الوطنية  الوحدة  هو  األولويات 
املقاومة بكل أشكالها هذه الراية الذي أثبت 
التاريخ أنها وحدها القادرة على املواجهة.

 جماهير شعبنا إننا يف احلزب الشيوعي 
الــذكــرى  هــذه  يف  نــؤكــد  إذ  الفلسطيني 
متسكنا بعهد الشهداء واألسرى الذين روت 
فإننا  فلسطني،  أرض  وعذاباتهم  دمائهم 
فصائل  الفلسطيني  شعبنا  شرفاء  ندعو 
للعمل  شريف  نفس  وكل  وأحزاب  وحركات 
موحدة  وطنية  مقاومة  جبهة  إنشاء  على 
يف فلسطني كل فلسطني حتت راية النضال 
باملنطقة  وأدواتــه  ومخططاته  احملتل  ضد 

بوصلة  تعيد  ثورية  استراتيجية  ضمن 
الوجود  صــراع  احلقيقي  لوجهها  الصراع 

على هذه األرض.

املجد واخللود للشهداء

احلريه لأسرى

ــر األرض  ــري ــورة  حــتــى حت ــثـ لـ وإنـــهـــا 
واإلنسان .

مصطفى خياطي


