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افتتاحية: من أجل وحدة كل الكادحين في وجه عدوهم الطبقي
يؤدي الوضع السياسي يف الصحراء ، بفعل تضمنها 
منطقة متنازع عليها، إىل ظهور أفكار و مواقف تضر 
حقوقها  أجل  من  العاملة  الطبقة  بنضال  كثريا 
به  وتنحو  واالستغالل  الرأمساليني  ضد  وكفاحها 

اجتاها رجعيا.
جيهد أنصار تقرير املصري يف منطقة الصحراء للتأكيد 
موحدين  يكونوا  أن  جيب  الصحراويني  أن  على 
)شعب واحد (  وتأجيل كل القضايا األخرى حتى 

إجناز املهمة الرئيسية وهي تقرير املصري.
بينما يؤكد أنصار النظام املغربي على أن األولوية 
وبالتالي  الرتابية  الوحدة  استكمال  هي  احلالية 
ضرورة االصطفاف وراء امللكية وفق منطوق »اإلمجاع 

الوطين« القديم منذ سبعينيات القرن العشرين.
املوقفني يف غض الطرف عن  احلرب  يشرتك كال 
عريض  جزء  ينفي  حبيث،  واحلادة  اليومية  الطبقية 
يف  طبقي  صراع  وجود  املصري  تقرير  أنصار  من  
معسكرهم مؤكدين على وحدة الصحراويني، وهي 
البورجوازية  القومية  احلركات  لكل  خاصة  مسة 

والشعبوية اليت تدعي متثيل الشعب كله، الذي جيب 
وجه  سيقسمه يف  ما  كل  وتفادي  موحدا  يكون  أن 
املضطهد األجنيب وأيضا كل ما مييز بني الربوليتاريني 
والبورجوازيني يف مسريتهم حنو االستقالل املنشود.

نفس  املغربي  النظام  يستعمل  املقابلة  اجلهة  ويف 
احلجة لقمع كل معارضة وكل احتجاج شعيب وكل 
طرح يناصر كفاح الطبقة العاملة ومطالب الفقراء 

املعدمني مبربر أولوية استكمال الوحدة الرتابية.
إن الطرحني املعلنني أعاله، مضران بالنضال العمالي 
والشعيب ووحدة الكادحني، فهما يقيمان جدار فصل 
كبري بني كادحي الصحراء  وباقي كادحي املغرب، 
و يكرس النزعات القبلية والعنصرية املوروثة عن 
االستعمارية  واحلقبة  الرأمسالية  قبل  ما  التجزئة 
سبعينيات  يف  املدمرة  باحلرب  انتهاء  البغيضة 
ومثانينيات القرن العشرين اليت كان الفقراء  حطبها.
ينتج عن طمس احلرب الطبقية عن قصد أو على 
للطبقة  سياسي  وتوظيف  استعمال  تأجيلها،  األقل 
الطبقية  مصاحلها  يف  تفرط  أن  جيب  اليت  العاملة 

الرأمساليني  لصاحل  القومية  األهداف  وحدة  مبربر 
والبريوقراطية اإلدارية والعسكرية املستفيدة يف كال 

املعسكرين.
إن الصراع بني الكادحني واملستثمرين، بني العمال 
وباقي  الصحراء  منطقة  ينتفي يف  لن  والرأمساليني، 
مناطق املغرب مبجرد ترداد عبارات اإلمجاع الوطين 

ضد العدو اخلارجي.
سيتسمر هذا الصراع رغم قمعه ونفيه، فهو صراع 
موضوعي مادي ناتج عن انقسام اجملتمع إىل طبقات 

مستثمرة وأخرى كادحة.
الدفاع  الثوري يف  املاركسي  اليسار  واجب  يتجلى 
دون  وجدت،  أينما  العاملة  الطبقة  مصاحل  عن 
ويعلن  االضطهاد،  أشكال  كل  عن  السكوت 
هاته  االضطهاد  أشكال  ضد  للنضاالت  مناصرته 
أو  اجتماعية  أو  اقتصادية  أو  سياسية  كانت  سواء 

قومية.
معا لبناء وحدة الطبقة العاملة يف كل املنطقة.
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تعرضت مدينة الداخلة ]538 جنوب 

مدينة العيون[ هلجمة رأمسالية حولتها 
الصيد  على  تعتمد  حبرية  مدينة  من 
لإلنتاج  رئيسي  مركز  إىل  البحري 
تتمركز  حيث  العصري،  الزراعي 

كربيات الضيعات الرأمسالية احلديثة.
الزراعة الرأمسالية: منو كبري

يوجد بالداخلة حوالي 700 هكتار من 
تنتج  اليت  )املغطاة(  املزروعة  األرض 
سنوياً،  الطماطم  من  طن  ألف   50

يف حني توجد خطط الستثمار 2000 
أجيال  ]موقع  للزراعة.  أخرى  هكتار 

بريس، 26/02/2013[.
حيث  هائال،  تطورا  القطاع  ويشهد 
الفالحية والصيد  تشري مصادر وزارة 
هكتار  جتهيز 646  مت  قد  أنه  البحري 
سنة  منتصف  يف  الفالحية  لألنشطة 
مستغلة   588 ضمنها  من   2009
داخل  تقع  األراضي  سابقا. وكل هذه 
فوق  متتد  كبرية  مسقية  مزرعة   11

حاليا،  1894 هكتار  إىل  مساحة تصل 
تقع مجيعها يف حميط 70 كلم من مدينة 

الداخلة. 
األنشطة  تطوير  الوزارة  وتعتزم 
خالل  الداخلة  مدينة  يف  الفالحية 
اخلطة  أن  حيث  القادمة،  السنوات 
اجلهوية للفالحة تتوقع ازدياد األراضي 
الزراعية ذات املنتوج املومسي من 450 
 2000 إىل  لتصل   2008 سنة  هكتار 

هكتار حبلول سنة 2020.
تتوقع اخلطة كذلك ازدياد إنتاج املزارع 
 2008 سنة  ألف طن   36 من  احملمية 
إىل 80 ألف طن سنة 2013 و160 ألف 
طن سنة 2020. وهذا اإلنتاج املتنامي 

سيخصص حصريا للتصدير. 
املزارع  يف  الفالحي  اإلنتاج  عرف 
املوجودة يف نواحي مدينة الداخلة منوا 
بالنسبة  املنتوج  تضاعف  فقد  هائال: 
ما   2800  % بنسبة  للخضراوات 

و2008-  2003-2002 موسم  بني 
تقرير  النزاع،  ]طماطم   .2009
 EMMAUS منظمة  عن  صادر 

.]STOCKHOLM
تستنزف هده الشركات املتخصصة يف 
املستهلكة للماء  التسويقية  الزراعات 
]طماطم، فواكه[ الفرشة املائية ملنطقة 
صحراوية تعاني شحا يف املاء الصاحل 
البحر  مياه  حتلية  وترفض  للشرب، 
بسبب تكلفتها العالية اليت ستخفض 

من معدالت رحبها.

الرأمسال  صاحل  يف  النمو 
الكبري

احمللي  سواء  الكبري  الرأمسال  حيتكر 
بشراكة  أو  امللكي  باهلولدينغ  املرتبط 
الزراعة  قطاع  األجنيب،  الرأمسال  مع 
الداخلة،  مدينة  مبحيط  العصرية 
حيث تقتسم شركتني كبريتني احلصة 

األعظم منه:
تينيغري  شركة  	•
]Péimétre TINGUIR[: مزرعة 
"سيجر"  امللكي  للهولدينغ  تابعة 
مدينة  من  كلم   50 بعد  على  تقع 
لتكسري   1989 سنة  أسست  الداخلة، 
الصيد  قطاع  على  املدينة  اعتماد 
وفاكهة  الطماطم  تعد  فقط.  البحري 
الشمام أهم منتوجاتها إضافة إىل املوز 

واألناناس واخليار.
شركة  تاورطة  شركة  	•
تأسست  وفرنسي،  مغربي  برأمسال 
كلم   11 بعد  على  توجد   ،2002 سنة 
مزرعتني  متتلك  الداخلة،  مدينة  من 
حتتوي  واحدة  الداخلة،  خليج  يف 
البيوت  داخل  احملمية  املزروعات  على 
الطماطم  )إلنتاج  البالستيكية 
للفالحة  وأخرى  الشمام(،  وفاكهة 
باخلصوص  تنبت  واليت  املكشوفة 
املنتجة  احليوانات  لتغذية  األعالف 
تقرير  النزاع،  ]طماطم  للحليب. 
 EMMAUS منظمة  عن  صادر 

.]STOCKHOLM
جتمع عمالي كبري

أعداد  املزارع  هذه  داخل  يتجمع 
املستقدمة  العاملة  اليد  من  ضخمة 
 2008 سنة  ففي  املناطق،  كل  من 
نواحي  يف  الفالحي  القطاع  وظف 
عامل   4000 حوالي  الداخلة  مدينة 
يف  أشهور   10 يدوم  بعقد  مومسي 
سنة  أما  دائم.  عامل  و200  السنة، 
إىل  العمال  عدد  ارتفع  فقد   2010
تقرير  النزاع،  ]طماطم  عامال.   6480
 EMMAUS منظمة  عن  صادر 

.]STOCKHOLM
الفرنسية  املغربية  الشركة  وتشغل 
"تاورطة" لوحدها 2900 عامل بينهم 
560 يف الداخلة. ]موقع أجيال بريس، 

.]26/02/2013
قمع احلقوق النقابية

يتلقى عمال هذه املزارع شتى صنوف 
يثري  ما  املعاملة،  وقساوة  االستغالل 
بالطرد  عادة  تنتهي  نقابية  فعل  ردود 

أو بالتحويل اجلماعي إىل مدن أخرى، 
وهذه مناذج من تعامل هذه الشركات 

"املواطنة" مع نضاالت العمال:
 Péimétre[ تنغري  مزرعة   -

 :]TINGUIR
وبعدها  زمالئهم  من   50 تعرض  إثر 
عمال  التحق  للطرد،  آخرون   40
للقطاع  الوطنية  اجلامعة  يف  املزرعة 
املغربي  لإلحتاد  التابعة  الفالحي 
للشغل، وهو ما واجهته الشركة باملزيد 
مبجموعات  بدءا  الطرد  إجراءات  من 
صغرية منذ 13 غشت 2010، إضافة إىل 
أخرى "ضغوطات  إجراءات تضييقية 
واستفزازات حيث أصبحت تسحب 
طرف  من  الوطنية  بطائقهم  منهم 
أجورهم  من  مع حرمانهم  املسؤولني، 

والتهديد بطردهم من السكن". 
إىل  العمال  اإلجراءات  هذه  دفعت 
أمام  احتجاجية  حركات  يف  الدخول 
الذهب  واد  بإقليم  بتنكري  الضيعات 
2010 من أجل إرجاع  24غشت  يوم 
إىل  إضافة  املطرودون،  العمال  مجيع 
وأداء  العمال  مناديب  دور  تفعيل 
واحرتام  للعمال  املستحقة  األجور 
مجيع  ورفع  للعمال  النقابي  االنتماء 
حوار  فتح  مع  عنهم  الضغوطات 
التابع  النقابي  املكتب  مع  جدي 
]"الضيعات  للشغل.  املغربي  لإلحتاد 
الفالحية امللكية بإقليم الداخلة تطرد 
موقع  تعسفي"،  بشكل  عامل   100

صحراء بريس، 13 -09 – 2010[.
نقل  إىل  ذلك  بعد  العمال  اضطر 
اعتصام  بفتح  املركز،  إىل  نضاهلم 
لألمالك  العامة  اإلدارة  أمام  مفتوح 
الفالحية بالدار البيضاء يوم 3 نوفمرب 
2011، انتهى بإعطاء وعد برد العمال 
]"عمال  عملهم.  إىل  املطرودين 
ينتزعون  بالداخلة  امللكية  الضيعات 
وعدا بتسوية وضعيتهم"، موقع لكم، 

.]2011 – 11- 05
)تابعة   2 مريشاج  ضيعة   -

مجاعة  سوبروفيل(  لشركة 
العركوب مدينة الداخلة:

تعرض جمموعة من العمال ملضايقات 
نتيجة عملهم النقابي كونهم مناضلون 
االحتاد  نقابة  يف  منخرطون  نقابيون 
املغربي للشغل، حيث جرى إبـالغهم 
بضيعات  للعمل  انتقال  بقرارات 
أخرى توجد بالقرب من مدينة أكادير 

ضدا على رغبتهم وإرادتهم.
هؤالء  باستبعاد  الشركة  إدارة  قامت 

نضاالت  الندالع  تفاديا  النقابيني 
املزرية  "األوضاع  ضد  نقابية 
وعلى  باجلهة،  للعمال  والالإنسانية 
بكرامة وحقوق  املاسة  العمل  ظروف 
املشتغلني بالضيعات الفالحية التابعة 
للمؤسسة السالفة الذكر، اليت حتولت 
إىل سجون مظلمة لالستعباد والقهر". 
املغربي  اجلهوي لالحتاد  املكتب  ]بيان 
نونرب   1  ،24 الداخلة  موقع  للشغل، 

.]2013
- شركة تاورطة:

وتردي  االستغالل  شدة  على  ردا 
هذه  داخل  األجور  وهزالة  األوضاع 
مكتب  بتأسيس  العمال  قام  الشركة 
الكونفدرالية  لواء  منضو حتت  نقابي 
ردت  ما  وهو  للشغل،  الدميقراطية 
على  شعواء  "حبملة  الشركة  عليه 
كل ما ميت للنقابة بصلة وشنت محلة 
املكتب  بأعضاء  بدأت  واسعة  طرد 
املغربي  املركز  فرع  ]بيان  النقابي". 

حلقوق اإلنسان، 03 ماي 2015[.
مشاركة  بعد  السيناريو  نفس  وتكرر 
االحتجاجية  الوقفة  يف  الشركة  عمال 
احمللي  االحتاد  نظمها  اليت  اإلنذارية 
للشغل،  الدميقراطية  للكونفدرالية 
فرع الداخلة يوم األحد 17 أبريل2016 
للتنديد  الفالحية،  الضيعة  إدارة  أمام 
حبرمانهم من حقوقهم كعمال كالزيادة 
الساعات  عن  والتعويض  األجور  يف 
اليت  باملضايقات  ندد  كما  اإلضافية، 
تطال املكتب النقابي. ]موقع الصحراء 

اليومية[

التنظيم والتضامن للنضال ضد 
جدر املشكل

ال يتعلق األمر بتصرفات فردية ملدراء 
بهجوم  بل  الشركات،  أرباب هذه  أو 
كل  يف  النقابية  احلقوق  ضد  شامل 
يؤطرها  هجومات  البلد،  مزارع 
اإلضراب  لقانون  شاملة  مراجعة 
وكل  النقابات  تأسيس  وقانون 
السياسية  للحريات  املضيقة  القوانني 

والنقابية.
خيوض العمال الزراعيون والعامالت 
ضد  شرسة  نضاالت  الزراعيات 
حق  على  العمل  أرباب  هجمات 
النضال النقابي، وهذا يستدعي وحدة 
أشكال  وخلق  النقابية  تنظيماتهم 
شراسة  ضد  نضاالتهم  بني  التضامن 

أصحاب الشركات الرأمسالية.

قمع العمل النقابي يف الضيعات الرأمسالية مبدينة الداخلة:
03
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على بعد حوالي 20 كيلومرتا من مدينة كلميم، 
قرية  يف  ضخمة  عصرية  فالحية  ضيعة  تقع 
األجانب  املستثمرين  أحد  يستغلها  "تلوين"، 
التصدير،  حنو  املوجهة  اخلضروات  زراعة  يف 
اآلالت  من  كبري  عدد  على  الضيعة  تتوفر 
إىل  باإلضافة  وغريها...(،  )اجلرارات  الفالحية 
أنها مزودة بأنظمة سقي عصرية ختضع ملراقبة 

دورية من طرف ماليكها.
العمال  من   500 حوالي  بالضيعة  يشتغل   
والعامالت الزراعيني/ت، يف ظروف قهر بالغة 

القسوة. 
هؤالء  صفوفه  يف  ينخرط  نقابي  تنظيم  ال 
البسيطة،  حقوقهم  عن  للدفاع  املضطهدون 
وال  البشع.  االستغالل  ظروف  ضد  والنضال 
تقاليد نضالية يعرفها هؤالء العمال والعامالت 
سياسي  ختلف  حالة  يف  إغراقهم  يف  يسهم  ما 
جيعلهم طبقة عاملة بال قبضة عمالية قادرة عن 
الدفاع عن نفسها فما بالك بتحقيق مكاسب 
اليساريني  واملناضلني  صونها.للنقابة  أو 

املسؤولية يف  اجلذريني نصيب من 
ما جيري بضيعة تلوين.

أوضاع  نعرض  التالي  املقال  يف 
يف  الزراعيني  والعمال  العامالت 
أحد  من  استقيناها  تلوين  ضيعة 

املستخدمني املومسيني.
عقد العمل 

عقود العمل حمددة اآلجال يف ستة 
أشهر، ويف حالة فسخ العقد من جهة املشغل 
ال متسه أية عقوبة، أما إذا كان الفسخ من جهة 

العامل الزراعي فمصريه الطرد الفوري.
الضيعة  يف  يشتغلون  متدربني  الضيعة  تضم 
يكون غرضهم هو احلصول  أجر، حبيث  بدون 

على شهادة التدريب.
املستخدمون

وعاملة  عامل   500 حوالي  بالضيعة  يعمل 
سنة،  و60   18 مابني  يرتاوح  عمرهم  زراعية، 
نسبة اإلناث هي األكثر بني العمال. يف الضيعة 
التقنيني  و  اإلداريني  من  مهم  عدد  كذلك 
واملراقبني ويقدر عددهم مابني )10 مراقبني و30 
للعمال  التعليمي  تقين(،املستوى  و40  إداري 
من  كبرية  نسبة  وفيهم  كبري  بشكل  متدني 

األميني/ت. 
يف الضيعة عمال مؤقتني يشتغلون يف الفصول 
فقط، هناك عشرة متدربني وضعهم غري قانوني 
أنهم  خاصيتهم  عمل،  عقد  بال  ويشتغلون 

صغار السن من اجلنسني ذكور وإناث. 
بالرغم من تزود الضيعة باملعدات واآلالت ال 

يؤدي ذلك إىل تسريح العمال.

أوقات العمل
تدوم عدد ساعات العمل اليومية 12 ساعة ملدة 
أي  راحة واحد، وليست هناك  يوم  أسبوع مع 
واحد  فريق  هناك  العمل،  على  تتناوب  فرق 
جيهد ويكد.ال يتقاضى األجراء أي تعويض عن 
الضيعة  يف  األسبوعية،  العطلة  خالل  العمل 
ما عدا رجال  ليلي  ليس هناك عمل  الفالحية 
يتأخر أحد  احلراسة هم من يشتغل ليال. حني 
العمال فيلجأ إىل  االستجداء  أو االقتطاع من 

األجرة.
األجور

اليوم،  يف  درهم   65 أي  باليوم  األجر  حيتسب 
نصف  بشكل  العمال  و  العامالت  تتسلمه 
شهري ]800 يف الكانزا[، ويف حالة تأخر األجر 
ال نفعل أي شيء بل ننتظر، تتوصل العامالت 
و العمال باألجور عرب البنك أو عرب الربيد أو 

عرب شركات حتويل األموال.
هزيلة  واألجور  موحد،  أجور  سلم  هناك  ليس 

جدا ال تكفي لسد احلاجيات األساسية.

االقتطاعات من األجور، ختص حاالت الغياب 
مثل املرض غري املربر، مع العلم أنه مل يسبق أن 
ارتفعت األجور نهائيا، حتى يف حاالت االزدهار 
فالراتب يبقى كما هو، بل يزداد العمل وتبقى 

األجرة على حاهلا.
نوعية العمل وظروفه 

بالفالحة  املتعلق  بالضيعة  العمل  جانب  إىل 

إضافية  بأعمال  العمال  يقوم  وجين(،  )غرس 
)صيانة اآلالت مثال(.

يبدأ العمل مع 5 صباحا يتم نقل املستخدمني 
يف شاحنة إىل الضيعة بعد الوصول يبدأ العمل 
على الساعة 7 صباحا حيث يتم توزيع الدواء ) 

املبيد ( من طرف رئيس العمال.
ثم  السقي  مكان  إىل  العمال  املراقب  يرافق 
اجملموعة  أن  يعين  ما  اجلين  بعدها يف  يشتغلون 
الواحدة ميكن أن تقوم بأربعة أعمال يف اليوم.

أوقات  متديد  إىل  الباترون  يلجأ  هذا  كل  مع 
العمل خارج وقته.

أثر العمل على صحة العامل
مثل  جسيمة،  صحية  ومضاعفات  أثار  هناك 

مشاكل صحية تسببها:

= األثقال اليت حيملها العامل 
= الكربيت املستعمل

واألمسدة  للحشرات  املبيدة  املواد  رائحة   =
املستعملة يف الفالحة

احلرارة  ودرجة  البارد،  املاء  إىل  اإلضافة   =
يف  واملرتفعة  الشتاء  فصل  يف  جدا  املنخفضة 

الصيف ]سخونة البيوت البالستيكية[
احملصول  جين  آالت  ضجيج  هناك  كذلك   =

وضجيج جرارات احلرث. 
ينتج عن عملنا مضاعفات صحية خطرية منها 
عمال  هناك  والتنفس،  والرئة  القلب  أمراض 
رائحة  بسبب  عملهم  إمتام  يستطيعون  ال 
الضيعة،  توجد مصلحة طبية يف  الكربيت،وال 
كما ال توجد أية مراقبة من اجلماعة أو أية جهة 
اليت  الصحية  الشروط  حول  أخرى  حكومية 
وقاية  هناك  ليس  ذلك  على  فيها.زيادة  نشتغل 

من املواد السامة املستعملة يف الضيعة.
النقابة و النضال 

ال توجد نقابة عمالية يف الضيعة، وليس هناك 
تعدد نقابي ومل يسبق لعمال وعامالت الضيعة 

أن قاموا بأي إضراب.
النضال  فلنعمم  االستغالل  يعممون 

والتنظيم  
واقع  من  استثناء  ليست  تلوين،  ضيعة 
واألجريات،  لألجراء  املفرط  االستغالل 
وعرضها  البالد  طول  يف  منتشرة  يف  فمثيالتها 
مع أوضاع بؤس مماثلة كما هو احلال يف مناطق 
مخيس أيت عمرية ومنطقة شتوكة ومناطق سهل 

اللوكوس والغرب... اخل.
الفالحي  اجملال  يف  املستثمرة  الربجوازية  تعمد 
االستغالل  مؤنثة سهلة  عاملة  يد  إىل  تشغيل 
و ظروفها املعاشية صعبة للغاية و تغلب األمية 

على أوسع قواعدها. 
الزراعيون،  والعمال  الزراعيات  العامالت 
العظم يف ظروف  مستغلون ومسحوقون حتى 
مهام  يطرح  ما  هزيلة،  وبأجور  كارثية  عمل 
اآلن  األعمال  جدول  على  الطبقي  النضال 
تتمتع  املغربية  الفالحية  فالربجوازية  وفورا. 
بريوقراطية  وبتعاون  سخية  ضريبة  بإعفاءات 
إضرابات  كسر  يف  املتواطئة،  النقابات 
العمال/ت الزراعيني و الزراعيات، وحتى طرد 

عمال منقبني )أيت عمرية (.
األموال  رؤوس  وأصحاب  األعمال  رجال  إن 
يبحثون عن الربح، لذلك سيعملون على دك 
األجراء.  صفوف  يف  ونضال  تنظيم  بادرة  كل 
االستغالل.  لغاية  فوق  من  منظمة  طبقة  إنهم 
فليوحد العمال والعامالت قوتهم ونضاهلم من 

أسفل للدفاع عن حقوقهم.

أوضاع العمال/ت  الزراعيون/ت يف ضيعة تلوين نواحي كلميم
04 ماف :  العمال الزراعيون 
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يف هذا اإلطار، تم خلق بعض من تلك  

تكليف  وتم  كلميم،  مبدينة  الفضاءات 

الخاصة  الرأساملية  الرشكات  إحدى 

املتخصصة يف إنشاء مثل هذه الحدائق 

العمومية.

استفاد من هذه املشاريع ماليا مجموعة 

الصفقات  بهذه  املرتبطة  األطراف  من 

املزيد  هدفهم  الذين  أولئك  وغريها، 

استفادة  إىل  باإلضافة  األموال،  من ربح 

يف  متنفسا  فيها  وجدوا  الذين  السكان 

مدينة مخنوقة باالسمنت.

األرصفة  أنجزوا  الذين  هم  من  لكن 

والنباتات،  األشجار،  وغرس  والكرايس 

والسقي  بالحامية  يوميا  بها  واالعتناء 

والحراسة؟ 

إنهم  أولئك الذين عانوا الكثري وال زالوا 

وحرمانهم  إهاملهم  وجرى  يعانون، 

وقوت  قوتهم  من  حتى  حقوقهم،  من 

البورجوازية  تفعل  وهكذا  أرسهم 

والدولة الرأساملية بالعامل دامئا.

قضيتهم  إىل  االنتباه  أجل  ومن 

الجدي  الحوار  وفتح  إليهم  واالستامع 

مهام  املسؤولني  كل  طرف  من  معهم 

مطالبهم  كل  وتحقيق  صفاتهم،  كانت 

ناضلوا  فقد  املرشوعة،  وحقوقهم 

واحتجوا ونظموا مجموعة من األشكال 

التي  تعرب عىل الظلم الذي لحق بهم.

ضد  والوحدة  التنظيم  
العزلة والشتات.

نظموا  الحدائق"  "فن  رشكة  عامل 

الكنفدرالية  نقابة  يف  نضالهم 

كلميم،  فرع  للشغل  الدميقراطية 

ومكانة  بقيمة  إحساس  لديهم  وتشكل 

للطبقة  املعارك  ووحدة  التنظيم، 

من  واحد  صف  يف  وخوضها  العاملة، 

أجل تحقيق املطالب املرشوعة.

الوقفة  الكثرية،  األشكال  هذه  بني  من 

أمام  تنظمها  تم   التي  االحتجاجية 

مبناسبة  الجهة  ملقر  الرئييس  الباب 

الجهوي   املجلس  دورات  إحدى  انعقاد 

عامل  رفقة  يوليوز2016   4 االثنني  يوم 

بقطاع  للنظافة  "اليزان"  وعامالت  

التعليم، وعامل النظافة برشكة "اوزون".

وحسب ترصيحات عامل الحدائق فإن 

الرشكة  التي يشتغلون فيها تهدف إىل 

التخلص من العامل يف صمت، و بدون 

ومستحقاتهم،  حقوقهم  متنحهم  أن 

يف  املتبعة  السياسات  نتائج  هي  هذه 

وبرامج  تعليامت  تطبق  التي  البلد 

الدولية،  املالية  املؤسسات  ومخططات 

التي أدت إىل بيع كل يشء للرأسامليني 

من  ترفع  التي  الخاصة  والرشكات 

أرباحها عىل حساب العامل ثم ترتكهم  

للترشد  معرضون  صحة   وال  مال  بال 

والضياع، وهذا كله تحت حامية الدولة 

فيها  مبا  سلطاتها   وكل  الرأساملية 

التي  البورجوازية  السياسية  األحزاب 

الرشكات  عن  للدفاع  جهد  بكل  تقوم 

ضد حقوق الطبقة العاملة. 

عاميل  كفاح  كمنظمة  النقابة  تبقى 

وحدها التي يقصدها العامل والعامالت 

الرشكات  أرباب  طرف  من  املظلومني 

من  التي  النقابات  هذه  الرأسامليني، 

واجباتها وعلة وجودها  تسليح الطبقة 

من  لحقوقها  واملعرفة  بالعلم  العاملة 

الخمول  ضد  التثقيفية  األوراش  خالل 

عىل  والبريوقراطيني  الليرباليني  وهيمنة 

النضال النقايب.

 

بالنضال والكفاح   تتحقق املطالب 

عمال الحدائق في كلميم: صناع متعة 
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   تشتعل حوالي 70 عاملة نظافة 
مدينة  التعليمة يف  املؤسسات  يف 
كلميم منذ ثالثة سنوات ، بأجور 
تغطي  ال  البؤس  بالغة  متدنية 
الفقرية.  عائالتهن  مصاريف 
للمؤسسات  العامالت  حتضر 
للنيابة  التابعة  االتعليمية 
ساعتني  مدة  لكلميم،  اإلقليمية 
إىل   12 الساعة  من  اليوم   يف 
الساعة 14، ومنهن من تشتغل يف 
أوقات الصباح، لتنظيف األقسام 
شهري  براتب  املراحيض  و 
منهن  ويطلب  درهم.   750 قدره، 
األنشطة  يف  للعمل  احلضور 
من  املؤسسات  يف  تقام  اليت 
وتنظيمها،  القاعات  ترتيب  أجل 
من  األحد  يوم  يشتغلن  كذلك 
  12 الساعة  إىل  صباحا   9 الساعة 

زواال دون تعويض.
ترتاوح  أميات،  العامالت  غالبية 
بني 20 و   60سنة،  ما  أعمارهن 

تتقاضى  مل  من  العامالت  من 
 ( أشهر،   5 تفوق  مدة  راتبها 
متت   2017 سنة  من  أبريل  يف 
أشهر   3 وباقي  شهرين  تسوية 
الراتب  أداء  يف  التأخر  عند   )
هلن  تفرج  متى  العامالت  تنتظر 
الضعيف،  أجرهن  عن  النيابة 
فاجلميع  لألجور  سلم  هلن  ليس 
االستغالل  تقاسم  يف  متساويات 
و االضطهاد بنفس األجر اهلزيل، 
تضطر غالبيتهن إىل البحث عن 
مدخول أخر عن طريق االشتغال 
للمدينة،  األسبوعي  السوق  يف 

)جتارة معاشية( أو يف البيوت ...
النظافة  عامالت  بعض  تعيش 
وضعا  التعليمية  املؤسسات  يف 
صعبا بعد تأخر األجر ملدة طويلة، 
عن  البقال  توقف  من  فمنهن 
بسبب  الغذائية  باملواد  مدهن 
من  ومنهن  الديون،  تراكم 
 700 ب  منزال  عائلتها  تكرتي 

و800 درهم ال تستطيع توفريها 
وبالتالي معرضات للطرد، عالوة 

على مصاريف أخرى.
لعدة  النظافة  عامالت  تتعرض 
مزاولتهن  خالل  صحية  مشاكل 
 : املثال  سبيل  على  منها  للعمل، 
التنفسي  اجلهاز  و  الرئة  أمراض 
الظهر  أوجاع  و  الغبار  بسبب 
الشمس،  وضربات  الكتف  و 
يلحق  مبا  صغرية  قائمة  هذه  إن 
بالعامالت من مضاعفات صحية 
وال  تعويضا  عليها  تتلقى  ال 

تغطية صحية. 
عالوة على هذا ميكن أن تشتغل 
مؤسسة  من  أكثر  يف  العامالت 
احلاجة،  حسب  وذلك  واحدة 
وكرب  املؤسسات  حتتاج   حني  يف 
قاعاتها  إىل أربعة عامالت حتى 
يف  عملهن  مزاولة  يستطعن 

ظروف جيدة.
سبل  إي  العامالت  تعرف  ال 

عن  لدفاع  النقابي  للعمل 
فلم  النيابة،  وجه  يف  مصاحلهن 
أي  يف  يوما  االخنراط  هلن  يسبق 
أو  تضامين  سواء  نضالي  عمل 
خيص أوضاعهن ما عدا إضراب 
وحيد دام يومني لالحتجاج على 
أوضاعهن املزرية و املطالب بأداء 

الراتب الشهري.
مستغالت  النظافة  عامالت 
املؤسسات  يف  رهيب  بشكل 
من  هلن  خالص  فال  التعليمة، 
غري  الرأمسالي  القهر  ظروف 
الكفاح يف  و  التنظيم  و  النضال 
القوة  هلن  إن  مستغليهم،  وجه 
وانتزاع  التحرك  على  الكاملة 
مقابل  يف  احلقوق،  و  املكاسب 
اليساريني  املناضلني  على  ذلك 
اجلذريني وعلى كل املنتسبني إىل 
التضامن  العاملة  الطبقة  قضية 
معهن والتشهري مبا يلحقهن من 

استغالل.

عامالت النظافة يف املؤسسات التعليمة : كماشة االستغالل و أجور البؤس
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مدينة  يف  الرسدين  لتصبري  أساط  معمل 

يصدر  الجابري  املدعو  ميلكه  طانطان، 

معلبات  من  الجيدة  األنواع  املعمل 

األورويب  االتحاد  من  كــل  إىل  الرسدين 

وإرسائيل،  األمريكية  املتحدة  والواليات 

الجودة  والناقصة  الرديئة  املنتوجات  أما 

املحالت  )الجيش،  داخليا  تسويقها  فيتم 

التجارية(.

عقد العمل:

املدة  محدد  فهو  العمل  لعقد  بالنسبة 

يف كل 6 أشهر، وهناك من يشتغل بعقد 

بالرتايض  العقد  فسخ  يتم  محدد،  غري 

كان  إذا  واألجري  الرشكة  بني  والتفاوض 

يف  أما  الفسخ،  عن  املسؤول  هو  املشغل 

السبب فيتم طرده  العامل هو  حال كان 

يضم  مقابل،  وبدون  تعويض  أدىن  دون 

مصنع أساط عدد من املتدربني ال يربطهم 

بالرشكة أي عقد.

املستخدمون:

سنة  بني  ما  يف  أساط  معمل  افتتح 

 250 من  أكرث  ويشغل   ،2000/1999

عدد  عامل،   20 يقارب  وما  عاملة  امرأة 

اإلداريني 5 أفراد والتقنيني 4 أما املراقبني 

أصغر  فردا،  و40   30 بني  ما  فعددهم 

أساط  يف  املستخدمون  فيه  يعمل  سن 

يلتحق  الصيف  خالل  مثال  سنة،   17 هو 

 16 بني  ما  سنهم  يرتاوح  تالميذ  باملعمل 

توفري  عىل  ذويهم  ملساعدة  سنة،  و17 

لقمة العيش بعد انتهاء املوسم الدرايس.

املستوى الدرايس للعامالت والعامل متدين 

يستغلها  بليغة  ضعف  نقطة  وهو  جدا 

الطبقة  عىل  قبضتهم  لتشديد  الباطرونا 

صفوف  يف  األمية  نسبة  تبلغ  العاملة. 

العامالت %80 ويف صفوف العامل10%.

التالميذ  هم  الصيف  خالل  املياومون 

العمل  إىل  العوز  ظروف  تدفعهم  الذين 

قرسا. كذلك يشكل التالميذ النسبة األكرب 

من املتدربني يف املعمل.

ترسيع  عىل  والتجهيزات  اآلالت  تعمل 

بالربح  يعود  ما  واإلنتاج  العمل  وترية 

بتخفيض  الباطرونا،  رصيد  عىل  اليسري 

ساعات العمل إىل النصف، مع أنها ال تؤثر 

عىل عدد العامل.

أوقات العمل:

توفر  حسب  املنشأة  يف  العمل  ينطلق 

معامل  يف  العمل  يرتبط  األولية،  املادة 

تصبري السمك بتوفر الرسدين من عدمه، 

البيولوجية يتم ترسيح  الراحة  ففي حالة 

الركود  فرتة  هي  املرحلة  وهذه  العامل 

التي تعرفها مصانع تصبري السمك، يف حني 

انتعاش  مع  ارتفاع  أي  الرواتب  تعرف  ال 

وازدهار السوق. 

إىل  العمل غري محددة، قد تصل  ساعات 

ساعات،   4 إىل  تتقلص  وقد  ساعة   16

من  كل  يخص  املنشأة  يف  الفرق  توزيع 

عامل النظافة الذين يتوزع إىل ثالثة فرق 

كل واحدة تعمل 8 ساعات، وهناك أيضا 

والثانية  ليال  تعمل  فرقة  لإلنتاج،  فريقني 

نهارا من 8 إلى 10 ساعات.

مع  الشهرية  أجورهم  املرسمون  يتقاىض 

بعض التعويضات، فيام املياومون أجرتهم 

تكون مقابل العمل وبدون تعويضات.

للعامل  بالنسبة  العمل  ساعات  بخصوص 

يف  محددة،  غري  فهي  سنة   18 من  أقل 

وساعات  لييل  عمل  معمل"أساط"هناك 

عمل إضافية لكن دون تعويضات، يتلقى 

التأخر عن  األجراء عقوبات تأديبية جراء 

يبدأ  تصاعدي  سلم  وفق  تسري  العمل، 

باإلنذار ثم التنبيه والتوقيف ملدة 3 أيام 

يليه الطرد.

األجور:

يعمل حسب  من  هناك  أساط  معمل  يف 

القطعة ومن يعمل حسب الوقت، سابقا 

كانت مثن ساعة عمل 184 ريال أما حاليا 

بالقطعة  العمل  أما  للساعة،  ريال   206

املصلحة  رئيس  مع  عليه  التفاوض  فيتم 

لتحديد مثنه، مع العلم أن رئيس املنشأة 

يعمل عىل الغش من أجل سلب قسم من 

عند  ساعة  نصف  يخصم  بحيث  األجر، 

عند  ونصف  وساعة  والخروج  الدخول 

الغذاء. يتم تحديد مثن أجر  تناول وجبة 

القطعة حسب نوعية العمل )يف املتوسط 

100 درهم يف اليوم(. 

شهرية  كانت  إذا  األجور،  أداء  يتأخر  ال 

فيتسلمها العامل عن طريق تحويل بنيك، 

عند  يتم  فالتسليم  للقطعة  بالنسبة  أما 

الرجال والنساء يف األجر  اإلدارة، يتساوى 

حيث تشملهم تعريفة واحدة.

يصل أعىل راتب يتقاضاه األجري إىل 1500 

 1000 راتب  وأدىن  يوما   15 يف  درهم 

درهم يف 15 يوما. بالنسبة لسلم األجور 

فهو  واملستخدمني  العامل  مختلف  لدى 

 7000 التايل: مهندس دولة  عىل الشكل 

 7000 ميكانيك  تقني  رئيس  درهم، 

درهم، رئيس الكهرباء 5000 درهم.

مدينة  يف  عاملية  أرسة  دخل  متوسط  يف 

إىل  األجراء  بعض  عند  يصل  قد  طانطان 

التابع  للسكن  بالنسبة  درهم،   3500

للمؤسسة فيستفيد منه املسري. 

حالة  يف  العامل  أجرة  من  االقتطاع  يتم 

ضياع املنتوج بحيث يخصم من األجرة 

مل يسبق أن عرفت األجور ارتفاعا، فاألطر 

املشتغلة يف معمل أساط تتلقى تعويضات 

كل سنة.

إن الراتب الذي يتقاضاه العامل ال مجال 

عدد  ومن  املقدمة  الخدمة  مع  ملقارنته 

الساعات الطوال داخل املعمل، بحيث أن 

كيلو من السمك يشرتيه الباطرون بدرهم 

وكل  مصربة  علب   5 منه  ينتج  ونصف، 

علبة تباع ب 10 يورو.

أثر العمل على صحة العامل:
املنشأة  يف  العمل  جراء  العامل  يصاب 

إىل  وتصديره  السمك  بتصبري  الخاصة 

كبري،  وعصبي  عضيل  بتعب  الخارج، 

طرف  من  والشتم  السب  إىل  باإلضافة 

مراقبي العامل.

التي  فالغرفة  العمل  لظروف  بالنسبة 

وبها  متوسطة  حرارتها  كبرية  بها  نشتغل 

رطوبة، وتشغل اآلالت مساحات كبري.

يتوفر املصنع عىل مصلحة طبية بها أدوية 

اإلسعافات األولية مثل الدواء األحمر. 

يف  حكومية  وال  بلدية  مراقبة  توجد  ال 

فقد  الشغل  لحوادث  بالنسبة  املنشأة، 

يتقاىض  وهو  عامل  رجل  برتت  أن  سبق 

حاليا تعويض 1500 درهم يف الشهر، كام 

توىف عامل أخر دون رصف تعويض للورثة.

الكاممات  املستعملة:  الوقائية  اإلجراءات 

أحذية  الباردة،  الغرف  يف  واللباس 

من  الوقاية  إجراءات  أما  للكهربائيني، 

األخطار فهناك مطفأة النار. 

التقاعد الضمان االجتماعي:

الضامن  لدى  املنشأة  صاحب  يرصح 

مجهولة  وبفئة  فقط  باألطر  االجتامعي 

الشغل،  قانون  يحرتم  ال  بهذا  وهو  االسم 

العامل  من  حاالت  هناك  أن  العلم  مع 

استفادوا من العجز النهايئ عن العمل.

النقابة والنضال:

وجود  ال  كام  املصنع،  يف  للنقابة  جود  ال 

نقايب، رغم ذلك فقد سبق أن  ألي تعدد 

بني  باتفاق  مرتان  باإلرضاب  العامل  قام 

خاصية  وكانت  واحد  يوم  مدته  العامل 

الرشارة  وكانت  جزيئ،  أنه  اإلرضاب  هذا 

التي أشعلته هي ترسيح الذكور وتكليف 

النساء بعمل املرسحني، لقد نجح الباطرون 

يف مسعاه بتكسري اإلرضاب وإفشاله. 

أنشطة  يحرضون  ال  العامل  غالبية 

تقاليد  لهم  وليست  املحلية  االتحادات 

نقابية، يف املعمل، ال جرائد ال نرشات

قانون الشغل:

يف مصنع أساط، ال يتم التعريف بالقانون 

قانون  بتطبيق  يلتزم  ال  كام  الداخيل، 

فقط  تتحرك  الشغل  مفتشية  أما  الشغل، 

عند ورود شكاية أو حني حاالت الطرد.

أساط  معمل  عمال 
معامل  يف  ورفاقهم 
الوحيد  القوة  هم  أخرى 

القادرة على التغيري
القاهرة  االستغالل  ظروف  من  بالرغم 

األرباح،  مشاتل جني  مختلف  للعامل يف 

واملقالع  الفالحية  والضيعات  املصانع  يف 

واملناجم ...إال أنهم القوة الوحيدة القادرة 

عىل قلب نظام مستغليهم ومتلك وسائل 

إىل  املسحوقة  الطبقات  وقيادة  اإلنتاج 

وال  فيه  استغالل  ال  دميقراطي  مجتمع 

اضطهاد. 

لن تكرس الطبقة العاملية قيود مستغليها 

عرب  إال  السيايس  تخلفها  من  تنهض  ولن 

بهذا  ملهمة  جاهزة  ثوري  حزب  قيادة 

متت  أن  بعد  بنعيل  هرب  لقد  الحجم. 

آلة  يشل  عام  إرضاب  إىل  العامل  دعوة 

الطحن الربجوازية وكان هذا مصري مبارك 

حني متلملت الطبقة العاملية يف مرص...إن 

قادرة  جبارة  وطاقة  عظيمة  قوة  العامل 

عىل االنعتاق من كامشة الرأساملية.

بتدخل  إال  فعالة  تكون  لن  القوة  هذه   

ثوري  عاميل  حزب  من  وبحفز  مبارش 

يشتغل يف أوقات السلم من أجل تطوير 

وحقن  وتنظيمهم  السيايس  العامل  وعي 

يف  وقيادتهم  الثوري  بالكفاح  طالئعهم 

أوقات الحرب الطبقية ضد الثورة املضادة.

مهام اليسار املناضل، جلية لبلوغ الهدف 

االنغراس يف صفوف  رأسها  املنشود، عىل 

العامل والتضامن اليومي معهم يف املعارك 

ومتابعة  النقابة  يف  ومرافقتهم  الصغرية، 

)التعليم  الطبقية  قضاياهم  مستجدات 

اإلرضاب...(  وقانون  الشغل  ومدونة 

أجل  من  الخطوات  أوىل  هذه  ونقدها... 

الثورة العاملية. 

النضال  منظامت  وجود  مربر  هو  هذا 

الطبقي السياسية والنقابية واالجتامعية... 

مناضل  طبقي  يسار  وجود  مربر  إنه 

العامل  حزب  بناء  مبهمة  واضطالعه 

طبقة  تحرر  عملية  قائد  الثوري  االشرتايك 

وانعتاقها  االجتامعية  والطبقات  العامل 

الشامل والعميق. 

معمل أساط لتصبير السمك في طانطان: تشديد قبضة االستغالل على العامالت والعمال
06اوضاع عمالية 
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لتعبئة   nord sud gaz رشكة  تشتغل 
كلميم، وهي يف  مدينة  الغاز يف  قارورات 
 ) غاز  أطلس   ( الدرهم   من:  كل  ملكية 
ونجيب جرياري    ) غاز  برتوم   ( وبوعيدة 

) دميا غاز (.
يف  القنينات  توزيع  عىل  الرشكة  تعمل 
نواحي أكادير: سيدي بيبي وأيت ملول... 

وغريها. 
متطورة  وآالت  تقنيات  الرشكة  تستعمل 
تدوم  "النفس"  قوة  و  بالكهرباء  تشتغل 
ساعة    24 املعدات  هذه  اشتغال  مدة 

متواصلة.
أبوابها  الرشكة  أغلقت   2016 سنة 
ورسحت العامل، وبقيت البناية يف مكانها 
وترحيل  األجراء،  ودم  عرق  امتصاص  بعد 

األرباح إىل أرصدة الباطرونا يف البنوك. 
املقال التايل يرشح فيه أحد العاملني سابقا 
أوضاع  املخيف  الرشكة  هذه  جوف  يف 
العامل املأساوية التي كانت غائبة عن أي 
تحيكه  ما  جراء  تضامني،  أو  نضايل  فعل 
اإلدارة تجاه كل من يرفض أوضاع البؤس. 
الرف يسهل عىل  دامئا عىل  فالطرد جاهز 
إذ كيف  املدير إشهاره يف وجه أي عامل. 
استغالل  دون  تنتفخ  أن  لألرصدة  ميكن 
السياسية  حقوقهم  عىل  واإلجهاز  العامل 

والنقابية ؟ 
عقود العمل بالرشكة وأوضاع املستخدمني 
أشهر   6 مدته  بعقد عمل  العامل  يشتغل 
ذلك،  العمل  رب  أراد  إن  للتجديد  قابلة 
وحني فسخ العقد أو رفض التجديد يكون 

مصري العامل الشارع.
تراوحت  عامال   40 املنشأة حوايل  ضمت 
منهم  سنة،  و61   18 مابني  أعامرهم 
إداريان اثنان بعد أن كانوا خمسة، ويعود 
مدير  معاملة  سوء  إىل  تقليصهم  سبب 

الرشكة لهم.
 18 املنشأة عامل عمرهم  كان يشتغل يف 
سنة، أما بخصوص املستوى التعليمي فيبدأ 
اإلجازة  إىل  السادس  القسم  مستوى  من 

وهناك أربعة من العامل أميون.
عامل  وإمنا  موسميني  أي  املنشأة  يف  ليس 
متدربون،  يوجد  ال  كام  املحددة  بالعقدة 
يترضر العامل كثريا من إدخال اآلالت إىل 
من  تقلل  وبالتايل  تعوضهم  فهي  املعمل 

فرص الشغل إليكم األمثلة التالية:
)املانيج(: يجب أن يشغل ثالث  = خدمة 
عامل لكن اإلدارة تكتفي بعامل واحد ألنه 
يقوم بعمل ثالثة عامل نظرا لرفض تشغيل 

الرشكة لليد العاملة.
= ) البايل سوز ( يجب أن تشغل 4 والرشكة 
تشغل عامل واحد، ويف حالة زيادة العمل 

) أي كمية اإلنتاج( يعينون عامال آخر. 
واحد  عامل  يشغل  أن  يجب  امليزان   =
ومتر  أحدا  يشغل  ال  كثرية  أحيان  يف  لكن 

القنينات بدون مراقبة. 
التي  القنينات  مراقبة  ودوره  "الرشيج"   =
تتنفس )أي بها عطب( يف أحيان كثرية ال 

يراقبه أحد وال يشتغل به أي عامل. 
= "جلدة األمان" فال أحد يضعها يف القنينة.

أوقات العمل
اليوم  يف  ساعة   12 ملدة  يكدحون  العامل 
 8 إىل  العمل  ساعات  تتقلص  أن  وميكن 
يتم  وأحيانا  األسبوع  أيام  طيلة  ساعات، 

استدعاء العامل بالهاتف يوم السبت. 
ال تعرف منشأة الغاز أي تناوب للفرق. وال 
يتلقى العامل أي تعويض عن العمل خالل 
يوم العطلة األسبوعية )األحد(. ليس هناك 

عمل لييل باستثناء الحراسة. 
العقوبات التي تطال املتأخرين عن العمل 
مبارشة،  العمل  من  الطرد  حد  إىل  تصل 
حيث تم طرد عدد من العامل مثل العامل 

)عمر(.
 nord مصنع  األجور يف  نظام 

 sud gaz
يتقاىض العامل أجره حسب الساعات التي 

أجر  لهم  و"الشاف"   واملدير   يشتغلها، 
إىل عرشين  املدير  راتب  يصل  قد  شهري. 
و  درهم  آالف  والتقني سبعة  درهم  ألف 
الشاف خمسة آالف درهم  والكاتبة ثالثة 

آالف درهم. 
درهم  عرشة  بثالثة  يشتغلون  العامل 
درهم.  عرش  اثنا  كانت  األول  يف  للساعة 
الشهر حسب عدد  العامل يف  ويقدر أجر 
ساعات العمل، وقد يصل أجرنا إىل 1200 

درهم أو 1300 درهم.
العمل  الغش يف ساعات  إىل  املشغل  يلجأ 
األجر  دفع  يتأخر  عندما  كثرية.  أحيان  يف 
يتصل  حيث  املدير  إىل  العامل  يذهب 
وتسمى  يشغلها  التي  بالرشكة  األخري  هذا 
وهذه   )best intreme أنرتيم  )بيست 
)مقر  األجر،  لنا  تدفع  التي  هي  الرشكة 

هذه الرشكة يوجد يف الدار البيضاء(.
أجرة النساء 2000 درهم، ويشتغلن 12 
يومي  يعملن  أن  وميكن  اليوم  يف  ساعة 
السبت واألحد وال يتم تعويضهن يف األعياد 
يتقاضاه  أن  ميكن  أجر  أعىل  واملناسبات، 
قد  أجر  وأقل  درهم   2000 هو  العامل 
العمل  حالة  يف  درهم   300 إىل  يصل 
الجزيئ )ساعتني يف اليوم أليام معدودات(.

يكفينا  ال  نتقاضاه  الذي  الشهري  األجر 
لسد الحاجيات املعيشية اليومية، وبالكاد 
يغطي مصاريف عرشة أيام. هناك حاالت 
كثرية يتم فيها االقتطاع مثال حالة املرض أو 
الغياب، وإذا تغيبت مرتني تطرد من العمل 

حتى وإن كان الغياب مربرا )املرض(. مثل 
املدير ملدة  الذي طرده  العامل  حالة أحد 

أسبوع بدون أجر. 
ال يرتفع أجر العامل بل يتناقص. يف حالة 
يف  ساعتني  إىل  العامل  أجور  تصل  الركود 
اليوم أي 13 درهم لساعة. وحتى يف فرتات 
درهم   2000 يتعدى  ال  فاألجر  االزدهار 
الذي  األجر  أن  إىل  نشري  أن  يبقى  شهريا، 
العمل  بطبيعة  قيس  إذا  العامل  يستحق 

ميكن أن يصل 4500 درهم يف الشهر.
نوعية العمل و ظروفه

قنينات  فيه  تعبئ  الذي  املكان  "املانيج" 
الغاز مكان خطري. كام ميكن أن يتم إرسال 
أخرى  أماكن  يف  للعمل  العامل  بعض 
الرشكة  محيط  يف  النباتات  يزيلوا  أن  مثل 
الحرضي  املدار  خارج  تقع  ألنها  وداخلها 
املراحيض  نغسل  كذلك  كلميم،  ملدينة 
وميكن أن نشتغل يف أي يشء مبا فيه البناء 

ال  اإلضافية  األعامل  وهذه  الرشكة  داخل 
نتقاىض عنها أجرا نهائيا.

خارج  العمل  متديد  إىل  الباترون  يلجأ 
املوثوقني  العامل  يأخذ هواتف  وقته حني 
القنينات.  لتحميل  الليل،  يف  ويستدعيهم 
تغذية  فإن  املضني  الجهد  هذا  كل  رغم 
العامل عادية وبسيطة جدا، نظرا النخفاض 
وال  الرمق،  نسد  بالكاد  وهزالته،  األجر 
عىل  لإلطالع  الجرائد  رشاء  حتى  نستطيع 

األخبار.
أثر العمل على الصحة

التنفيس  الجهاز  عىل  مبارش  تأثري  هناك 
والعصبي، زد عىل ذلك أن طريقة املعاملة 
مثل السب والشتم من طرف رئيس العامل 
بنود  يخرق  بهذا  تشنجات،  تثري  )الشاف( 
مدونة الشغل، جاء يف املادة 40 "يعد، من 
بني األخطاء الجسيمة ضد األجري من طرف 
ما  املؤسسة،  أو  املقاولة  أو رئيس  املشغل 
ييل: السب الفادح، واستعامل أي نوع من 
أنواع العنف واالعتداء املوجه ضد األجري... 
أحد  بسبب  لشغله  األجري  مغادرة  وتعترب 

األخطاء... مبثابة فصل تعسفي".
ال توجد مرافق صحية سليمة، فاملراحيض 
متسخة والتهوية قليلة. نظرا لرائحة الغاز 
الكريهة تصبح درجات الحرارة  يف الغرفة 

مرتفعة.
يدوم ساعات  قويا  تحدث اآلالت ضجيجا 
إىل  باإلضافة  ساعة،   12 أي  كاملة  العمل 
يتوفر  ال  املرتفعة.  الرطوبة  ونسبة  الغبار 

قاعة  وجود  رغم  مصحة  أية  عىل  املعمل 
مكتوب عليها "مصحة" إال أنها فارغة. 

بلدية  أو  حكومية  مراقبة  أي  توجد  ال 
لظروف العمل، فاملنشأة مزدحمة باآلالت 

ما ينعكس سلبا عىل صحة العامل. 
حوادث شغل متكررة

العمل  أثناء  الخطرية  الحوادث  بعض  تقع 
أصيب  حيث  الغاز،  قنينات  تطاير  مثال 
عامل بكسور يف أصابع اليد وهناك بعض 
مثل  التجربة  تنقصهم  الذين  العامل 
السمطة"   " عليه  التفت  الذي  أحدهم 

وتكرست أصابع يده. 
حياة  لتأمني  كافية  احتياطات  توجد  ال 
العامل، فمثال يعطوننا خوذة وال يعطوننا 
خاصة  أحذية  وال  خاصة  صحية  كاممات 
فالعامل ينتعلون أحذية عادية، والقفازات 
الكسور  حوادث  تكرث  لذلك  موجودة  غري 
يف أصابع اليد، هناك أيضا عدم توفر واقي 

األذنني من ضجيج أآلالت.
بالنسبة للوقاية من املخاطر داخل املنشأة، 
الحرائق  إطفاء  آلة  عىل  املعمل  يتوفر 
خراطيم  لكن  الجدران،  أحد  عىل  معلقة 

املاء غري صالحة وهي األهم.
تتوفر  ال  فاملنشأة  والرشب  لألكل  بالنسبة 
يتناول  حيث  بالعامل،  خاص  مطعم  عىل 
العمل،  أماكن  خارج  طعامهم  العامل 
خالل ساعة مخصصة لألكل يتدبره العامل 
بنفسه، إذ يتناول املعلبات أو أكال "بائت" 
الحليب  مثل  يتطلب غداءا صحيا  وعملنا 

وهو رضوري لنا.
التقاعد والضمان االجتماعي

يصبح العامل عاجزا عن مزاولة العمل حني 
يصل ما بني سن 50 و 60 سنة مع العلم 
قبل  معنا  يشتغل  كان  شخص  هناك  أن 

إغالق الرشكة ويف عمره 61 سنة.
كام  فهناك  التقاعد،  سن  الرشكة  تحرتم  ال 
التقاعد  سن  تجاوز  قد  شخص  أسلفت 
والزال يكدح طمعا يف الحصول عىل لقمة 

العيش.
النقابة والنضال

ومن  الرشكة،  يف  نقابة  أية  هناك  ليست 
البديهي أن ال يكون هناك أي تعدد نقايب، 
مكتب  إنشاء  عىل  تجرؤ  مل  اإلدارة  حتى 

نقايب موايل لها.
مل يشهد املعمل أي إرضاب، بحيث ال ميكن 
الطرد،  مخافة  ذلك  يف  املغامرة  للعامل 
إدارة الرشكة  إليها  تلجأ  التي  الوسائل  من 
لتكسري وحدة العامل فهي "الوشاية" وهي 

منترشة كالطاعون. 
إحدى  يف  البولييس  القمع  استخدام  تم  لقد 

املدير  لحامية  الدرك  تدخل  حني  املناسبات 

من أحد العامل الذي كان يشتغل معنا حيث 

للوشاية  ونظرا  األمنية،  للحراسة  إرجاعه  تم 

العمل  إىل  إرجاعه  تم  العقد  توقيع  ورفضه 

اللييل ورفض األمر ثم وقع يف مشادة مع املدير 

بسبب وشاية أحدهم بأنه ينام وال يحرس.
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العاملي  الصعيد  عىل  العمل  أرباب  رشع 

التشغيل منذ  الهشاشة عىل  بإضفاء طابع 

تكلفة  خفض  أدوات  كأحد  الثامنينات 

لترشيع  وترافق ذلك مع مراجعة  األجور. 

الشغل. وتتميز هشاشة التشغيل بسمتان 

أساسيتان، مناصب عمل غري قارة )تشغيل 

مؤقت، أو جزيئ( وأجور منخفضة. وميكن 

السوء  بالغة  عمل  ظروف  مع  ترتافق  أن 

)كاإلقصاء من بعض ما ينص عليه ترشيع 

باملغرب  الشغل  مدونة  عمقت  الشغل(. 

وأتاحت  الخاص  بالقطاع  الشغل  تهشيش 

ألرباب العمل اللجوء للتشغيل عن طريق 

الرشكات من الباطن ورشكات السمرسة يف 

اليد العاملة والتشغيل املوسمي واملتقطع.

  كربيات رشكات السمرسة يف اليد العاملة 

باملغرب  الهش  العمل  يف  املتخصصة 

التي  ورمبا  أمن…(  حراسة،  )تنظيف، 

فروع  هي  العامل  من  عدد  أكرب  تشغل 

لرشكات متعددة الجنسية عاملة باملغرب 

تشغل  الشغل.  مدونة  املصادقة عىل  منذ 

 5500 حوايل  باملغرب  مثال   G4S رشكة 

عددا  تشغل  أخرى  وهناك رشكات  عامل. 

كبريا من العامل مثل: Brink’s و RMO و 

Egida و Jamain Bacco …إلخ.

التي  العاملية هي رمبا   إن هذه الرشكات 

األرباح  من  الكربى  الحصة  عىل  تحصل 

التي يتيحها العمل املأجور لعامل القطاع 

زبنائها  وألن  أكرث  تشغل  ألنها  الهش، 

أكرث  لها  تدفع  كربى  ومؤسسات  مقاوالت 

عموما،  تحصل  الصغرى.   املقاوالت  من 

الخدمات  أو  السمرسة  خدمات  مقابل 

من الباطن التي تقدمها عىل دخل يساوي 

يحصل  العامل:  أجور  ضعف  عموما 

العامل، مثال يف املتوسط، عىل أجر 2000 

درهم، مقابل حصولها عىل 4000 درهم. 

إن تفسري ذلك بسيط، إنه استغالل مفرط 

يفيض  الذي  العمل  وقت  متديد  بواسطة 

إىل تشغيل عامل واحد بدل اثنان )فائض 

القيمة املطلق: تحصل الرشكة عىل مقابل 

أسوأ  يف  أجرة  نصف  أو  واحد  عامل  أجر 

األحوال(. أنه أحد األشكال الرئيسية لزيادة 

فائض القيمة خالل بداية حقبة الرأساملية 

مع بداية القرن 19.

العام:  بالقطاع  اهلشاشة 
تنفيذا  األجور  تكلفة  خفض 

للتوصيات املمالت.
         مرحلة أوىل إلدخال الهشاشة إىل 

اإلدارات  أغلب  شملت  العام  القطاع 

والقطاعات  والوكاالت  واملؤسسات 

املقاوالت  تعليم،  )صحة،  العمومية 

الخدمات…إلخ(:  وكاالت  العمومية، 

شملت وظائف الحراسة، البستنة والطبخ 

الوطنية  املكاتب  ببعض  أخرى  ووظائف 

يف  املطارات…(.  الحديدية،  )السكك 

تعميم  تستهدف  جارية  ثانية  مرحلة 

طريق  عن  الوظائف  لباقي  الهشاشة 

العمومية.  الوظيفة  لقانون  جذري  تغيري 

وتخلف  بني  ضعف  مع  هذا  كل  ترافق 

سيايس للطبقة العاملة املغربية، إن جذور 

تم  فيام  تفسريه  يجد  املكثف  االستغالل 

وصفه أعاله.

عامل األمن الخاص يف املؤسسات التعليمة 

يف مدينة كلميم منوذج حي لسحق العامل 

هو   “  negach“الشغل تهشيش  بفعل 

اسم الرشكة من الباطن التي تشغل عامل 

يف  التعليمة  املؤسسات  يف  الخاص  األمن 

مدينة كلميم، يتوزع الحراس األمنيون عىل 

املدارس واالعداديات والثانويات التعليمة 

يف  يوجد  املذكورة  الرشكة  مقر  العمومية. 

مدينة الرباط ومالكها ال يعرف له األجراء 

األمن  هو  الرشكة  اشتغال  مجال  اسام. 

الخاص.

مجهودا  تتطلب  الخاص  األمن  حراسة 

طوال،  لساعات  متواصال  وعمال  مرهقا 

منتبها  واقفا  الغالب  يف  الحارس  يقضيها 

والحذر  اليقظة  من  عالية  درجات  عىل 

باب  ويغلق  يفتح  كريس  عىل  جالسا  أو 

بدأت  تعليمية…الخ.  أو  بنكية  مؤسسة 

يف  باآلمن  الخاصة  بالرشكات  االستعانة 

واتصاالت  املغرب  بريد  مع  كلميم  مدينة 

املغرب… لتنترش بعدها يف مرافق املدينة 

الخاصة والعامة.

متكنت رشكة “negach” من إبرام صفقة 

وتشغل  التعليمة،  املؤسسات  حراسة 

 3 38 مستخدما بعقد عمل مدته  حوايل 

الرشكة ال تضم متدربني  أن  سنوات، علام 

وال تجمعها أي عقود معهم. ترتاوح أعامر 

أجراء األمن الخاص ما بني 21 و60 سنة 

اإلدارية  للمهام  بالنسبة  ذكور.  كلهم 

النيابة  يف  الرشكة  منسقو  بها  فيتكلف 

التعليمية عددهم 2 أو3 منسقني.

العامل،  من  كبريا  عدد  األمية  تطال   

مع  الكتابة،  وال  القراءة  يحسن  ال  فجلهم 

عقود  جامعي.  تعليم  ذوو  أجراء  وجود 

العمل املربمة مع الرشكة تفيد بأن العامل 

مؤقتون ال رسميون.

العمل  الخاص  األمن  أجراء  من  مطلوب 

النهارية  منذ 8 صباحا، وهي بداية الفرتة 

الفرتة  عامل  مع  العمل  تناوب  انتظار  يف 

الليلة. يشتغل عامل الصباح مدة ستة أيام 

ونصف يف األسبوع، بدون أدىن تعويض عن 

اإلضافية،  الساعات  عن  وال  اللييل  العمل 

األمن  لعامل  االستغالل  هذا  كل  ورغم 

الخاص فبعض مدراء املؤسسات التعليمية 

بحيث  الغياب،  حالة  يف  يرحمونهم  ال 

يبلغون النيابة وهذه األخرية بدورها تبلغ 

الرشكة املشغلة.

عىل  يكون  نيكاش”   ” رشكة  أجور  نظام 

عمل  عن  تعويض  بدون  شهر،  كل  رأس 

عطلة(.  يوم  أنه  )املفروض  األحد  يوم 

والكدح  الكد  من  شهر  بعد  الراتب  يصل 

ما بني )1700 و1800 درهم(، يف حني ال 

سبيل للعامل عند تأخر الراتب الهزيل عن 

موعده الشهري غري االنتظار.

العامل مبظاهرة  قام  أبريل 2017   10  يف 

عامل   8 حرضها  التعليمية  النيابة  قرب 

العامل  خاللها  طالب   ،38 أصل  من 

تأخر  الذي  األجر  عن  الرسيع  باإلفراج 

العمل  وضع  وتحسني  كاملة  أشهر  لثالثة 

غياب  الوقفة  هذه  شهدت  وجودته. 

وقد  املدينة،  النقابية يف  اإلطارات  تضامن 

سجل تضامن مناضل واحد مؤازر للعامل، 

التي  الوقفة  يف  شعارات  أية  ترفع  ومل 

سؤال  يطرح  ما  زمن.  ساعة  زهاء  دامت 

النقابات  يف  الجذري  اليسار  مناضيل  عىل 

العامل  معارك  من  نحن  أين  العاملية 

مواكبة ومساندة وتضامنا وتأطريا؟

عن  راتبهم  الخاص  األمــن  أجراء  يتقاىض 

طريق حساب بنيك اسمه “أجري” مدته 3 

سنوات، وإىل حدود الساعة تغيب النساء 

عن رشكة نكاش يف مهنة الحراسة الخاصة 

الرشكة  تعمل  ال  التعليمية.  باملؤسسات 

متساوون  فالجميع  األجور  سلم  بنظام 

لسد  يكفي  ال  الذي  الراتب،  قيمة  يف 

العامل ال علم  أن  اليومية، مع  حاجياتهم 

وال دراية لهم بأنواع االقتطاعات من األجر. 

مل يسبق للرشكة أن رفعت من اجر العامل 

مرور  مع  حتى  معها  يشتغلون  الذين 

املناسبات،  يف  أو  مثال(  )األقدمية  الوقت 

وكذلك هو الشأن يف فرتات الركود أو كرثة 

العمل فاألجر مستقر عند السقف املذكور 

أعاله.

يتكلف عامل األمن الخاص مبهام أخرى غري 

مجال اختصاصهم، فيقومون بأعامل سقي 

وبعض  التعليمية،  املؤسسات  يف  النباتات 

التكليفات باملهام اإلدارية، باإلضافة إىل أن 

بعض املدراء يستعينون بخدمات الحراس 

بعض  يقوم  كذلك  العائلية.  منازلهم  يف 

زيادة  أجل  فمن  املطبخ،  بأعامل  الحراس 

دريهامت قليلة عىل الراتب الهزيل للغاية، 

يقوم حراس األمن الخاص بتحضري الشاي 

االسرتاحة،  أوقات  يف  واإلداريني  لألساتذة 

لتوفري بعض الدريهامت. تجد الدولة هذه 

للعامل  املهول  الخصاص  تدبري  يف  الطرق 

املجهود  بهذا  فهي  لها،  مريحا  مخرجا 

نفسها  عىل  وفرت  الحراسة  لعامل  الزائد 

املطبخ  وعامل  البستنة  عامل  نفقات 

املهام  هذه  جانب  إىل  الشحن…  وعامل 

يقوم عامل الحراسة مبراقبة الباب وضغط 

زر إعالن أوقات الدخول والخروج من وإىل 

الفصل.

عمل  متديد  إىل  والنيابة  املدراء  يلجأ 

املناسبات  يف  العمل  وقت  خارج  الحراس 

الوطنية، ويف الدخول املدريس الذي يكون 

يف  الخاص  األمن  عامل  يعيش  جدا.  شاقا 

مسكنا  يكرتي  وغالبيتهم  بسيطة  منازل 

تصل  بسومة  الصغرية  عائلته  مع  يجمعه 

فتكلف  التغذية  أما  درهم،   1000 إىل 

800 درهم يف الشهر، زيادة عىل تكاليف 

املدرسة بالنسبة لألبناء، كل هذا يدفع مثنه 

األجراء من راتبهم الضعيف!

بالرغم من ظروف ضغط العمل وساعاته 

أنواع  من  أيا  العامل  يعرف  ال  الطوال 

فالرتفيه  هواية،  أية  ميارسون  وال  الرتفيه 

يحرضون  حني  هو  يعرفونه  الذي  الوحيد 

مع التالميذ أنشطة تقام يف املؤسسة، وهذا 

هو وقت الرتفيه الوحيد لديهم. إن أجراء 

رشكة نيكاش يف كلميم سبق للغالبية منهم 

وهاهم  الجيش  صفوف  يف  اشتغلوا  أن 

صفوف  يف  عمرهم  من  تبقى  ما  يقضون 

العوز  ظروف  إن  الخاص.  لألمن  رشكة 

تدفعهم للعمل حتى أخر يوم يف العمر.

تخلف مهنة حارس خاص، أثارا عىل صحة 

العصبي  بالتعب  يشعر  حيث  العامل، 

غري  الضخم  الباب  حالة  بسبب  والعضيل، 

اليوم،  يف  مرات  عدة  يفتح  الذي  الجيدة 

يصيب  الذي  الباب  مشكل  عىل  زيادة 

اليدين بشكل دائم بتشققات باإلضافة إىل 

االنتقادات الدامئة لبعض املدراء.

وأوجاع  الشمس  رضبات  هناك  كذلك   

العمل  وظروف  وغريها،  والظهر  الرأس 

يصبح  املطر،  حالة  يف  مثال  متاما،  رديئة 

الحارس رصاص الثانوية ومكلف بردم برك 

بحراس  خاصة  مصحات  توجد  ال  املياه. 

أي  توجد  ال  كام  املؤسسات،  داخل  األمن 

مراقبة لعملهم من أية جهة سواء حكومية 

بالنسبة  ذاتها،  الرشكة  طرف  من  أو 

للحوادث، فمرة أصيب عامل أمن ومل يتم 

وقائية  إجراءات  هناك  وليست  تعويضه. 

يف عملهم، حتى الطعام فال وجود ملقصف 

خاص بهم، ويتناول هؤالء العامل طعامهم 

يف املنزل أو يف مكان العمل.
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أفضل  كلميم  الصحة يف مدينة  ليس قطاع 

عن  تخلت  فالدولة  املدن،  باقي  من  حاال 

استشفائية  تسعرية  وفرضت  الناس  عالج 

وقلصت   ،)1999 مارس  )مرسوم  عامة 

وبنايات  وطواقم  تجهيز   ( الصحة  ميزانية 

...(. وفتحت باب االستثامر لصالح العائالت 

امليسورة لتشييد عامرات املصحات الخاصة 

الطبي...  الرتويض  وفيالت  نجوم  خمسة 

لتحقيق األرباح عىل حساب مرض املعوزين 

املضطهدين.

حيث  سكانيا  تزايدا  كلميم  مدينة  عرفت 

أي  نسمة   118276 سكانها  عدد  يبلغ 

سنة  إحصاء  حسب  أرسة،   25664 حوايل 

يعكس بشكل جيل مدى حاجة  ما   .2014

ساكنة املدينة إىل املزيد من البنيات التحتية 

الطبية  الخدمات  رأسها  وعىل  األساسية 

العمومية، فاملوجود منها رديء وتتحكم به 

شبكة بريوقراطية من املنتفعني. 

الطبية  االستشارات  مواعيد  تحديد  يكلف 

مدتها  يقلص  االنتظار،  من  شهورا  املرىض 

والزبونية  املحسوبية  عالقات  متانة  مدى 

رشوة  الفقراء  جيوب  من  انتزاعه  تم  وما 

للوسطاء.

إىل  للجوء  دفعا  الناس  الواقع  هذا  يدفع 

االنتظار  الخاصة، فطوابري  الطبية  العيادات 

متواضعة  العيادات  وتجهيزات  تنتهي  ال 

املستشفيات  من  رداءة  أقل  ليس  وحالها 

العمومية، يسري أغلب هذه العيادات أطباء 

ذوو تخصص يف الطب العام. 

تشخيص  ضعف  من  املرىض  جل  يشتيك 

مرضهم ومن كرثة ما يوصف لهم من أدوية 

ال تنفع يف أحيان كثرية. 

 يف النص التايل نعرض ألوضاع العامالت يف 

العيادات الطبية يف مدينة كلميم، املعطيات 

مع  لقاء  مثرة  هي  التايل  املقال  يف  الواردة 

عىل  وتكرار  مرارا  ألحت  حيث  إحداهن، 

لو  اإلشارة  حتى  وال  باسمها  البوح  عدم 

الطرد  مخافة  مشغلها  عيادة  إىل  ضمنيا 

وقطع الرزق!

الطبية  العيادات  يف  العامالت  تشغل 

الخاصة عدة وظائف، منها استقبال املرىض 

واإلرشاف عىل ولوجهم إىل حجرة املعالجة 

األطباء  جل  لدى  زبائن  املرىض  )يعترب 

الهاتف  عرب  مواعيد  وتحديد  الربجوازيون( 

مع من يقطنون خارج املدينة وداخلها. ت

الضامن  بطاقات  بتعبئة  العاملة  تكلف 

االجتامعي واستخالص تكاليف االستشارات 

والعالج من املرىض. 

يف بعض العيادات هناك آالت طبية تخضع 

للمراقبة من أجل تنظيفها .

تشتغل العامالت يف معظم العيادات بدون 

عقد عمل سواء محدد املدة أو غري محدد، 

الذين  املتدربني  عىل  نفسه  األمر  ويرسي 

يلتحقون بالعيادات. 

حاالت  فهناك  للمستخدمني/ات  بالنسبة 

مختلفة ولكل عيادة طاقم معني قد يتجاوز 

10 عامالت وعامل، منهم ممرضات وتقنيني 

الطب  وارد يف حاالت  األمر  وإداريني، هذا 

املختص.

العيادات  يف  يشتغلن  اللوايت  العامالت 

من  تحديده  ميكن  تعليمي  مستوى  لهن 

الباكالوريا إىل التعليم العايل،.

العامالت  مستقر،  وغري  هش  العمل 

محدد  وضع  وال  مؤقت  بشكل  يشتغلن 

العيادة  صاحب  عنهن  يستغني  قد  لهن، 

أجرا يف  يتقاضني  فاملتدربات  لحظة،  أي  يف 

بعض العيادات عىل ما يقدمن من خدمات، 

فلها  العيادة  إىل  اآلالت  إدخال  يتم  عندما 

ساعات  تزداد  بحيث  عملهن،  عىل  تأثري 

مع  أطول  وقت  العامالت  وتبقى  العمل 

املرىض.

و12   10 مابني  العمل  ساعات  عدد  يرتاوح 

حتى  العمل  ميتد  وقد  اليوم،  يف  ساعة 

إذ  ليال دون تعويض عنها،  ساعات متأخرة 

ال تتناوب أي فرق عىل العمل.

 ،6 إلى   5 األسبوعية  العمل  أيم  عدد 

والعطلة األسبوعية تكون يوم األحد.

األجريات يف قطاع العيادات الطبية الخاصة 

يتقاضني أجرتهم عىل رأس كل شهر، وترتاوح 

درهم،  و3000   2000 مابني  الراتب  قيمة 

وهناك حاالت تأخر أداء األجور.

اإلدارة، وال  األجور مبارشة من  يجر تسليم 

املعيشة  تكاليف  لتغطية  األجرة  تكفي 

معيالت  العامالت  أغالبية  أن  خاصة 

ألرستهن.

هناك عيادات ترفع أجور عامالتها مع مرور 

من  مزيدا  أي  العمل  يف  والتفاين  الوقت 

الجهد يف خدمة الطبيب/ة ما يعني الزيادة 

يف أرباحه اليومية. 

لكن بشكل عام تبقى األجور قارة سواء يف 

فرتات انتعاش األعامل حيث ال يرتفع أجرنا، 

ويف حالة الركود ال يجري تخفيضها.

تعيش العامالت يف مساكن عادية عىل قدر 

التزاماتهن  ينعكس  فالدخل  البساطة،  من 

تجاه أرسهن مثل نفقات الدراسة وغريها. 

فإنهن  صحتهن،  عىل  العمل  ألثر  بالنسبة 

يصنب بعدة أمراض صحية، منها آالم الظهر 

من كرثة الوقوف، باإلضافة إىل أنهن يعانني  

وكرثة  العمل  ضغط  جراء  العصبي  التعب 

التكليفات واملسؤوليات.

العيادات،  حسب  العمل  ظروف  تختلف 

وتنعدم املراقبة الحكومية ملقرات العمل. 

رصحت  املهنية،  باألمراض  إصابة  هناك 

العاملة املستجوبة بأنها أصيبت مبرض معد 

وإجراءات  تعويض،  من  االستفادة  دون 

الوقاية بسيطة جدا ال تتجاوز قفازات طبية 

فقط.

داخل  الغذاء  وجبة  العامالت  تتناول 

وتكاليف  الوقت  لضيق  نظرا  العيادات 

النقل )طاكيس (.

هذه  صفوف  يف  النقايب  العمل  ينعدم 

أي  قط  يجسل  ومل  الشغيلة،  من  الفئة 

تحرك نضايل أو إرضاب يف هذا القطاع، ومل 

يشارك يف اإلرضابات العامة التي دعت إليها 

النقابات وطنيا.

داخيل  قانون  عىل  تتوفر  ال  العيادات  جل 

قانون  فحتى  العامالت،  عىل  معروض 

الشغل ال  يتم احرتامه ومفتشية  الشغل ال 

تقوم مبهمتها تجاه العامالت.

إىل النضال فال خملص غريه 
يحقق أطباء القطاع الخاص أرباحا خيالية، 

ومعاناتهم  الفقراء  أمراض  حساب  عىل 

العمومية  املستشفيات  ورداءة  ضعف  مع 

وتخيل الدولة عن التزاماتها االجتامعية.

عامالت  تسحق  األرباح  هذه  جانب  إىل 

العيادات يف صمت مطبق، وكذلك هو شأن 

الصحي  القطاع  يف  واملمرضني  املمرضات 

جراء  املرىض  مع  يومية  فالصدامات  العام، 

وعدد  التجهيزات  وضعف  الطاقم  قلة 

ساعات العمل مرهقة يف مستشفى املدينة.

غري  واألجريات  األجراء  هؤالء  لكل  ليس 

كفاحي،  نقايب  إطار  يف  أنفسهم  توحيد 

يف  األجراء  باقي  مع  عملهم  وتنسيق 

أجل  من  البعيدة  وحتى  القريبة  املناطق 

خوض أشواط نضاال طويلة النفس وقاسية 

الخاص.  القطاع  باطرونا  وضد  الدولة  ضد 

جلية،  الدميقراطيني  النقابيني  مسؤولية 

وحثها  الرشائح  هذه  أوساط  يف  فالتعبئة 

عىل النضال، سيعطي مثاره إن مل يكن اليوم 

فغدا. فلنعد العدة للمستقبل العاميل.  

العيادات الخاصة في كلميم: أرباح خيالية وسحق صامت للعامالت
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وضعها  ميكن  محددة  سن  هناك  ليس 

كسقف يصبح من خالله العامل عاجزا عن 

مزاولة الحراسة، فاألمر يتوقف عىل القدرة 

ليست لعامل  للعامل.  والبدنية  الجسامنية 

لوائها،  تحت  منضوون  هم  نقابة  الحراسة 

التعليمية  باملؤسسات  النقايب  فالتعدد 

مقترص عىل األساتذة، ومل يخض العامل إال 

األمن  فعامل  أعاله،  جاء  كام  واحدا  إرضابا 

قياداتها  وال  النقابات  يعرفون  ال  الخاص 

نقايب،  تنظيم  ألي  يفتقدون  فهم  املحلية. 

للعامل منشور واحد كتبوه يستنكرون من 

خالله أوضاعهم املزرية.

الداخيل  بالقانون  معرفة  للعامل  ليست 

عليهم  عرضه  لها  يسبق  ومل  للرشكة 

بواجباتهم  يقومون  فهم  بالتفصيل، 

قانون  الرشكة  تحرتم  أن  دون  ويحرتمونها، 

الشغل، وحتى مفتشية الشغل مل يسبق لها 

أن قامت مبهامها تجاه أجراء القطاع الخاص 

يف املؤسسات التعليمة يف كلميم.

التضامن من أجل نصرة عمال 
احلراسة يف كلميم

نيكاش،  رشكة  يف  الخاص  األمن  عامل 

يخوضون نضاالت بال سند عاميل وال تضامن 

تتابع  مناضلة  إعالمية  تغطية  ودون  نقايب 

القطاع  باطرونا  مع  املتوازنة  غري  معركتهم 

معهم  التضامن  إىل  حاجة  يف  إننا  الخاص، 

ونرصة معركتهم حتى انتزاع حقوقهم كاملة 

بال نقصان.

عن  املنافحني  كل  مهام  إحدى  هذه 

الدميقراطية وعن القضية العاملية، فاملدينة 

وهناك  هنا  صغرية  عاملية  معارك  تشهد 

لكن عددها كثري وله طابع كفاحي، أحيانا 

خطرية  بانكسارات  املعارك  هذه  تنتهي 

يكون لها وقع الهزمية عىل عامل آخرين يف 

معركتهم،  خوض  أن  قبل  حتى  أخر  قطاع 

لرفاقهم وحتى  عزلة  ملا شاهدوه من  نظرا 

تحقق  معارك  هناك  وأيضا  اكرتاث،  عدم 

انتصارات صغرية وجزئية ال تجد من يعمم 

نرصها إعالميا ويبث روح النضال يف رشائح 

دكاكة  تسحقها  البؤس  أوضاع  عن  صامتة 

الرأسامل.

يف  الخاص  األمن  حراس  مع  التضامن  إن 

املؤسسات التعليمة واجب فوري وآين عىل 

الطبقة  قضية  إىل  االنتامء  يدعي  من  كل 

العاملة وتحررها.

الوايل، صحفي بجريدة املناضل-ة
18 أبريل، 2017
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جهة كلميم واد نون:منوذج ختريب املدرسة العمومية

أحوال املدرسة العمومية يف املغرب 
ومضمونا.  شكال  السوء،  بالغة 
والقدرية  اخلضوع  ينمي  تعليم 
يد  توفري  يف  ويسهم  واالستسالم، 
عاملة مدجنة متاما. تدهور مل يأتي من 
فراغ، وليس قدرا حمتوما، فهو نتيجة 
لسياسات واعية هدفها خدمة مصاحل 
الكبار،  والرأمساليني  املستبدين 

حمليني وأجانب.
صندوق  رعاية  حتت  كارثي  وضع 
العاملي  والبنك  الدولي  النقد 
وباقي  العاملية،  التجارة  ومنظمة 
سياسات  االمربيالية.  مؤسسات 
نيوليربالية تشجع بشكل كبري جدا 
للتعليم  املتصاعد  النمو  وحصري 
وجمانية  جودة  وضرب  اخلصوصي، 
ظروف  وفرض  العمومي،  التعليم 
الشغيلة،  على  سيئة  وحياة  عمل 
الشغل  استقرار  ضرب  وخباصة 
بأشكال خمتلفة مثل إقرار التعاقد يف 

الوظيفة العمومية...
الوضع  هلذا  الناس  يستسلم  مل 
الرتقي  وأن  خباصة  الكارثي، 
الناس  وعي  يف  مرتبط  االجتماعي 
وخربتهم بالتعليم، لذا شهدنا خالل 
السنوات األخرية تواصل ردود فعل 
ساخطة يف مناطق خمتلفة، باخلصوص 
واملدن  واملعزولة،  القروية  املناطق 
توفري  أجل  من  واهلامشية،  الصغرية 
املدرسة  التعليم، والدفاع عن  سبل 

العمومية.
ما ال يعيه الناس جيدا، هو أن هذا 
من  ومربمج  مدبر  الكبري  التدهور 
اخلاضعة  ومؤسساتها  الدولة  طرف 
االمربيالية  مؤسسات  إلمالءات 
التجارية واملالية واالقتصادية... ورمبا 
تهدف من ذلك أن تقنع الناس أن 
التوجه  هو  تشجعها  لرداءة  احلل 
لذلك  استطاع  ملن  اخلاص  للقطاع 

سبيال...

باملدرسة  كارثي  الوضع 
العمومية

وادعاء  بالفشل،  نفسها  الدولة  تقر 
تكذبه  قصوى  أهمية  التعليم  إيالء 
كارثي  وضع  أمامنا.  املاثلة  النتائج 
سوءا  ويزداد  كله،  املغرب  يشمل 
كلما كانت املنطقة نائية أو مهمشة... 
املناطقالصحراوية،  يف  احلال  وهذا 
قطاع  يف  حقيقية  كارثة  تشهد  اليت 

التعليم العمومي...
أساس  التعليم  أن  الدولة  تقول 
سياستها  لكن  والتطور،  التقدم 
تؤدي إىل عكس ذلك متاما. إنها تدمر 
العاملية  برعاية مؤسسات االمربيالية 
اليت  الصحراء  الفقراء، ويف  مدرسة 
التعليم  يلقى  نزاع،  منطقة  تعد 
ضربات موجعة، ألن الدولة تشجع 
تنخر  خطرية  أمراض  مع  التساهل 
ينتشر  هنا  أصال.  جسدهاملريض 
مرتكيب  الدولة  حتاسب  وال  الغش، 
اخلروقات اليت يشهدها القطاع، بل 

تغض الطرف عنها، قل تشجعها.
عن  الصادر  األخري  التقرير  كشف 
للتعليم حول مؤشر  اجمللس األعلى 
اخلطري  التدهور  الرتبية  يف  املساواة 
هلذا القطاع احليوي. تتصدر مقاطعة 
الربجوازيني(  )حي  الرياض  أكدال 
القائمة باحتالهلا املركز األول وطنيا، 
يف  أنها  على  التقرير  صنفها  بل 
مستوى ايسلندا دوليا، بينما احتلت 
)الفقراء(  مجاعات  األخرية  املراتب 
بالصويرة،  تاحلوانتوأسايس 
بشيشاوة،  أمدالن"  و"بوابوض 
بتطوان،  منصور"  علي  و"أوالد 
 173 الرتبة  يف  التقرير  وصنفها 
جانب  إىل  األخرية  املرتبة  أي  دوليا، 
جنوب السودان واليمن. هنا يتضح 
عدم تكافؤ الفرص وطبقية املدرسة 
يعطي  مل  التقرير  إالأن  العمومية. 
األخرى  املناطق  باقي  عن  صورة 

كاجلنوب واجلنوب الشرقي.

احتجاج وسخط دائمني

)العمال  املتضررون  يقبل  ال 
الوضع  هذا  الشعبية(  والطبقات 
الكارثي الذي بلغه تدهور املدرسة 
العمومية املغربية، وهم يعربون شيئا 
وقفات  يف  التذمر  هذا  عن  فشيئا 
خيرج  وال  وعرائض...  ومسريات 
هذا  عن  نون  واد  كلميم  سكان 
تعداد  البالغ  اجلهة  فهذه  السياق. 
سكانها 433 ألفا 757 نسمة، شهدت، 

وتشهد، بعض االحتجاجات.
مؤسسة   239 على  اجلهة  تتوفر 
133 منها بالقرى، يعمل بها 4270 

مدرسا، بينهم 1237 مدرسة، ويدرس 
 26534 تلميذ/ة   81719 حاليا  بها 
و11736  القروي،  بالوسط  منهم 

الدراسة  مغادرة  نسبة  إناث.  منهم 
للوضع اخلاص  بالنظر خاصة  عالية 
هشاشة  الوضع  ويفاقم  باإلناث. 
البنية التحتية )املؤسسات التعليمية 
واإلطعام  والداخليات  والطرق 
السكن.  عن  وبعدها  املدرسي...( 
يف  املهول  االكتظاظ  لذلك  أضف 
املناطق  األقسام، خصوصا يف  بعض 

احلضرية باجلهة.
التالميذ  دفع  ما  هو  الرتدي،  هذا 
مبنطقة  لالحتجاج  وأولياءهم 
ابتدائية  مدرسة  بسبب  تغجيجت 
احلالي.  الدراسي  املوسم  بداية 
ببويزكارن  تأهيلية  ثانوية  وكذلك 
لتدرس  مستويات  إرسال  مت  حيث 
لتفادي  االعداديات  بإحدى 

االكتظاظ...
 200 من  أكثر  اجلهة  استقبلت 
أستاذ جديد )فوج الكرامة(، وبعدها 
املتعاقدين،  األساتذة  استقبلت 
اخلصاص  حجم  نسبة  هدا  ويظهر 
الدي كان يف اجلهة ويف نفس الوقت 
به  تعاجله  اليت  الكارثية  الطريقة 
الدولة، طريقة ال متس أصل املشاكل 
املرتبطة بسياسة الدولة اليت تقضي 
ومنها  العمومية  اخلدمات  على 

التعليم العمومي اجملاني واجليد.

التمرد  ألشكال  خصبة   تربة 
السلبية

تنهجه  الذي  املتواصل  اهلجوم  إن 
املؤسسات  من  مبباركة  الدولة 
خيرب  للقروض،  املاحنة  الدولية 
النواحي  كل  من  العمومية  املدرسة 
االرتقاء  أو  التعليم،  جودة  سواء 
ينعكس  النهج  وهذا  باملتعلمني، 
مما  أساسية،  بدرجة  املتعلم  على 
جيعل منه كائنا مربجما ال ميتلك حسا 
نقديا بتاتا، وهذا ما ميكن مالحظته 
داخل  املمارس  العنف  خالل  من 

املدارس.
االكتظاظ  هو  العنف  أسباب  من 
جتري  اليت  العامة  الشروط  وسوء 
ما  وغالبا  التعليمية.  العملية  فيها 
احلصول  يريدون  التالميذ  ألن  ينتج 
استحقاق  دون  جيدة  عالمات  على 
فعلي. رمبا تعامل الدولة مع املنطقة 
الظاهرة  هذه  تفشي  مربر  حبساسية 
اليت تصل مستويات بالغة منالعنف.

طبقية صارخة
وتهميش  عزلة  واقع  يعلم  الكل 
النواحي.  كل  من  املناطق  هذه 
غري  واملغرب  النافع  "املغرب  إنه 
إنسانه  يستنزف  مغرب  النافع"، 
وهذا  تنمية،  أدنى  دون  وثرواته 
الواقع هو ما عرته مؤخرا حادثة وفاة 
بسبب  عمرها  من  الثانية  يف  طفلة 
السريري  الكشف  آلة  توفر  عدم 
)ايديا  اجلهة  مبستشفيات  )سكانري( 

بتنغري(.

الرتدي  نون  واد  كلميم  جهة 
سيد املوقف

التعليم،  أسالك  مجيع  الكارثة  تعم 
من االبتدائي إىل الثانوي التأهيلي. 
ويتم  فظيع،  بشكل  الغش  ويسود 
القيام  عدم  شريطة  عنه،  التغاضي 
االمتحانات،  سري  تعرقل  بأيأعمال 
املراقبة  نقط  التدخل يف  بل وميكن 
املشاغبني  مبنح  لألساتذة  املستمرة 
جناحهم،  أجل  من  عالية،  عالمات 
وهذا  للبعض،  مكسبا  هذا  وأصبح 
مسؤولي  تساهل  عن  ناتج  كله 
القطاع بهذه املناطق، بل يصل األمر 
ال  كي  األساتذة  على  الضغط  حتى 
يساهم  كما  الغش،  تقارير  حيرروا 
البعض منهم بوعي أو غري وعي يف 

العملية.
تسعى الدولة إىل إفقاد اجلميع الثقة 
يف التعليم العمومي، من أجل السري 
وكذا  التخريبية،  خمططاتها  يف  قدما 
ومبطالبه  حبقوقه  جاهل  جيل  خلق 
ليس  التساهل  هذا  إن  وحاجياته. 
أبناءهم،  وال  اآلباء  أعني  لسواد 
على  احلاكمة  الطبقة  حرب  هو  بل 
حقهم  من  وحرمانهم  املستضعفني 

األساسي يف تعليم جيد.

لسياسة  ضحية  الرحل  أبناء 
التعليمية

نون  واد  كلميم  جهة  يف  تنتشر 
األنشطة الرعوية بشكل كبري خاصة 
القائمة على الرتحال )مدة االستقرار 
ال تتجاوز 4 أشهر من يناير إىل بداية 
مايو بالنسبة لرحل احلمادات ووادي 
درعة (، والذي يطرح إشكال تعلم 
اليت  احلياة  واقع  إىل  إضافة  األبناء، 
يعيشها الرحل حبثا عن موارد جديدة 
بفئة  يؤدي  التنقل  هذا  للقطعان، 

10 اوضاع التعليم 

تتمة في الصفحة11
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إىل  واألطفال  الشباب  من  عريضة 
طبيعة  بسبب  املدارس  ولوج  عدم 
عيشهم، وإن التحق فذلك يف وقت 
متأخر، فأغلب امللتحقني من الرحل 
ترتاوح سنهم بني 12 و13 سنة فأكثر 
يف بعض األحيان وهذه سن متقدمة 
بالنسبة للقسم أول ابتدائي، لذلك 
من  جمموعة  على  الدولة  عملت 
احللول الرتقيعية تشجيعا للتمدرس 
باملدارس  مسي  ما  خلق  خالل  من 
لتشجيع  حفرتأبار  وكذا  املتنقلة، 
لكن  الرعوية،  باملناطق  االستقرار 
بسبب  بالفشل  احملاوالت  باءت 
عدم جدية  املقرتحات أو عدم توفري 
لكل  مواتية  ومتدرس  عمل  ظروف 

من املدرس و التلميذ. 

التعليمية  النقابات  موقف 
العمومية  املدرسة  إزاء 

باجلهة
تعرف اجلهة ركودا نضاليا للنقابات 
التعليمية، إال يف حاالت التضامن مع 
األساتذة املتدربني أو تعنيف فرد من 
أسرة التعليم، أو إهانة من مسؤول، 
يعانون  أساتذة  مع  التضامن  أو 
للعمل.  مالئم  جو  توفر  عدم  من 
حقيقي  نضالي  فعل  إىل  املبادرة  أما 
أو  العمومية  للمدرسة  االعتبار  يرد 
حيمي مكتسبات الشغيلة واملتعلمني 
يف نفس أالن، فهي غائبة، بل هناك 
من يسعى إىل كبح أي فعل نضالي 
أو  اإلقليمية  للمديريات  تزلفا 
الثقة  يفقد  ما  وهذا  اجلهة،  اكادميية 

بالعمل النقابي بهذه املناطق.

وساطة  جمرد  النقابي  العمل  أصبح 
عموما،  الفردية  املصاحل  لقضاء 
عادية  وخدمات  التكليفات،  تسهيل 
ورخص  الصحية،  امللفات  مثل 
املنددة  البيانات  أما  الغياب... 
الكارثي  وبالوضع  باخلروقات 
فهي  اجلهة  يف  العمومية  للمدرسة 
نادرة جدا، والصادر منها سطحي وال 
املتضررين،  بوعي  الرقي  يف  يسهم 

عاملني ومستفيدين...

ما العمل؟
النقابية  القوى  كل  على  جيب 
والدميقراطية،  التقدمية  والسياسية 
للتعريف  واسعة  محالت  إطالق 
التعليم  قطاع  على  اهلجوم  بأبعاد 
املخططات  وفضح  بها،  والتشهري 

الرؤية  بها  جاءت  اليت  التخريبية 
خيار  أي  هناك  ليس  اإلسرتاتيجية. 
سوى النضال ضد التدهور الكارثي 
املتنامي للتعليم العمومي، وال سبيل 
املناضلة  القوى  كل  وحدة  سوى 
حقيقة من أجل التصدي هلذا الواقع.
على  التعليم  قضية  تكون  أن  جيب 
منظمات  أعمال  جدول  قائمة  رأس 
النضال العمالي والشعيب من أجل 
الذي  التخرييب  املسار  الوقوف ضد 
يشهده هذا القطاع احليوي لالرتقاء 

مبعارف وقدرات البشر النقدية...

اليوم  مناسبة ذكرى مثانية مارس، 
يتم   العامالت،  للنساء  االممي 
ضد  والكفاح  بالنضال  ختلدها  
السياسات الرأمسالية واالستغالل 
املفرط للطبقة العاملة من طرف 
أرباب العمل ، والتعريف حبدث 
 160 حنو  عليها  مر  اليت  الذكرى 
واجهت  الذي   اليوم  وهو  سنة، 
رصاص  العامالت  النساء  فيه 
املتحدة  بالواليات  البورجوازية 
عليهن  أطلق  حني  األمريكية 

بشوارع نيويورك.
توحدت  مارس1856   8 يوم  ففي 
يف  األمريكيات  العامالت 
األحذية  وصناعة  النسيج  معامل 
امليادين  إىل  وخرجن  وغريها، 
النظام  سياسة  على  احتجاجا 
يف  واملفرط  اجلشع  الرأمسالي 
رافعني  فظيع،  بشكل  استغالهلن 
بالكرامة  تطالب  شعارات 
اإلنسانية والتقليص من ساعات 
لقوتهن،  الرأمسالي  االستغالل 
واالنتخاب  التعبري  يف  وحقهن 
من  األطفال  تشغيل  وعدم   ،
واستمر  املعامل.  أرباب  طرف 

 1908 سنة  إىل  القوي  الكفاح 
حيث نزلت النساء إىل الشوارع 
رافعني  والورد  اخلبز  حامالت 
واملطالب.  الشعارات  نفس 
وظلت األوضاع على ما هي عليه 
، وبعد احلرب العاملية االمربيالية  
اليت  احلرب   تلك   1945 سنة 
للبشرية  الرأمسالية  فيها  تسببت 
باخلراب والدمار وسقوط ماليني 
القتلى وما ال حيصى من اجلرحى  
يف  املتسببة  اخلطرية  واإلصابات 
واإلعاقات  املستدمية  العاهات 
النفسية  واحلاالت  اجلسدية 
بسكانها  مدن  ودك   . الصعبة 
الذرية  القنابل  وإسقاط  كاملة  
العامل   خريطة  تغريت   ، عليها 
الرأمساليني  وحاجة  اجليوسياسية، 
بناء  يف  والعامالت  للعمال 
برزت  يومها  ومن   ، خربوه  ما 
برامج  يف  واهلجرة  النساء  قضية 
األحزاب  الليربالية واإلصالحية  
لطمس  واستغالهلا  واستعماهلا 
كفاح النساء العامالت ونضاهلن 
واالضطهاد  االستغالل  ضد 

الرأمسالي والذكوري.

اليوم االممي 8 مارس بعد 
160 سنة.  

اليوم بعد 160 سنة على استشهاد 
مائة العامالت بشوارع نيويورك، 
؟  بلدنا  يف  النساء  حققت  ماذا 
وماذا حتقق هلا يف جهتنا ؟ اجلواب 
الواسعة  البطالة   سوى  الشيء. 
، واالستغالل يف مجيع القطاعات 
لقد  النساء،  فيها  يعملن  اليت 
من  والزالت  العامالت  عانت  
يف   ، والقهر  واالستغالل  الظلم 
فيها  يشتغلن  اليت  اجملاالت  مجيع 
سياسة  تطبيق  بعد  أكثر  وزاد 
اخلوصصة والتفويض والتفويت 
األموال   أصحاب  وسيطرت 
من طرف  بتعاون  االقتصاد  على 
املسئولني واحلكومات واألحزاب 
استغالل   من   ، البورجوازية 
النظافة  بقطاع  العامالت  للنساء 
اجلهة،  وكل  كلميم  يف  والطبخ 
القطاع  عامالت   أنصف  من 
باملناطق  والفالحي  الزراعي 
هي  ما  بكلميم؟  احمليطة  والقرى 
أوضاع النساء املعطالت خرجيات 

أوضاع   ما  واملعاهد؟  اجلامعات 
مع  اجلامعية  بالنواة  الطالبات 
النقل والسكن؟ يف اإلجابة على 
هذه األسئلة ومثلها كثري سنعرف  
قوى  موازين  خللق  منا  املطلوب 
النضال  منظمات  بناء  خالل  من 
حقيقية   دميقراطية  أسس  على 
باملدينة  تدافع على املساواة بني 

البشر  وحتمي املكتسبات .

الليرباليني والبورجوازيني 
يتالعبون بقضية النساء

جيب علينا أن ال نرتك الرأمساليون 
النساء  عمل  قوة  يستغلون 
والبهرجة  االحتفاالت  وينظمون 
يوم 8 مارس يف كل مكان لطمس 
اليت  العملية  هذه  اجمليد،  تارخيه 
تشتغل عليها احلركات السياسية 
الرجعية والوصولية للقهر النساء 
ولن  الرأمساليني،  ومصاحل  لفائدة 
حيرر النساء من القهر واالضطهاد 
سوى الفكر الثوري االممي، وهو 
 160 منذ  رفعه  مت  الذي  الشعار 

سنة. 
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أمام بوابة املصنع 
يتوقف العامل بغتة 

الطقس اجلميل شده من سرتته
وفيما التفت وراءه
ونظر اىل الشمس

احلمراء القانية واملستديرة متاما 
مبتسمة يف مسائها الرصاصية 

غمز 
 بألفة 

قولي إذن يا رفيقيت الشمس
 أال ترين 

 أن من احلماقة 
 أن أهب رب عمل 

نهارا كهذا؟ 
  =============

املنظر املغرب  جاك بريفري
" شيئان أحدهما القمر 

واآلخر الشمس اليراها العمال 
والفقراء 

فشمسهم هي العطش... الغبار 
العرق ... القطران 

وحني يعملون يف عز الشمس 
حيجب العمل عنهم الشمس 
مشسهم هي ضربة الشمس ! 

وضوء القمر هو النزلة الرئوية 
لشغيلة الليل ، 

هو الصيدلية وامللل " . 
 *

ترمجة: خلدون جاويد

الوقت الضائع 
جاك بريفري

 Jacques Prévert 

12 متابعات نضالية 

إدريس  حوارامع  املناضلة  جريدة  أجرت 

الوطنية  لنقابة  العام  الكاتب  الشمس 

للجامعة  التابعة  العقارية  للمحافظة 

الوطنية للقطاع الفالحي بكلميم  واملنضوية 

حول  للشغل،  املغريب  االتحاد  لواء  تحت 

ظروف عمل املوظفني ومشاكلهم املستدمية 

يف القطاع وما هي أبرز الخطوات النضالية 

عىل  لالحتجاج  النقابة  جسدها  التي 

أوضاعهم.

 فيام ييل نص الحوار.

األجراء  أوضاع  ماهي 
اليت  واملشاكل  املوظفني 
االحتجاج  إىل  دفعتهم 
والنضال  وما هي مطالبهم؟

الكاتب العام :
العقاري  للمركب  جديد  مبقر  املطالبة  ــ 

حيث   : املستخدمني/ت  بكرامة  يليق 

ملزاولة  وليس  للسكن  معد  املقر  هذا  أن 

يف  املواطنني  استقبال   ( خدمايت  نشاط 

إىل  املرحاض  تحويل   ,   garage املستودع 

 Fournitures deاملكتبيات للوازم  مخزن 

bureau(( الذي تنبعث منه رائحة كريهة, 

الجامعي  التحفيظ  عن  املسؤول  مكتب 

باملطبخ, أربع مستخدمني يف مكتب واحد 

عىل  بالجملة  الجامعي  التحفيظ  ,ملفات 

األرض, كرايس ومكاتب وحواسيب تعد من 

الحار  الواد  رائحة  عن  ,ناهيك  املتالشيات 

املنترشة داخل املبنى...(

 les التنقل  مستحقات  رصف  ــ 

déplacements  العالقة منذ سنة 2013.

ــ التنديد بعرقلة العمل النقايب عن طريق 

االستفسارات.

ــ   توفري سائقني إضافيني من أبناء املنطقة 

مع     bornage التحديد  بعمليات  للقيام 

عىل  سيحال  واحد  سائق  هناك  أن  العلم 

التقاعد هذه السنة. كيف يعقل أن سائق 

جميع  تحديد  إىل  يقود  أن   ميكن  واحد 

األمالك يف الجهة.

مستخدمي  لحرمان  املطلقة  إدانتنا  ــ 

برسم  الرتقية  من  بكلميم  العقاري  املركب 

املبذولة  املجهودات  كل  رغم   2016 سنة 

من طرفهم ومامرستهم ملهامهم بكل كفاءة 

العاجل  بالجرب  ومطالبتنا  ونزاهة  وتجرد 

والفوري لهذا الرضر.

ملطلب  باالستجابة  الترسيع  رضورة  ــ 

والداخلة  بالعيون  إخواننا  مع  مساواتنا 

الجنوبية  باملنطقة  الخاصة  التعويضات  يف 

الظروف،  لتشابه  السنوية  العطلة  يف  وكذا 

بكلميم أقىس  االشتغال  إن مل تكن ظروف 

من العيون والداخلة.)نحن  ضد التمييز يف 

األجر بني املستخدمني (

البرشية  املوارد  من  الكايف  العدد  توفري  ــ 

امللفات  من  الهائل  الكم  عىل  للتغلب 

بكلميم  العقاري  باملركب  تروج  التي 

الجامعي  للتحفيظ  الكربى  األوراش  بسبب 

عرشين  تفوق  والتي  باملنطقة  املفتوحة 

جامعة.

عقارية جديدة  محافظة  بخلق  املطالبة  ــ 

املعقول  غري  من   : نون  واد  كلميم  بجهة 

وحيدة   عقارية  محافظة   ان  واملستحيل  

ستقوم بتحفيظ الجهة بأكملها باإلضافة اىل 

إقليم طاطا التابع ملحافظة كلميم.

ماهي اخلطوات النضالية اليت 
قمت بها النتزاع املطالب ؟

الكاتب العام:
 ابتدأ نضالنا بالتدريج عىل الشكل التايل:

- من التظلم املرسل للمصالح املركزية الذي 

يهم التنقيط السنوي املجحف.

- ملتمس إىل السيد املدير واىل السيد الوايل 

املؤسسات  عىل  املبارش  الويص  باعتباره 

الالئقة  الغري  الظروف  العمومية.لتفسري 

التي نعمل بها .

والبيانات  البالغات  من  مجموعة   -

التنديدية

-حمل الشارات الحمراء ملدة شهر

- مجموعة من وقفات احتجاجية بتنسيق 

املناضلة  والجمعوية  النقابية  اإلطارات  مع 

 UMT املحيل  )االتحاد  كلميم  داخل 

,الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي , جمعية 

املوحد،  االشرتايك  الحزب  املغرب،  اطاك 

الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية 

االنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية  للامء، 

ونقابة الغرف الفالحية.(

 .و الفضل يعود إىل اإلتحاد املحيل لإلتحاد 

والدفع  نضاالتنا  نجاح  يف  للشغل   املغريب 

من  مجموعة  حققنا  حيت  األمام  اىل  بها 

املكتسبات .

من  تعترب  التي  التحديد  عملية  -توقيف 

مصلحة  داخل  النضالية  الخطوات  أخطر 

املسح العقاري..

فإننا  املستقبلية  الخطوات  بخصوص  أما   -

نفكر يف اعتصام داخل املقر إىل حني إيجاد 

حل جدري مللفنا املطلبي.

نضاالت موظفي احملافظة العقارية يف كلميم

حوار : مع إدريس الشمس الكاتب العام لنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية 
للقطاع الفالحي بكلميم 

إذا ما تم تسجيل حضور أي شخص ألي اجتامع نقايب 

ليست  الفور،  عىل  سيطرد  جهوي  أو  محيل  سواء 

أخرى  أدبيات  أو  منشورات  أي  الرشكة  يف  للعامل 

يعربون فيها عن احتجاجهم ومواقفهم من االستغالل 

الكاريث يف املنشأة. 

يف أحد األيام كنا عىل وشك الوقوف عن العمل حول 

علم  إىل  األمر  تناهى  لكن  الغذاء،  توقيت  مطلب 

املدير فأوقف العامل املنظمني وبارش طرد 3 منهم.

قانون الشغل 
ال  العامل  أغلبية  لكن  للرشكة  داخيل  قانون  يوجد 

ومنهم  متواضع  الدرايس  مستواهم  ألن  يعرفونه 

أميون، إىل جانب هذا فالرشكة ال تحرتم قانون الشغل.

مفتش الشغل جاء مرة واحدة إىل الرشكة وكتب رقم 

هاتف عىل الجدار ليتصل به العامل، فحدث أن اتصل 

به فعال أحد العامل لكنه مل يأيت ملعاينة الحاالت.

تناضل  عمالية  وحدة  أجل  من   

النتزاع املكاسب وصونها
يف  الطاقة  قطاع  األعامل عىل  رجال  من  قلة  يسيطر 

يجري  خيالية  أرباح  خالله  من  ويحققون  املغرب، 

حقوقهم  ورضب  العامل،  استغالل  من  امتصاصها 

غري  العاملية  لطبقة  منقذ  فال  السياسية،  و  النقابية 

ملقاومة  النفس  الطويل  الكفاح  و  النقابية  الوحدة 

مقدراته  وخوصصة  البلد  نهب  من  منتفعة  حفنة 

لرأسامل املحيل و األجنبي. 

يف القطاعات الطاقية الخاصة يجري تدمري كل محاولة 

جنينية لبناء فرع نقايب، فالخوف من توحد العامل و 

إىل محاربة  املستثمرين  يدفع  بعلة مصائبهم  الوعي 

النقابة وكل ما له صلة بالكفاح العاميل.

ومكافحة  مناضلة  عاملية  وحدة  أجل  من  فلنعمل 

النتزاع املكاسب وصونها 
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