ُ
المناضـــل ـــ ة
T-amavnas-t

Almounadila

mounadila15@gmail.com
www.almounadila.info

عمالية نسوية شبيبية أممية

جريدة شهرية  -مديرالنشر :إسماعيل املنوزي -العدد 73 :فبراير/مارس - 2019الثمن  5دراهم
حراك الريف وجرادة  :ماذا بعد االحكام
الجائرة على طالئع النضال؟ ص٢
«يسار» متهافت :بصدد الحمالت على
حزب العدالة والتنمية

ص٢

حراك الريف والتضامن الواجب ..ص٣

تح ّرر الكادحين من صنع الكادحين أنفسهم
ملف العدد:

تقرأون في هذا العدد:
لماذا يجب على نقابتنا ،اإلتحاد

السودان :الشعب يستأنف السيرورة

المغربي للشغل ،اإلنضام إلى الدينامية

الثورية ص١٦

النضالية الجارية؟

ص٥

العمال الزراعيون :استغالل بشع ونضال
نقابي النتزاع الحقوق المغتصبة ص١٥

نضال األساتذة المفروض
عليهم التعاقد ،وباقي

السودان :ما في صلب النقاش السياسي
هو اإلسقاط الفوري للنظام

ص١٦

التنسيقيات بقطاع
التعليم.

عمالية بديلة للنهج ّ
من أجل سياسة ّ
السائد في الحركة النقابية

ُ
تشهد ّ
الساحة النقابية ،ما عدا بالقطاع الخاص،
تملمال مغايرا للمألوف في السنوات األخيرة .اتضح
األمر في إضراب  3يناير  2019الوحدوي بقطاع
التعليم ،وها هو يتأكد في التقاء قوى نضال متنوعة
في يوم  20فبراير :مسيرة وطنية بالرباط دعت إليها
تنسيقية األساتذة املفروض عليهم التعاقد ،ضمن
برنامجها النضالي الخاص؛ ثم دعوة إلى إضراب عام
بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية في نفس
اليوم ،من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ،مع انضمام نقابات التعليم الثالث [كدش،
فدش ،الجامعة الوطنية ] إلى مسيرة الرباط،
ومشاركة تنسيقيات متنوعة .ال ينقص الكتلة
العمالية غيراالتحاد املغربي للشغل.
إنه التقاء نضالي يفرضه سياق تصاعد التعدي على
الحقوق ،لكنه تالقي مطبوع بالتردد ،وبقصرالنفس،
وافتقاده لرؤية وأهداف إجماليين .ومن ثمة خطر
انتكاسه ،وإحباط ما يثيرمن آمال الفكاك من وضع
العجزومراوحة املكان ،وحتى التراجع.
منذ العام  ،2011وما جاء به ميزان قوى تلك الفترة
من مكاسب نوعية ،أملت بالحركة النقابية حالة من
الضعف مكنت العدو الطبقي من مواصلة ضرب ما
تبقى للطبقة العاملة من مكاسب.

وال شك أن من أسباب هذا الضعف الرئيسة النهج
الذي تسيرعليه حركتنا النقابية ذاتها .لقد أسهم في
إضعافها امتناع مقصود عن تجنيد كامل قواها ،وال
مباالة بواجب إيقاظ الراقد من تلك القوى ،وخرط
الكل في خطة نضال موحدة في اتجاه تغيير في ميزان
القوى يضمن تحقيق مكاسب حقيقية .فال تضامن
حقيقي مع نضاالت جزئية متواترة بالقطاع الخاص،
وال توحيد للجهود بين مختلف النقابات في القطاع
العام ،واقتصار على مطالب جزئية ليس من شأنها
توحيد النضاالت ،وعلى أشكال نضال قليلة الفعالية
قصيرة النفس.
ُ
ومن أوجه الضعف املشلة لقدرة حركتنا النقابية
ما بلغت من تشتت ،قوامه تعدد نقابي ،وتنامي
أشكال تنظيم خارج الهياكل النقابية ،من تنسيقيات
وهيئات فئوية .والحق أن هذا التشتت عاقبة مباشرة
لنهج القيادات النقابية الذي دفع أقساما من أجراء
الوظيفة العمومية دفعا إلى السعي إلى تحقيق
مطالبها خارج هياكل النقابات بسلوكين ضارين:
 أولهما ،تغييب الديمقراطية وتغليب األوامرالفوقية وخنق املبادرة النضالية.
 والثاني ،تجاهل مطالبها الفئوية ،واالمتناع عن حفزالنضال من أجلها وتطويره.

نهج القيادات النقابية تحكمه رؤية سياسية ،قد
تتخذ لها قناعا ال سياسيا ،لكنها سياسة واعية،
تتجسد في مواقف عمليةُ ،وي ّعبرعنها بيانات األجهزة
وفي األدبيات .إنها سياسة «الشراكة االجتماعية»،
أي التعاون مع البرجوازية ودولتها للتحكم في الوضع
االجتماعي ،وهوما يسمونه «االستقرار» .وتقوم هذه
السياسة على تضليل ما بعده تضليل .يزعمون أن ال
خيارآخربين استقراروضع االستغالل والقهرالقائم
ووضع الفو�ضى والدماراالجتماعي الشامل ،على غرار
ما فعل استبداد األسد وهمجية الرجعية الدينية
بسوريا.
إن ثمة خيارا آخر :خيار النضال املنظم والواعي
من أجل استقرار الحقوق االجتماعية ،الحق في
حياة الئقة ملاليين الكادحين الذين يفتك بهم نظام
االستبداد والرأسمالية.
وهواستقرارممكن بإرادة تلك املاليين.
ليس اتهام سياسة القيادات النقابية دعوة إلى نهج
ال سيا�سي في الساحة النقابية .فهكذا نهج ال وجود
له ،بل أكذوبة ليس إال .املطلوب نهج تحكمه سياسة
الدفاع الفعلي والحقيقي عن مصالح طبقة األجراء:
عن حرياتها الديمقراطية ،وعن حقها في أجر الئق،
وحماية اجتماعية حقيقية ،وعن خدمات عمومية

مجانية وجيدة ،باختصار كل مقومات الحياة
والكرامة اإلنسانيتين.
ال ننتظر أن تهتدي قيادات منظماتنا إلى سياسة
طبقية وفق املواصفات املذكورة ،فتمسكها بسياسة
«الشراكة االجتماعية» له جذور في موقعها بين
العمل والرأسمال ،موقع تميزه مصالح وامتيازات.
إننا نناضل من أجل سياسة بديلة ،سياسة عمالية
حقيقية ،وفية لعلة وجود النقابات ،سياسة تروم
َ
ت َـز ّو َد الشغيلة بأدوات نضال فعالة ،ال تقتصر على
خبزاليوم ،بل تكافح من أجل مجتمع الغد ،مجتمع
الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية.
إن قوى النضال من أجل سياسة عمالية حقيقية
موجودة في النقابات وفي خارجها ،إنها كل التواقين
والتواقات إلى النضال فعال ،وكل من ال يرضيهم وضع
الحركة النقابية الراهن .تجميع قوى هذه السياسة
العمالية البديلة إحدى املهام الرئيسة التي يضعها
تيار املناضل -ة على كاهله ،ويمد يده إلى كل معني
ومعنية إلنجازها .وبمقدمة املعنيين أفواج الشبيبة
املناضلة امللتحقة اليوم بساحة املعركة ،والتي بات
أثرها الخالق واضحا في مسيرة الرباط يوم  20فبراير
.2019
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حراك الريف وجرادة  :ماذا بعد االحكام الجائرة على طالئع النضال؟
متكنت الدولة وأجهزهتا الطبقية ،رشطة ،وقضاء،
ومنتخبون ،و حصافة موالية ،من التعاون
الوثيق إلمخاد حراك الريف وجرادة ،والتنكيل
باملتظاهرين و احلمك عىل طالئع النضال بعقود
من الجسن .أخر األحاكم صدرت يف حق 18
شاب من مدينة جرادة بلغت يف مجموعها 36
سنة.

حراك الريف وجرادة

اكن احتجاج ساكن منطقة الريف يف بداياته
الساك حمسن فكري،
يطالب بالقصاص من قتلة ّ
ليتط ّور إىل املطالبة بالعدالة االجمتاعية والعيش
الكرمي .احلراك الرييف قاده مجموعة من الشباب
داف ُعهم حتقيق املطالب الشعبية اليت صيغت يف
امجلوعات العامة ،األشاكل األكرث دميقراطية يف
لك نضال مجاهريي.
مقعت ال ّدولة بأرتال س ّيارات الدرك احلريب
وحجافل البوليس حراك الريف ،ضاربة حصارها
عىل مداخل البلدات إىل اليوم .زجت بطالئع
النضال الرييف يف جسوهنا ظملا ،وتعبئة
ترسانهتا االعالمية لتشوهيم  ،حىت تمتكن من
عزهلم عن أي تضامن شعيب ،وتنفرد مبعاقبهتم
عىل ق ّيادة حراك شعيب هبذا الزمخ امجلاهريي
لتخويف غريمه من املضط ّهدين.
بعد الريف انتقلت رشارة االحتجاج إىل مدينة
جرادة اليت طالب ساكهنا ببديل اقتصادي عقب
وفاة عاملني يف الساندريات (الشقيقان حسني

وجدوان) ،بديل اقتصادي ينتشل فقراء املدينة
من املوت يف حفر الفحم احلجري.
شارك اآلالف يف مسريات جرادة السملية،
مرددين بالصوت اجلهور مطالبهتم بالعيش
الكرمي .مل تستجب الدولة يف لك من حراك
الريف وجرادة ملطالب احملتجني ،بل عىل
العكس ،مقعت املتظاهرين وجسنت قادهتم،
وأطلقت العنان ألاكذيهبا يف االعالم الرمسي
بتمنية هذه املناطق« ،تمنية اعرتف رئيس الدولة
بفشلها «.اكن هذا نفس مصري نضاالت شعبية
هشدها املغرب منذ سنوات( .بوعرفة ،طاطا،
سيدي افين ،صفرو)...

الدولة والنضال الشعبي

خلفت الغارات الليربالية اجلديدة آثار اجمتاعية
اكرثية :بطالة الشباب ،و هشاشة الشغل وتفكيك
القطاعات العمومية...اخل .تواجه الدولة وخدامها
مقاومة شعبية ،مزيهتا التش ّتت وعدم املركزة و
التنسيق من أسفل وضعف التنظمي والويع
بأصل اهلجوم .ما هسل عىل الدولة املمركزة
مقعها والتنكيل مبناضلهيا.
ال يعين جسن طالئع النضال ومقع االحتجاجات
االنتصار الهنايئ للدولة عىل احلراك يف الريف
وجرادة ،بل يطرح هذا االمر عىل مناضيل
طبقتنا سؤال ما العمل واحلالة هاته؟
مناضلو الريف وجرادة وبايق احلرااكت الشعبية
املعتقلون يف جسون الدولة ،مه رهائن لدى

االستبداد ،وختليصهم من قبضته واجب عىل
لك الساعني إىل احلرية والدميقراطية يف بلدنا.
لقد تكشف زين املؤسسات احلقوقية الليربالية
اليت أنشأها االستبداد لتمليع صورته ( املجلس
الوطين حلقوق االنسان وغريه) ،وأبانت عن
حدود دفاعها املزعوم عن حقوق االنسان يف
مليف معتقيل حراك الريف وجرادة ،عالوة عىل
جبهنا الذي اكن مبثابة تواطئ مع النظام يف
حسق النضال الشعيب.
ال خيلو نضال الثوريني من السيع الدامئ إىل
التهشري مبا يتعرض له معتقلو طبقتنا من جسن
وتنكيل ،تهشري يستلزم توجيه هسام النقد إىل
القضاء الربجوازي وفضح خدمته لالستبداد،
حفاظا عىل استقرار حطن املقهورين .قضاء
استعان به احلسن الثاين مطلع الستينيات ملنع
احلزب الشيويع املغريب .قضاء مخسر تستعني
به الدولة اليوم لمجل انتقادات الصحافة الليربالية،
وإخراهسا مبختلف سبل القمع ،مبا فهيا املنع من
الكتابة( حال الصحيف عيل ملرابط).
بعد أن دكت آلة الدولة القمعية حراك الريف
وجرادة ،بشىت صنوف القهر ،مستندة إىل
جيش جرار من خمابيل اإلعالم العمويم،
ويف منصات التواصل االجمتايع ب « الذباب
اإللكرتوين «لتشويه الريفيني ،أشاح العديد من
الدميقراطيني الزائفني ظهورمه عن مضطهدي
شعبنا .مهنم من مل يرفع عقريته منددا بالقمع
االهوج أو باالعتقاالت ،خمافة أن حيسب عىل

خندق الاكدحني.

بقمل :فودة إمام

مستقبل نضاالت الريف وجرادة
وباقي المناطق

متمللت نضاالت شعبية يف الريف وجرادة بعد
غارات القمع األهوج سنة ،2017لكن حمدوديهتا
يف املاكن وجحم املشاركة امجلاهريية مل يحمس
بتوسعها وجتذرها ،يدل هذا عىل أن امجلر حتت
الرماد .ال يستطع القمع اطفاء جذوة نضال
الاكدحني ،وال حتل العصا املشالك االجمتاعية
اليت خلفهتا سياسات عقود من اهلجامت
الليربالية عىل قوت الاكدحني.
سيتجدد نضال شعبنا وتتوسع رقعته ألن بواعثه
قامئة ،هذا ما يطرح علينا رضورة استخالص
الدروس من الكفاحات السابقة ،مبا فهيا دروس
اهلزمية قبل النرص .إن التعويل الاكمل عىل
املنمظات احلقوقية مبا فهيا اخلارجية ،إلطالق
رساح رهائننا هلو حمض ومه.
القوة الوحيدة القادرة عىل ذلك يه وحدة اكديح
البلد ،باملشاركة الفاعلة للطبقة العاملة ،املسلحة
بويع طبيق وسيايس يفصل بني مصاحل
الرأمساليني ودولهتم وبني األجراء الاكدحني .إن
التوجه إىل الطبقة العاملة وااللتحام هبا بالرمغ
من األغالل البريوقراطية ،مهمة تستلزم معال
سياسيا ثوريا طويل النفس من أجل بناء احلزب
الثوري ،األداة الطبقية القادرة عىل ختليص
شعبنا من القهر الرأمسايل.

"يسار" متهافت :بصدد الحمالت على حزب العدالة والتنمية
أثارت صورة قائدة من قادة حزب العدالة
والتنمية بال حجاب حملة ضدها ،و طبعا
ضد حزبها .وقبلها سبقت حملة من ذات
الطراز حول صور لوزير التشغيل ،املنتمي
أيضا لنفس الحزب مع صديقته ،وهو
متزوج .وقد سبقت حمالت طيلة سنوات
من هذا القبيل ،تتناول الحياة الشخصية
لبارزين من ذلك الحزب ،أو حاالت
استغالل نفوذ من قبل أعضاء منه ،أو كل
ما تقع عليه يد من يهاجمه على هذا القبيل
من الجبهات.
يرتمي في هكذا حمالت جمهور محسوب
على اليسار ،يشارك في الجلبة عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،وأحيانا بمقاالت ،وما
شابه .مجمل تلك الحمالت ضجيج فارغ.
ضجيج فارغ يتغا�ضى قصدا عما هو
جوهري .حزب العدالة والتنمية حزب
ملكي ،ربما أكثر من امللك كما يقال .وقد
أسدى خدمات جليلة لنظام االستبداد
واالستغالل ،في منعطفات خطيرة عليه،
أبرزها سنة  2011املجيدة ملا اهتزت أركان
عروش عديدة بمنطقتنا ،وسقط بعضها.
ومع ذلك ،سعى النظام لوضع هذا الحزب
جانبا كعجلة احتياط ،بناء على اقتناع
بانتفاء الحاجة إليه مع خفوت زوابع
الثورات باملنطقة .كما وضع االتحاد
االشتراكي جانبا بعد أن قضت به امللكية
غرض تأمين انتقال الحكم في ظروف
مالئمة ملصلحتها .بدا هذا السعي لتنحية
حزب العدالة والتنمية جليا بعد انتخابات
العام  .2015فرغم كل حمالت التشهير
بالحزب ،بمختلف السبل ،تمكن حزب

بقلم :جنني داود

بنكيران من الحفاظ على شعبيته ،ثم من
تأمين أغلبية بالبرملان ،وضمان أن تؤول
إليه رئاسة حكومة الواجهة .ما لم يكن
في حسبان النظام ،وأربك خطط تدبيره
للساحة السياسية املوجهة.
يعود فضل استمرار شعبية حزب العدالة
والتنمية ،رغم كل ما اقترف بحق كادحي
املغرب من جرائم ،عنوانها العريض
مواصلة سياسة الدوائر اإلمبريالية ،يعود
ذلك الفضل إلى شخص بنكيران .دهاؤه
السيا�سي ساعده على أخذ مسافة،
واإليهام بوجود من يعرقل مساعي
«اإلصالح» وتحسين أحوال الناس والسير
بالديمقراطية قدما .ويقوم هذا التضليل
على مفهوم التحكم الذي يوحي أن ثمة
بالدوائر العليا املحيطة بامللك من يرعى
مصالح ما يسميه بالل التليدي ،نصير
بنكيران« ،املركب املصلحي التحكمي»
القابض على االقتصاد ،الباسط نفوذه
على السلطة ،وذي شبكة عالقات زبونية في
املؤسسات بكل أنواعها.
بمزاوجة تطبيق ما يطلب منه واإليحاء بأن
ثمة من يعرقل تنفيذ سياسته التي تدعي
طبعا خدمة مصلحة الشعب حمى بنكيران
حزبه من فقد االعتبار .ومما ساعده
على ذلك ،وعلى الحفاظ على األغلبية،
غياب حزب ذي مصداقية بأعين الجماهير
الشعبية .فليس ثمة غير صنائع النظام
الفاقدة أي حظوة لدى الناس ،مثل ّحزب
مستشار امللك ،وأحزاب منهكة سفهتها
عقود تعاونها مع االستبداد تحت مسميات
ديمقراطية وتقدمية واشتراكية زائفة.

لهذا تتواصل الحمالت ضد حزب العدالة
والتنمية ،يطلقها ويشرف عليها خدام
االستبداد وأعينهم على االنتخابات املقبلة.
تركز الحمالت املوجهة من «الدولة
العميقة» ضد حزب بنكيران على ظالميته
لجر يساريين تالفين ،لم يعدوا يرون غير
الجانب الظالمي من ذلك الحزب ،متناسين
أن أول ظالمي باملغرب هو النظام نفسه.
أال ينشرالنظام الظالمية ويستخدم الدين
في السياسة ،مستعمال وسائل من العيار
الثقيل بفضل املال العام؟
حزب العدالة والتنمية حزب برجوازي،
وعلى هذا األساس يتعين على كل يساري
حقيقي [تعني اليسارية الدفاع عن مصالح
املقهورين] أن يحارب هذا الحزب .أما
محاربة الظالمية فيجب أن يوضع فيها
النظام في نفس السلة مع كل الظالميين.
نفس السياسة التي استعملت فيها امللكية
واالمبريالية حزب بنكيران سبق اللجوء فيها
إلى املجاهد اليوسفي .نعم طبق اليوسفي
سياسة اإلمبريالية واالستعمار الجديد
برعاية البنك العاملي وصندوق النقد
الدولي واالتحاد األوربي [انظر بهذا الصدد
مقال قبل  20سنة ،خدعة “حكومة
التناوب ”،بموقع املناضل-ة] .وهو بذلك
مدان قدر إدانة بنكيران .والكثير ممن
ينساقون مع الحمالت ضد حزب بنكيران،
من أنصاراليسارالليبرالي ،ال يختلفون عنه
جوهريا .فما من بديل لديهم عن السياسة
البرجوازية املدمرة ملا تبقى من مكاسب
كادحي املغرب ،واملنكرة ألبسط حقوقهم
الديمقراطيةواالجتماعية.

حزب العدالة والتنمية خطير على وعي
الكادحين ألنه يحمل مشروعا برجوازيا
يكرس التبعية والتخلف تحت غطاء
لبوس إسالمي في مجتمع مفرط التدين.
هذا ما يستوجب التشهير وليس حجاب
السيدة ماء العينين ،وال حب وزيرالتشغيل
المرأة أخرى .ومنتقدو توافه األمور لدى
املنتمين لحزب بنكيران ال بديل لديهم.
فمع استعمالهم ،بين فينة وأخرى،
كالما ضد «النيوليبرالية املتوحشة» ،ال
يخبؤون في جعبتهم غير وصفات رأسمالية
بطالء»اجتماعي» .ال �شيء غير وهم تطهير
الرأسمالية املحلية التابعة لإلمبريالية
من الريع ،ومن «املخزن االقتصادي،
وإخضاعها لقواعد ليبرالية حقيقية ،أولها
تساوي الفرص بين الرساميل املتنافسة.
داخ قسم من اليسار ،حتى املارك�سي
سابقا ،ولم يبق لديه غيرمزاعم «حداثية»
خاوية أسقطته في ذيلية لحزب القصر
تحت مبررات محاربة الظالمية.
الصراع الوحيد مع حزب نيكيران،
ومشاريعه البرجوازية الرجعية ،املفيد
للكادحين هو الذي يكشف طبيعته
الطبقية ،ويعارضه بمشروع بديل على
الصعيد السيا�سي واالجتماعي .مشروع
التحرر من االستبداد املقنع ،وتلبية
الحاجات األساسية للجماهير الشعبية،
بإسقاط منطق الربح ،ومن ثمة تنظيم
املجتمع على أسس ديمقراطية وتملك
جماعي لالقتصاد وتسييره ديمقراطيا.
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بقلم :سليم نعمان

تعد احتجاجات الريف حىت اآلن أكرب االحتجاجات االجمتاعية اليت هشدها املغرب منذ نضاالت حركة  20فرباير .وقد متت مواجههتا بقمع هائل
واعتقاالت باملائت واضطهاد وترهيب املتضامنني والصحافيني واحملامني ،ولك من جترأ عىل نرصة نضال الريف ومعتقليه.
يف أكتوبر  ،2016بعد الوفاة املأساوية لبائع
مسك صغري ،حمسن فكري  31عاما ،حطنا
حباوية أزبال ،أنطلق خسط األهايل بالريف
يف شلك احتجاجات دامت حىت اآلن حنو
عامني .امتد الخسط الشعيب إىل مجيع
أحناء املغرب ضد احلكرة واإلذالل .لقد اكنت
حالة فكري تذكريا دراميا حبالة بوعزيزي
تونس بائع اخلرضوات الصغري والذي أدى
موته نتيجة إرضام النار يف جسده احتجاجا
عىل امهتان الكرامة وقطع سبل الدخل إىل
إشعال فتيل انتفاضة معت اكمل املنطقة
املغاربية والعربية ،وأهلمت حىت نضاالت
بأوروبا الغربية وأمرياك والصني وغريها.
حيهنا هشد املغرب حركة نضال استثنائية
مل تبلغ مستوى ما هشدته بايق املنطقة،
وخباصة متكن االنتفاضة الشعبية بلك من
تونس ومرص من اإلطاحة برأس النظام،
إذ اقترص نضال حركة  20فرباير املغربية
عىل املطالبة بالدميقراطية ومناهضة الفساد
واالستبداد.
لقد فتحت احلركة بابا جديدا ،وأفقا نضاليا
رحبا مسته التغلب عىل اخلوف واالندفاع
للنضال من أجل نيل احلقوق وانزتاعها
بدل استجداهئا .لقد جرى اسرتجاع
الثقة بالنفس ،واكنت القضايا االجمتاعية
واالقتصادية يف صلب االحتجاج ،لوال
أن خاهنا ختاذل قوى تارخيية معارضة
«ليربالية» و»إسالمية» ،وباألخص تواطؤ
البريوقراطيات النقابية الذي كبح استفادة
احلركة من العمود الفقري الذي تشلكه
الطبقة ألي نضال مبا تتيحه من إماكنيات
قلب مزيان القوى لصاحل طبقات الشعب
املستغلة واملضطهدة.
لقد استعادت احتجاجات الريف مشال
املغرب روح حركة  20فرباير .إهنا منطقة
تتجىل فهيا التناقضات الصارخة لرأمسالية
تابعة ومتخلفة ،وحيت مت مقع التعبري عن
تفجرها يف لك مرة يهنض فهيا األهايل
هناك ضد احلكرة والهتميش واسترشاء
لك املصائب وخباصة بطالة مجاهريية يه
ضعيف املعدل الوطين باحلسمية عىل سبيل
املثال.
تدفق نضال اكديح الريف من أمعاق
املجمتع ،وخرج عن املألوف يف احلياة
السياسية املغربية :االستجداء وتجسيل
املواقف ،ورصد اخلروقات واالحتجاج
الرمزي ...لقد ختىط بكثري ممارسة سياسية
ختاذلية لك مهها احلرص عىل «االستقرار
السيايس» و»السمل االجمتايع» ،أي بعبارة
أخرى التواطؤ خلنق الديناميات العاملية
والشعبية النابعة من أسفل ،واحلاملة آلمال
إهناء االستغالل واالضطهاد.
أمهلت الدولة الريف معدا لعقود من حيت
التمنية االقتصادية واالجمتاعية (وضع
تتقامسه املنطقة مع مناطق أخرى بأمكلها).
ال جامعة باملنطقة ،وال مستشىف ،وطرق
ومسالك حبالة مهرتئة أو منعدمة .واملنطقة
معزولة إذ الطرق الوطنية وعرة ومهرتئة،
وغري متصلة بشبكة السكك احلديدية ...هذا

أساس الخسط الشعيب بالريف ،مطالب
اجمتاعية واقتصادية أولية عىل رأهسا
جامعة ومستشىف لعالج الرسطان ،وشغل
لملعطلني ،وبنية حتتية اجمتاعية مثل الكهرباء
واملاء الصاحل للرشب ،والطرق ،والرتفيه...
ظهرت أعالم مجهورية الريف وصور عبد
الكرمي اخلطايب يف احتجاجات منطقة
الريف تعبريا عن االمتعاض من دوام املنطقة
عىل حاهلا تقريبا بعد  60عاما من االستقالل
الشلكي .إهنا مزية حامسة بالنظر ملا مثلته
حركة  20فرباير سياسيا ،فرمغ بعدها
السيايس الظاهر فإن ارتاكزها عىل املطالب
االجمتاعية واالقتصادية والثقافية هو ما
أعطاها الزمخ الشعيب الذي حظيت به .إن
بروز هذه الرموز حبراك الريف يعد استعادة
ملرشوع حترر تارخيي يف اآلن ذاته ضد
االستعامر والسلطة اليت أعقبته.
إهنا عقود من مواجهة دولة ما بعد االستعامر
املبارش ،سارعت الدولة بالنظر لرمزية
استعادة ذلك التارخي التحرري ،لتشوية

أغلهبا ال يسىع لذلك من خالل تعبئة مبارشة
تدعو الناس للتضامن ودمع مطالب احلراك
اليت تعنهيم متاما مه أيضا .لكن املثري هو
أن يكون التضامن شبه غائب متاما عن مدينة
طنجة اليت اكنت أبرز مدن االحتجاج إبان
حركة  20فرباير وبعدها مبارشة ضد الغالء.
مل تكتف الدولة بالقمع وحده ،بل سارعت
الختاذ مجموعة تدابري التفافية عىل مطالب
احلراك ،مهنا إقالة أربعة وزراء وأكباش فداء
أخرى من مستويات دنيا ،والعفو عن بعض
املتظاهرين غري البارزين ،وإلقاء اللوم عىل
ما مسي غياب الوساطات (أحزاب ونقابات
ومجعيات) تؤطر املواطنني ،أي تكبح اندفاعهم
النضايل أو حتتويه ،أو توجه خسطه إىل غري
حمله ،وأرسلت وزراء وكبار املسؤولني ،إىل
مدينة احلسمية ،وحتول الريف إىل ورش
كبري مبشاريع هتم قطاعات وزارية خمتلفة
محتل امس برناجم «منارة املتوسط» املوجود
أصال قبل بداية احلراك والذي ال تزال معظم
أشغاله جارية ،واكنت سبب إقالة الوزراء

احلراك مهتمة إياه مرة باالنفصالية وأخرى
بالعاملة األجنبية ...مع أن االنفصال مل يكن
مطلبا للحراك املقترص معوما عىل مطالبة
الدولة بإهناء عزهلا للريف وهتميشه ،وأن
تضطلع مبسؤولياهتا يف تمنية املنطقة
اقتصاديا واجمتاعيا...
مل يسعف قادة احلراك تربؤمه من هذه
الهتم الزائفة وال تأكيد سملية نضاهلم إذ مت
اعتقاهلم إىل جانب أزيد من مائت آخرين،
وجرت حبقهم حمامكات صورية ماراثونية
انهتى شوطها االبتدايئ بأحاكم طويلة املدة
مهنا  20سنة ألبرزمه.
مل يلق حراك الريف املساندة املطلوبة خارج
منطقة الريف ،غري أن جديد التضامن مع
نضال شعيب جار باملغرب أنه استفاد من
حركة تضامن عاملية بأوروبا الغربية خاصة
وأمرياك ،قادهتا اجلالية الريفية املنترشة
هناك .أما باملغرب فاكن التضامن أبعد عن
املأمول (أكرب أشاكل التضامن هو مسريتا
البيضاء والرباط بنحو  15ألف مشارك)،
وبادر إليه باخلصوص شباب من جتربة حركة
 20فرباير باملدن الرئيسية مثل الدار البيضاء
والرباط وأاكدير وبين مالل ...وجرى غالبا
من خالل تنسيقيات غري منغرسة شعبيا ،بل

املشار هلم سابقا.
طبعا ،أجرب حراك الريف الدولة عىل التحرك
واالستجابة ملطالبه ،لكهنا أخرت األمر كثريا
إىل أن متكنت من خنق احلراك بالعسكرة
واحلصار القميع ،والتنكيل باحملتجني،
واعتقال القيادات وأبرز الناشطني نضاليا،
ودفع العديد من شباب الريف للجوء إىل
أوروبا ،إذ تشري أرقام صادرة عن مؤسسة
االحتاد األورويب احلدودية إىل زيادة
العابرين «رسا» إىل اسبانيا بني عايم
 2016و 2017من  700إىل  5000خشص
تقربا .لك ذلك حرصا عىل ما تمسيه هيبة
الدولة ،ويف اجلوهر خمافة أن تكون بذلك
احتجاجات الريف قدوة لبقية املناطق بالنظر
إىل أن جدور االنتفاضة بالريف االقتصادية
واالجمتاعية يه نفهسا مبناطق أخرى ،وقد
هشدنا بالفعل نضاالت شعبية أخرى بزاكورة
يف اجلنوب الرشيق ويف جرادة مشال
رشق البلد ،ومبنطيق أزيالل وبين مالل،
وفكيك عىل سبيل املثال ال احلرص.
لقد أبدع احلراك الشعيب بالريف نضاليا،
فإىل جانب سمليته البارزة واليت حرص
علهيا احملتجون أميا حرص ،أبدع أشاكل
احتجاجية تغنيه االحتاكك بقوات القمع

واستفزازاهتا من قبيل مسريات المشوع
والورود ،والطنطنة بأسطح املنازل ،وإطفاء
األنوار ،ودخول البحر وشواطئه...
لقد اجتاحت النيوليربالية املغرب ألزيد من
ثالثة عقود ومعقت التدهور االقتصادي
واالجمتايع والثقايف للبلد ما بعد االستعامر
املبارش .تردى التعلمي كثريا وتفىش التعلمي
اخلاص ،ونفس اليشء هشدته الصحة
والتشغيل والسكن وشباكت امحلاية
االجمتاعية والبنية التحتية االجمتاعية.
وغاص املغرب ،باألخص طبقاته الشعبية
املستغلة واملضطهدة ،يف أتون التخلف باكفة
الصعد.
تواصل املديونية استزناف مقدرات البلد،
ومت نقل ملكية منشائت معومية رئيسية
إىل الرأمسال احمليل واألجنيب متعدد
اجلنسيات ،وانترشت أعراض رأمسالية
مأزومة تهنش حقوق وماكسب اجمتاعية
تارخيية وتقيض علهيا تدرجييا ،خملفة بطالة
مجاهريية وبؤس وفقر وهشاشة تقيض عىل
مصري ماليني البرش وتليق هبم للدعارة
واملخدرات واالجرام وخباصة إىل التطلع
ملغادرة البلد عرب جهرة تعرض آالف الشباب
سنويا للهالك يف البحر األبيض املتوسط
حماوال بلوغ بلدان االحتاد األوريب.
إهنا هذه السياسة النيوليربالية املفروضة من
املؤسسات املالية الدولية ويتواصل انهتاجها
برصامة ،واملدعومة باستبداد سيايس
مزمن ،وغياب بدائل نضالية نافعة تضغط
لفرض سياسة تستجيب لتلبية احلاجات
االجمتاعية األكرث أولوية ،يه أصل الخسط
الشعيب املنطلق عفويا بشلك دوري والذي
يواجه لك مرة بعنف الدولة واضطهادها.
ينبيغ باستعجال خلق منمظات نضال طبقية
تحمس بتعديل مزيان القوى لصاحل الاكدحني،
وتفتح الباب لربوز بدائل معالية وشعبية قامئة
عىل تلبية حاجات البرش األساسية يف
الشغل للجميع ،وتعلمي معويم جيد وجماين،
وحصة معومية ذات جودة ،ومحاية اجمتاعية
وبنية حتتية اجمتاعية حقيقيتني...
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ال لترهيب رافضي توقيع ملحقات العقود

كل الدعم لألساتذة المفروض عليهم
التعاقد في معركتهم ضد ظلم التعاقد
بقلم ،تياراملناضل-ة 17 ،فرباير 2019

منذ انطالق نضال األساتذة الذين فرض
علهيم التعاقد يف إطار تنسيقيهتم الوطنية،
تسمتر الدولة يف ترسيخ خمطط التعاقد
املدمر للك رشوط العمل القار ،ومن مثة
حدا أدىن من احلياة الالئقة ،رافضة
االستجابة ملطلب اإلدماج يف أسالك
الوظيفة العمومية رمغ إدعاهئا أن ال فرق
بني األساتذة املفروض علهيم التعاقد
واملرمسني.
صادقت األاكدمييات اجلهوية عىل األنمظة
األساسية اليت توفر إطارا قانونيا يضيف
الرشعية عىل خمطط التعاقد الذي رفضه
األساتذة ولك -منمظات النضال -يف
قطاع التعلمي.
بعد جناح الرباجم النضالية لتنسيقية
األساتذة الذين فرض علهيم التعاقد،
وخطوات النضال الوحدوي خاصة إرضاب
 3يناير الوحدوي ،وتسطري برناجم نضايل
يف هشر فرباير يتضمن إرضابا أليام
مع مسرية وطنية يوم  20فرباير ،أرسلت
األاكدمييات اجلهوية ملحقات عقود قصد
توقيعها من طرف األساتذة الذين فرض
علهيم التعاقد.
رفضت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين
فرض علهيم التعاقد ،توقيع ملحقات
العقود مبربر أن التوقيع يضيف رشعية
عىل األنمظة األساسية ،يف الوقت الذي
يطالبون فيه باإلدماج .وامتنع األساتذة عن
تسمل ملحقات العقود وتوقيعها.

اعمتدت إدارات األاكدمييات اجلهوية
واملديريات اإلقلميية أساليب التدليس
والهتديد إلرغام األساتذة عىل توقيع
ملحقات العقود .وقد تدفع معركة االمتناع
عن توقيع ملحقات العقود إىل اختاذ الدولة
إجراءات أكرث مقعية مكا هو معهود من
دولة االستبداد.
إننا يف تيار املناضل-ة نؤكد:
مساندتنا لألساتذة الذين فرض علهيم
التعاقد يف إطار تنسيقيهتم الوطنية،
وندمع معركهتم ضد خمطط التعاقد ،الذي
ال متثل خطوة االمتناع عن توقيع ملحقات
العقود إال جزءا مهنا.
تنديدنا جبميع اإلجراءات القمعية الرامية
إىل ترهيب األجراء ،وثنهيم عن املطالبة
حبقوقهم.
ندعو لك قوى النضال إىل مؤازرة
األساتذة املفروض علهيم التعاقد ،بلك
أشاكل الدمع والتضامن ،والسيع اجلاد
لتشكيل جهبة من لك هيائت النضال،
من نقابات وتنسيقيات ومجعيات مهنية،
السقاط خمطط التعاقد املشؤوم.
اعتبار معركة إطاحة التعاقد معركة
مصريية ،تستوجب طول النفس والتبرص،
ومزيد من التسيري الدميوقرايط للنضاالت.
إىل األمام… النرص رهني بتوحيد لك قوى
نضال ،سريا حنو إرضاب عام معايل
وشعيب وحدوي قابل للمتديد.
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بيان األممية الرابعة:
ضد التدخل االنقالبي في فنزويال ،ومن أجل حل
ديمقراطي لألزمة

بقلم ،املكتب التنفيذي لألممية الرابعة
تعبر األممية الرابعة صراحة عن معارضتها
ملحاولة االنقالب والتدخل االمبريالي الجديدة
ضد فنزويال التي نسقها بوقاحة ودعا إليها مايك
بنس نائب الرئيس األمريكي (اعتبارا لزوال حظوة
ترامب في أمريكا الالتينية) .وقد أعطى شريط
فيديو منشور ليلة  22يناير إشارة االنطالق
إلستراتيجية أفضت في بضع ساعات إلى إقدام
خوان غايدو على إعالن نفسه ،دون مرور
بالتصويت”،رئيسا” لفنزويال ،مقترفا بذلك فعل
غصب حقيقي .بعد هذا اإلعالن الذاتي ،تهاطل
وابل من “االعترافات” بهذه الحكومة الجديدة
املزعومة من قبل رؤساء وحكومات محافظة
جديدة ،ويمينية وحتى فاشية جديدة باملنطقة
وبالعالم برمته .كما خضعت على الفور منظمة
الدول األمريكية وبلدان املنطقة التي وقعت “بيان
ليما” للخطط االمبريالية ،معترفة بالتفويض
املشروع لغوالديوُ ،مرسية حصارا
الرئا�سي غير ً
لفنزويال وساعية إلى تبريرتدخل عسكري.
إننا نساند بصالبة حمالت إدانة محاولة االنقالب
والتدخل االمبريالي هاته ،التي تنتهك الحدود
الدنيا للسيادة الوطنية .وندعو إلى التعبئة
الشعبية ،الوحدوية ،واألممية والديمقراطية
على أوسع نطاق ممكن ضد االنقالب؛ ما يعني
أننا ال نرى ،مهما كانت خالفاتنا وانتقاداتنا إزاء
حكومة مادورو والنظام الذي أرساه في فنزويال،
أي مخرج بواسطة انقالب امبريالي .لنترك شعب
فنزويال ،الحر ،بكامل سيادته ،يقرر بنحو
ديمقراطي مستقبله.
ال يمكن حل املشاكل السياسية واالجتماعية
واالقتصادية،األكيدة ،في فنزويال إال باستبعاد
أي تدخل امبريالي ليست له أي مصداقية في
الدفاع املعلن عن “الديمقراطية وحقوق
اإلنسان” .صحيح أن قطاعات شعبية هامة،
مغتاظة من الوضع االقتصادي بالغ الخطورة

بالبلد ،وبالصعوباتـ وبالتناقضات وباالختيارات
السيئة للحكومة ،قد نزلت إلى الشارع ملساندة
االنقالب .واملأساوي أنه ليس باالنقياد
لالوليغارشية املحلية ،وللقوى االمبريالية
والرجعية ،وحتى الفاشية الجديدة الدولية،
يمكن تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي
وحالة الحقوق اإلنسانية في فنزويال.
في اللحظة الراهنة ،يبدو أن كل املؤشرات تدل
على أن الدافعين باالنقالب يحاولون اإلجبار
على حرب أهلية و/أو تدخل مباشر من القوى
األجنبية ،ما سيفاقم مشاكل البلد ويؤدي
إلى توطيد الهجوم السيا�سي لليمين وأق�صى
اليمين في أمريكا وفي العالم برمته .سيكون نزاع
مسلح سيناريو كارثة للمنطقة ،وسيتيح حملة
جديدة للتحكم في املوارد النفطية للبلد من قبل
االحتكارات الدولية الكبرى .إن مصيبة احتالل
العراق من قبل الواليات املتحدة األمريكية
تعطينا فكرة حول ما قد يجري في فنزويال
وباملنطقة بكاملها إذا لم يغير املسؤولون عن
االنقالب موقفهم.
إننا ندعو كل القوى الثورية ،والتقدمية،
والديمقراطية إلى التعبئة ضد هذا التدخل
االمبريالي الجديد والى الدفاع عن سيادة شعب
فنزويال من أجل حل مشاكله السياسية
واالجتماعية واالقتصادية بكيفية ديمقراطية
وسلمية ،بدون تخريب القتصاده ،وبدون تهديد
بالتدخل املسلح ،وباحترام األغلبية املعبرعنها في
صناديق االقتراع.
ال لالنقالب في فنزويال!
من أجل حل ألزمة فنزويال مناهض لالمبريالية!
املكتب التنفيذي لألممية الرابعة 24 ،يناير
2019

من أجل تحقيق المطالب العمالية والشعبية :جميعا إلى مسيرة  20فبراير
بالرباط ،على طريق إضراب عام قابل للتمديد
بقلم ،تياراملناضل-ة
فميا تواصل الربجوازية ودولهتا إفراط استغالل
األجراء ،والتنكيل مبناضيل حرايك الريف
وجرادة ،ومجمل السياسة العدوانية إزاء
الطبقات الشعبية ،من تدمري لطفيف املاكسب
الشعبية ،تقف احلركة النضالية دون مستوى
وقف اهلجوم ،وباألحرى التقدم يف حتسني
الوضع الاكريث.
وبعد سنوات من استجداء ما يمسى“احلوار
االجمتايع“ ،وحىت مع تدخل وزارة الداخلية
فيه ،ال تلىق املطالب العاملية والشعبية غري
االسهتزاء املألوف.
هذا لكه فميا األمعاق العاملية والشعبية زاخرة
بطاقات نضالية كفيلة بقلب مزيان القوى وفرض
املطالب لو وجدت هنجا كفاحيا يملها يف قوة
موحدة واحضة األهداف .وإن قمسا من طاقة
النضال ،القسم العاميل ،جيري تبديده يف
حتراكت حمدودة ،مشتتة ،ذات مطالب جزئية،
وحىت فوئية .فميا طاقة النضال الشعبية ال جتد
قناة للتعبري عن نفهسا وتوحيد قوهتا لغياب
تنظمي عىل صعيد وطين كفيل لذلك.
ومن جديد ،أكدت التجربة اململوسة أن عدوان

الرأمساليني ودولهتم يتطلب ردا معاليا وشعبيا
موحدا .فال اإلرضابات ببعض القطاعات ،وال
الرباجم االحتجاجية احملدودة ،مثل مسرية
الكونفدرالية اىل طنجة يوم  11يناير،2019
وال برناجم االحتاد املغريب للشغل االحتجايج
من  10اىل  20يناير ]مسريات حملية ومجتعات
ووقفات احتجاج[ ،وال النضاالت الفوئية ،مثل
خطوات بقطاع التعلمي ،نقابات وتنسيقيات ،أتت
ألكها حلد اآلن .جفيل وواحض أهنا خطوات
مشتتة غري اكفية إلجبار العدو الطبيق عىل
تقدمي تنازالت.
احلل يف إرضاب عام وطين وشعيب ،تتوحد
يف تنظميه لك قوى النضال بدون استثناء،
حول مطالب حتسني الوضع املعييش ،وتأمني
احلريات النقابية والدميقراطية وأوهلا إطالق
رساح اكفة معتقيل احلرااكت الشعبية .إرضاب
عام يمشل العامل بلك القطاعات ،وصغار التجار
واحلرفيني ،ولك مقهوري البلد .واستفادة من
دروس خطوات سابقة ُسيت إرضابا عاما دون
أن تستويف رشوطه الفعلية ،جيب تشكيل جلان
تعبئة موحدة ،تشارك فهيا لك منمظات النضال،

من نقابات ومجعيات مهنية ،ومجعيات الفائت،
وتنسيقيات النضال ،وقوى سياسية مناضلة،
جلان تعبئة يف أماكن العمل ،ويف األحياء
الشعبية لضامن فرصة جناح حقيقية :النجاح
يف شل آلة اإلنتاج واخلدمات والنقل وآلة اإلدارة
شال اكمال يبث الذعر يف نفوس الظاملني ،ويعيد
للاكدحني الثقة يف النفس ،ويف القدرة عىل دحر
الظاملني.
لقد دعت الكونفدرالية الدميقراطية للشغل إىل
إرضاب عام وطين بالقطاع العام وامجلاعات
الرتابية يوم  20فرباير املقبل ،وهو نفس اليوم
الذي سبق أن حددته تنسيقية األساتذة املفروض
علهيم التعاقد موعدا ملسرية وطنية بالرباط ،واكن
من احلمكة النضالية أن تنضم إلهيا املركزية
النقابية .إهنا وال شك فرصة لتوحيد لك القوى
التواقة فعال إىل النضال ،القوى اليت تقرن القول
بالفعل ،يف برناجم نضال وطين يبدأ باإلرضاب
العام ،الذي جيب أن يمشل القطاع اخلاص،
وجيعل من مسرية  20فرباير بالرباط مسرية
وطنية مجليع مقهوري املغرب تزلزل األرض حتت
أقدام الطغاة .وليك يعيط اإلرضاب العام اكمل

مفعوله جيب ان يكون قابال للمتديد ،ومنمظا
ذاتيا بلجان إرضاب يف أماكن العمل واألحياء
الشعبية.
إهنا خطة نضال حقيقية قابلة للتطبيق إن توفرت
إرادة النضال لدى لك القوى املعنية ،أي لدى
لك اهليائت املنمظة املنتسبة إىل احلركة العاملية
وإىل حركة النضال الشعيب.
هذا طريق التقدم يف حتقيق املطالب
األساسية ،وسواه من مواصلة املألوف من هدر
لقوى النضال ،لن ينتج غري مزيد من اإلحباط
ومشاعر العجز لدى طبقتنا واكفة الاكدحني،
ما يفتح املجال للخيارات الرجعية املدمرة اليت
أبانت هول ما بوسعها أن تصنع يف العديد من
أقطار منطقتنا .إن اخلط السائد يف منمظات
النضال العاميل اليوم ،والذي يشلها من داخل،
مبنطق ”الرشاكة االجمتاعية“ ،ويسد علهيا طريق
التضافر مع احلرااكت الشعبية ،إمنا ميهد
الطريق لتلك اخليارات املشؤومة.
النرص ممكن ،ولدى الطبقة العاملة وعامة
املقهورين القدرة عىل حتقيقه .واجبنا السري
ُقدما عىل هذا الطريق بروح طبقية وحدوية.
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لماذا يجب على نقابتنا ،اإلتحاد المغربي للشغل،
اإلنضام إلى الدينامية النضالية الجارية؟
بقلم ،مصطفى البحري
تصر حكومة الواجهة على تجاهل مطالب
النقابات والتنسيقيات العمالية ،وتواصل
تنفيذ سياسة ُمدمرة اجتماعيا ،تزيد وضع
الطبقات الشعبية ترديا بعد ّ
ترد .ويضطر
عمال القطاع الخاص ومستخدمو الدولة،
هنا وهناك ،إلى خوض نضاالت معظمها من
أجل مطالب صغيرة تهم هذه الفئة أو تلك ،أو
الدفاع عن الحق النقابي بعد طرد نقابيين،
وما شابه من مناوشات ال تزعج أرباب العمل
وال الدولة.
وعوض فعل نضالي موحد يكتسب القدرة على
إجبارأرباب العمل ودولتهم على تفاوض حقيقي
حول املطالب العمالية ،بما يسير في اتجاه
تحسين األوضاع املعيشية وضمان الحريات،
تكتفي منظمات نضالنا ،من نقابات عمالية
وتنسيقيات بخطوات نضالية محدودة،
مشتتة ،قصيرة النفس ،متباعدة زمنيا ،بنحو
يجعلها عمليا بال مفعول .وما كثرة الكالم عن
“االحتقان” ،واستجداء “الحوار” ،سوى دليل
على أن أشكال النضال املعتمدة لحد اآلن ال
نتيجة لها وال أفق .ال بل إن نتيجتها الوحيدة
هو تضخيم مشاعر الفشل وانهيار العزائم
لدى شرائح متزايدة من الطبقة العاملة وعامة
املقهورين .فالدعوات إلى اإلضراب العام ال
تلقى حماسا لدى معظم األجراء ،وال تؤتي
مفعولها املفترض ،أي وقف آلة اإلنتاج والنقل
واإلدارة بكيفية وقوة تجبران أرباب العمل
ودولتهم على االستجابة للمطالب العمالية
والشعبية.
إن السبب الجلي ملا تعانيه الحركة النقابية من
ضعف ،وما يترتب عنه من غطرسة حكومة
الواجهة ومن خلفها الزمرة الحاكمة والطبقة
البرجوازية برمتها ،هو تشتت الرد العمالي،
وانقطاع جسوره مع الحراكات الشعبية ،وما
يكمن خلف ذلك من انعدام إرادة نضالية
حقيقية لدى قيادات النقابات ،ومن ضعف
الخط املعارض لتلك القيادات داخل تلك
النقابات.
إن املكانة املوضوعية للطبقة العاملة في
اقتصاد البلد ،وفي الحياة االجتماعية برمتها،
تمنحها مقدرة كامنة على فرض مطالبها؛ إنما
الناقص هو تعبئة تلك املقدرة وتوحيدها في
وجهة واحدة نوح هدف واحد .وإن كان ألجهزة
تسيير النقابات مصالح خاصة لكون أعضائها
فئة ذات امتيازات تدفعها دفعا إلى التنافس
لنيل عطايا الدولة ومنافع متعددة متكاثرة
بقدر دمج النقابات في الدولة؛ فإن القاعدة
العمالية لها نفس املصلحة :تحسين أوضاعها
املعيشية وتوسيع حرياتها بما ينمي استعدادها
للنضال نحو تغييرشامل.
لهذا يتعين على مناضلي الطبقة العاملة،
بمختلف انتماءاتهم التنظيمية ،العمل لفرض
وحدة نضالية ميدانية ،نقابيا وشعبيا ،بالنظر
إلى أنها السبيل الوحيد للخروج من النفق
املظلم الذي أدت إليه سياسة القيادات
النقابية (الحرص على السلم االجتماعي
واستجداء الحوار) املفككة ألوصال الحركة
العمالية.
ً
سيظل شعار وحدة النضال النقابي أمنية
ً
أفالطونية ،وحتى كذبة يستعملها أعداء تلك
الوحدة أنفسهم ،ما لم نجد ُسبال ملموسة

وحية ،اآلن وهنا ،لتجسيدها .يجب وقف
تبديد طاقة الشغيلة النضالية في برامج نضال
منعزلة عن بعضها البعض ،ومحض فئوية،
وذات طابع رمزي ما دامت ال تشل اإلنتاج وال
النقل وال اإلدارة .يجب مد جسور التعاون بين
مناضلي الطبقة العاملة مهما انتسبوا إلى هذا
التنظيم النقابي أو ذاك أو هذه التنسيقية أو
تلك .يجب تطوير كل صنوف التنسيق والتآزر
في قطاعات العمل ،وبنائها ديمقراطيا،
والضغط من أجل خطة نضال موحدة تجمع
كل النقابات والتنسيقيات والهيئات املناضلة.

قررت تنسيقيات األساتذة املظلومين بالتعاقد
املفروض برنامجا نضاليا باإلضراب عن العمل
من  19فبراير إلى  22منه ،مع مسيرة في الرباط
يوم  20فبراير ،وفي السياق ذاته دعت سبع
تنسيقيات تعليمية إلضراب يومي 20 19
فبراير ولالنضمام إلى مسيرة  20فبراير بالرباط.
من جانبها قررت التنسيقية الوطنية ألساتذة
الزنزانة  ، 9دفاعا عن مطالبها املشروعة،
إضرابا وطني مدة أسبوع قابال للتمديد مع
اعتصام بالرباط من  18إلى  23فبراير.2019
ومن جانبها تتابع الكنفدرالية الديمقراطية

نشهد منذ أسابيع تملمال نضاليا يتلمس
طريقه لتجاوز حالة الضعف النقابي،
وذلك بتوحيد جهود النضال ،بين مختلف
تنسيقيات قطاع التعليم ،وبين نقابات تعليم،
وأحيانا في خطوات تجمع الصنفين .فبعد
إضراب  3فبراير الوحدوي بقطاع التعليم،
اتضح أن الدعوة إلى النضال تلقى استجابة
ُ
واسعة متحمسة عندما تكون وحدوية تجمع
عليها كل النقابات املناضلة .كما أن خطوات
تنسيقيات التعليم النضالية بعثت الدفء في
جسم ّبرده الجمود النقابي املديد .وقد كان
ََ
من شأن تطويرنفس ذلك اإلضراب ،بمواصلة
التعاون بين النقابات ،واإلقدام على خطوات
إضافية ،أن يخلق وضعا نقابيا جديدا .وضع
تستعيد فيه القاعدة النقابية ثقتها في املقدرة
على النصر ،وتتقوى فيه الصفوف بفئات
عمالية ال ترى لحد اآلن جدوى في النضال .بيد
أنه تم تفويت تلك الفرصة ،فرصة مواصلة
إضراب  3يناير الوحدوي بمبادرات نضالية
وحدوية أخرى .ويواجه التعاون بين مختلف
التنسيقيات مصاعب ناتجة تارة عن تأصل
العصبيات النقابية ،العقيمة بطبعها ،في
أقسام من القاعدة النقابية [ نقابتي أنا هي
النقابة وسواها هياكل حزبية أو مخزنية أو
…] ،وطورا عن أوهام إمكان تحقيق املطالب
الجزئية باالنطواء الفئوي [مطلبي أنا صغير لن
أغرقه في عمل مشترك من أجل مطالب كبيرة
ال طاقة لتحقيقها …].
إننا اآلن إزاء خيارين :إما تطوير التنسيق
والتعاون النقابي والخطوات النضالية
املشتركة ،أو نعود إلى حالة التمزق وحالة هذا
شرق وذاك ُي ّ
ُي ّ
غرب ،والنتيجة مزيد من اإلفقار
وتدميراملكاسب ،وهجمات أشد عدوانية وفتكا
بمصالح طبقتنا.

للشغل برنامجها بدعوة إلى إضراب عام
بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية
يوم  20فبراير الجاري ،بال نداء إلى املشاركة
في مسيرة الرباط ،عكس ما فعلت نقابتها
في التعليم ،بتعاون مع نقابتي التعليم،
بالفيدرالية الديمقراطية للشغل وجامعة
التوجه الديمقراطي بإعالن االلتحاق باملسيرة
الوطنية.
فهل تنضم الكنفدرالية برمتها إلى مسيرة 20
فبراير ،علما أنها جعلت التعاقد املفروض،
ومطلب الدمج في الوظيفة العمومية ،من
دواعي اإلضراب العام؟ .هل تنضم الكنفدرالية
إلى مسيرة  20فبراير؟ هذا واجبها.
هكذا نرى الواقع املوضوعي ،واقع هجوم يشنه
عدو مشترك ،واقع آذان صماء إزاء مطالب
الشغيلة ،وقد فرض تعاونا نضاليا غير منسق
من قبل .طبيعي أن تصب كل إرادة نضال
حقيقية في نفس البوتقة الكفاحية .فلماذا
يظل االتحاد املغربي للشغل بعيدا عن دينامية
النضال املشترك الجارية.
استنفد االتحاد املغربي للشغل برنامجه من
 10إلى  20يناير [مسيرات محلية وتجمعات
ووقفات احتجاج] بال تحقيق أي مطلب وال
حتى التفاتة من املخاطبين بذلك البرنامج .إن
تمثيلية هذه النقابة ،األولى بالقطاع الخاص،
تزيدها مسؤولية على مسؤولية في الخروج من
وضع التوحل النقابي السائد بفعل التشتت
والسيرفي اتجاهات متنافرة.
نال تراكم اإلخفاقات طيلة سنوات من قوة
الحركة النقابية لدرجة زاد غطرسة أرباب
العمل والدولة درجات .وسيدمر كل إخفاق
إضافي ما تبقى من عزم نضالي ،ويفتح من ثمة
باب كوارث عديدة تعدها الدولة بعزم ،منها
مواصلة تخريب مكاسب التقاعد بالوظيفة

العمومية ،وتطبيق نفس الخطة بالضمان
االجتماعي ،وإلغاء حق اإلضراب عمليا تحت
غطاء تنظيمه ،وتعميق كل أوجه الحيف
الطبقي وإلقاء جماهيرالشعب في أهوال الفقر
واملرض والجهل.
إن على قيادة االتحاد املغربي للشغل ،وعلينا
جميعا نحن مناضلوه ومناضالته ،االلتحاق
الفوري ،بكل عزم وقوة ،بالسيرورة النضالية
التي تتبلور ميدانيا في خطوات ترسم تدريجيا
نهجا وحدويا ما أحوج الحركة النقابية املغربية
إليه.
إن الدينامية النضالية الوحدوية الجارية،
بمختلف أشكالها بداية جيدة نحو استنهاض
قوى الحركة النقابية ،ومجمل الشغيلة ،لبناء
ميزان قوى قادر على فرض املطالب .يجب
السير بهذه الوثبة النضالية نحو إضراب عام
حقيقي يشل البلد فعال ،لتدرك البرجوازية
ودولتها القوة العمالية وترتعب منها .فهذا
االرتعاب هو ما سيدفع إلى التنازل ،وليس
دعوات التماس”الحوار” التي ال تلقى غير
االحتقارالطبقي.
وجلي أن اإلضراب العام ليس قرارا إداريا،
يجري تنفيذه بالضغط على زر ما .إنه عملية
إيقاظ تدريجي لقوى النضال باالنطالق
من تعبئة جارية ،ومعارك جزئية ،وتوسيع
التعبئة ،والتحاق قطاعات إنتاج وخدمات،
خطوة خطوة .وهذا ما يتطلب تعاونا على
أوسع نطاق لتجنيد كل قوى الحركة العمالية
بكيفية ومقدار يفوقان ما يجند في االنتخابات
املهنية ،التي ال تتجاوز غايتها الظفربالتمثيلية.
وإن كان مبرر امتناع ما لدى من يعتبرالتوحيد
النضالي الجاري غير مفيد للحركة النقابية ،أو
غير مالئم في الظرف الراهن ،فليس عليه أن
يلزم الصمت ،بل أن يرشد طبقتنا بحججه،
ويطرح البديل الكفيل بإخراج حركتنا النقابية
من وضع العجز ،واستجداء “الحوار” من
محكومة ليس سواء واجهة ملصا�صي دماء
الطبقة العاملة.
إن كل املنتسبين إلى الحركة العمالية هم اليوم
أمام امتحان أقوالهم ،ومزاعم تمثيل الشغيلة
والدفاع عن مصلحتها .ومن يضع مصلحة
أخرى فوق مصلحة الطبقة العاملة ،سواء
ُسميت “وطنية” أو ُبررت بتفادي “االحتقان
واالنفجار” ،إنما يخدم العدو الطبقي ،ويفتح
أبواب تعفن الوضع بصعود القوى الرجعية
ُ
التي تستعمل فزاعة لكبح النضال العمالي
والشعبي .فال بديل عن تلك الفزاعة غير صنع
مستقبل عمال املغرب ومقهوريه بالكفاح
املستمر من أجل تحسين األوضاع املعيشية،
وتطوير بصيص الحريات القائم ،والسير
بإصرار نحو مجتمع املساواة والحرية والكرامة
والعدالة االجتماعية ،ما يعني دك أسس
مجتمع االستغالل واالضطهاد القائم.
فلتتحد كل جهود املخلصين ،فعال ،ألهداف
النضال العمالي ،ضمن السيرورة الوحدوية
الجارية ،وكلنا إلى مسيرة الرباط يوم  20فبراير
 ،2019فذلك خير إحياء لذكرى ذلك اليوم
املجيد.
فإلى األمام ،أيها االتحاد املغربي للشغل ،يدا في
يد مع مجمل الحركة العمالية
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ملاذا ندافع عن التنسيق؟

بقلم ،برشى الكفول

* جرى تداول العديد من اإلنتقادات لخطوة التنسيق (إرضاب  3يناير) ،مفادها أن هذه الخطوة مل تزد ملفنا املطلبي إال

قضايا عمالية

06
تنسيقية المفروض عليهم التعاقد:
صفحة نضال عمالي مشرقة
بقلم ،شادية الرشيف

تعتيام ،بإغراقه يف باقي مطالب تنسيقيات الشغيلة التعليمية ،وإغفاله يف ترصيحات القيادات النقابية ومسؤويل الدولة .توهمت الدولة أن آلة إعالمها الجبارة
وجحيم البطالة سيمنعان األساتذة
* استطاعت الدولة تنزيل هجماتها على قطاع التعليم على ارتسامات وانفعاالت آنية تجاه ما تقوم به الدولة املفروض عليهم التعاقد من النضال
وشغيلته ،اعتمادا على سياسة فرق تسد .فانتشرت والبيروقراطيات النقابية .فإذا كان إغفال مطلبنا من ضد ظلم التعاقد.
الفئوية داخل صفوف الشغيلة ،كل فئة تناضل من طرف الدولة يخدم هدفها في كسرالتنسيق الحالي ،فال لم يتأخر األمر كثيرا ،إذ انطلقت شرارة
النضال من أعماق املغرب الفقير،
أجل مطلبها الخاص ،معتقدة أنه بعزله عن باقي املطالب يجب علينا نحن أن نسهل عليها هدفها.

األصلي :الدفاع عن حقوق الشغيلة
بدل أن تكون ملحقا بجهاز الدولة
البورجوازية؟
حافظ املجلس الوطني األخير (21
يناير  )2019على هذه التقاليد
الديمقراطية ،حيث شهد نقاشا حاميا

حين أقدمت الدولة على إعفاء أستاذ
بمدينة زاكورة .وبفعل حفز النقابة
الوطنية للتعليم /كدش بزاكورة بدأ
النضال ضد إعفاء األستاذ ثم ضد
مجمل مخطط التعاقد.
انطلق النضال ليعم كافة مدن وقرى
املغرب ،وتناسلت التنسيقيات املحلية
والجهوية انتهاء بتأسيس التنسيقية
الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد في مارس .2018
منذ هذا التاريخ انطلقت دينامية
تنظيمية لهيكلة املديريات اإلقليمية
وتأسيس املجالس الجهوية ،وعقدت
املجالس الوطنية بدورية شهرية.
شهدت هذه املجالس الوطنية نقاشات
حامية بنفس ديمقراطي ،عكست
نقاش الجموعات العامة املحلية
لبلورة تصورات النضال وبرامجه.
هذا عالمة على صحة جسم
التنسيقية ،وعلى اهتمام قاعدة
األساتذة بمستقبل نضالهم وقضيتهم.
إن الفرق كبير بين مجالس التنسيقية
الوطنية املشتعلة بالنقاش والصراع
املحموم ،وبين األجواء الباردة جدا التي
ً
كرستها البيروقراطيات عادة داخل
النقابات.
قتلت البيروقراطيات النقاش الداخلي،
وأعدمت الديمقراطية الداخلية،
متمكنة هكذا من تحويل القاعدة
العمالية إلى جموع تجيش في املؤتمرات
لتوافق على ما يقوله البيروقراطيون
وما يصوغونه.
تتخوف البيروقراطيات النقابية من
انتقال هذه التقاليد الديمقراطية
إلى الجسم النقابي ،ألنه سيدمر
أساس سيطرتها على النقابات وإبعاد
القاعدة العمالية .ولهذا تأخذ هذه
البيروقراطيات كل الحيطة والحذر من
هذا النضال ،لكن إلى متى؟ فاستمرار
تنسيقيات شغيلة التعليم (وضمنها
تنسيقية املفروض عليهم التعاقد)
في نهج الديمقراطية الداخلية ستؤثر
في القاعدة العمالية داخل النقابات
انتهاء باستعادتها لتخدم هدفها

امتد أكثر من  20ساعة .وقد عكست
صفحة التنسيقية الوطنية على
الفايسبوك جزء من هذا النقاش.
ال زالت الثقافة التنظيمية ،وبخاصة
ديمقراطية التسيير واتخاذ القرار تعاني
بعض القصور ،ولكن هذا حتمي في
كل حركة تتلمس طريق البناء ،خاصة
في سياق دمر فيه القمع البورجوازي
والعسف البيروقراطي كل التقاليد
التنظيمية الديمقراطية وانتفت فيه
كل ثقافة تنظيمية.
علينا الحافاظ على تقاليد
الديمقراطية العمالية السائدة حاليا
داخل التنسيقية وتطويرها ،وأي تراجع
عليها سيحول التنسيقية الوطنية
(وغيرها من تنسيقيات شغيلة التعليم)
إلى هياكل فارغة شبيهة بما آلت إليه
النقابات العمالية.
انتهى املجلس الوطني للتنسيقية
بتسطير برنامج نضالي ابتداء من 11
فبراير حتى  21من نفس الشهر .تضمن
البرنامج حملة تشهي بواقع التعليم،
وإضراب ألربعة أيام (من  19حتى 22
فبراير) ومسيرة وطنية يوم  20فبراير
.2019
لقد قامت تنسيقية املفروض عليهم
التعقاد ،إلى جانب باقي تنسيقيات
شغيلة التعليم ،حتى اآلن بما يفرضه
واجب التصدي لهجوم الدولة على
الوظيفة العمومية .يبقى على عاتق
النقابيين الكفاحيين والفروع النقابية
الكفاحية أن تعمل جاهدة لخرط
النقابات في هذا النضال.
إنها فرصة تاريخية فتحها نضال
األجيال الجديدة لشغيلة التعليم
أمام شعبنا للسير خطوة نوعية صوب
االنعتاق من االستغالل االقتصادي
الذي يرعاه نظام استبداد سيا�سي
يخدم مصالح القلة ويلقي بأغلية
املجتمع في أهوال البؤس ومهاوي
اإلقصاء االجتماعي.
إلى األمام فالنصرفي متناولنا

ترسل رسالة إلى الدولة ببساطة مطلبها ،وهذا ما سيدفع
األخيرة لإلستجابة له.لكن الذي وقع هو العكس .فقد
استطاعت الدولة بث الشقاق بيننا كشغيلة تعليمية،
فاسحة املجال هكذا ملزيد إضعاف العمل النقابي
والزحف على املكتسبات التاريخية التي حصنتها األجيال
السابقة بكفاحاتها ونضاالتها وتضحياتها.
* يعد التنسيق الحالي -رغم تواضع بداياته -مكسبا
تنظيميا عظيما يجب الحفاظ عليه ،وأي تراجع عليه
سيكون نكوصا تستفيد منه الدولة باإلنفراد بضحايا
سياستها في قطاع التعليم والوظيفة العمومية.
* دأبت تنسيقيتنا الوطنية منذ تأسيسها إلى دعوة
النقابات وكل فئات الشغيلة لإلنخراط في أشكالها
النضالية ،وتجاوز منطق التضامن إلى النضال ضد
مخطط التعاقد الذي يستهدف الجسم التعليمي
بمجمله (مرسمين ومفروض علهيم التعاقد) .وهذا
ما يحتسب لتنسيقيتنا الوطنية وليس عليها ،ويجب
الحفاظ عليه كمسكب برنامجي وتنظيمي ،وليس
التراجع عليه.
* تطور األمر مع مجلسنا الوطني املنعقد يوم  2دجنبر
 2018الذي أكد على ضرورة التنسيق ،وقد ترجم هذا
إلى خطوات موحدة (إضراب  11دجنبر ،إضراب 3
يناير).
* يقت�ضي منطق التطور التأكيد على التنسيق وتطويره
وليس مهاجمته بمبرر أن ملفنا لن يستفيد شيئا من
هذا التنسيق مقارنة بباقي الفئات.
* إذا كان التنسيق هو الذي أدى إلى إغفال ملفنا دون
ملفات باقي التنسيقيات ،فهل يعني هذا أن نضالنا
املنفرد قبل التنسيق ،قد استطاع انتزاع تنازالت من
الدولة في هذا الجانب .ناضلنا منذ تأسيس تنسيقيتنا
الوطنية (مارس  )2018وحتى قبلها لوحدنا دون تنسيق،
وقد استطعنا تحقيق مكاسب معينة (إيقاف حاالت

الفصل -عدم معادلة الشواهد ، -تسويات املستحقات/
األجور) ،لكن هذا النضال املنفرد لم يحلحل موقف
الدولة من مخطط التعاقد قيد أنملة.
* إن التنسيق الحالي يفتح آفاق عظيمة أمام نضال
شغيلة التعليم -وضمنهم تنسيقيتنا -لبناء ميزان قوى
حقيقي قادر لوحده على دفع الدولة لتقديم تنازالت
حقيقية من أجل نزع فتيل نضال شغيلة التعليم
الصاعد من األعماق واملنفلت من كل ضبط بيروقراطي.
هذا ما يجعل الدولة حاليا تعتمد التكتيك القديم :فرق
تسد ،بإغفال ملفنا ،وإدعاء سير ملفات التنسيقيات
األخرى في طريق الحل.
* ليس من املستحب أن نبني تكتيكاتنا النضالية بناء

* هذا التغييب أمرمقصود :فأكثرما تخشاه هذه لدولة
هو وحدة نضاالت الشغيلة التعليمية ،وأكثر من ذلك
وحدة نضاالت الشعب املغربي ككل .إذن األمرمقصود
من أجل عزلنا كمفروض عليهم التعاقد وخندقة
مطالبنا بعيدا عن باقي الشغيلة التعليمية .لذلك اإلجابة
املوضوعية ملثل هذه املمارسات ليست التشكيك في
مدى فعالية التنسيق ،وإنما الدعوة إلى املزيد من توحيد
النضاالت بغية خلق ميزان قوى أكبريسمح باالستجابة
ملطالبنا العادلة واملشروعة.
* ال �شيء يمنع الدولة من التصريح بعدم االستجابة
ملطلبنا ،فهي دولة وتملك كل القوة والقنوات لذلك ،وقد
سبق وصرحت به أكثرمن مرة .وما إغفالها بعد محطة 3
ينايرإال لخدمة هدف بث الشقاق في صفوف التنسيق.
إن إغفال الدولة ملطلبنا يؤكد على أنها منشغلة فعالبهذا
التنسيق ويقض مضجعها ،وهذا �شيء في صالحنا وليس
ضدنا.
* يدل هذا على جسامة ملف التعاقد ومدى الصعوبة
التي تنتظرنضالنا من أجل إسقاطه.
* مخطط التعاقد سياسة دولة وليس في نيتها التراجع
عنها دون ميزان قوى اجتماعي كبير ،ليس التنسيق
الحالي إال بذوره املتواضعة.
* إيمانا منا أن هجوم الدولة على الوظيفة العمومية
هجوم شامل ،وال يستهدف فئة بعينها ،وإنما الغرض منه
هو اإلجهازعلى املرفق العمومية والقضاء على الوظيفة
العمومية ،استجابة إلمالءات مؤسسات دولية مانحة،
وجب أن يتجاوز هذا التنسيق التنسيقيات الفئوية
لشغيلة التعليم والنقابات ليشمل فئات أعرض من
موظفين غير مصطفين تحت أي لواء من هذه األلوية
وعموم الشعب املغربي على اعتبارأن الوظيفة واملرفق
العموميين يشكالن أكبر املكتسبات التي حصنتها
نضاالته.
* علينا أن ننظر إلى الوجه اآلخر إلغفال الدولة مللفنا،
الوجه اإليجابي لهذا اإلغفال والتركيز على مطالب
فئات أخرى كانت الدولة ترفض سابقا االستجابة لها
وتعتبر ذلك من سابع املستحيالت .الدرس الذي يجب
استيعابه هو أنه لوال التنسيق ملا اضطرت الدولة إلى
الخروج بتصريحات تلمح فيها (تلمح فقط) بإمكانية
(إمكانية فقط) االستجابة ملطالب هذه الفئات.
* ما دام التنسيق هوالذي دفع الدولة لهذه التلميحات،
فإن املزيد من التنسيق هو الذي سيدفعها لإلستجابة
لها .والتتمة املنطقية لهذا الدرس هي أن االستجابة
ملطلبنا وإسقاط مخطط التعاقد ،ال يحتاج إلى محض
تنسيق بين تنسيقيات فئات تعليمية ،بل إلى بناء ميزان
قوى اجتماعي حقيقي ووحدة نضالية بين كل الشغيلة
(وظيفة عمومية ،وقطاع خاص) .وهذا هو الكفيل
وحده بفرض إسقاط التعاقد على الدولة.
* إدعاء أن التنسيق ليس حال مللفنا ،ليس إال تمنيات لن
تؤدي إال إلى تدميرنضالنا ومكاسب تنسيقيتنا الوطنية
(التنظيمية والبرنامجية) إضافة إلى فقدان الدعم
والتعاطف الشعبي الذي بدأ نضالنا يناله.
* املفروض إذن أن نفكرفي تطويرالتنسيق القائم حاليا
وليس التراجع عنه :ما هي األرضية املطلبية التي سيقوم
عليها التنسيق؟ ما هي أشكال النضال املوحدة؟ ما هي
األشكال التنظيمية الكفيلة بتوحيد نضاالتنا (صيغ
اتخاذ القراروتنفيذه)؟
فلنقوي تنظيمنا… فلنوحد صفوفنا… قوتنا في وحدتنا.
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لماذا يجب على تنسيقياتنا الحفاظ على
التنسيق الوحدوي؟
لیست الوحدة النضالية خيارا بين خيارات نختارأفضلها ،بل ضرورة مطلقة النتصارنضاالتنا ،في
وجه دولة تستفید من فئویتنا الناتجة عن هجومها وقمعها .منذ بدایة سنوات  2000أسس شغیلة
التعلیم تنسيقيات عدة للنضال من أجل مطالب محددة تهدف إلسقاط ما تعتبره حرمانا غيرمشروع
من حقوقها.
بقلم ،فاطمة بال

أظهرت التجربة الواقعية أن تلك
التنسيقيات تناضل ضد نفس الجهة
التي تنفد نفس سياسة العدوان.
ورغم ذلک تتجاور تلك التنسيقيات في
ذات املكان في عزلة عن بعضها بعضا،
لكن يوحدها تجاهل الوزارة ،والوعود
الكاذبة أو ضربات القمع.
لو لم تجمد البیروقراطیات نقابات
الشغيلة التعليمية ،لکانت هذه
النقابات توحد الجميع وتناضل
لتحقيق مطالبه ،وما كان هناك
مبرر موضوعي لتأسيس التنسیقیات
الفئویة.
ما یؤکد ضرورة الوحدة ،أن
التنسيقيات تجد نفسها وهي تناضل،
تحت ضغط الضرورة تبحث عن سبل
التنسيق النضالي امليداني لخلق ميزان
الضغط الضروري إلجبار الوزارة على
تلبية مطالبها.
الوحدة بين شغيلة التعليم ضحايا
سياسة الدولة املنظمین في تنسيقيات
والذين يخوضون نضاالت في امليدان
مسألة ضرورية وحاسمة ،فالوحدة
هي الكفيلة بإرغام الدولة على تلبية
املطالب التي كانت تعتبرها مستحيلة
التحقيق بمبررات واهية من قبيل أنها
تتجاوز صالحياتها وغيرها من الخدع.
ال يمكن لنضال مشتت تخوضه
التنسيقيات التعليمية تحقیق النتيجة
املرجوة لسبب بسيط ،هو أن الدولة
ما دامت متأكدة أن اضراب جزء من
شغيلة التعليم ال يؤثر على السير العام
ملرفق املدرسة فإنها ليست مضطرة
إليجاد الحلول وال حتی إعارة االهتمام
للمحتجين .وطاملا تسترد باالقتطاع أيام
االضراب فالحاجة املالية تجبر األجراء
على وضع سقف محدود ال يمكن
تخطيه لحركتهم النضالية.
فيما حققته الخطوة الوحدوية األخيرة
بجهود صادقة من مناضلين -ات من
مختلف التنسيقيات انطلقت بادرة
النقاش حول ضرورة التنسيق العملي.
أثمر هذا وقفات موحدة تزامنت
مع تاريخ انعقاد املجالس االدارية
لبعض األکادیمیات ،ثم التحاق
باقي التنسیقیات بالدعوة إلضراب
 03ینایر  .2019مما أجبر القيادات
النقابية بدورها على اعالن اضراب
 03يناير 2019الذي شاركت فيه نسب
تاريخية من املضربين بشكل لم يشهده
قطاع التعليم مند عقود بعيدة.
طبعا للقيادة النقابية حساباتها
الخاصة لكن ما يهمنا أن الحركية التي
انطلقت من األسفل بدفع من العمل
النضالي الوحدوي للتنسيقيات كان له
األثر األساس في تحريك الشغيلة عموما
وفي إجبار القيادة النقابية على القيام
بخطوة نضالية وحمل الوزارة على أخذ
التحركات النضالية محمل الجد.
طبعا كان املطلوب ليس اضراب يوم
واحد بل معركة تبتدأ ب 03يناير 2018
وفق خط تصاعدي نحو إضراب عام
وطني.
کان هذا ممكنا لو بلغ النضال الوحدوي
بين التنسيقيات من النضج والصالبة
املطلوبة درجة تربك العملية التعليمية
برمتها في عزاالمتحانات وألجبرالوزارة بل
الحكومة على إجراء مفاوضات حقيقية

عوض تصريحات ولقاءات تافهة ال تعبر
إال عن استخفاف بالشغيلة التعليمية.
لقد حقق العمل الوحدوي البسيط ما
لم تحققه عشرات النضاالت املعزولة
رغم حجم التضحيات والجهود التي
بذلت .وهذا دليل حاسم على أن
تحقيق مطالبنا رهين بقدرتنا على
تجسيد نضال ملموس وحدوي يضم
كل التنسيقيات املنخرطة في النضال
ألجل مطالبها.
رفض التنسيق تراجع وال يخدم النضال
علينا التأكيد أن هناك من له مصلحة
في منع تحقق الوحدة النضالية بين
التنسيقيات املناضلة .فال مصلحة
للدولة في توحد صفوف ضحايا
سياستها .كما أن البیروقراطیات
النقابية نفسها لن تقبل بحركية
نضالية نابعة خارج قبضتها التسلطية
ومستقلة عن طرق اشتغالها عبر
التسكع بين مكاتب مديرية املوارد
البشرية وديوان الوزير .لكن هناك
صادقين -ات يتحفظون من التنسيق
امليداني بدافع حرص وغيرة بمبررات
يعتبرونها سبيال لتحقيق مطالبنا ،لکنها
مبررات خاطئة تماما من وجهة نظر
تقدم النضال وتؤدي إلی عكس النتيجة
املرجوة :
– مطالبنا خبزية وليست سياسية:
ربما عندما يتوفر الخبز (أي تحسين
الدخل وظروف العمل) حينها يمكننا
القول اننا نكف عن ممارسة السياسة
ألن همنا هو حماية هذا الخبز ورفع
مستواه.
یعرف الجميع أن النضال ألجل الخبز
هو نضال ضد سياسة قائمة الذات
تحرمنا من الخبز (أي تحسين الدخل
وظروف العمل).
صحيح أیضا أننا ال نجتمع حول قضايا
سياسية محضة ،فمكانها األحزاب
السیاسیة .وصحيح كذلك أننا مرغمون
ونحن نناضل ألجل مطالبنا الخبزية
علی ممارسة نوع من السياسة إلی
هذا الحد او ذاك :عندما نحاور وزير
التعليم كمسؤول سيا�سي في جهاز
سيا�سي ويطبق سياسة ما ونعارض
حججه ونناضل ضد سياسته فنحن
نمارس نضاال خبزيا في مواجهة قرارات
مصدرها سيا�سي .ورفض اإلقرار بذلك
بمبرر أننا نمارس السياسة هو بدوره
سياسة .السؤال الحقیقي هو أي
سياسة نمارس؟ هل سياسة تدافع عن
تلبية مطالبنا الخبزية (تحسين الدخل
وظروف العمل) أم سياسة تحرمنا من
الخبز(تجميد الدخل وتقهقر ظروف
العمل)؟ هل نناضل من أجل اجتثاث
جذور استغاللنا ،أم نسعی فقط
لتحسین شروط هذا االستغالل؟
– إعطاء فرصة للدولة للهجوم إن
شاركنا في  20فبراير:
ما يجب أن يكون في صلب اهتمامنا هو
تفادي أن نكون سببا في ضرب محاوالت
توحيد النضاالت مع إخواننا من
شغيلة التعليم ملا له من أضرار جسيمة
على توفير الشروط الضرورية لتحقيق
مطالبنا.
سنرتكب خطأ صعب التدارك بتخلفنا
عن املشاركة في البرنامج النضالي الذي
يسطره اتحاد التنسيقيات التعليمية

بما هو تراجع عن حركية ساهمنا فيها
ولعبنا دورا رئيسيا في تحقيقها بمبررات
ما سترد به الوزارة وهي مبررات
أعتقدها خاطئة.
علينا كشغيلة الوظيفة العمومية
برمتها االعتراف بأن حركة 20
فبراير 2011هي ما أتاح زيادة  600درهم
من أجرتنا في سابقة تاريخية ،وتشغیل
 4000من األطر العلیا دفعة واحدة.
وفرضت علی الدولة رفع مبالغ صندوق
املقاصة (دعم مواد أساسية وهو شكل
غيرمباشرللدخل).
من حقنا نقاش موعد تجسيد محطات
النضال ،ويمكن أن تتباين التقديرات.
لكن عالج األمر يتطلب جعل تنسيقنا
امليداني أكثر صالبة بتعميق التفاهمات
بين كل التنسيقيات في اختيار تاريخ
املحطات النضالية املشتركة وعدم
االكتفاء بإطالق إحداها ملبادرة
ويستجيب الباقي.
يتطلب األمر أن نتقدم بمقترحات
وحلول لآلخرين وتنظيم لقاءات معهم.
لكن هل عدم مشاركتنا في محطة 20
فبراير  2018تفيد تحقيق هذا الهدف؟
جوابي قطعا ال .ألجل ذلك أدعو اخواني
واخواتي إلی تعمیق التفکیر في ما يخدم
مصلحة نضالنا ودعم ما بدأناه من
محاوالت أولية للنضال الوحدوي
امليداني بإعالن مشاركتنا في محطة 20
فبراير. 2018
أوهام شائعة لتقسيم ضحايا تعديات
الدولة
تشيع الوزارة عبر تصريحات الوزير
أو عبر ما تسربه مكاتبها لبعض ناقلي
الرسائل أوهام تفهمها ملطالب هذه
الفئة .أو أنها بصدد دراسة أوضاع تلک
الفئة قصد إيجاد الحلول .وقد تلمح أن
هذه عددها قليل وال يطرح صعوبات
مالية .أو أن اوالئك ضحية خطأ يجب
تصحيحه .باملقابل هناك من يعتقد
أن كمه العددي يغنيه حاجة الوحدة
مع آخرين أقل عددا أو بساطة ملفهم
وسيستعملون قوته العددية لتحقيق
مطالبهم.
إن اقتطاع أجرة أيام االضراب والقمع
الذي يسلط على املحتجين وأسلوب بث
الشائعات لها هدف واحد هو تقسيم
ضحايا سياسة الدولة في التعليم من
األجراء .ليست الدولة مستعدة أن
تتوحد شغيلة القطاع للدفاع عن
مطالبها املشروعة في تحسين الدخل
وظروف العمل ،إنها تريد تقسیمهم وأن
تكذب عليهم بالوعود وببعض التنازالت
التي تشتت شملهم .
إن من يناضل بصدق لتحقيق مطالبه
الخبزية عليه أن يدافع بكل ما يملك
من جهد عن توسيع وتصليب النضال
الوحدوي امليداني وأن يدعم كل ما
يجمع ويوحد ضحايا سياسة الدولة
وأن يعارض بوضوح كل ما يشتث
شملهم ويبث االنقسام في صفوفهم
ألجل ذلك:
نعم ملشاركة تنسيقياتتا في مبادرة 20
فبراير2019
نعم لتطوير التنسيق امليداني النضالي
وتوسيعه
قوتنا في وحدتنا وهزيمتنا في تشتثنا

قضايا عمالية

ما التصعيد؟

٠٧

بصدد دعوات تصعيد االحتجاجات الجارية في
مجال التعليم
بقلم،وائل
– ال یوجد البشر في حالة دائمة من
االحتجاج ،لو کان هذا صحیحا ،ما بقي
مجتمع االستغالل منذ مدة.
– تأتي حاالت علی البشر ،یقبلون فیها
النظام القائم ،ک�شيء عاد أو كواقع ال یمکن
تقویضه.
– لکن وقع االضطهاد الشدید ،یجعل الناس
یستیقظون.
– یستیقظون بدایة بإبداء االستیاء ضد
سوء من مساوئ ذات النظام ،وتترسخ أوهام
إمکان تحقیق “مزایا” داخل ذات النظام
ال إسقاطه :إصالح النظام .وهذه هي التربة
االقتصادیة لنمو النزعة اإلصالحیة.
– ال یستیقظ الناس دفعة واحدة .فهناک
دائما شرائح متقدمة وأخری متخلفة ،شرائح
ذات خبرة وأخری عدیمتها.
– عندما تصل الشرائح املتقدمة الوعي
والتجربة إلی اقتناعات بضرورة إسقاط
مجمل النظام االجتماعي ،تکون الشرائح
املتخلفة وعدیمة التجربة قد حلت أعینها توا
علی النضال والسیاسة ،وتسود في صفوفها
النزعة إلی إمکان تحقیق مکاسب داخل نفس
النظام.
– ال یتطور الوعي في اتجاه خطي متصاعد،
وال أشکال النضال فکم من حرکة هجومیة
تحولت إلی معارک دفاعیة ،وکم من نکسة
تحولت إلی هجمة مضادة تنتزع االنتصار .کل
هذا رهین لیس بالظروف وحسب ،بل أیضا
بالقراءة الصحیحة لهذه الظروف.
– تأتي لحظات تتجاوز فیه الشرائح
املتخلفة وعي تلک املتقدمة علیها .وعادة ما
یکون ذلک هو املقدمة الحقیقیة للثورة،
إذ تتغیر نفسیة الجماهیر علی إثر صدمة
قویة (احتالل أجنبي ،أزمة سیاسیة حادة،
أزمة اقتصادیة) ،وألن الشرائح املتقدمة
املتفاجئة بدورها ال تقوم بتکیيف تقییمها
القدیم للجماهیر مع حالة هذه األخیر
النفسیة ،تفوت تلک الفرصة الحقیقیة
للتغییر .وتکون بذلک عامل کبح ،بدل أن
تکون عامل تحفیز ،وتفقد ثقة الشرائح
الناهضة.
– إسقاط النظام االجتماعي الظالم ،ال
یمکن أن یتم بقتالیة الشرائح املتقدمة
وحدها مهما بلغت قتالیتها ومثالیة إیمانها.
أو حتی یأسها واندفاعها املجنون.
– ال یمکن إسقاط النظام االجتماعي،
وجزء من الکادحین ،ال زال في بدایة تجربته
النضالیة ،وتسود في صفوفه اإلغراءات
اإلصالحیة ،وال بد لها من وقت کي تتخلص
منها بتجربتها الخاصة ،ولیس بإلقاء الدروس
أو تعییرها (املعدات مثال).
– اندفاع الشرائح املتقدمة في خطوة
تصعیدیة منفردة ،سینتهي بهزیمتها،
وانکفائها بنفس سرعة اندفاعها .فالقفز
فوق مستوی وعي الجماهیر ینتهي إلی الهاویة.
وآنذاک تحمل مسؤولیة الهزیمة للشرائح
املتخلفة التي لم یسعفها جهلها للمشارکة
في “مغامرتها” .وبدل التحاق املتخلفین
باملتقدمین ،تزرع الهزیمة الشقاق في
صفوف الکادحین ،وتنتصر النزعة االنتظاریة
واإلصالحیة.
– لیس فقط النزعة اإلصالحیة هي التي تکبح
الکادحین من الوصول إلی اقتناع بالتصعید
(اقتناعات ثوریة) ،بل نزعة محافظة تتربی
في صفوف الجماهیر ،تجعلها تتبع املثل
القائل“ :عصفور في الید ،أفضل من عشرة
علی الشجرة” .کما یمنعها عدم االطمئنان
والخوف من االنزالق في الفو�ضی أو االنتقام
الشدید ،من السیر في طرق أکثر تصعیدا.
– التصعید ،هو تطور أشکال النضال من
أدناه (إبداء االستیاء الکالمي بشکل فردي)
حتی أقصاها (الثورة)… وهذا التطور لیس
متناسقا داخل شرائح الکادحین.

– یفرض هذا ضرورة وجود أداة سیاسیة
ملراکمة الخبرة ورسملتها ،أداة لتقلیص الهوة
بین الشرائح املتقدمة وتلک املتخلفة ،أداة
لتوحید النضاالت ومرکزتها :الحزب.
– هذا الحزب غائب ،وتسود أیضا اآلراء
املسبقة املتفشیة في ساحة املفاهیم
السیاسیة :رفض التحزب واعتبار األحزاب
دکاکین سیاسیة ،رفض النقابات بمبرر
انتهازیتها…
– بغیاب الحزب ورفض النقابة تکون
املهمة أصعب ،ولکن لیس مستحیلة .فقط
سیتطلب األمر وقتا أطول .وهذا ما یجعل
فکرة التصعید األق�صی مغامرة في الشروط
الحالیة.
– التصعید هو االرتقاء بالنضال لیس بناء
علی جذریة أشکاله ،أو بناء علی ما تستدعیه
اللحظة فقط ،بل بناء علی استعدادات
الجماهیر اآلنیة ،وبناء علی حالتها النفسیة
الجماعیة .فکم من خطوة ضروریة لکننا
نعجز عن إتیانها ،بکل بساطة ألن الجماهیر
لم تقتنع بها بعد.
– التصعید هو تطویر أشکال النضال،
لتکسب قوة أکبر .وهو ما ما یجري منذ زمان:
من یناضل اآلن لم یکن یناضل سابقا ،من
کان علی استعداد للنضال لکنه یخاف من
االقتطاع جراء اإلضراب غدا یضرب مثل
زمالئه اآلخرین .االنتقال من االستیاء الکالمي
الفردي إلی النضال الجماعي تصعید.
– ما هو شکل التصعید املالئم لفئة معزولة
من الشغیلة؟ مهما بلغت حدة التصعید
لفئة معزولة ،فلن یکون لها التأثیر املطلوب
لتحقیق املطلب العام ولیس تحسینات علی
نفس الوضع .لذلک فشکل التصعید املالئم،
هو کسر تلک العزلة ،ومد جسور التعاون
والتنسیق مع باقي الشرائح املناضلة.
– لقد زرعت بذور التنسیق بین تنسیقیات
شغیلة التعلیم ،وکان إضراب  3ینایر إشارة
انطالق ما سیؤدي مستقبال إلی تصعید
حقیقي.
– لزمت الدولة الصمت عن نضاالت
شغیلة التعلیم ،وألهت قیادات النقابات
الوقت في مسرحیة استجداء الحوار .لکن
إضراب  3ینایر الوحدوي جعل الدولة تتخلی
عن تکتیک الصمت .بدأت بالحدیث عن
إمکانیة حل مطالب بعض الفئات ،استدعاء
القیادات النقابیة للحوار مع وزارة الداخلیة.
– یکمن التصعید الحقیقي إذن في تطویر
هذا التنسیق ،وجعل اإلضراب العام
الوحدوي غایته التي یسعی إلیها.
– إن أکبر عدو محدق حالیا بنضاالت فئات
شغیلة التعلیم ،هي عزلة هذه النضاالت
عن بعضها بعضا ،وعزلتها عن نضاالت بقیة
الکادحین .تسعی الدولة إلی استمرار هذه
العزلة ،بینما یسعی املناضلون الکفاحیون
إلی کسرها.
– العزلة عن بقیة فئات الشغیلة املناضلة،
تنتقل إلی صف الفئة الواحدة .فما دام
منطق الفئویة مقبوال ،فما الذي یمنع تسلله
إلی داخل نفس التنسیقیة ونفس الفئة.
فتظهر تباینات وتمایزات بین األفواج ،أو بین
حاملین لشهادات مختلفة… فیظن هذا أن
ملفه أسهل إن عزله عن باقي امللفات .إنها
نفس اآللیة التي حطمت جسد الشغیلة
ومزقته إلی فئات.
– املهمة الفوریة ،اآلنیة التي تستدعیها
اللحظة بکل سماتها التي تحدثنا عنها آنفا،
هي :تثبیت التنسیق بین مختلف تنسیقیات
شغیلة التعلیم ،نقاش سبل توحید الفعل
النضالي ،برنامج نضالي موحد ،ملف مطلبي
موحد ،صیغ تنظیمیة لتنسیق النقاش
والنضال.
التنسیق هو مفتاح التصعید
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بقلم ،التنسيقية اإلقليمية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد -إقليم الناظور

مداخلة في الندوة التي نظمتها التنسيقية اإلقليمية
حول «التشغيل بالعقدة :بين شعارالجودة وواقع
تفكيك املدرسة العمومية» ،يوم  16ديسمبر
.2018
نحن واعون كل الوعي بأن التعاقد مفروض علينا
ألن أغلب املشاركين في مباريات التعليم ،هم أبناء
عمال وفالحين صغار وموظفين بسطاء وعاطلين
ومهمشين ومنتجين صغار ،يعيشون تحت نير
االستبداد في بحر من البؤس والتجهيل واملآ�سي
االجتماعية ،الناتجة عن البطالة ،وضعف
الدخل ،وتدهور الخدمات االجتماعية من تعليم
وصحة ،وانعدام الشروط الدنيا لحياة الئقة.
وضع ليس اختياريا ،بل ألن املجتمع املغربي مجتمع
طبقي تنعم فيه أقلية ضئيلة من مالكي املقاوالت
والبنوك واملزارع العصرية الضخمة وكبار مالكي
املدارس الخصوصية وكبار خدام الدولة باحتكار
الثروة والسلطة.هذه الطبقة البرجوازية ال تأخذ
بالحسبان سوى تحقيق املزيد من األرباح ولو
على حساب أبناء الشعب املفقر ،لذلك قلنا بأن
التعاقد لم يفرض علينا عسكريا أوبواسطة عنف
مادي مورس علينا لنوقع العقد بل فرض علينا
اقتصاديا وسياسيا وإيديولوجيا.
.1السياق التاريخي للتراجعات في قطاع التعليم:
ال يمكن استيعاب أبعاد ومرامي التشغيل بالتعاقد
دون فهم مضمون ما سبقه من مخططات ،إذ ال
يخفى على أحد أن قطاع التعليم شكل منذ مستهل
عقد الثمانينات هدفا لهجوم الرأسمال العالمي
حيث تميزت هذه املرحلة بـ:
– تقنين تسجيل املوظفين في الجامعة ()1982
– إحداث رسوم التسجيل في الجامعة ()1983
– تضخم عدد املطرودين ابتداء من ()1984
– إصالح  1985القائم على انتقائية شديدة في
التعليم العالي ،وتشجيع التعليم الخاص والتكوين
املنهي ،والسماح بتكرار سنة واحدة فقط في
الثانوي.
– خفض عدد منح الدراسة بالخارج ،وتحميل
الشغيلة التعليمية ساعات عمل مجانية منذ
.1985
– تشجيع التعليم العالي الخاص.
– قرار الحد من منح الدراسة بالتعليم العالي
(…)1993
 2املرتكزات املرجعية للتشغيل بالتعاقد:كثيرا ما يصيح أغلب املسؤولين على القطاع بأعلى
صوتهم بأن التعاقد جاء لسد الخصاص ،لكن
حقيقة األمرأن مخطط التعاقد سياسة معلنة من
قبل ألنه جاء ليثمن املادة  135من امليثاق الوطني
للتربية والتكوين التي جاء فيها …« :ويتم تنويع
أوضاع املدرسين الجدد من اآلن فصاعدا ،بما في
ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية
قابلة للتجديد» ،وبعده جاء املخطط االستعجالي
ليوضح التوجه أكثر ،حيث نجد في املشروع
« :15وسوف تتم مراجعة أشكال التوظيف ،إذ
ستجرى على مستوى كل أكاديمية على حدة ،وفق
نظام تعاقدي على صعيد الجهة».
واسترسل املشروع  ،17تحت عنوان التحقيق
الفعلي لالمركزية« :يتمثل التدبير األولي الذي
سيتم اعتماده في إتاحة استقالل لألكاديميات في
تدبير املوارد البشرية على أساس تحديد االعتماد
اإلجمالي من املناصب املالية املخصصة للجهة.
وهكذا ،فإن توظيف األطر التربوية سيتم على
الصعيد الجهوي ،على أساس التعاقد بناء على
أنظمة وقوانين خاصة باألكاديميات».
ولتفادي أي رد جماهيري كما حدث سنة 1965
لجأت الدولة إلى عملية مفضوحة إلحداث
خصاص املدرسين حيث تركت املدارس تعيش
حالة اكتظاظ ال يطاق وحرمان من أطر التدريس

إليهام الشعب املغربي أن القرار فرضته ظرفية سيكون خاضعا بشكل دائم ملعايير تقييم كفاءته
الخصاص املهول ومصلحة التالميذ واالكتظاظ املهنية ،ما يجعله مهددا بفسخ العقدة في حالة
عدم إثبات كفاءته.
في األقسام وارتفاع عدد املتقاعدين.
بعد كل هذه اإلجراءات أصدر املجلس األعلى
للتربية والتكوين برنامجا جديدا تحت شعار  4-التعاقد :مزيد من تفكيك املدرسة العمومية:
إشهاري خادع و براق «من أجل مدرسة اإلنصاف يعد التعاقد من أوجه الهجوم البورجوازي على
والجودة واإلرتقاء» سماه رؤية إستراتيجية
لإلصالح  ،2030-2015والتي بموجبها سيتم
تصريف منظور البورجوازية في التعليم خالل
 15سنة جرعة -جرعة .وفي هذا الصدد ورد في
الصفحة  31من الرؤية اإلستراتيجية «يتم ،على
املدى املتوسط ،بالتدريج ،اعتماد تدبير جهوي
للكفاءات البشرية في انسجام مع النهج الالمتمركز
ملنظومة التربية والتكوين ،ومع توجهات الجهوية
املتقدمة ،مع تنويع أشكال توظيف مدر�سي التعليم
املدر�سي ومكوني التكوين املنهي ،وذلك طبقا للمادة
« »135من امليثاق السالفة الذكر.
فرض التعاقد إقتصاديا:
نظرا لتخلي الدولة عن تشغيل الشباب أصبحت
البطالة العنوان البارز للعصر الراهن ،إذ ضربت
في املقام األول شريحة مهمة من الشباب حاملي
الشواهد بمختلف تخصصاتها (خريجي كليات
األداب ،والحقوق ،والعلوم  ،والعلوم والتقنيات،
ومدارس املهندسين ،ومهن التمريض…).
استغلت الدولة الوضع وأعلنت عن مبارة
التوظيف بالتعاقد كان أخر أجل للمشاركة في
فيها هو  19نونبر  ،2016تحت ذريعة الجواب على
مشكل البطالة املستشري ،وتحقيق جودة التعليم
ومردوديته ،كأن الطريقة الوحيدة ملواجهة
البطالة هي تكريس هشاشة التشغيل عبرالقضاء
على الشغل القار.
ليس األمر غريبا أو جديدا  ،فاستغالل مآ�سي
البطالة لفرض شروط استغالل ال تقبلها الشغيلة
في حاالت التشغيل القار ظاهرة قديمة قدم
املجتمع الرأسمالي ،إنه ابتزازمفضوح من الدولة في
حق اآلالف من طالبي الشغل :إما القبول بشروط
التعاقد أوالبقاء في جحيم البطالة.
فرض التعاقد سياسيا:
سهل ميزان القوى املائل لصالح البورجوازية
خصوصا بعد تف�شي البطالة هجوم الدولة على
الوظيفة العمومية وفرض سياسة تقشفية قضت
على املكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وكافة
الكادحين واملقهورين (الحماية االجتماعية ،الحق
في اإلضراب ،الزيادة في سن التقاعد ،الزيادة في
نسبة االقتطاع ،تقليص رصيد املعاش…) ،و في
املقابل وجد جيش املعطلين نفسه منزوع السالح
ودون قوة الزمة لردع هذا املخطط الطبقي.
فرض التعاقد إيديولوجيا:
بغية إفشال خطوة مقاطعة شبابيك التسجيل
للمشاركة في مباريات التشغيل بالتعاقد بكل
من (تطوان ،القنيطرة ،وجدة…) سخرت الدولة
البورجوازية أبواقها للتطبيل بتمتع املتعاقد والغير
املتعاقد بنفس الحقوق واالمتيازات ،وأن التعاقد
حل لالكتظاظ إلنقاذ التلميذ :وهل تريدون ضياع
مستقبل التالميذ؟… ناهيك عن مهاجمة الدولة
للقطاع العام وشن حملة إديولوجية إليهام
الشعب املغربي بأن التشغيل بالتعاقد سيجعل
األستاذ أكثرفعالية ومردودية ألنه سيخضع بشكل
دائم ملعايير تقييم كفائته املهنية .لذلك تمكنت
الدولة في فرض هذا املخطط إيديولوجيا.
 3التعاقد وأوهام الجودة واملردودية:يريد إيديولوجيو الدولة إقناعنا بأن العصا
السحرية التي اكتشفتها الدولة لضمان جودة
التعليم هي التخلي عن الوظيفة العمومية
وتعويضها بالتشغيل بالعقدة ،ألن اإلطار املتعاقد

التعليم إذ يستمر هذا األخير ببلدان عدة من
بينها املغرب عبر تطبيق برامج ومخططات وإعداد
مراسيم و قوانين اإلجهاز على ما تبقى من الطابع
العمومي لهذه الخدمة ويتخذ هذا الهجوم أوجه
عدة يمكن إجمالها في:
– املالئمة مع املقاوالت وحاجات الرأسمالية:
– انسحاب الدولة من التمويل:
– الخوصصة:
– الالمركزية :ويتجلى ذلك أساسا في انسحاب
الدولة الواضح من ميدان التشغيل – وإعطاء
الصالحيات لألكاديميات.
– ربط التعليم بسوق الشغل:
– التعليم بالكفايات :تعطي الباطرونا املتحكمة
في التعليم أهمية أقل للمعارف التي يفترض أن
تنقلها املدرسة ،في حين تهتم بتمكين املتعلمين من
كفايات أساسية تحددها الضرورات االقتصادية،
وذلك على حساب املعارف الضرورية التي تساهم
في ترسيخ الثقافة النقدية لفهم العالم.
– تقليص النفقات العمومية.
– دعم الدولة للقطاع الخاص.

األكاديمية الجهوية لجهة الشرق« :تخضع األطر
املتعاقدة باألكاديمية فيما يخص التقاعد للنظام
الجماعي ملنح رواتب التقاعد املحدث بالظهير
الشريف رقم 1.77.216الصادر في  20من شوال
 4(1397أكتوبر )1977كما وقع تغييره وتتميمه».
وهذا نظام يطبق على املستخدمين املؤقتين
واملياومين والعرضيين العاملين مع الدولة
والجماعات املحلية ،واملستخدمين املتعاقدين
الجاري عليهم الحق العام .ويأتي هذا اإلجراء
لتسهيل تمريرالهجوم على الحق في التقاعد وذلك
بعد استهداف الدولة للصندوق املغربي للتقاعد
عن طريق «الزيادة في نسبة االقتطاع ،تقليص
رصيد املعاش ،الزيادة في سن التقاعد».
– ممارسة التعسف والشطط في استعمال
السلطة من طرف مجموعة من املتسلطين.
– تأخر صرف أجور مجموعة من األساتذة على
مستوى مجموعة من األكاديميات ألنها تخضع
إلمكانيات األكاديميات.
– تحريك األستاذ من التأهيلي إلى اإلعدادي أو
العكس نظرا لوضعيته الهشة ،وكذا عدم تحديد
اإلطار فيما ما يسمى بالنظام األسا�سي ألطر
األكاديميات مما يجعله عرضة للتحريك املتتالي.
– قس على ذلك الشروط غير الالئقة التي مرت
منها التكوينات وعدم التزام الدولة ومؤسساتها
بالتعويض عنها ،ناهيك عن حرمان األساتذة
من بطائق التغطية الصحية ومؤسسة األعمال
االجتماعية.

 6وظائف املدرسة:تؤدي املدرسة في ظل نمط اإلنتاج الرأسمالي
وظيفة مزدوجة ،فهي مسؤولة من جهة عن ضمان
استمرارية تزويد االقتصاد والدولة البرجوازية
بالعمال املؤهلين واألطر الضرورية لتسيير دواليبها
(وكذلك باملعلمين واألساتذة إلعادة إنتاج هذه
العملية) ،إن املهمة هنا هي تزويد املنشآت
الرأسمالية بيد عاملة مؤهلة و ليس خلق فرص
شغل ،ومن جهة أخرى «فاملدرسة» قناة لتمرير
اإليديولوجيا السائدة التي تقنع الكادحين بضرورة
انقسام املجتمع إلى أسياد وعبيد ،وذلك للحفاظ
على نفس العالقات السائدة ،مع العمل دائما
على خوض حرب ضد املعارف الضرورية لترسيخ
الثقافة النقدية التي تجعل الشباب يفهم العالم
 5مخاطرتطبيق مخطط التشغيل بالتعاقد على الذي يحيط به.ضوء املمارسة املهنية:
– ضرب االستقرار املنهي والنف�سي واالجتماعي  7-ما السبيل إلسقاط مخطط التعاقد:
إن واقع املمارسة املهنية أثبت مخاطر التعاقد و
لعموم أجراء التعليم:
– يسهل التشغيل الهش نقل األساتذة الذين انعكاساته السلبية سواء على املدرسة العمومية
فرض عليهم التعاقد من مقرات عملهم إلى النفوذ أو على األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ
الترابي للمديريات اإلقليمية دون احترام املذكرات الشروع في تطبيقه.
املنظمة لهذا األمروذلك باستعمال أسلوب التهديد إن مستقبل التعليم العمومي في البلد كما في كافة
بفسخ العقدة إن لم يلتحق األستاذ الذي فرض البلدان الرأسمالية األخرى مهدد بالتفكيك بسبب
السياسات الطبقية ،وفي املقابل تشجع الدولة
عليه التعاقد بمقرالعمل املفروض عليه.
– مكننة األستاذ من خالل فرض تدريس مواد التعليم الخصو�صي على حساب التعليم العمومي.
خارج تخصصه ما ينعكس سلبا على املتعلمين ليس قرار التشغيل بالعقدة سوى استمرارا في
واألستاذ وهذا يتناقض مع شعار الجودة و تمرير مخططات الدولة إلضفاء املزيد من املرونة
والهشاشة وفرط االستغالل ،بما يعني املزيد من
املردودية.
تملص الدولة من التمويل العمومي للمدرسة،
– تكريس التمييزبين فئات الشغيلة التعليمية.
مما سيعمق أزمة التعليم باملغرب ،ويعمق احتداد
– ضرب وحدة شغيلة التعليم:
– العمل بنظامين متناقضين بقطاع التعليم ،نظام الصراع الطبقي بين البورجوازية وعموم املهمشين
التوظيف املعمول به منذ نهاية الخمسينيات ،واملضطهدين وأجراء القطاع من جهة أخرى.
والنظام األسا�سي ألطر األكاديميات ،سيهدد وحدة لهذا وجب ربط النضال من أجل حقوق الشغيلة
شغيلة التعليم ،وسيزيد من تشثتهم وسيخلق التعليمية وعلى رأسها إسقاط التعاقد ،بالنضال
مصاعب كبيرة في توحيد نضاالتهم .إذ ستختلف من أجل إنقاذ املدرسة العمومية وضمان حق
مطالب الفئتين ،فئة مرسمة وأخرى غير مسموح املتعلمين في تعليم مجاني وجيد ،وهذه املهمة ملقاة
لها بالترسيم ،فئة تعمل في شروط قارة وأخرى بشكل رئي�سي على عاتق النقابات العمالية.
معرضة للطرد في أية لحظة.
– ضرب الحق في التقاعد:
ورد في املادة  27من النظام األسا�سي الخاص بأطر
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شارك آالف نساء ورجال التعليم باملغرب في تنفيذ إضراب يوم  03يناير 2019الوطني ،مرفوق بوقفات احتجاجية أمام بعض النيابات واألكاديميات وبمسيرة وحدوية ممركزة بالرباط.
انطلقت املسيرة من أمام مديرية املوارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصالح اإلدارة ،وشهدت مشاركة جل التنسيقيات التعليمية إلى جانب تمثيليات عن النقابات ،في خطوة
نضالية وحدوية هامة بقطاع التعليم.
الهجوم على الشغيلة التعليمية وميالد نضال
التنسيقيات الفئوية خارج النقابات
بدأت الدولة املغربية غاراتها على القطاعات العمومية
مند بداية ثمانينيات القرن العشرين ،مع تطبيق
مخطط التقويم الهيكلي ،وواصلتها طيلة مداك ،مما
أضر بمكتسبات الطبقة العاملة املغربية ومن ضمنها
الشغيلة التعليمية .نهجت الدولة سياسة الخوصصة
ودمرت التقاعد وأدخلت الهشاشة إلى القطاع عبر
التعاقد وفصلت التكوين عن التوظيف ،واقتطعت من
أجور املضربين ،وهي سائرة إلنهاء مجانية التعليم في
الثانوي والعالي وتكبيل قانون اإلضراب…
ومع كل هجوم نوعي تمعن القيادات النقابية في
االستمرار على نهج سياسة التعاون الطبقي مع أعداء
الطبقة العاملة ،عوض التبني الفعلي مللفات فئات
التعليم وتوحيد صفوف الشغيلة التعليمية املفروض
أنها أداة نضالهم ،للتصدي لهجمات الدولة ،بل حملت
بعض القرارات موافقتها ،وأصدرتها لجن لها العضوية
بها .فأثمرت سياسة التعاون تلك أمام فداحة الهجوم
فقدان الثقة باملركزيات النقابية ،مما ساهم في بروز
العديد من التنسيقيات الفئوية مند سنة  2000خارج
النقابات أو حتى تنسيقيات نقابية (تأشر النقابات على
بياناتها ال غير) ،استطاعت الظفر بمكاسب نوعية ،رغم
طابعها الفئوي ،كترقية أفواج سابقة إجازة وماستر
وترسيم األساتدة املتدربين…
ومع خفوت حركة  20فبراير وما تالها من نضال اشتد
هجوم الدولة من جديد على مختلف القطاعات ،مما
ولد ضحايا جدد لسياستها التدميرية ،فالتحم الضحايا
في إطار تنسيقيات وطنية جديدة خارج النقابات في
أغلب القطاعات ومن ضمنها قطاع التعليم ،كأساتذة
الزنزانة  ،9وضحايا النظامين األساسيين لـ 1985
و ،2003وتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي
الشهادات ،وتنسيقية األساتذة املتدربين ،والتنسيقية
الوطنية لألساتذة املفروض عليهم التعاقد ،وتنسيقيات
املساعدين اإلداريين والتقنيين حاملي الشهادات العليا
املرتبين في السلم التاسع ،واملكلفين خارج إطارهم
األصلي ،وخريجي مسلك اإلدارة التربوية ،وجمعيات
املديرين ،وملحقي أطر اإلدارة واالقتصاد وأسس
املفتشون نقابة خاصة بهم… وغيرها .وبمطالب فئوية
محدودة ،فشمرت على سواعدها السترجاع حقوقها،
وبقيت هذه النضاالت مشتتة ومعزولة ،ولم تقم
البيروقراطيات النقابية لنصرتها سوى بالتأشير على
بياناتها ،بعد أن أقبرت كل إمكانية تضامن طبقي فعلي
بين الشغيلة املغربية.

أصبحت فيه نضاالت التنسيقيات تراوح املكان بعد
سنوات من النضال .بعد توالي بيانات تضامنية بين
مختلف التنسيقيات وفروع نقابية محلية ونجاح
إضراب  13دجنبر  2018بين األساتذة املفروض
عليهم التعاقد وحاملي الشهادات ،وبالتزامن مع قرار
التنسيقية الوطنية ملوظفي وزارة التربية الوطنية حاملي
الشهادات اإلضراب يوم  03يناير  ،2019دعا املجلس
الوطني للتنسيقية الوطنية لألساتذة املفروض عليهم
التعاقد بدوره إلضراب وطني في نفس اليوم ،والتحقت
باقي التنسيقيات الفئوية تباعا ،فأعلنت النقابات
التعليمية الوطنية دعوتها لإلضراب في نفس اليوم ودعا
بعضها لوقفات احتجاجية أمام املديريات اإلقليمية
واألكاديميات واملشاركة في املسيرة الوطنية بالرباط،
ليصل عدد الداعين لإلضراب إلى  23إطار تنسيقيات
ونقابات وجمعيات .مما ساهم في تنفيذ اإلضراب بنسب
غير مسبوقة في السنوات األخيرة منذ تفعيل االقتطاع
من أجور املضربين.

التحاق البيروقراطية النقابية باإلضراب
الوحدوي ،وهرولتها وراء دعوة وزارة الداخلية
للحوار
ستسعى الدولة عبر أذنابها سماسرة العمل النقابي
وإطارات تدعي العمل لصالح الشغيلة ،وال تربطها
بالطبقة العاملة سوى التوقيع باسمها على قرارات
دمرت القطاعات العمومية وساهمت في تدمير العمل
النقابي وتفكيك اللحمة الطبقية للشغيلة املغربية،
إلى التشويش على الخطوات الوحدوية ،حتى ال تتخذ
أبعادا أكثر جماهيرية وديموقراطية وكفاحية ،وحتى ال
يتكرس العمل الوحدوي من أسفل في قطاع التعليم،
ويكون نبراسا تهتدي به باقي القطاعات .هكذا سارعت
البيروقراطيات النقابية ،بما فيها بيروقراطية نقابة
الحزب الحاكم ،إلى إعالن انضمامها لإلضراب ،وذلك
بتصنع مناصرتها الدعوة إلى اإلضراب ،دون أدنى
تعبئة ميدانية إلنجاحه فعليا ،فدون استثارة رد فعل
أجراء باقي القطاعات بما فيها القطاع الخاص وإعالن
اإلنسحاب من مؤسسات صورية ولجان ما فتئت تضع
قوانين تدمر القطاعات العمومية ،فال مناصرة فعلية
لنضاالت التنسيقيات والشغيلة التعليمية وكافة عمال
املغرب وعامالته.
تصاعدت تهديدات ممثلي الدولة في التعليم (وزارة
وأكاديميات ومديريات إقليمية) وإجراءاتها التعسفية
لبعض الفئات التي لبت الدعوة لإلضراب ،وباملوازاة
مع ذلك سارعت الدولة عبر وزيرها في الداخلية إلى
دعوة النقابات إلى جلسات حوار ،المتصاص غضب
سياق اإلضراب الوحدوي للفئات التعليمية الشغيلة التعليمية .النسب الكبيرة لنجاح اإلضراب رغم
االقتطاع من أجور املضربين ستكره الدولة على التنازل
 03يناير 2019
جاء اإلضراب الوحدوي ليوم  03يناير في سياق عن بعض الفتات ،وستكشر عن أنيابها بإجراءات ظاملة

ستنضاف إلى إجراء اإلقتطاع من األجور الذي استنفذ
مفعوله ،ولم يحل دون تنفيذ اإلضراب بنسب غير
مسبوقة في اآلونة األخيرة ،رغم غياب تعبئات ميدانية
مكثفة ،وستعمل كل ما في وسعها من أجل التشويش
على ما يعتمل في األسفل .مما يفرض على النقابيين
املخلصين ملصالح الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة
العاملة العمل على إنجاح هذه الوحدة امليدانية لتمتد
إلى باقي القطاعات.
آفاق الوحدة ومضمونها النضالي والمطلبي
بعد نجاح اإلضراب الوحدوي أصدرت التنسيقيات
الوطنية املبادرة بالدعوة إلضراب  03يناير( 6تنسيقيات)
بيانا موحدا أكدت فيه على الوحدة النضالية كخيار
استراتيجي وهي خالصة لسنوات من نضاالت معزولة.
يقت�ضي نجاح هذه املبادرة الوحدوية واستمرارها:
– عقد مجالس ولقاءات محلية وجهوية ووطنية موحدة
بين مناضلي التنسيقيات ،لوضع ميثاق التنسيق
النضالي يفتح املجال أمام باقي التنسيقيات لاللتحاق
بالوحدة النضالية امليدانية الجارية ،وحتى االنسحاب
منها بتحقيق مطالبها أو حتى بدونه ،مع ترك املجال
ملختلف التنسيقيات للترافع حول ملفها وتنفيذ خطوات
نضالية خاصة بها ،لتفادي مخاوف من يرى أن وهج
ملفه سيختفي في خضم النضال الوحدوي ،أو أن
االستجابة ملطلبه قريب.
– اقتراحات في ملف مطلبي وطني يستجيب ملطالب
كافة ضحايا السياسات التعليمية وعلى رأسها مطالب
الفئات ،ويدافع على الحريات النقابية ،ويدعو لسحب
مشروع قانون اإلضراب واسترجاع ما سبق من
اقتطاعات من أجور املضربين ومن اقتطاعات مضافة
لصندوق التقاعد ،ويدافع عن الزيادة في األجور بما
يتناسب مع الزيادة املهولة التي شهدتها األسعار (إعادة
مطلب السلم املتحرك لألجور) .هكذا مطالب ستضمن
استمرار باقي موظفي القطاع خارج التنسيقيات الفئوية
في النضال جنبا إلى جنب مع مناضلي التنسيقيات،
وستجلب انضمام من تخلف منهم لحدود اآلن وستشجع
من تحقق مطلبها من الفئات على االستمرار في النضال،
كما ستحد من تأثير مبررات ك “ماكاين مع من” أو
“النقابات باعت املاتش” أو “النقابات كثيرة” إلى غيرها
من مبررات يلوكها املتقاعسون.
– تسطير برنامج نضالي وحدوي ،يراعي مستوى فقدان
الثقة في العمل النضالي/النقابي وفي ضرورة الوحدة
النضالية ،ويتفادى اليأس الناتج عن استنفاذ أشكال
نضال دون تململ امللفات الفئوية ،في أفق إنضاج
شروط برنامج تصعيدي ،يشل كافة مرافق القطاع،
ويرغم الدولة على االستجابة ملطالبها.
– تفادي الدعوات املنفردة للنضال املوحد من قبل أي
تنسيقية ،دون تقريرها من قبل جميع التنسيقيات ،ألنها

ستكون بمثابة مبررات إضافية لتفكيك العمل الوحدوي
الجاري ،بمبررات دعونا فلم يلتحقوا وإذا دعوا بدورهم
لن نلتحق ،فإنجاح النضاالت الوحدوية تقت�ضي تقريرها
إما بشكل وحدوي أو تقريرها في كل تنسيقيىة على حدة،
وليس عبر فرضها على باقي التنسيقيات بعد تقريرها
بشكل منفرد.
– التعريف اإلعالمي باملبادرة لتنتقل إلى باقي القطاعات
خارج قطاع التعليم ،بل وتوجيه دعوات إلى التنسيقيات
املناضلة منها في تلك القطاعات لتوحيد النضال،
فتخريب البلد جار بشكل معمم ،ولن تستجيب الدولة
ملطالب أية فئة وال ملطالب الشغيلة التعليمية سوى في
جو نضالي يعم البلد ،وهذا من إحدى دروس نضاالت
حركة  20فبراير ،يوم تنازلت الدولة مرغمة تحت ضغط
االحتجاج عن ما كانت تعتبره من سابع املستحيالت قبل
اشتعال فتيل النضال ،فرفعت أجور عمال القطاع
العام ب 600درهم دفعة واحدة ،بعد أن كانت تتضرع
بارتفاع تكاليف األجور ،وشغلت أزيد من  4000من
حاملي الشهادات بشكل مباشر ،متجاوزة ما وضعته من
قوانين تربط التشغيل باملباراة ،وضخت أموال إضافية
في صندوق املقاصة ،في الوقت الذي قررت اإلجهاز
عليه ،وهذا ما تم بعد تراجع النضال…
– االنفتاح على الدعوات النقابية واستغالل أية دعوة
للنضال ولو من البيروقراطيات النقابية ،لتجذير
النضال ،وتعزيز النضال الوحدوي بالقسم املنظم
داخل النقابات ،لتعزيز ثقة األغلبية الصامتة لاللتحاق
باملبادرة ،مع توجيه دعوات لبيروقراطيات النقابات
لالنسحاب من لجان ومؤسسات مسؤولة عن ما لحق
قطاع التعليم وحقوق الشغيلة من تخريب ،كلجنة
التقاعد واملجلس األعلى للتعليم ومجلس املستشارين…
وهو ما سيضع صدقية هذه البيروقراطية على املحك
أمام أنظارباقي منخرطيها.
– ستتوالد دعوات للوحدة وحتى صفحات على وسائل
التواصل االجتماعي ستضع ملفات مطلبية مغرية ومنها
حتى من سيزايد على هذه املبادرة الوحدوية إلفقادها
املشروعية بالدعوة لخطوات تصعيدية بشكل فوقي،
وبالتالي على املناضلين عدم مجاراة تنسيقيات افتراضية
ال وجود لها في الواقع.
– ستثير الوحدة الجارية مخاوف وتوجسات بعض
مناضلي التنسيقيات ،وستبرز مشاكل ال حل لها سوى في
خضم معمان النضال اليومي .سيؤرق سؤال ما العمل؟
في حالة االستجابة مللف من ملفات إحدى التنسيقيات
املنخرطة في الوحدة الجارية العديد من املناضلين،
إن التمسك بالوحدة في الحالة تلك أمر مبدئي ،لكن
انسحاب إحدى الفئات بعد تنازل الدولة ال یمکن
تفادیه ،فمن غير املجدي رفض مكسب انتزع بالنضال،
ودلت تجربة األساتذة املتدربين املرسبين على صعوبة
ذلك حتى داخل نفس التنسيقية.

تصريح الرباح حول التعاقد المفروض :كذبة كاملة األوصاف

بقلم ،شادیة الرشیف

واثقا من نفسه تحدث “وزیر التجهیز” عن “التوظیف
بموجب عقود” ،حالفا األیمان أال فرق بین األساتذة
املدمجین والذین فرض علیهم التعاقد ،باستثناء فرقین:
“ 1املتعاقد” موظف لدی األکادیمیة ولیس لدیالوزارة:
 +إن اللغة ال تعبردائما عن الواقع کما هو ،بل تشوهه.
وهذه هي الوظیفة الخادعة للصیغ القانونیة ،التي
تغطي هجوم الدولة علی حقوق الشغیلة.
 +األکادیمیة مؤسسة عمومیة ،تتمتع باالستقاللیة
املالیة واإلداریة .وقد أحدثت األکادیمیات الجهویة ،بعد
املصادقة علی املیثاق الوطني للتربیة والتکوین ،في إطار
نزع الضبط والتقنین عن أنظمة التعلیم العمومي.
 +طالب البنک العاملي بنزع الضبط والتقنین ،کآلیة
تسهل تطبیق أوامره حول تفکیک املدرسة العمومیة
والهجوم علی شغیلة التعلیم.
 +إلحاق املفروض علیهم التعاقد باألکادیمیات یأتي في
هذا اإلطار ،فمن شأن هذا اإللحاق أن یسهل التخلص

من الشغیلة وکل التحمالت االجتماعیة التي یوفرها
العمل القار.
 +إلحاق املفروض علیهم التعاقد باألکادیمیات ،لیس إال
خطوة أولی ،وحین تنجح ستعود الدولة للمرسمین کي
تلحقهم بدورهم باألکادیمیات.
 +إذا لم یکن هناک فرق بین موظفي الوزارة و”موظفي
األکادیمیات” ،ملاذا کل هذا الضجیج ،فلیجر إدماج
املفروض علیهم التعاقد في إطارالنظام األسا�سي ملوظفي
وزارة التربیة الوطنیة.
 +توضح رسالة النوایا التي أرسلتها الحکومة إلی مدیرة
صندوق النقد الدولي “کریستین الگارد” الغایة من فرض
مخطط التعاقد :تقلیص کتلة األجور من أجل التحکم
في عجز املیزانیة التي توجه ألداء املدیومیة الخارجیة
وحفزالقطاع الخاص.
 2الفرق الثاني :األستاذ سیبقی دائما أستاذا ،ولیس منحقه العمل في اإلدارة أوغیرها.
 +لقد انق�ضی عهد اإلقطاعیة ،حیث کان مجتمع

الفئات یفرض علی الحرفي أن یظل حرفیا ،والقن قنا،
والسید سیدا طیلة الحیاة.
 +تغنی املیثاق الوطني للتربیة والتکوین وکل الحملة
اإلعالمیة التي صاحبته ،بأن “مجتمع املعرفة” یفتح
املجال أمام الشغیلة لتطویرمهاراتها (التکوین املستمر،
التکوین عن بعد) ،واعتبرهذا وسیلة للترقي املنهي .واآلن
یتحدث “الوزیرالرباح” ،بکل صفاقة بأن وظیفة “معلم”
زنزانة أبدیة واألستاذ محکوم علیه باملؤبد في هذه
الوظیفة.
 +و حتی هذا لیس مضمونا یا حضرة “الوزیر” ،ویوضح
هذا تضليلك بشأن بنود األنظمة األساسیة ملوظفي
اآلکادیمیات الجهویة للتربیة والتکوین.
 +تربط هذه األنظمة تجدید العقود باملناصب املالیة
املتوفرة لدی األکادیمیات .ویعد هذا فتحا لباب
التخلص من “املفروض علیهم التعاقد” ،في حالة عجزفي
میزانیة األکادیمیات ،أوتغیرفي الخریطة املدرسیة بشکل
یجعل عددا من األساتذة فائضا.

 +من حقك أن تکون مطمئنا ملستقبلک املنهي ،فقد أدیت
لالستبداد ما یکفي من خدمات یجازیک علیها .ولکن
لیس من حقک أن تقدم ضمانات زائفة للمفروض علیهم
التعاقد ،وأنت جالس في مکتبک املکیف.
لیست هذه أول مرة یخرج فیها “وزیر” بکذبة کاملة
األوصاف ،حول انعدام الفروق بین األساتذة املرسمین
واملفروض علیهم التعاقد ،فقد سبقه إلی ذلک رئیس
“الحکومة” والناطق الرسمي باسمها.
تغطي هذه الکذبة جریمة کاملة األرکان في حق األجیال
الجدیدة من شغیلة التعلیم ،التي تفرض علیها شروط
استغالل خدمة لتوجهات اقتصادیة نیولیبرالیة.
لیستمر نضال شغیلة التعلیم ،ولیتطور نضالها
الوحدوي ،فکلما تجذرالنضال سقط القناع عن خدام
االستبداد السیا�سي ومخططاته التي تصب في مصلحة
الرأسمال املحلي والعاملي ومؤسساته الدولیة.
إلی األمام
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التنسيق بين ضرورة الحفاظ عليه
ومتطلبات تطويره (اضاءات رقم )3
بقلم محمد أيت أحمد ،منسق مديرية شيشاوة
أسال نقاش وحدة شغيلة التعليم في اآلونة
األخير مدادا کثیرا حول ضرورة التنسيق
وآفاقه وشروطه ودواعيه .لذلك ارتأينا ،ألهمية
املوضوع ،أن ندلي برأينا.
يستحيل ربح معارك الحرية والكرامة والعدالة
االجتماعية دون استحضار آليات وسبل
إنجاحها .خاصة إن استحضرنا حنكة الدولة في
التعامل مع كل املعارك التي تخوضها الشغيلة
والتجارب التي راكمتها في هذا الجانب.
إن إمكانيات الدولة وقدرتها على استثمار
التجارب لصالحها والتخطيط الجيد واملسبق
يدفعنا اليوم أكثر مما م�ضى إلى قراءة تجارب
النضال السابقة بعين الناقد ،من أجل تحديد
نقط القوة وكذا مكامن الخلل .آملين أن يفتح
لنا هذا مجال بلورة رد قوي يحصن مكاسب
الشعب املغربي ويضمن انتزاع مكاسب أخرى.
تردي الوضع النقابي :يفاقم األوضاع
أدى تراجع الحركة النقابية وسيطرة
البيروقراطيات على قيادتها إلى زعزعة ثقة
الشغيلة في جدوى النقابة .خاصة بعد عجزها
عن الدفاع على أبسط مطالب شغيلة التعليم
ومباركة قياداتها ملخططات الدولة واصطفافها
إلى جانب أعداء العمال .وهذا هو أصل املواقف
الرافضة أو النافرة من النقابة السائد في
صفوف التنسيقيات.
أسهم هذا الوضع في ظهور تنسيقيات أخذت
على عاتقها الدفاع على ملفاتها بنفسها في ظل
جسم نقابي متردي يحتاج لتشخيص دقيق
وعج ناجع .ولكن ظهور هذه التنسيقيات رافقته
مجموعة من التساؤالت كذلك حول قدرة
النقابة على صد الهجمات وتحقيق املطالب
وعلى انتزاع أخرى.
يستوجب هذا الوضع اهتمامنا الجماعي بإيجاد
الوصفة املناسبة ملعالجته ،ما دامت الحاجة
للعمل النقابي املنظم أمرا محتوما للدفاع عن
مطالب الشغيلة وتحصين مكاسبها مهما حاولنا
تجاهله .وما دامت النقابات تضم أقساما من
الشغيلة ،فإننا معنيون بنقاش وضعها والبحث
عن سبل عالج آفة البيروقراطية داخلها.
إن التحاق املركزيات النقابية بالبرامج
النضالية املسطرة �شيء مطلوب بغض النظر
عن حساباتها ،وال يعني بتاتا أن هذه الخطوات
ستحسب لها كما يعتقد الكثيرين .والخرجات
االعالمية للمركزيات إبان الخطوات أمر طبيعي
في ظل رهانات الدولة بسحب البساط من
التنسيقيات .لكن ضمان استمرارية النضال
مرتبط بتقوية فعلنا النضالي واستقاللية قرارنا
وتواصلنا املكثف مع قواعد الشغيلة املنظمة
داخل هذه النقابات والفروع النقابية املكافحة.
التنسيق :ضرورة وليس اختيار
تفرض وحدة العدو ضرورة بناء وحدة الشغيلة
بدورها .إن الشغيلة التعليمية اليوم أمام مهمة
تاريخية تتمتل أساسا حول توحيد الصفوف
لتفادي السقوط في االسقاط السلبي للتجارب
السابقة .خاصة أن التنسيقيات ،لم تستطيع-
لحدود اللحظة -ردع كل الهجومات التي شهدها
القطاع بالرغم من تحقيقها لبعض املطالب
الجزئية ،بفعل تشتتها ورسوخ الوعي الفئوي في
صفوف شغيلة التعليم.
إن الوحدة ليست اختيارا بل ضرورة مطلقة
لتحقيق مطالب كل الفئات ،إن لم نقل أنها
مسألة حياة أو موت بالنظر لحدة الهجوم
الذي يشهده هذا القطاع حاليا وما سيؤول
إليه مستقبال .وال يتطلب األمر سوى التفكير في

الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تفعيل
هذا التنسيق بين كافة املتضررين من سياسات
الدولة.
أبانت تجربة اإلضراب الوحدوي في  3يناير
بامللموس أن التنسيق هو اإلجابة الوحيدة
القادرة على خرط أوسع أقسام الشغيلة في
النضال ،وإرباك حسابات الدولة والتراجع عنه
سيكلف الشغيلة والتنسيقيات الكثير.
ال يعني التنسيق مصادرة حق كل تنسيقية على
حدة في تسطير برامجها النضالية الخاصة ،أو
الدخول في مفاوضات مع الدولة حول ملفاتها.
لكن شرط تحقيق املطالب الوحيد هو في توحيد
الصفوف ورصها ،في وجه أعداء الشغيلة
املوحدين خلف دولتهم.
مقتضيات تنسيق حقيقي
لذلك وتفاعال مع هذا االمرنقترح ما يلي:
 عقد لقاءات بين ممثلي التنسيقيات لتدارسكل ما يتعلق بالتنسيق في أسرع اآلجال ،أي
قبل عقد املجالس الوطنية للتنسيقيات وتقرير
برامج نضالية أخرى الستدراك بعض األمور التي
شهده اللقاء السابق.
 ضرورة منح الصالحيات ملمثلي التنسيقياتمن قبل مجالسها الوطنية من أجل التفاوض
حول كل األمور التي ستضع التنسيق في سكته
الصحيحة.
 بلورة أرضية مشتركة تكون موجها للتنسيقتضم كل التفاصيل املتعلقة بهذا التنسيق ،بما
فيها آليات املحاسبة.
 احترام مخرجات جميع التنسيقياتوخالصاتها التي يرفعها ممثلي هذه التنسيقيات
ملجلس التنسيق.
 صياغة ملف مطلبي محكم يضم إلى جانبمطالب التنسيقيات ،مطالب عامة تمركزنضال
شغيلة التعليم ،تفتح الباب أمام التحاق باقي
شغيلة الوظيفة العمومية.
 ضرورة إعطاء التنسيقيات الجهوية واملحليةصالحية التنسيق في بعض املحطات النضالية
في إطار الدفاع على املطالب الوطنية ،وكذا
بعض املطالب التي تخض الجهات واألقاليم
من أجل تقوية التنسيق الوطني وإعطاءه دافع
االستمرار.
 فتح قنوات التواصل الدائم بين ممثلي مجالسالتنسيقيات بكل الصيغ املمكنة ملواكبة
املستجدات.
 فتح املجال أمام التنسيق لتوحيد خطواتالنضال مع النقابات ،ونقاش كل ما يتعلق
باملعارك والتحاقها به وتنظيم األشكال في
املحطات التي تشارك فيها هذه النقابات.
 فتح املجال أمام التنسيق من أجل الدفاععلى امللف إعالميا وعقد ندوات ولقاءات في هذا
الشأن.
من الضروري الحرص على كل ما يمكن أن
ينضج ويصلب هذا التنسيق من أجل إجبار
الدولة على االستجابة ملطالب الشغيلة.
تتمثل أول خطوة في طريق هذا التواصل في
إعالمنا الذي يواجه آلة دعاية الدولة الضخمة،
خصوصا في ظل غياب إعالم نقابي حقيقي.
يجب علينا تطوير إعالم بديل قادر على إيصال
صوت األساتذة واألستاذات للرأي العام.
إنجاح محطة فبراير مهمة الجميع ،ومفتاح بناء
تنسيق قوي قادر على انتزاع مطالب الشغيلة
التعليمية وإسقاط مخططاتها وعلى رأسها
التعاقد املشؤوم
بالوحدة والتضامن لي بغيناه إكون إكون

قضايا عمالية
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كلمة التنسيقية المحلية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع الصويرة

في الندوة المنظمة يوم  03يناير  2019بعنوان:
«مخطط التعاقد بين وهم الجودة وواقع تفكيك المدرسة العمومية»
ساهمت الثورة الصناعية والثورات اإلجتماعية وتضحيات
الجماهير الشعبية التي عرفها القرن العشرين في دمقرطة
جزئية ألنظمة التعليم في الدول الرأسمالية اإلمبريالية
وبدرجة أقل في البلدان الرأسمالية التابعة .أهم مميزات
هذه الدمقرطة تعميم التعليم على أبناء الشعب واالعتراف
باملدرسة كمؤسسة عمومية ،وبذلك تم التأسيس لتفوق
تاريخي للمدرسة العمومية على املقاولة الرأسمالية ،فمع
منتصف السبعينيات عرفت الرأسمالية العاملية أزمة
اقتصادية بنيوية وطويلة املدى من أهم مظاهرها ،التناقض
بين ارتفاع معدل إنتاجية العمل (فائض اإلنتاج) ،وانخفاض
معدل الربح .وتعكس هذه األزمة تناقضا واضحا بين املدرسة
العمومية كمنبع للتطور العلمي والتقني واملعرفي وحاجيات
املقاولة .فقد أدى تطور اإلنتاج املعرفي إلى تحسين إنتاجية
العمل وحجم ونوعية االستهالك بينما وقفت عالقات اإلنتاج
الرأسمالية عائقا أمام تلبية حاجيات التعليم .لتعلن املقاولة
انقالبها على املدرسة باعتبارالتعليم قطاعا غيرمنتج باملنطق
الرأسمالي املتوحش .ليبدأ مسلسل الهجوم واالتجاه نحو
الخوصصة وتفكيك املدرسة العمومية ففي بداية الستينات
من القرن املا�ضي ارتكب النظام القائم مجزرة في حق
التالميذ والجماهيرهنا نذكرانتفاضة  23مارس املجيدة وهي
االنتفاضة التي استرخص فيها شهداء شعبنا دماءهم فسالت
في شوارع البيضاء ليس حبا في ذلك وإنما دفاعا بطوليا عن
قضية التعليم ،فقد شكلت بداية هجوم غيرمعلن على هذا
الحقل الذي يعتبر أحد املراكز األساسية للصراع الدائر
بين الجماهير الشعبية والتحالف الطبقي املسيطر ،غير أن
ذلك الصراع لم يكن بالثابت الخطى بل عرف عدة تحوالت
وقفزات أطرتها مختلف التطورات التي شهدها الصراع
الطبقيببالدنا.
ففي سنة  1999تم إنشاء لجنة وطنية إلعداد ما يسمى
بامليثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تمت املصادقة عليه
من طرف البرملان سنة  2000الذي حمل في طياته باإلضافة
إلى شعار الجودة ومحاربة الهدر ،التأكيد وانفتاح النظام
التعليمي عن املقاولة واملحيط اإلقتصادي واالجتماعي
والشركاء من القطاع الخاص ،واملجتمع املدني والجماعة
الترابية واألجانب ،ورغم هذا الجديد الذي يحمله امليثاق في
أحشاءه إال أنه بقي وفيا لروح اإلصالحات السابقة عليه وإلى
املبدأ العام الثابت الذي شكل الخيط الناظم بينها جميعا أي
خدمة مصالح الطبقات السائدة.
ليقدم املجلس األعلى للتعليم بعد إحداثه سنة  2008تقريرا
مفصال تقييميا وتشخيصا ألداء املنظومة التعليمية في ظل
امليثاق الوطني للتربية والتكوين ،أعلن من خالله فشل هذه
الخطوة اإلصالحية في تحقيق أهدافها واستمرارا لإلصالح
املزعوم ولد ما يسمى باملخطط اإلستعجالي 2012-2009
كإصالح لإلصالح ورصدت له ميزانية قدرت ب  55ملياردرهم
بددت ألسباب واهية.
ولعل أفظع ما جاء به امليثاق وثمنه املخطط اإلستعجالي،
هو تبني مفهوم تراجعي للتعميم ،بالعمل على إعفاء الدولة
من تحمل مسؤوليتها في ضمان تعليم عمومي ألبناء الشعب
بمختلف األسالك .وهذا ما أكده دستور  2011في الفصل
( )31الذي ينص على تيسير الحصول على التعليم ،بدل
ضمان الحق في التعليم.
كل هذا يبرر بشكل صريح ورسمي فشل اإلصالح وحاجته
إلى إصالح ما أدى إلى اعتماد مشروع جديد أصدره املجلس
األعلى للتعليم تحت مسمى الرؤية اإلستراتيجية -2015
 2030بشعار جديد «من أجل مدرسة اإلنصاف واالرتقاء»،
وإن الطابع االستشاري للمجلس املذكور واعتماده التشاور
مع املركزيات النقابية وجمعيات اآلباء والكفاءات والخبراء
بعيدا عن مقتضيات الشراكة الفعلية ،واشتغاله في إطار
اإلستمرارية املرجعية حيث يظل امليثاق الوطني للتربية
والتكوين «كإنجيل» لإلصالح التعليمي ببالدنا الذي
يسكنه هاجس التخلص من التعليم العمومي وتسريع وثيرة
الخوصصة.
تفعيال لهذه الوثيرة املتسارعة ،يجري في هذه املرحلة إنزال
وأجرأة تدابير ومخططات التقشف العاملية باعتبار النظام
القائم التلميذ املجد في تنزيل وصايا املؤسسات املالية الكبرى
التي تهدف إلى تحميل الشغيلة بمختلف فئاتها فاتورة األزمة،
وأيضا اإلجهازعلى كافة املكتسبات االجتماعية واالقتصادية
والتشريعية ،بداية بتفكيك التشريعات املنظمة لقانون
الشغل والتنصل من استقراره وإعادة النظر في قانون
الوظيفة العمومية والقوانين األساسية للموظفين بالعمل
على فرض مزيد من القيود على الحريات وعرقلة شروط
ممارستها عبر إعادة النظر في الحريات النقابية والسياسية
ومنع الحق في اإلضراب وقمع النضاالت وتجريم الحركات
اإلجتماعية.
وفي هذا السياق سيتم اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى
تفكيك املدرسة والوظيفة العموميتين بشكل مترابط ال�شيء

الذي أفرز لنا نظام التشغيل بالعقدة في إطارما سمي بالنظام
األسا�سي ملوظفي األكاديميات الذي جعل األساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد في موقع آلة اإلنتاج التي تحول املادة
الخام إلى السلعة الجاهزة ،طبعا مع مراعاة حاجيات املزاد
العلني وقوانين العرض والطلب.
وفي ظل هذه األزمة التي تجتهد الحكومة في جعلها أمرا ساريا،
يطرح السؤال :أي إصالح وأي جودة في ظل اقترانها بمخطط
بالتعاقد؟ أال تعاني املدرسة العمومية املغربية من خصاص
كبير على مستوى األطر التعليمية وعلى مستوى البنيات
والتجهيزات ،ألسنا في حاجة إلى أستاذ كفء مستقر نفسيا
ومرتاح مهنيا ليتمكن من تطوير ممارسته املهنية في سبيل
الوصول إلى الجودة املطلوبة.
بلى! لكن لعل ما يجيب عليه الواقع امللموس بعيدا عن
البروباغندا والشعارات املزعومة لألسف الشديد هوما يلي:
أوال :تفكيك املدرسة العمومية باإلضافة إلى تكريس الفئوية
عبر إحداث فئة جديدة من األساتذة وفرض عقود مجحفة
عليهم وإقحام املدرسة العمومية في شتى أنواع الصراعات
التي تجعلها مجاال للمزايدات السياسية إلفراغها من
مضمونها املعرفي والعلمي.
ثانيا :لجم الحريات النقابية والسياسية لألساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد وتجريدهم من الحقوق والضمانات القانونية
املؤطرة للعالقات املهنية واإلدارية والتربوية ،ورهن مستقبلهم
املجهول في بيد مصالح املديريات واألكاديميات في شخص
ممثليها (املدير ،املفتش ،املدير اإلقليمي ،مدير األكاديمية)
الذين لهم الصالحية في بلورة قرار العزل بدون إشعار أو
تعويض ،مما سينتج عنه ال محالة توسيع دائرة استغالل
األستاذ وجعله آلة تعمل وفق مزاجية األشخاص.
ثالثا :حرمان األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الحركة
االنتقالية الوطنية والرخص املرضية وإقرار االستفادة
من التقاعد بالتسجيل في الصندوق الجماعي ملنح رواتب
التقاعد عوض الصندوق املغربي للتقاعد أسوة بباقي زمالئنا
املرسمين ...هذه بعض أوجه السياسة اإلقصائية وغيرها كثير
من أشكال التمييزوالحيف التي تطالنا كفئة عريضة من رجال
التعليم.
لقد شكل ميالد التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد إعالنا صارخا عن رفض كل املخططات
الطبقية التي تهدف إلى اإلجهاز على ما تبقى من مكتسبات
الجماهير الشعبية ،وأصبح مطلب إلغاء مخطط التعاقد
رافعة أساسية للنضال ضد تفكيك املدرسة العمومية ،وضد
كافة االختيارات الالشعبية التي تتبنى شعارات الجودة الزائفة
وتحمل في عمقها مخططا خبيثا لخوصصة القطاع واإلجهاز
على الحق في الوظيفة العمومية.
يعتبر املسار النضالي للتنسيقية الوطنية لألساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد ،منذ مسيرة  06ماي بالرباط مرورا
بمختلف املحطات النضالية الوطنية والجهوية واملحلية،
تراكما مهما في أفق توحيد النضاالت ،وتشكيل لحمة تضم
كل الشغيلة التعليمية ملواجهة هذه املخططات التخريبية.
التي ترمي أساسا إلى تفكيك املدرسة العمومية واإلجهازعلى
مبدأ املجانية.
وأمام هاته القرارات والفصول املجحفة واملنظمة لهذا
املخطط والتي ستكون أكثر إجحافا وأكثر طبقية ،نطرح
سؤال :ما العمل؟
إن اإلجابة عن إشكالية التعليم ال يمكن أن تتم إال في إطار
مشروع مجتمعي شامل وبديل يرسخ مصالح الجماهير
الشعبية ويقطع ذلك الحبل السري الذي نسجه النظام
القائم وحلفائه منذ معاهدة إكس ليبان السيئة الذكر.
لكن في غياب ذلك املعبر عن هاته املصالح واألهداف ،هل
نستكين إلى الخنوع بدعوى موازين القوى ،أم نناضل؟
بكل تأكيد ال هذا وال ذاك فاألمريتطلب نضاال حازما وجريئا
من ذي قبل بتضحيات كل من يحمل هم الدفاع عن
املكتسبات التاريخية للجماهيرالشعبية التي حصنت بدماء
هذا الشعب الكادح.
بناء على ثقتنا في أن حالة من الصعود النضالي قادمة إن لم
نقل أنها قد بدأت ،فإن جهود ومساعي قوى النضال الكفاحية
والنقدية داخل النقابات وفي صفوف الحركات اإلحتجاجية
وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد وباقي التنسيقيات ضحايا السياسات التعليمية
الفاشلة .يجب أن تتجه نحو توحيد النضاالت اليومية
وتكثيفها باتجاه التعبئة الشاملة ملعارك وطنية موحدة يتم
تقريرها وتسييرها ديمقراطيا من قبل القاعدة وليس القيادة
وفق رؤيا طبقية للعمل النضالي والنقابي بعيدا عن أي توافق
أومحاباة للدولة وسياساتها التخريبية الالوطنية.
هذا التنسيق سيشكل ال محالة املدخل الحقيقي لتفادي
إهدار طاقات النضال في معارك فئوية مشتتة ،أمام هجوم
طبقي موحد ال ولن يستثني أي مكسب من مكاسب أبناء هذا
الشعب الكادح وعلى رأسها املدرسة والوظيفة العموميتين.
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رسالة إلی أستاذ-ة أعلن-ت إحباطه-ها من إغفال ممثلي النقابات
بقلم ع .أ

لملف التعاقد في تصریحاتهم اإلعالمية:

تحیاتي أیها الصدیق -ة
 1یستحسن أال نخلط بین النقابة وبینالبیروقراطیة التي استولت علی الجهاز
النقابي (املکاتب واالتحادات .)...سينتج عن
هذا الخلط تكتيكات خاطئة ،تحبذها الدولة
والبيروقراطيات ،وتعمل على استثارتها .إن
نفورك من سيطرة البيروقراطيات على جهاز
النقابة سليم تماما ،لكن الخلط بين النقابة
والبيروقراطية يؤدي إلى مزالق سيتضرر منها
نضالكم -كن.
 2لم تخترع البرجوازية ودولتها النقابة للتحكمفي نضال الشغيلة .النقابة أداة النضال
العمالي .تنظیم من إبداع العمال العفوي منذ
النصف الثاني من القرن  .19تجمع النقابة
العمال حسب القطاعات املهنیة التي ینتمون
إلیها .وداخل النقابة تشکل العمال ألول مرة في
التاریخ کطبقة في مواجهة طبقة الرأسمالیین.
وليست البيروقراطية قدرا منزال ،بل وليد
تطور فرضته شروط اقتصادية وسياسية.
 3البیروقراطیة :مع تطور النضال العماليوازدهار الرأسمالیة ،اضطرت البرجوازیة
لتقدیم تنازالت اقتصادیة (التشریع العمالي)

وسیاسیة لدمج الحرکة العمالیة في الدولة
البرجوازیة (لجان ومجالس) ومنع تأثیرات
األنویة الثوریة داخلها .شكل هذا القاعدة
االقتصادية والسياسية التي تشکلت على
أساسها شریحة عمالیة راکمت امتیازات
مادیة (العمل داخل املکاتب ،التفرغ)
وسیاسیة (الدخول إلی أجهزة الدولة) ...جعلت
هذه االمتیازات هذه الشریحة حریصة علیها،
فانقطعت عن القاعدة العمالیة ،وأصبح
حرص الحفاظ علی هذه االمتیازات أهم
من النضال من أجل اکتساب أخری ،هکذا
تشکلت البیروقراطیة.
 4هذه االمتیازات والحرص علی الحفاظعلیها جعل هذه البیروقراطیات تهجرالنضال
وتصرعلی السلم االجتماعي والتوافق الطبقي.
فأي مناوشة نضالية ستهدد املجتمع الذي
يوفر لها هذه االمتيازات ،لذلك تعمل على
حصر النضالي العمالي في حدود ال تهدد
املجتمع البرجوازي (ما تسميه البيروقراطيات
«الحرص على السلم االجتماعي).
 5دعمت الدولة البرجوازیة هذهالبیروقراطیة بشتی الوسائل :توفير مقرات

مجانية ،أجور املتفرغين ،وخاصة قمع
التیارات الثوریة داخل النقابات ...ومن جهتها
تعمل البیروقراطیة علی قمع الدیمقراطیة
الداخلیة ملنع تشکل تیارات نقابیة معارضة
لخط التعاون الطبقي داخلها.
 6تصارع القاعدة العمالیة دوما إلی جانبالنقابیین الکفاحیین ملحاربة للتعسف
البیروقراطي من أجل استعادة الجهازالنقابي
لیخدم علة وجوده األصلیة :تنظیم العمال في
طبقة واحدة ملواجهة االستغالل الرأسمالي
وحاميه السيا�سي (دولة االستبداد).
 7أن تستغل البیروقراطیات نضاالتالشغیلة لغایاتها الخاصة لیس بال�شي الجدید،
لذلک فاالستغراب من إغفالها مللف األساتذة
املفروض علیهم التعاقد ،یدل فقط علی
جهلنا لتاریخ هذه البیروقراطیات املشين.
 8ال أظن أن هناک مناضال متعقال في صفوفالتنسیقیة قد رسم أحالما وردیة حول
انخراط البیروقراطیات في اإلضراب املوحد
لـ  3ینایر  .2019لکن یجب فهم دالالت هذه
الخطوة:
* البیروقراطیات مرتعبة من هذا اإلضراب

الذي جری تقریره من أسفل :إنه تهدید ملا
یشکل أرضیة سیطرتها علی جهازالنقابة.
* البیروقراطیات ستدعي التحاقها بالنضال،
ألن عدم القیام بذلک سیظهرها بمثابة
املتواطئ الصریح أمام قواعدها ،وسیؤدي
هذا إلی انفالت هذه األخیره من قبضتها (وهو
ما نحبذه ونعمل من أجله).
* التحقت البیروقراطیات باإلضراب
الوحدوي ،کي ال تفوتها القاطرة ،لذلک
ستعمل علی احتالل مکان السائق ،کي تتمکن
توجیه هذه القاطره وفرملتها في ما بعد.
 9الوعي بهذه املخاطر ضروري لتقدمالنضال ،لکن الخلط بین النقابة (أداة
النضال العمالي) والبیروقراطیة ،لیس
ضروریا ،بل مدمرا ملستقبل نضال شغیلة
التعلیم.
لنعمل علی دفع البیروقراطیات إلظهار
اصطفافها الحقیقي إلى جانب الرأسماليين
ودولتهم ،ولکن لنعمل مع النقابیین الکفاحیین
الستعادة النقابة لتکون أداة النضال العمالي
الحقیقي.
وتقبل مني یا صدیقي فائق التحیات النضالیة.

رسالة إلی مناضل -ة تنسيقيات فئات التعليم أراد إرسال النقابات
إلی مزبلة التاریخ
بقلم ع .أ
 1من أصول النقاش یا رفیقي -تي االبتعادعن أسالیب التعییب والتعییر .لذلک من
األفضل أن نسمي األشیاء بمسمیاتها ،فما
كانت قط الشتائم أسلوب نقاش عقالني،
بل أسلوب هروب من جوهر األمور
املطروحة بالتركيزعلى الشكليات.
 2تضم النقابات آالف العمال وتظلالقبلة الوحیدة أمام غیر املنقبین ،حین
یریدون أن یتوحدوا للدفاع عن مصالحهم.
النقابة هي التنظيم األولي الذي يلتجأ إليه
عمال قطاع معين للدفاع عن مطالبهم
املهنية في وجه رب العمل املالك للسلطة
االقتصادية.
 3أدرك العمال وحدهم وبتجربتهمالخاصة أن الصراع ضد رب العمل
املستقوي بسلطته االقتصادية ،لن يقدر
له النجاح إذا لم يتحدوا وينسقوا ردود
فعلهم.
 4أي تنظيم يجمع عمال قطاع معينللنضال من أجل تحسين شروط العمل
والدفاع عن حقوقهم ،سواء سمي
تنسيقية أو لجنة ،هو عمل نقابي في
الجوهر .إن ما تقوم به حاليا تنسيقيات
فئات شغيلة التعليم عمل نقابي في
جوهره .وال محالة أن تنسيقياتكم -كن
ستتطور مستقبال لتتأسس كنقابات
قائمة الذات.
 5حین ننعت النقابات بـ «النفایات»،فإننا سنخسر ال محالة تعاطف هؤالء
العمال املنظمين داخل هذه النقابات،
وهو عين ما تریده البیروقراطیات وتسعى

إليه .تدرك القيادات النقابية جيدا مدى
كفاحية تجارب نضال الشغيلة املنطلقة
خارج تحكمها ،وتعمل كل جهدها ملنع
انتقال التقاليد الديمقراطية والكفاحية
السائدة داخل هذه التجارب إلى النقابات.
إن رفضك للنقابة والعمل النقابي يصب-
بحسن نية أو بسوئها -في طاحونة هذه
البيروقراطيات ،ألن هذا الرفض يؤدي
إلى ما تتمناه :إبقاء القسم من املنظمم
من العمال داخل هذه النقابات خارج
التأثر بالتقاليد الكفاحية السائدة داخل
تنسيقياتكم -كن.
 4ال یمکن بجرة قلم أن نرمي التنظیماتالعمالیة في مزبلة التاریخ .فحتی أعتی
األنظمة العسکریة والدیکتاتوریة لم
تستطع ذلک ،فما بالک بتعلیق علی
تدوینة في العالم االفترا�ضي .لقد مر زمان
كان فيه العمل النقابي جريمة يعاقب عليها
القانون ،في زمن االستعمار .لكن ال املنع وال
القمع استطاعا منع العمال املغاربة من
االنخراط إلى جانب رفاقهم الفرنسيين،
وخاضوا أضخم النضاالت العمالية
التي عرفها تاريخ املغرب :إضرابات سنة
 .1936ولم يمنع تحييد الدولة لنقابة
االتحاد املغربي للشغل بالسماح لقيادتها
بالغرق في الفساد ونهب أموال العمال،
انبعاث النضال العمال مرة أخرى في
نهاية السبعينيات داخل الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل .ولن يمنع وضع
التردي النقابي الحالي انبعاث نضاالت
عمالية غير متحكم فيها إما داخل هذه

النقابات ،أو خارجها كما هو الحال مع
نضال تنسيقيات فئات التعليم الحالية.
 5لقد تأکد دائما -وهذا من دروسالتاریخ -أن املنسحبین من النقابات هم
الذین ینتهون إلی مزابل التاریخ ،ألنهم بذلک
ینعزلون عن العمال املنظمین داخل هذه
النقابات .وهذا هو مصير تجارب سابقة
مثل الهيأة الوطنية للتعليم التي تأسست
سنة  ،2005ولجنة التعليم االبتدائي سنة
 .2006ما هو مآل هاتين التجربتين؟ هل
استطاعتا رمي النقابات الحالية في مزبلة
التاريخ؟ أم أنهما انتهتا نهاية مأساوية؟
 6تعتمد الدولة علی البیروقراطیاتللتحکم في الطبقه العاملة ،لتشتیت وحدة
نضالها ،وتکسیر األنویة الكفاحية داخلها.
ليست النقابة طرفا بل موضوعا لهذا
التحکم :يسهل تحکم البیروقراطیات في
النقابة ،مهمة التحکم في الطبقه العاملة.
 7رمي النقابات في مزبلة التاریخ ،یعنياالنعزال عمن تسميهم «األشاوس»
داخل النقابات الذین ترید الدولة «کسر
شوکتهم» ...وما دام هؤالء األشاوس،
ونسمیهم نحن النقابیین الکفاحیین،
متواجدین داخل النقابات ،فهذا یلغي ما
قلته عن رمیها في مزبلة التاریخ .فهل تريد
يا رفيقي -تي أن ينسحب هؤالء األشاوس
بدورهم من النقابات ،بدل الصمود
داخلها ومحاربة سيطرة البيروقراطيات،
وينتهون كما انتهت سابق تجارب انسحاب
من النقابات؟ إن املنطق يستدعي منك
ومنا دعم جهودهم في صراع جبار ضد

بيروقراطيات مستقوية بجهاز الدولة
وبهيمنة أيديولوجية مديدة لألفكار
البرجوازية داخل الطبقة العاملة.
 7یشکل النضال الحالي لتنسيقيات فئاتشغیلة التعلیم ،مستقبل العمل النقابي
باملغرب .الدولة والبیروقراطیات مرعوبة
جدا من تقالید الکفاح والدیمقراطیة التي
تسیدونها داخل تنسیقیاتکم -كن .تقالید
أقبرتها البیروقراطیات بعسفها والدولة
بقمعها.
 8يعني رمي النقابات في مزبلة التاريخ،دعوة صريحة لعدم االهتمام بتاريخها
الستنتاج الدروس والعبر .وسيؤدي هذا إلى
أن تكرروا وتكررن داخل تنسيقياتكم -كن
ما حول هذه النقابات من أدوات نضال
إلى أدوات توافق مع الدولة .لذلك حري
بك وبنا أن ندرس ذلك باهتمام .إن بناء
تجارب نضال عمالية جديدة وكفاحية
لن يتم إال بالقطع مع خط نقابي سيدته
األحزاب البرجوازية داخل تنظيمات
الشغيلة (النقابة) :القطع مع خط التعاون
الطبقي والسلم االجتماعي والنقابة
االقتراحية ،وبناء عمل نقابي جديد .عمل
نقابي ديمقراطي كفاحي يدافع عن مصالح
الشغيلة بغض النظر عن تناقضها مع
مصالح مزعومة «للوطن» ،وهي ليست في
آخر املطاف إال مصالح البرجوازية مغلفة
بمفاهيم مطاطة لخداع العمال.
وتقبل يا رفيق ،وتقبلي يا رفيقتي تحياتنا،
فالحرص على انتصار نضاالتكم -كن من
وراء القصد

المناضـــل ـــ ة
انتخابات لجنة األطر الخاصة باألساتذة املفروض عليهم التعاقد:
بقلم ،ج.م
من أجل موقف يقوي تنسيقيتنا
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قضايا عمالية
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النضال ضد التشغيل بالتعاقد في التعليم العمومي ،ومن أجل حماية االستقراراملنهي (أحد املكاسب التاريخية لنضاالت أجيال سابقة) ،معركة تتطلب نفسا طويال ،وربما طويال جدا .وتقت�ضي خبرة نضالية
وفعالية تنظيمية لدى قاعدة جماهيرية واعية بكل أبعاد معركتها .وتستلزم أيضا املقدرة على تقديم اإلجابات ملناورات الدولة وانتهاج تكتيكات سليمة يوما بعد يوم.

ال تزال تنسيقية األساتذة املفروض عليهم التعاقد في
بدايتها ،وسيتصلب عودها بالتجربة النضالية وباإلفادة
من تجارب نضال سابقة .يلزمها في سيرها هذا الحذرمن
مكائد عدوها ،ووعي أهدافها الجوهرية .وكذلك أن تكون
قادرة على إبطال مناورات الخصم بتجنب خيارات قد
تقصم ظهرها ،كما املواقف التي تق�ضي على الغاية من
نضالها.
ليس لدى أي كان أجوبة سهلة جاهزة ،فقط النضال
املصحوب دائما بالنقاش الجماعي الديمقراطي وحده
يسمح باتخاذ املواقف السليمة ،وتقييمها في الوقت
املالئم ،والبناء عليها في رسم البرامج.

لجن األطر :صالحياتها وحدودها

تنص املادة  53من النظام األسا�سي الخاص بأطر
االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على انتخاب لجنة
األطر بموجب مقرر مدير األكاديمية بمقت�ضى املرسوم
رقم  2.59.0200بتاريخ  5ماي  1959املتعلق بتطبيق
مقتضيات الفصل  11من النظام األسا�سي العام
للوظيفة العمومية املتعلق باللجان اإلدارية املتساوية
األعضاء.
لجنة األطرثنائية ،تضم ممثلي اإلدارة وممثلي األساتذة.
ودورها استشاري يتمثل في «إبداء آرائها بأغلبية األعضاء
الحاضرين» ،علما أن صوت مديراألكاديمية يرجح عند
تعادل األصوات  .وال تجتمع إال بعد استدعائها من طرف
مديراألكاديمية الذي يحدد جدول أعمالها.
القانون يجبر اإلدارة على أن تعرض على لجنة األطر كل
األمور التي تعني املوظفين ،الواردة كما يلي في املادة (:)56
 ترسيم األطراملتمرنة، املسائل الفردية املتعلقة بالترقية والتأديب، إصدار العقوبات ،وعند سحبها ،كما في حالة اإلعفاءواالستقالة في حالة عدم قبول اإلدارة.
جرى االلتفاف على بعض االختصاصات املهمة من قبيل
االستشارة بصدد االستيداع اإلداري وترسيم املوظفين
املتمرنين واألعوان املؤقتين .إذ أصبح االستيداع اإلداري
وترسيم املوظفين املتمرنين من مهام اإلدارة ،وتشغيل
األعوان من مهام الشركات الخاصة.
ويتضمن النظام األسا�سي ألطر األكاديمية نفسه جملة
غارات بمنحه صالحيات إضافية ملديري االكاديميات
في اتخاد إجراءات تصل حد الطرد الفوري في حق
املستخدميناملتعاقدين.
يحد الطابع االستشاري من صالحيات لجان األطرفي منع
قرارات إدارية ضد حقوق الشغيلة .نعم ،لكن استناد
ممثلي الشغيلة في تلك اللجان على قوة نضالية (نقابات
أو تنسيقيات) يحد من تجاسر اإلدارة وتعسفها .إن ما
تأخذه اإلدارة بالحسبان ليس أعضاء اللجن ،بل ما
يرتكزون عليه من قوة األجراء املنظمين .هذا ما برهنت
عليه تجربة اللجان الثنائية لدى وزارة التربية الوطنية،
وباقي قطاعات الوظيفة العمومية.
إن الشغيلة يدركون أهمية وجود ممثلين مناضلين فعال
بتلك اللجان بما هي إحدى جبهات الدفاع عن الحقوق
يجب منع الدولة من استعمالها منصة إضافية للتعدي
على شغيلة أفراد بقرارات إدارية تعسفية.

أهمية لجنة األطر بمنظار مصلحة
األساتذة المفروض عليهم التعاقد

تمثل القرارات التأديبية أحد أسلحة الدولة لتشتيت
وحدة الشغيلة .فأصدرت مراسيم اقتطاع أيام االضراب
وارسال االستفسارات والتنبيهات واملذكرات التهديدية .
هذه قرارت عقاب جماعي يجرى صدها بشكل جماعي.
لكن ،هناك صنوف عقاب فردي يتعرض لها الشغيلة
باسم مجالس التأديب ،وباسم تطبيق القانون الذي
ال يأبه بظروف عمل املوظفين ،فهم بنظره مذنبون
متهربون عليهم أن يكونوا أكباش فداء في ظل منظومة
تربوية جرى تخريبها لعقود.
إن مواجهة األستاذ الفرد لقرارإداري ظالم حظي بموافقة
ممثلين خونة أمربالغ الصعوبة .هذا ما دلت عليه حاالت

عديدة لضحايا عسف إداري يتنقلون لسنين بين أروقة
اإلدارة بال حل .إن لم يكن هناك مبرر واحد لتواجد
مناضلي التنسيقية في هذه اللجنة ،فإن هذا املبرر وحده
يكفي :الوقوف في وجه القرارات التأديبية التي تستهدف
األفراد بمبرر خرق لنظام أسا�سي يدمرحق الشغل القار.
إن الهدف الحقيقي للتشغيل بالتعاقد هوإجبارالشغيلة
على العمل في ظل كل الظروف ،وتنفيذ األوامر اإلدارية
بال تردد ،وإنزال العقوبات بال حماية ،والتخلص منهم
بسالسة عند انتفاء الحاجة إليهم .وليس غريبا أن يكون
الطرد السريع ألستاذ مفجرا لحركة النضال الحالية،
فقد هز بعنفه املعنيين وأعطاهم الدليل العملي على ما
ينتظرهم.
لم تلجأ الدولة بعد إلى القمع اإلداري بقوة ،وواهم من
يعتقد أنها ستظل على حالها .إنها تنتظر انتخاب لجنة
األطر لتمنح قراراتها سندا قانونيا يكون حجة مبررة.
وبعد تجريب دفعة أولى من التكتيكات ،ستلجأ الدولة إلى
أسلحة العيارالثقيل.
سيتعرف األساتذة املفروض عليهم التعاقد أهمية
لجان األطر ،عندما تتوالي ملفات اإلحالة على املجالس
التأديبية أوما يتعلق بالترقية وغيرها .وسيجدون أنفسهم
مجبرين على التوجه إلى أعضاء لجنة األطرممثلين باسم
نقابات تدافع أساسا عن قاعدتها الخاصة ،أوأن يواجهوا
بشكل فردي قرارات إدارية تزكيها لجنة األطر.
إن النظرالبعيد ،والرؤية التي ال تنحكم باندفاع عفوي
تحركه مشاعرالغضب وحدها ،يبرزان أن ثمة استعماال
نضاليا ممكنا للجن األطر هذه ،مغايرا تماما لطريقة
استعمالها من طرف بيروقراطيات النقابات .ستتيح هذه
اللجن تخفيف الضرر ،اي تحسين وضع االشتغال في
ظل التعاقد ،من أجل أنماء القدرة على الكفاح إللغاء
التعاقد .فهي تتيح:
 الوقوف في وجه قرارات إدارة األكاديمية ورفضها؛ استعمال تلك القرارات وسيلة لتعبئة قاعدة املفروضعليهم التعاقد للنضال؛
 استعمال موقعهم كممثلين منتخبين من طرفاألساتذة لتقوية التنسيقية الوطنية وتصليب تنظيمها؛
 النضال من أجل توسيع صالحيات تلك اللجن ،وتمتيعهابصالحيات حقيقية :حق التقريرواالعتراض على قرارات
مدراء األكاديميات ،خاصة فيما يخص التأديب وفسخ
العقود .هذا للحد من األضرارطاملا استمرفرض العقود،
ولتقوية الذات الستطاعة إلغاء التعاقد.

القيادات النقابية واالنتخابات المهنية

االنتخابات املهنية (لجان ثنائية في الوظيفة العمومية،
ومندوبوالعمال بالقطاع الخاص) لحظة استثنائية لدى
قيادات النقابات ،حيث تستنفركامل قوى الجهازالنقابي
كما ال تفعل بتاتا إبان خوض املعارك .السبب جلي طبعا:
فنتائج تلك االنتخابات مقياس لتحديد النقابات األكثر
تمثيلية .صفة التمثيلية هذه تعطي حق املفاوضة
باسم األجراء ،وتمثيلهم في الهيئات الرسمية العديدة،
التي تتيح تعويضات مادية ونسج عالقات ملآرب خاصة
(مجلس املستشارين ،املجلس األعلى للتربية والتكوين،
املجلس االجتماعي واالقتصادي والبيئي )...وفي املنظمات
اإلقليمية والدولية (منظمة العمل الدولي )...وما يأتي منها
من دعم مادي.
وأخيرا يعتمد توزيع دعم الدولة السنوي للنقابات [بلغ في
ميزانية العام  2019مليارو 500مليون سنتيم]
على نتائج االنتخابات املهنية تلك .هذا ما سيجعل
انتخابات لجنة األطرالخاصة باألساتذة املفروض عليهم
التعاقد ميدان حملة تنافس شرس بين األجهزة النقابية،
ستجند فيها كل الوسائل.
معلوم أن القيادات البيروقراطية تستعمل ملفات
النضال العمالي ملساومة الدولة حول االمتيازات .ومن
شأن ملف األساتذة املفروض عليهم التعاقد أن يكون
إحدى أكبر األوراق في تلك املساومات .لكن وجود
التنسيقية الوطنية لألساتذة املفروض عليهم التعاقد
يحد من إمكان استعمال هذه الفئة من األساتذة ورقة

من قبل قيادات النقابات أو غيرها .فالتنسيقية لها
مصداقية كاملة لدى قاعدتها ،وهي ممثلهم الفعلي كما
دلت سيرورة النضاالت التي خاضها األساتذة املعنيون.
لهذا سيكون انقضاض القيادات البيروقراطية على
لجان األطر(الخاصة باألساتذة املفروض عليهم التعاقد)
الباب الذي ستدخل منه الدعاء تمثيل املفروض عليهم
التعاقد .ومما سيسهل األمرعلى القيادات البيروقراطية
موقف مقاطعة انتخاب لجن األطر الذي بدأ يروج في
أوساط معينة بين االساتذة املفروض عليهم التعاقد.
إذا صارت تمثيلية االساتذة املفروض عليهم التعاقد في
لجن األطر بيد القيادات البيروقراطية ،سيضطر هؤالء
األساتذة حين يواجهون مشاكل مهنية [عقوبات ،ترقية،
 ]...إلى اللجوء إلى تلك البيروقراطية ،الحائزة صفة
التمثيلية ،لحل مشاكلهم اليومية .ومن هنا ستدخل
بيروقراطية النقابات لتفكيك وحدة املفروض عليهم
التعاقد بمساومة قسم منهم بااللتحاق بالنقابات،
ومن ثمة نسف التنسيقية الوطنية .وهذا اعز ما تتمناه
بيروقراطيات النقابات القائمة.

مبررات الدعوة إلى مقاطعة لجنة
األطر :عرض ونقد

ورد في بيان املجلس الوطني لتنسيقية األساتذة املفروض
عليهم التعاقد ،املنعقد بالرباط بتاريخ  21يناير :2019
«تنبيهنا لكافة اإلطارات النقابية في القطاع ألي صيغة
اعتراف ببنود هذا النظام سيما البند القا�ضي بانتخاب
لجنة األطراملشبوهة حيث نعتبرها محاولة إلفراغ خيار
الكفاح والنضال امليداني من محتواه».
يعترض هذا املوقف جملة عوائق أهمها:
 أن هذا التنبيه لن يمنع بيروقراطيات النقابات مناملشاركة في هذا االنتخابات ،بل ستجد في موقف
املقاطعة هدية تاريخية .ستجد ساحة التنافس
أمامها فارغة من منافس قوي هو التنسيقية الوطنية
للمفروض عليهم التعاقد.
 تجري االنتخابات إلى لجنة األطر بطريقة يصوت فيهااألساتذة بشكل معزول عن رفاقهم ،وهذا ما سيفقد
موقف املقاطعة فعاليته :فاملقاطعة تعني منع إجراء
عملية التصويت ،أما االمتناع السلبي فلن يمنع تشكيل
تلك اللجن مهما كانت قاعدة املصوتين ضئيلة.
من حجج الدعوة الى املقاطعة التي تبدو قوية قول إن
املشاركة في لجن األطر قبول بالتعاقد ،وتزكية له .هذا
خاطئ تماما .فبهذا املنطق ،حتى قبول تسلم األجرة يعني
قبول التعاقد وتزكية له ،ألن االجرة مترتبة عن التعاقد.
رفض التعاقد يتجسد في النضال ضده ،باإلضراب
وبالتظاهر ،وباالعتصام ،في تعاون مع كل حليف ممكن.
ومن شروط النضال الفعال ضد التعاقد استعمال كل
وسيلة تكتيكية ،ومنها لجن األطر ،وعدم تركها للخصوم
أولألصدقاء الزائفين.
في العالم كله يتصادم الشغيلة الرافضون ملنظومة
االستغالل بضرورة التعامل مع إحدى مؤسساته،
ويضطرون إلى استعمالها استعماال نضاليا.
ينبني موقف املقاطعة على خلط موقفين :املوقف
الرافض للتعاقد وألنظمته األساسية ،وموقف استعمال
لجنة األطر نضاليا من أجل الدفاع عن مصلحة
املفروض عليهم التعاقد ،في أفق إلغاء التعاقد وفرض
الترسيم في الوظيفة العمومية .فهل يتناقض النضال
ضد االستغالل الرأسمالي داخل القطاع الخاص مع
انتخاب العمال ملندوبيهم؟ وهل يتنافى انتخاب ممثلي
املوظفين في اللجان الثنائية مع نضالهم ضد الهجوم
على تفكيك الوظيفة العمومية .الجواب هو :ال تناقض.
فالنضال امليداني ضد التعاقد ال يلغي مهمة االستعمال
النضالي للجن األطر ،بل إن الثانية شرط من شروط
نجاح املهمة األولى.
نعم ،تناضل التنسيقية ألجل إسقاط التعاقد
واإلدماج التام في أسالك الوظيفة العمومية بتحصين
كامل الحقوق املكتسبة .لكن أال يتناقض توقيع عقد
التشغيل ،مع اعتباره مفروضا وعقد إذعان؟ أال يتناقض

أيضا تصريح األساتذة في الصندوق املغربي ملنح الرواتب
الجماعية مع رفضهم له؟
ليس السؤال هل نضفي بمشاركتنا في انتخابات
لجنة األطر املشروعية على مخطط التعاقد واألنظمة
األساسية لألكاديميات ،أم ال؟ .السؤال هو :هل تخدم
مشاركتنا في انتخابات لجنة األطر هدف نضالنا ألجل
اسقاط التعاقد وفرض اإلدماج في الوظيفة العمومية أم
العكس؟ هذا هوجوهرالنقاش أما إطالق مواقف طنانة
 ،فسرعان ما يظهر امتحان الواقع طابعها غير املجدي
واألجوف.
ما سيحصل عمليا بمجرد اعالن موعد انتخابات لجنة
األطر هو تجند كل املنظمات النقابية وجهاز اإلدارة
لتوضيح مهام لجن األطر .وستغرق حملة املقاطعة وسط
حملة منظمة وممنهجة ستتجند لها اإلدارة ووسائل
اإلعالم وجهازالبيروقراطية النقابية.
ستقتنع نسبة من املفروض عليهم التعاقد بدافع
املصلحة املباشرة بضرورة املشاركة .ستبقى نسبة
رافضة ستضطر بدورها ذات يوم للبحث عن حلول
مللفات فردية ستحال على لجنة األطرباللجوء لدق أبواب
املمثلين النقابيين في تلك اللجان.
الحصيلة أن موقف التنسيقية القا�ضي بمقاطعة
لجنة األطرلن يستجيب له قسم من قاعدتها الخاصة،
وستنفذه نسبة مقتنعة به ،ستوزع على املشاركين تهم
«التخاذل» واملصلحية ...لكن النوايا النضالية الحسنة
ال تقدم أي جواب ملسألة عملية يلمسها املعنيون
املباشرون.
ستكون مقاطعة انتخابات لجنة األطر هدية تتمناها
البيروقراطية النقابية ،فهي ستمنحها حق تمثيل
األساتدة املفروض عليهم التعاقد ،حتى ولو كانت
قاعدة املشاركين ضيقة في أول انتخابات .كما ستتعزز
بمنخرطين كثر وسيترك لها تتبع قضايا جزئية وعقد
مساومات صغيرة ،وهوما تتقنه جيدا ،ويعطي لها في اآلن
ذاته حجة التخلي عن قضايا أساسية من قبيل معركة
عمالية كبرى ضد التعاقد بمبرر وجود تنسيقية قائمة
لذلك.

الموقف السليم الذي يخدم مصلحة
االساتدة المفروض عليهم التعاقد

من موقع عمالي يروم تحسين األوضاع المتالك املقدرة
على تغييرها جوهريا ،نرى أن الحكمة النضالية ،واملرونة
التكتيكية ،تقتضيان مشاركة التنسيقية الوطنية
للمفروض عليهم التعاقد في انتخابات لجن األطر.
واالستعداد لذلك منذ اآلن.
وضمن املنظور املشروح أعاله ،يتعين على التنسيقية
أال تترك التعريف بمهام اللجان املتساوية األعضاء
(ولجنة األطر) لإلدارة وبيروقراطيات النقابات .عليها أن
تتولى املهمة بنفسها بتنظيم حملة ،بمختلف الوسائل،
من ندوات حول املوضوع ،وتصويرها لإلطالع الجماعي،
وإصدار دليل تعريفي يكون في متناول أعضائها .يتبع
هذا نقاش جماعي ديمقراطي يعرض الرأي ونقيضه،
وما بينهما ،بقصد اتخاذ قرار يخدم مصلحة االستاذة
املفروض عليهم التعاقد ويصلب عود تنسيقيتهم.
إن موقف مقاطعة انتخابات لجنة األطر املعبر عنه في
بيان املجلس الوطني األخيربالغ الضرر بمصلحة األساتذة
وقد يسحب البساط من تحت أقدام تنسيقيتنا املناضلة.
على العكس تماما يستحسن بتنسيقيتنا بعد نقاش
عميق ،واسع وديمقراطي ،أن تتخذ قراراملشاركة في تلك
االنتخابات ،وأن تتقدم بلوائح مستقلة يتم التعبئة لها
وطنيا .وأن يتم ذلك على أساس برنامج توجيهي يحدد
أهدافنا داخل لجنة األطر تلك ،و يدقق شروط انتقاء
املترشحين وواجباتهم وطرق متابعة عملهم .يجب سد
الطريق عن من سيستعمل قوتنا العددية ألهداف
غير الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية ومكاسبها
التاريخية .يجب استعمال لجنة األطر ملزيد من لف
لقاعدة الجماهيرية حول التنسيقية الوطنية.
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على إثرصدور بيان تنسيقية األساتذة املفروض عليهم التعاقد الداعي ملقاطعة توقيع ملحقات العقود ،وسعيا من الجريدة لحفزوتوسيع النقاش حول هذه الخطوة النضالية،
ننشرهذا الرأي للرفيق محمود جديد حول املوضوع ،ونرحب بكل اآلراء التي تناقش الخطوة ( وغيرها) ،خدمة لتصويب خط النضال وخطواته في اتجاه إسقاط املخطط املشؤوم.
في بيان باسم املجلس الوطني لتنسيقية األساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد ،بتاريخ  12فبراير ،2019دعوة إلى
رفض توقيع ملحقات تجديد العقود ألفواج  2016و
 2017و. 2018
ما هي مبررات هذا املوقف؟
وما عواقبه على نضال األساتذة املفروض عليهم
التعاقد؟
ما مبرر هذا الموقف الخاطئ؟
املبرر الوحيد الذي استند عليه البيان الداعي إلى رفض
تجديد العقود هوأن التجديد “ضرب ملشروعية مطلب
اإلدماج”.
َ ً
ُ ً
لقد وقع األساتذة العقود أول مرة كرها وليس طـوعا.
ملاذا؟ كي يضعوا قدما في العمل مع الدولة ،ثم يناضلوا
إلدخال القدم الثانية بالترسيم في الوظيفة العمومية.
وهذا عين الصواب.
فبتوقيع العقود والعمل في التدريس ،يحصل املعطل
على أجرة تخرجه من أهوال البطالة ،وتتيح له التجمع
مع رفاق العمل للنضال سويا من أجل الترسيم في
الوظيفةالعمومية.
والعمل في التدريس يضع األساتذة في موقع يتيح الضغط
باإلضراب واالعتصام واملسيرات.
ولوبقوا عاطلين ملا أمكن تجميعهم .وها نحن نرى مصير
حركة املعطلين بمختلف مكوناتها.
أما قول إن تجديد العقد ضرب ملشروعية مطلب
اإلدماج ،فحجة تنطبق على كل ما يقوم به االستاذ/ة
املفروض عيه التعاقد :بدءا بممارسة التدريس ،وانتهاء
بتسلم األجرة.
مشروعية مطلب اإلدماج نابعة من الحق اإلنساني في
عمل قار ،يتيح حياة الئقة.
مشروعية مطلب اإلدماج نابعة من كون التعاقد معاملة
مذلة تعتبراألستاذ/ة يدا عاملة قابلة لكل تسخير ،في اي
ظروف ،مع إمكان التخلص منها عند انتفاء الحاجة إليها.
لهذا فليس هناك ما يمكن أن ينال من مشروعية مطلب
إلغاء التعاقد .ولن يبطل هذا املطلب غيرتحقيقه.
الحجة التي استند عليها البيان هي ،مع األسف ،ليست

حجة .واملوقف اندفاع غير متبصر ناتج عن مشاعر
الغضب ليس إال .الغضب مشروع وواجب ،لكن يجب
توجيهه الوجهة التي تخدم النضال ،باتخاذ مواقف
سليمة تعزز وحدة األساتذة املفروض عليهم التعاقد،
وتقوي ثقتهم في مقدرتهم الجماعية على االنتصار في
معركة يعلم كل متبصرانها ليست سهلة والقصيرة األمد.
لماذا معركة اإلدماج ليست سهلة وال
قصيرة األمد؟
جواب :ألن الدولة ظلت تستعد لفرض التعاقد في
التعليم منذ  20سنة باألقل ،أي منذ إقرار ما يسمى
“امليثاق الوطني للتربية والتكوين” .فالخطة معلومة ،هي
تدميراملدرسة العمومية لتمهيد طريق الرأسماليين تجار
التعليم .وهذا التدميرمتعدد األبعاد منها فرض التعاقد.
وخطة الدولة هي تعميم التعاقد في الوظيفة العمومية
وفي الجماعات الترابية .وقد اقتصرت لحد اآلن على
التعليم كي ال تكثرعليها الخصوم ،أي انها تسلك تكتيك
التدرج في الهجوم ،كي ال توقظ عليها النحل كما يقول
املثل .ونيتها أن تتحرك صوب قطاعات الوظيفة
العمومية عند تيقنها في فرضه في التعليم.
لهذا فإن معركة األساتذة املفروض عليهم التعاقد هي
في جوهرها معركة يخوضونها بالنيابة عن باقي قطاعات
الوظيفة العمومية والجماعات الترابيةن نيابة عن
الشعب املستفيد من الدرسة العمومية .وال يمكن
لعاقل أن يتصور أن الدولة ستتنازل بسهولة عن خطة
بهذا الحجم .علما أن وراء الخطة حلفاء النظام من
مؤسسات مالية دولية تمسك بزمام أمور البلد بقبضة
من حديد.
االنتصار في معركة إسقاط التعاقد يتطلب ميزان قوى
نوعيا ،أي تحرك قوة نضالية جماهيرية تبث الرعب
في نفوس الحاكمين .هذا النوع من القوة موجود ،إنه
الطبقة العاملة برمتها ومجمل مقهوري املغرب ،فقط
يجب إيقاظها .عندما تتحرك أقسام مهمة من طبقة
األجراء تحركا يشل اإلنتاج والنقل واإلدارة لبضعة أيام،
سينتصب الشبح املخيف للظاملين ،شبح االنتفاض
العمالي والشعبي العارم ،الذي اعطت عنه حركة 20

فبراير املجيدة صورة أولية ،وآنذاك سيتقدم الظاملون
بتنازالت يرون انها ستنقدهم من الهالك .وهذا ما تم في
العام  ،2011ملا تمت تسوية ملفات عمالية كبيرة ظلت
تنتظرسنوات.
وما يدل كذلك على ان معركة إطاحة التعاقد قد تدوم
طويال هو أن حركتنا النقابية توجد حاليا في وضع ال
يؤهلها لخوض املعركة .فسيطرة بيروقراطيات متعاونة
مع الدولة يشل منظماتنا النقابية من داخل ،ومناضلونا
املعارضون لتلك البيروقراطيات ال يزالون أقلية ،قسم
منهم تالف .والنضال وحده ،تحت ضغط املشاكل
املتفاقمة ،سيدفع في اتجاه فرض خط كفاحي داخل
النقابات العمالية .وهذا النضال تقوم فيه تنسيقيات
املفروض عليهم التعاقد بدور طليعي.
الدينامية النضالية تراكم ،يبدأ قطاع ما ،ثم تتعاظم كرة
الثلج بانضمام أقسام أخرى .وتكبرالثقة في الذات ،الثقة
في املقدرة على تحقيق املطالب .وقد تجلي هذا بشكل
أولى في الدينامية التي أطلقتها في قطاع التعليم تنسيقات
األساتذة املفروض عليهم التعاقد .فكل منتبه يدرك ان
دعوة الكونفدرالية الى اإلضراب العام يوم  20فبراير
 2019فيها تأثربالدينامية الجارية.
طبيعة معركة إلغاء التعاقد ،وحجم مطلب االدماج،
يستوجبان بقاء األساتذة في أماكن عملهم ،وتقوية
تنظيمهم ،ومواصلة كفاحهم بنفس طويل ،وهذا غير
ممكن برفض تجديد العقود.
ما هي عواقب رفض تجديد العقود
على نضال االساتذة المفروض عليهم
التعاقد؟
لقد نجح االساتذة املفروض عليهم التعاقد في بناء
حركة نضالية أصيلة بتضحياتهم ،وما من شك ان
موقف رفض تجديد العقود يهدد بنسفها .كيف؟
جواب :رفض تجديد العقود سينتج عنه وقف األجرة،
وهذا ما ليس قسم كبير من األساتذة مستعدين له ،
النهم خرجوا لتوهم من بطالة قاتلة دامت لدى بعضهم
سنوات مديدة.
رفض تجديد العقود سيدفع الدولة إلى تسريح

راف�ضي التجديد واالستعاضة عنهم بمتعاقدين جدد
وبمستعدين للتعاقد فور اي دعوة توجهها الدولة ملئات
آالف املعطلين .إن ما يرفضه رافض تجديد العقد
سيقبله بأق�صى سرعة عشرات آالف ضحايا البطالة.
لقد تقدم لبارة التعاقد في ديسمبر  2018ما مجموعة
 156الف مترشح ،اي ما يفوق عشرة اضعاف العدد
املطلوب.
هذا دور جيش املعطلين في النظام الراسمالي ،دور تطويع
العاملين والضغط عليهم لقبول ماال ُيحتمل.
سيؤدي رفض تجديد العقود ،الذي لن تقدم عليه غير
أقلية [غير متبصرة مع األسف] إلى تشكل مجموعة من
االساتذة املسرحين سينضاف مطلب إرجاعهم إلى امللف
املطلبي ،ما يعني فتح جبهة قتال إضافية ،وصرف جهد في
اتجاه موازملعركة االدماج.
وسيكون وال شك لهذا الوضع تاثيرسلبي ،تاثيركل خطوة
غيرمحسوبة تجرتعقيدات إضافية.
شجاعة المناضلين
خطأ الدعوة إلى رفض تجديد العقود جلي واضح .يجب
تدارك االمربسرعة .هذا طبعا يتطلب شجاعة االعتراف
بالخطأ ،وهي من شجاعة املناضلين ،الذين قد يخطؤون
وقد يصيبون .لكنهم يصححون الغلط عندما يخطؤون.
واخيرا يجب االعتراف ايضا بتسرع القرار ،ما يعني عدم
أخذ رأي القاعدة بما يكفي من الشمول والدقة .ومن
ثمة تصحيح آلية اتخذ القراربكيفية ديمقراطية فعال.
هذه تجربة نضال فتية ،ونحن نتعلم فيها جميعا .وال
عيب في ارتكاب أخطا ،طاملا النية صادقة .لكن التمادي
في الخطأ عيب وكارثة .لقد اعتبر بيان الدعوة الى رفض
تجديد العقود التوقيع على العقود الجديدة تراجعا
في املعركة .والحقيقة الساطعة ،املتجلية مما ذكرنا
أعاله ،هوأن رفض التجديد هوالذي سيؤدي الى تراجع
املعركة.
طريق تصحيح الخطأ مفتوح ،والشجاعة ال تنقص
املناضلين.
عاشت تنسيقية االساتذة املفروض عليهم التعاقد والى
االمام حتى النصرباالدماج

ماذا يجري في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؟
النادي العمالي للتوعية و التضامن

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي صندوق
للعمال ،يقوم بتسيير أجورهم غير املباشرة ،أي
ذلك املقابل لقوة العمل املسمى حماية اجتماعية.
ومنذ تأسيسه قبل  60سنة ،ظل ممثلو العمال
فيه أقلية 8 ،من  ،24فيما  16اآلخرون يمثلون
أرباب العمل والدولة .بهذا تتصرف جهة غير
عمالية في أموال العمال.
وتعرض صندوق الضمان االجتماعي إلساءة
تدبير ،ولنهب مهول ،شهد بهما تقرير مجلس
املستشارين نفسه عام  ،2002الذي قدرالضياع
املالي الذي أصاب الصندوق بـ 115ملياردرهم من
1972إلى .2002
ضياع لم يسترجع منه الصندوق رياال واحدا حتى
اآلن ،بينما كل املتهمين «املحاكمين» أحرارطلقاء،
بالداخل وبالخارج.
وبعد طي صفحة الخراب الذي حل بالصندوق،
استمرتسييره بنفس الطريقة ،طريقة عدم إطالع
املعنيين على أموره .فاملجلس اإلداري يجتمع
باألقل مرتين في السنة ،لكنه ال ينشر حتى بالغا
عن مضمون اجتماعاته.
وممثلوالعمال الثمانية اليتكلمون ،واليتواصلون

مع العمال ،ال بل حتى ال يعرفهم العمال بتاتا.
وال تتسرب بعض املعلومات عن اجتماعات
مجلس إدارة الصندوق إال عبر صحافة رجال
األعمال.
وال معلومة عن مطبخ الضمان االجتماعي في
موقعه اإللكتروني ،وال في مطبوعاته .التقارير
السنوية َ املنشورة بانترنت ،آخرها تقرير العام
 ،2016ت ْعـر ُ
ض قرارات مجلس اإلدارة للسنة
ِ
املعنية املنصرمة ،ومعلومات إجمالية عن عن
أعداد املنخرطين واملسجلين ،وذوي املعاشات،
ومبالغ الخدمات ،واالشتراكات ،واالحتياطات،ثم
حصيلة األنشطة.
ُ
هذا كله عن سنة مضت .أما كيف اتخذ ما اتخذ
من قرارات؟ وماذا كان موقف ممثلي العمال؟
وما هي املشاريع التي اقترحوا ودافعوا عنها ،بوجه
أرباب العمل والدولة؟ فذلك كله ما في حكم
الغيب.
اجتمع املجلس اإلداري في ديسمبر  .2019ماذا
ناقش؟ ما خطط لعام 2020؟
أين اختلف ممثلو العمال مع أرباب العمل
والدولة؟ هللا أعلم.

تنوي إدارة الصندوق تطبيق ماسمته «إصالحا»
تقوم بتحضير سيناريوهاته منذ مدة .وقد صرح
سعيد حميدوش مدير الضمان االجتماعي منذ
زمان – انظر استجواب جريدة األخبار يوم
 11غشت  - 2016أن «هناك نقاط التقاء مع
منظومة اإلصالح التي همت صناديق التقاعد
األخرى» .ومعلوم أن «إصالح» الدولة لتقاعد
املوظفين تجسد في  3صنوف من الظلم1- :
رفع السن القانوني للتقاعد2-.خفض املعاش
بتغيير طريقة حسابه3-.زيادة مبلغ االقتطاع من
األجرة .فهل هذا ما يطبخ مجلس إدارة الضمان
االجتماعي لعمال القطاع الخاص بدورهم؟ من
يدري من العمال؟
ممثلو العمال في الضمان االجتماعي مطالبون
بالشفافية حول دورهم في مجلس إدارته ،بنشر
بيانات عن أشغال اجتماعاته ،عما تقدموا به
من مشاريع لصالح الطبقة العاملة .ويجب أن
يكون الضمان االجتماعي موضوع دراسة واقتراح
في نقابات العمال ،في جموعات العمال العامة،
وفي األجهزة ،وفي املؤتمرات ،بقصد امتالك رؤية
مكتملة عن كيفية أداء الضمان االجتماعي مهمته

لصالح ذويه ،شغيلة القطاع الخاص.
أما تسييرالصندوق في غيبة تامة عن العمال فلن
ينتج عنه خير ،إن لم ُي ْ
عد ما سبق من كوارث.
يجب على منظمات العمال أن تعيد النظرجذريا
في طريقة التعامل مع مسألة الضمان االجتماعي،
بالنظرألهميتها في حياة الطبقة العاملة ،وبالنظر
ملئات آالف العمال الذين ال يزالون محرومين من
حقهم في التسجيل في الضمان االجتماعي ،وبالنظر
لتهرب قسم كبير من أرباب العمل من واجباتهم
تهربا يلحق بالغ الضرر بالعمال وبأسرهم.
فبدون تحمل منظمات العمال مسؤوليتها في
مسألة الضمان االجتماعي ،سيظل مكسبا
ناقصا يفيد أقلية فقط ،وعرضة للتالعب على
نحو يعصف به ،وإن بأشكال مغايرة للكارثة التي
شهدها إلى حدود عام .2002
املناضلون النقابيون ،واملكاتب النقابية،
واالتحادات املحلية ،وأجهزة القرار الوطنية،
والقيادات العليا ،الجميع أمام مسؤولية تاريخية.
فلننهض بها قبل فوات األوان
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تفاعال مع النقاش الجاري حول قانونية ملحق العقد رقم 1بقطاع
التعليم
بقلم ،محمد العثامين.
على إثرصدور بيان تنسيقية األساتذة املفروض عليهم التعاقد الداعي ملقاطعة توقيع ملحقات العقود ،وسعيا من الجريدة لحفزوتوسيع النقاش حول هذه الخطوة النضالية ،ننشر
هذا الرأي للرفيق محمد العثماني حول املوضوع ،ونرحب بكل اآلراء التي تناقش الخطوة ( وغيرها) ،خدمة لتصويب خط النضال وخطواته في اتجاه إسقاط املخطط املشؤوم.
يكرس ملحق العقد الالتقنين بالقطاع عن قصد
استنادا الى املرجع االساس لسياسة التعليم باملغرب
الذي هو ميثاق الترببة والتكوين من خالل املادة 135
الذي ينص على ضرورة تنويع االوضاع القانونية
للمدرسين الجدد وينص قانون االطار رقم 71.51في
مادته 35على تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج
مختلف الفئات املهنية.
الالتقنين أو نزع التقنين أصبح ظاهرة مالزمة للعالقات
الشغلية في ظل النظام الرأسمالي في عصر ما سمي
بالعوملة ،اذ تسعى الدولة كمشغل ،تمهيدا لتفويت
خدمة التدريس للشركات،الى عدم توحيد املساطير
القانونية و جعلها متضاربة و متباينة بغاية ضرب
وحدة االجراء و استجابة ملتطلبات تراكم الرأسمال و
التخلص من التحمالت االجتماعية لقوانين الشغل
التي فرضتها الحركة النقابية والعمالية خالل ما سمي
بمرحلة الثالثين سنة املجيدة املتسمة بازدهاراالقتصاد
الرأسمالي خالل ما بعد الحرب العاملية الثانية .
استنادا الى مقارنة بسيطة للمراجع املعنمدة العداد
وثيقة ملحق العقد نجد تناقضات صارخة نخلص من

خاللها الى غياب االنسجام التام بين الوثيقة ومراجعها.
واذا كان الغرض من ملحق العقد هو تجديد عقد
تشغيل االستاذ فإن االكاديميات بتوقيعها مللحق العقد
تكون أول من ينتهك بنود العقد االول والنظام االسا�سي
الخاص بأطراالكاديميات ،اذ تقول املادة  3من النظام
االسا�سي :يتم ابرام العقد ملدة محددة في سنتين يخضع
املتعاقد خالل سنتين املذكورتين لتقيميين على االقل
للمردودية املهنية و يجتاز امتحان التأهيل املنهي في اربع
دورات كحد اق�صى .في حالة النجاح في هذا االمتحان يتم
تجديد العقد ملدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.
وتقول املادة  9من نفس النظام :غير انه بالنسبة الطر
التدريس ال يجوز تجديد عقد التوظيف اال بعد النجاح
في امتحان التأهيل املنهي املنصوص عليه في املادة .6
لقد اشتغل اساتذة الفوج االول أكثر من سنتين و لم
يجتازوا امتحان التأهيل .فكيف لهم أن يوقعوا على
ملحق عقد لم يحترم بنود املراجع املعتمدة للملحق
؟ذلك هو السؤال املركزي الذي طرحه عموم االساتذة
والتنسيقية الوطنية لالساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد.

رفض توقيع ملحقات العقود… سيناريوهات
وسيناريوهات مضادة.

بقلم ،محمد بولنوار

على إثرصدور بيان تنسيقية األساتذة املفروض عليهم التعاقد الداعي ملقاطعة توقيع ملحقات
العقود ،وسعيا من الجريدة لحفزوتوسيع النقاش حول هذه الخطوة النضالية ،ننشرهذا الرأي
ملناضل التنسيقية الوطنية لألساتذة املفروض عليهم التعاقد محمد بولنوارحول املوضوع ،ونرحب
بكل اآلراء التي تناقش الخطوة (وغيرها) ،خدمة لتصويب خط النضال وخطواته في اتجاه إسقاط
املخطط املشؤوم.

ال يختلف عاقالن ان اتخاذ التنسيقية الوطنية
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لقرار رفض
توقيع ملحقات القيود ،كان اكثر القرارات الصائبة
انسجاما مع خطها الكفاحي الذي سطرته منذ اعالن
بيانها التأسي�سي االول ،لكن بأي تصور سيقاطع
االساتذة توقيع ملحقات القيود؟ و أي نتائج هي تلك
التي يمكن تصورها لهذه الخطوة؟ او بعبارة اخرى ما
هي السيناريوهات املحتملة؟ و ما هي الخطط املضادة
املحتملة؟ واي خطط بديلة امامنا للذود عن ما تبقى
من كرامة االستاذة و االستاذ؟
تختلف القراءات بين من يؤكد ان ملحقات القيود
ليست قانونية شأنها شأن التعاقد نفسه من وجهة نظر
قانونية وبين من يتشبث بقرارالتنسيقية الن توقيع اي
ملحق آخرهو في حد ذاته نقض ملطلب اسقاط التعاقد
وبالتالي وجب حسم املعركة و في هذا الصدد يتسأل
املتسائل عن ماذا بعد هذا القرار؟
السيناريو االول :خذالن االطار… ..االنتحار؛
وهو السيناريو الذي يتمناه الطرف االخر و يسعى اليه،
وهو ان توقع االغلبية ملحقات العار و يتم تكريس
التعاقد وترسيمه بعد طرد العشرات ثم املئات اما
لعدم توقيع امللحقات او السباب اخرى بعد ان تشتت
التنسيقيات بخطاب التخوين الذي سيسود و سيفسح
املجال امام سماسرة العمل النقابي ليعيثوا فسادا ومن
ثم االجهاز عن ما تبقى من مجانية التعليم و الوظيفة
العمومية وعرض املدرسة العمومية للبيع في املزاد
العلني… .ليكتب التاريخ في صفحات سوداء ان  55الف
استاذة و استاذ لم يستطيعوا اثبات ذاتهم السقاط
مخطط ال سند قانوني له .فليكتب التاريخ هذا ان
حصل بسم الزرنيخ حتى يموت كل من يقرأ صفحاته.
السيناريوالثاني :صمود وممانعة….لكن كيف؟
وهو السيناريو الذي نسعى اليه كتنسيقية وطنية

وكغيورين على املدرسة العمومية و رافضين ملخطط
التعاقد ،ان يلتزم االساتذة بقرارالتنسيقية وان يرفضوا
توقيع ملحقات القيود ،وهنا نصبح امام احتمالين:
االحتمال االول :بعد صمود االساتذة و كل الغيورين
على هذا الوطن بمقاطعة هذه امللحقات و الدخول في
اشكال تصعيدية سيرضخ الطرف االخر للحوار ،ربما
جوالت وجوالت فننتصر.
االحتمال الثاني :سيستمر الطرف االخر في سياسة
االذان الصماء و سيضطرنا ملغادرة حجرات الدرس
بالدخول في االضراب املفتوح ،سيلجأ الطرف االخر
لجيش املعطلين ليعوض الذين فرض عليهم التعاقد
ومن ثم قد يرى البعض هذا السيناريو واردا و قد يدب
الخوف في صدره .لكن هل تظنون ان من قام بتنزيل
مخطط التعاقد بهذا الذكاء الخارق غبي لهذه الدرجة؟
ألن يخ�شى الطرف االخر من جيش املعطلين الذي قد
يستعين به لتعويضنا ان يخرج بدوره ليطالب بحقوقه
على خطانا؟ ويتحول  55الف في الشارع الى  110الف
بين عشية و ضحاها “و فكها يا من وحلتيها” و بالتالي
فان صمودنا في نهاية املطاف سوف تفرض عليهم االمر
الواقع ليرضخوا ملطالبنا العادلة واملشروعة.
جملة القول ،ان الدخول في اضراب مفتوح بعد قرارنا
مقاطعة مهزلة امللحقات قد بات امرا حتميا و انه
ملنعطف الالعودة في معركة اسقاط مخطط الذل
والعار و سيكتب التاريخ هذه الخطوة بمداد الفخر
واالعتزاز خصوصا ان تم ارفاقه بمعتصمات امام
املديريات او انزال وطني بجهات الصحراء.
اننا في منعطف الالعودة يا رفاقي فقفوا و اصمدوا
فشعاع الفجر بات قريبا و نسيم الحرية قد هب يوقظ
في الروح شوقا لحصاد ما زرعناه.

طبعا ليس للوزارة واالكاديميات جوابا سوى الترهيب .
خالصات:
1الدولة املغربية ما عادت محتاجة الى قوانين تعيقاستغاللها املفرط لشغيلة التعليم ،ان همها االول هو
التملص من التحمالت االجتماعية تنفيذا لقرارات
املؤسسات املالية العاملية وانسجاما مع متطلبات تراكم
الرأسمال املحلي والعالمي املأزوم ،لذلك كثرالكالم عن
املرونة في الشغل التي ال تعني في الحقيقة سوى التخلي
عن القوانين.
2ملحق العقد رقم 1سيتلوه ملحق عقد رقم  2و رقم.3االول لن يشبه الثاني وال الثالث واملراد من ذلك اساسا
هو نزع القوانين و تنويع وضعيات التشغيل و تقسيم
الشغيلة الذين فرض عليهم التعاقد الى أصناف ،بعد أن
قسموا الشغيلة عموما الى مرسمين و من فرض عليهم
التعاقد .
 3ملحق العقد رقم 1تم انزاله في سياق معركة نضاليةاستثنائية،و نضاالت التنسيقية الوطنية لالساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد عمودها الفقري ،فال غرابة
أن يكون هدف الدولة هوزرع البلبلة والسعي الى تكسير

املعركة التي بدأت تتخد مسارا وحدويا و جماهيريا منذ
اضراب  3يناير و قد ينفلت هذا النضال الوحدوي
من براتين العزوف الجماهيري و الخط الليبرالي و
البيروقراطي املتحكم في الحركة النقابية املغربية.
4مخطط التعاقد بدء من ميثاق التربية و القانون50.05و املذكرة الوزارية رقم  866/16مرورا باالنظمة
االساسية الطر االكاديميات و صوال الى ملحق العقد
رقم 1تكرس الفو�ضى في استعمال القوانين وهذه سمة
أساسية للشغل الهش.
خاتمة:
بعد صدور قرار التنسيقية الوطنية لالساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد والقا�ضي بمقاطعة التوقيع
على ملحق العقد بناء على مبررات منطقية ونضالية
ليس أمام شغيلة التعليم االحرار و الحرائر غير التعبئة
للمقاطعة عبر عقد جموعات عامة بكافة االقاليم
القناع املترددين بعدم قانونية ملحق العقد و مخطط
التعاقد برمته و التعبئة للنضال املتواصل واملوحد
الخيار الوحيد لتحقيق الكرامة و االدماج في الوظيفة
العمومية.

العمال الزراعيون :استغالل بشع
ونضال نقابي النتزاع الحقوق
تتمة للصفحة  15المغتصبة
مما يسمح لها بالتباهي باحترام القانون إزاء قلة مما
تشغلهم مباشرة وبث االنقسام في صفوف الشغيلة.
تمثل الشركات الزراعية الكبرى التي تشغل يد عاملة
كبيرة وتدمج طرق وتقنيات إنتاج متطورة والتي تحوز
على حصص عالية من التسويق الدولي واملحلي
مركز ثقل النضال النقابي ،فهي تدمج عمال شباب
مستواهم الثقافي أعلى ،كما تجبرها منافسة الشركات
على تحسين سجلها عبر اجراءات جزئية لنيل بعض
شواهد الجودة املؤدى عنها ولتلميع صورتها واخفاء
حقيقة الواقع ،لكنها في بحر اإلستغالل الخطير
السائدة في القطاع الفالحي يمثل ذلك تحسينات
هامة (الحصول على بطاقة الشغل-التصريح لدا
الضمان االجتماعي-العطل املؤدي عنها -التعويض عن
األقدمية  ،)..كما أن وزن تلك الشركات االقتصادي
ودقة طرقها التدبيرية يمنح للنقابة العمالية قوة
ضغط هائلة تسمح بانتزاع مكاسب من شأنها تحسين
دخل العمال وظروف عملهم وكلما حققوا مكاسب
على هدا الصعيد كلما كانوا مثاال لالقتداء بالنسبة
لعمال الشركات والضيعات الصغيرة مما يخلق
شروط نضال يشمل كل العمال الزراعيين ألجل
فرض حقوقهم املهدورة ووقف شروط استغالل
تعود للقرون الغابرة.
 )4التضامن العمالي ،الوحدة النقابية والدعم
الشعبي واإلعالمي اختالل وجب تقويمه.
نظم الفرع املحلي لنقابة العمال الزراعيين التابع
للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي عددا من الصيغ
النضالية التضامنية مع اعتصامي شركة ديروك
وصوبروفيل عبارة عن وقفات بمركز خميس أيت
عميرة ،ونظم قافلتين عماليتين األولى الى شركة
ديروك والثانية الى شركة صوبروفيل ،باإلضافة إلى
حمالت دعم مادي وزيارات تضامنية من باقي فروع
العمال الزراعيين العديدة .كما نظمت الهيئات
النقابية والجمعوية والسياسية قافلة تضامنية من
أكاديربمشاركة هيئات ومناضلين من املناطق القريبة
وكذا مبادرات الدعم من لجنة التضامن من بيوكرى
التي تقوم بزيارات دعم ملعركة عمال صوبروفيل.
يسجل ضعف تضامن باقي نقابات العمال الزراعيين

باستثناء املعركة املوحدة بمحطة التلفيف لشركة
 kili primبل إن تملمال تلقائيا لعمال ينتمون لنقابة
االتحاد الوطني للشغل بشركة  Derocدفعت الكاتب
املحلى لتلك النقابة إلى التدخل ليضغط ويمنع
املنخرطين من املشاركة في خطوة تضامنية دعما
إلخوانهم .كما أن التضامن الوطني غائب سواء من
نقابة العمال الزراعيين في املناطق األخرى وسواء من
فروع النقابة األم فال وقفات وال بيانات تضامنية وال
جمع الدعم املالي وال زيارات املساندة ما عدا حضور
أعضاء من الفرع الجهوي او الزيارات التنظيمية
لبعض أعضاء املكتب الوطني.
النقابة العمالية لم تستهذف بعد حاضنتها الشعبية
في األحياء السكنية لتحسيسها بأوضاع العمال،
وتعبأتها للتضامن مع النضاالت كما هوالحال في تاريخ
الحركة العمالية التي تكون القرى العمالية سندا غنيا
للمعارك العمالية.
أما اإلعالم فيمثل نقطة ضعف ،فاإلعالم النقابي
منعدم واإلعالم الرائج غارق في االثارة وأحداث
املجتمع السطحية .باستثناء صفحة الفرع املحلي
للعمال الزراعيين التي تنقل أخبار املعارك املحلية
واملحطات التنظيمية فالعمال الزراعيون بال لسان
يعبر عن حالهم ومطالبهم ويرفع وعيهم النقابي
والسيا�سي العام.
يحتاج عمال الزراعة الذين يمثلون أعظم توسع
للنقابة في القطاع الخاص بعد الضربات التي أصابت
القالع الكبرى للنقابة بعد تفكيك قطاع النسيج وما
نزل على قطاع تصبير السمك ،يحتاج ،الى مساندة
كل أنصارالنضال العمالي مساندة تعزز قوة وصالبة
املنظمات النقابية للعمال الزراعيين.
-------( – )1رشيد الحنصالي املناضل ة عدد  01وعدد02
وعدد .21
( –)2للمزيد انظراملناضل ة عدد 3
( –)3للمزيد انظراملناضل ة عدد11
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العمال الزراعيون :استغالل بشع ونضال نقابي النتزاع الحقوق المغتصبة
تخاض بسهل سوس خصوصا منطقة اشتوكة منذ
أكتوبر  2018نضاالت عمالية ضد استغالل ال يطاق
ُ
يفرضه الرأسماليون على شغيلة القطاع .تظهر تلك
النضاالت أن الرأسمال سواء التصديرى أو ّ
املوجه
لألسواق الداخلية ،يملكه أجانب أورأسماليون مغاربة،
ٌ
قاسم مشترك ،اإلستغالل الكثيف ،واإلنتهاك
يوحده
ّ
الفظيع لقانون الشغل بعالته ،ومحاربة التنظيم النقابي
كلما توحد العمال دفاعا عن حقوق أولية تخفف عنهم
قهرا يوميا ال يطاق.
 )1العمال الزراعيون بين ظلم قانون الشغل
وغطرسة البرجوازية املنتهكة له دوما
يبلغ عدد أجراء القطاع الفالحي حوالي مليون عامل-ة
زراعي-ة وفق مصادر نقابية .هذا التزايد جعل بنية
ونوعية الطبقة العاملة الفالحية تشهد تحوالت عميقة،
مرتبطة بالتطورات املتعلقة بانتشار شركات اإلنتاج
الفالحي الضخمة املوجهة لألسواق الدولية املستخدمة
للطرق العلمية والتقنيات الجديدة ذات الصلة بأدوات
الشغيلة
اإلنتاج والتسويق .وارتفعت بذلك أعداد ّ
املتخصصة واملؤهلين تقنيا ،كما بدأت تظهر تركزات
عمالية بمثابة قرى عمالية فالحية في سهل سوس
خصوصا.
يعاني العمال الزراعيون من ميز قانوني ظالم تحرس
الدولة على أن يبقى مستمرا وأن ال يتغير .فالحد األدنى
لألجور في القطاع الفالحي أقل من نظيره في القطاع
الصناعي ،كما أن مدة العمل القانونية أطول .فضال عن
الحيف في تحديد ساعات العمل اإلضافية .تبرر الدولة
ظلمها هذا باختالف الخصائص حسب القطاعات
اإلنتاجية ،لكن الحقيقة التي يحاول أعداء الشغيلة
اخفائها بأكاذيبهم تلك تكمن في أن الدولة تريد أن تمكن
البرجوازية الفالحية من أرباح طائلة بخفض سعر كلفة
اإلنتاج من خالل تقليص أحد عناصره األساسية عبر
خفض كلفة أجور اليد العاملة التي الزال اإلنتاج الفالحي
يعتمد عيلها رغم التطور التقني بسبب كلفتها املنخفضة
تلك.
إن خفض كلفة اليد العاملة له أوجه عديدة وهومصدر
وكنه اإلستغالل البشع املنتشر في الفالحة ،يتشدد
الرأسماليون على منح أجور بئيسة (أفضل الحاالت
من يتقيد باألجرالقانوني البئيس أصال وهم أقلية) لكن
األهم بالنسبة لهم أن تضل دونية األجور دوما على ذاك
الحال بالرغم من الزيادات البسيطة التي قد يضطروا
لدفعها .كما أن رفع وثيرة اإلنتاجية دون زيادة األجور
أحد األساليب التي تعمد إلى تطبيقها الشركات الكبرى
باستعمال منهجية العمل باألهداف .يرفض البرجوازيون
وجود لجان حقيقية للصحة والسالمة ويمتنعون عن
توفير معدات وظروف العمل التي تحفظ حدا ادني من
شروط السالمة فهم يتقشفون في صرف أموال إضافية
طاملا اليد العاملة موجودة بوفرة ويمكن استبدالها بيسر
وبتكاليف أقل .تتهرب أغلب الشركات الرأسمالية من
التصريح بكل العمال في صناديق التقاعد والتأمين عن
حوادث الشغل واألمراض املهنية أو ال تصرح بكامل أيام
العمل الفعلية ،والسبب واضح تماما فالرأسماليون
يريدون أن يضيفوا لثرواتهم أموال تقاعد وأقساط
تامين العمال ،ويمكن تخيل األرباح السنوية التي يسرقها
رأسمالي واحد يشغل فقط  100عامل لتقدير الثروة
الهائلة التي تسرقها البرجوازية من طبقة العمال.
إن الظلم القانوني األصلي من جانب والتحايل على
تطبيقه من طرف الشركات الكبرى ليس إال قمة جبل
القهر الذي تعانيه شغيلة العمال الزراعية ،قاع بحرها
االسن يتمثل في أن أغلب الشركات باختالفها تعتبر
الحديث عن تطبيق القانون الظالم نفسه أحالما ال
صلة لها بواقعنا .في هذا الدرك الجهنمي يشتغل غالبية
العمال بال أي حماية قانونية وال صحية ،يكدون إلى أن
تتهالك أجسادهم أو أن يصبحوا من معطوبي الحرب
الطبقية بسبب حوادث قاتلة أو أمراض مهنية فتاكة،
ويذهبوا لحال سبيلهم ويسلموا أمرهم للقدر املعلوم
الذى سبقهم إليه إخوان لهم في البؤس.
لكن حياة العمال ال تنحصر بمأساتهم في الضيعة أو
في محطة التلفيف بل البؤس يطاردهم إلى أحيائهم
السكنية حيث ظروف العيش القاسية والتهميش
املقصود جلية لألعين وحيث يظهر بامللوس أن من
ينتجون الثروات يحصلون على حياة بؤس أما األقلية
املالكة فتنعم بأرباح خرافية.

يقطن العمال أحياء سكنية في الغالب بنيت في ظروف
استثنائية ( 20فبراير )2011أو بعد ارشاءهم ملسؤولين
فاسدين ،وأغلب هذه األحياء أقيمت فوق أرا�ضي فالحية
تعرض أصحابها من صغار الفالحين لإلفالس .ال وجود
لقنوات الصرف الصحي وبعضها بدون ربط كهربائي،
فضال عن معاناة مع كل دخول مدر�سي بسبب االكتظاظ
ورفض قبول تسجيل بعض األطفال ...الطرق واألرصفة
والتشوير الطرقي غير متوفر أما فضاءات الطفولة
والشباب فهوترف ال يجب الحلم به هنا.
أحياء تترك للجريمة الصغيرة ونقاط سوداء لتجارة
املخدرات وأوكار الدعارة وكل مظاهر خمج املجتمع،
الهدف منه تدجين وتدويخ أقسام من الوسط العمالي
وابعاده عن قضايا طبقته بغرقه في اإلدمان وأوهام
البدائل السريعة لصعود طبقي واهم.
النقل من والى العمل يتم بوسائل تصلح لكل �شيء إال
لنقل البشر في شروط سليمة وبالنظر لحاالت الطرق
املهترئة فال يمرالعام إال بحوادث قاتلة تحصد العشرات
من العمال ضحايا جشع الرأسماليين وتواطؤ دولتهم
سندهم األول والدائم.
إن اإلستغالل البشع الذي ترزح تحث نيره الطبقة
العاملة في القطاع الفالحي يمثل الشرط الضروري
الستمرار الرأسماليين في مراكمة األرباح ودور الدولة أن
تحرص على استمراروضع القهرهذا ،تترك الرأسماليين
ينتهكون القانون بعلته ،وتتدخل لحمايتهم بقوة القمع
باسم حرية العمل حينما يتوحد العمال للدفاع عن
حقوقهم.
إن النقابيين الزائفين ينشرون أوهاما عن قدراتهم
الخارقة في إيجاد الحلول لقهر العمال بادعاء خبرة في
فن التفاوض مع الرأسماليين وتقديم أنفسهم لهم على
أنهم أكثر تفهما وتعاونا ،هؤالء إنما يخدعون العمال
ويزرعون أكاذيب يعريها يوميا واقع العمال أنفسهم.
إن جوهر األمر يتعلق بالجواب على السؤال التالي كيف
يجبر العمال الزراعيون الرأسمالي على التخلي عن جزء
من أرباحه الطائلة ألجل زيادة األجور وتحسين ظروف
عمل الشغيلة؟ إن الرأسمالي طبعا سيكون أكثرشراسة
في الدفاع عن أرباحه ألنه يتقن عمليات الحساب ويدرك
حجم الخسائراملالية التي سيحرم منها سنويا إن أدى ما
عليه من حقوق للعمال .فهل التفهم والتوسل سيفك
عقد هذا الصراع؟ طبعا ال .قوة النضال الطبقي العمالي
وحدها ما يجبرالرأسماليين على التنازل مرغمين وال �شيء
غيره .عكس ذلك يعني االستسالم للقهرالذي يتعرض له
عمال وعامالت املزارع ،قهر يتجلى في أجر أقل وساعات
عمل أكثر مما لدى عمال الصناعة ،وظروف عمل
قاسية ،وفي حرمان نسبة كبيرة من التسجيل في الضمان
االجتماعي ،وبالتالي حرمانهم من التأمين االجباري عن
املرض ،واملسجلون أنفسهم محرومون من التعويضات
العائلية ،ناهيك عن األوضاع االجتماعية الكارثية
(غياب السكن واملرافق االجتماعية.)...
 )2البرجوازية الفالحية تنهب البلد وال تتزحزح عن
فرض استغالل قا�سي للعمال
استفادت البرجوازية الفالحية باستمرار من دعم
وتسهيالت متنوع من الدولة .باإلضافة إلى فرض قانون
شغل ظالم يمكنها من استغالل يد عاملة رخيصة
وبوفرة ،وضعت الدولة لصالحها سلسلة من السياسات
هدفها تعزيزقوة هذا القسم من البرجوازية.
فقد تعرض الوعاء العقاري الوطني لنهب مستمر منذ
استرجاعه من االستعمار سنة  ،1956ومعلوم أن
االستحواذ عليه جرى بطرق احتيالية يبيحها نظام
حكم استبدادي عبرهيبات وحيازات تمنح لكباراملالكين
العقاريين .كما فوتت لها أرا�ضي شركتي «صوديا»
و»صوجيطا» في مرحلتين  2005و 2008بصيغة كراء
طويل األمد ملدة  40سنة التي ستتحول حتما الى تمليك
نهائي .هاتين الشركتين تأسستا بداية السبعينات في جزء
من األرا�ضي املسترجعة وقد تقلص رصيدها ب  60باملئة
من  305ألف هكتار إلى  124ألف هكتار في التسعينات
وكانت تشغل  15ألف عامل (منهم  11ألف مؤقت رغم
قضائهم سنين عديدة في هذا الوضع) .وتعتبر هذه
األرا�ضي من األرا�ضي الفالحية الجيدة املجهزة واملوجودة
في املناطق املسقية وتم تفويتها ببخس الثمن لفائدة كبار
البرجوازيين)1( .
وأعلن الحقا عن مشروع «مخطط املغرب األخضر»
سنة  2008الذي حدد من بين غاياته توفير  700ألف

هكتار إضافية وتجهيزها لصالح الرأسماليين بابتالع
األرا�ضي الساللية /الجموع وهي أرا�ضي عمومية بشكل
عام يستفيد منها دوى الحقوق بشكل متساوي ،ستتم
نهب تلك الثروة العقارية بخوصصتها بطرق احتيالية
عديدة .إننا إزاء أعظم مخطط نقل امللكية العقارية
الجماعية إلى الرأسماليين الخواص منذ االستعمار
الفالحي.
لقد استفادت البرجوازية الفالحية من دعم متعدد
األوجه وفرته الدولة باستمرار ،فاإلعفاءات من الضريبية
لعقود وتسخيراملعاهد في خدمة كبارالرأسماليين بتأطير
تقني وعلمي وتشييد بنية هيدرولوجية ولوجيستيكية
(السدود -قنوات نقل املياه -محطات تحلية مياه البحر-
منح للتسويق الخارجي -مناطق صناعية.)....
إن قدرة الرأسماليين على التصديرإلى األسواق العاملية
ومنافسة نظرائهم األجانب مرده ليس تطبيقا كثيفا
للتقنيات الحديثة ،وال بفضل إنتاجية عالية بل إن
العنصراألساس هو كلفة اإلنتاج املنخفضة وبالتحديد
األجور املتدنية وشروط العمل القاتلة ونهب املال العام.
الرأسماليون ينهبون كل �شيء ،ولن يكفوا عن الطالبة
باملزيد وما من ردع لجشعهم الالمحدود لألرباح إال
النضال العمالي عبر منظمات نقابية ديمقراطية وقوية
اإلنغراس.
 )3نماذج لنضاالت عمالية تتصدى لقانون الغاب
الرأسمالي:
• عمال ديروك ( : )DEROCطرد الكاتبة العامة للفرع
املحلى ونقابيين ،واعتصام منذ  32أكتوبر  2018مازال
مستمرا دفاعا عن الحريات النقابية وحق الرجوع للعمل
 DEROCفرع ملجموعة  Delassousاملتخصصة في إنتاج
وتلفيف وتصدير العديد من أنواع الحوامض والبواكر
والورود ،لها وحدات إنتاجية بكل من مراكش وبني مالل
وأكادير وسيدي سليمان وأزمور الدار البيضاء والرباط.
امالكها تفوق  2000هكتار .تعود ملكيتها لورثة بناني
سميرس أحد أقطاب كبارالبرجوازية الفالحية (.)2
للشركة تاريخ أسود في خرق قانون الشغل واالستعانة
بالدولة سواء بقمع مباشر للعمال أو بإحالتهم على
املحاكم بتهم باطلة كلما توحدوا دفاعا عن حقوقهم،
واجبنا التذكيربقمع عمال ضييعة الكليمانتين  10دجنبر
 2004املتواجدة بأزمور الطريق الساحلي إلى الجديدة،
كما يجب التذكير بسلسلة حمالت طرد املناضلين
النقابيين بشركة ديروك نفسها في غشت  2005ومرة
أخرى في يناير 2006وأخيرا في سنة  2012حيث أقدمت
على طرد الكاتب العام الذي ق�ضي  16سنة من العمل
بالشركة بمجرد تشكيل املكتب النقابي مصحوبا
بعضوة املكتب الحديث .تعتبرالشركة التنظيم النقابي
مسموحا به مادام مجرد ديكور لتزيين وجه الشركة،
ويكتفي بفتات ال يمس أرباحها السمينة .لكن ،النقابة
بمحطة التلفيف مجرمة بشكل مطلق .تعلن الشركة
حربا مسعورة على كل تأسيس النقابة باملحطة وال
تتردد في اللجوء لكل السبل حتى تتخلص منها .فماذا
يثيرخوف الشركة بضخامة ما تحققه من أرباح؟ انها ال
تريد املس بما تفرضه من انتهاك سافر لقانون الشغل
الذي سيكون هدف أي نقابة حقيقة ،تريد إخفاء أوضاع
خرق الحقوق البسيطة ملئات العمال الذين تشغلهم عبر
شركات الوساطة ،ال تريد من يفضح سرقات ساعات
العمل اإلضافية وسرقة ساعات العمل بطرق احتيالية،
وال تريد من يعرى انعدام ظروف الصحة والسالمة التي
تخلف حوادث كارثية تتنكر لضحاياها .هذا هو السر
وراء الحرب األخيرة بطرد العمال النقابين ،إنها ضربة
استباقية ملنع عمال الشركة من نقابة قوية تدافع عن
حقوقهم تضم عمال الضيعات ومراكزالتلفيف.
• عمال سوبرفيل :)SOUPROFIL( :ضد خطة الباطرون
للتخلص من العمال االقدم باختالق خدعة قلة اإلنتاج
بمحطة التلفيف واجبار العمال على االنتقال للعمل
بالضيعات الفالحية
• عمال روزا فلو ( :)ROSA FLEURالنضال ألجل أداء
األجور في موعدها وتأدية مستحقات الضمان االجتماعي
شركة سوبروفيل ( )SOUOPROFILوروزافلور(ROSA
 )FLEURوفيرماسا( )VERMASSAهي فروع لشركة
ايديل ( )IDYLذات الرأسمال الفرن�سي املغربي تأسست
في  1996كان يديرها املتوفي بيوش بيرك(PUCH
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 )PIERRICKوشريكه الرأسمالي (الحسن الدرهم) انتهت
عالقتهم إلى فسخ الشراكة بتولي األول شركة سوبروفيل
والثاني روزا فلور.
( )idylتتوفر على أزيد من  60وحدة إنتاجية مساحتها
اإلجمالية تقدر ب 2500هكتار منها  1500هكتار
مخصصة ألشجارالفاكهة (الخوخ ،البرقوق ،املشمش،
العنب) و 1000هكتار مغطاة بالبيوت البالستيكية
(الطماطم ،الفلفل ،الفاصوليا )...،تنتشر بكل من
أكادير ،الداخلة ،مراكش ،شيشاوة ،بودنيب )..تعد
اغراسها من الفواكه والخضر وفق أحدث التقنيات
في مشتل ينتج  8مليون غرسة في السنة .يعالج اإلنتاج
بمحطتي التلفيف بخميس ايت عميرة وبيوكرى كما
تتوفر على  1100متر مربع من مخازن التبريد بجنوب
فرنسا ،واسطول شاحنات مجهزة بمعدات التبريد
للتوزيع في األسواق األوروبية ،تشغل بين  8500و9000
عامل في فترة دروة اإلنتاج (حسب معطيات .)3()2006
عرفت سوبروفيل سلسلة نضاالت عديدة عبر السنين
مند  ،2008فقد أعلنت الشركة الحرب على العمل
النقابي بطرد عدد من أعضاء مكاتب الضيعات فرد
العمال بأشكال نضال بوقفات أمام إدارة الشركة
ووقفات لساعة في أماكن العمل في فبراير  ،2008كما
اعتصم  17عامل-ة في مارس  2008أمام اإلدارة ،ونظمت
وقفة يوم  15ماي  2008تعرض خاللها املعتصمون
لهجوم من طرف  40شخص سخرتهم اإلدارة لالعتداء
على العمال كما دهس مالكها بيريك بوش  06عامالت
بسيارته مما خلف كسر عامل وعاملة .اعتقلت الدولة
 10عمال حكمت على  05بشهرين مع وقف التنفيذ
وغرامة  500درهم والسجن النافد ملدة شهر وغرامة
 17000درهم في حق ثالث عمال وحكم بالسراح على
الباقون .كانت مطالب العمال تتضمن التصريح بالعمال
في الضمان االجتماعي وأداء ثمن الساعات اإلضافية
وتسلم بطاقة الشغل وارجاع النقابين املطرودين.
بعد أزيد من عقد يعتصم عامالت وعمال سوبروفيل
ألجل الدفاع عن حقهم في العمل بأماكن عملهم ضدا
على حيل الشركة التي تريد التخلص منهم بإجبارهم على
االنتقال للعمل ّ
بالضيعات بذريعة نقص حصص العمل
بمحطة التلفيف والحقيقة ان الهدف دفع العمال ات
دوى االقدمية الى مغادرة الشركة تحث ضغط التضاؤل
املستمرللدخل.
لجأت الشركة مرة أخرى الى الهجوم على املعتصم
بتسخير عناصر مرتزقة شنت هجوما ليليا على
املعتصمين بغاية تفكيكه وكسر عزيمة العمال الدي
يواصلون معركتهم في ضل ظروف قاسية.
املطالب العمالية في كل املعارك السالفة الذكر هي من
أبسط الحقوق ،فأي جحيم هذا يضطر فيه العامل
بعد عمل شاق إلى خوض النضال لينتزع أجورا
بئيسة مستحقة؟ وأي عالم كريه يجبر فيه العمال
على االعتصام ليسدد الرسمالي مستحقات صناديق
التقاعد؟ وكيف نفسرأن شركات تحقق أرباح طائلة ال
تتردد في سرقة صريحة لساعات العمل غير املؤدة عنها
وللساعات اإلضافية بل واستهتار إجرامي بحياة البشر
بعدم توفيرأبسط شروط الصحة والسالمة؟
إن رأسماليي الزراعة مصرون على الدفاع عن استمرار
شروط استغالل ال إنسانية ،وال يترددون في املطالبة
باملزيد دون ان يعتريهم أدنى خجل ،فبين الحين واألخر
تطالب بإعفائها من مستحقات الضمان االجتماعي
الذي ال تطبقه إال قلة وتدافع عن تهربها املخزي في أداء
الضرائب وال تكف عن النواح عن أزمة القطاع وتلح
على ضرورة أن يبقى صنبور الدعم العمومي يصب في
أرصدتها .يتدرع صغارالرأسماليين بتخمة األسواق وبوار
املنتوج وغالء أسعاراألسمدة وارتفاع ثمن املياه وأكالف
كراء العقارات فترى في استغاللها للعمال املياومين ،بال
أية حماية قانونية وال حقوق اجتماعية الذين يسقطون
ضحايا حوادث النقل القاتلة أو بسبب حوادث الشغل
املميتة ويتركون وأسرهم يواجهون مصيرا معلوما ،ترى
أنها مجبرة وليست مخيرة .أما كبارالرأسماليين والشركات
العاملية فهي تحترم ميثاقا ضمنيا يضم الرأسماليين
بالبلد فهم حريصون على أن تبقي أجور وظروف عمل
أجراءهم عند حدود القانون الظالم وتستعين بشركات
الوساطة لتخرق القانون بدعوى أنهم ليسوا عمالها
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هزت انتفاضة شعبية النظام الحاكم في السودان ،لم يتردد
األخيرفي استعمال العنف القاتل كما فعل طيلة عقود طويلة
من الديكتاتورية العسكرية السافرة أوخلف واجهة خادعة.
منذ اندالع االحتجاجات الشعبية بلغ عدد القتلى  40شخصا
أغلبهم نتيجة طلق ناري واعتقال  400متظاهر .ال خيارأمام
النظام املفلس غير طريق القمع الشديد على منوال من
سبقوه من عتاة الطغاة في منطقتنا.

حدة األزمة تدفع الشعب الي االحتجاج في
الشارع
خرجت احتجاجات شعبية في مدينة عطبرة في شمال
السودان ضد انعدام الدقيق املدعم وضد غالء سعر
الخبز ،امتدت االحتجاجات تباعا إلى واليات النيل األزرق
والواليات الشمالية والشرقية ووسط البلد لتصل في األخير
الى العاصمة الخرطوم.
عمت االحتجاجات  13والية من أصل  18والية في البلد،
وتجدرت مطالب املحتجين من التنديد بالغالء وتعمق الفقر
الجماهيري وشح السيولة للسحب البنكي لتنتقل إلى املطالبة
بإسقاطالبشيرونظامهالديكتاتوريالفاسد.
لعب الشباب املنحدرمن أوساط شعبية دور املفجروركيزة
التعبئة ،خصوصا في بداية النضال .ووشج صموده في وجه
القمعآخرينلاللتحاقباملسيراتالشعبية.
الجذور العميقة لالنتفاضة الشعبية بالسودان
السودان ليس بلدا فقيرا .تبلغ مساحة البلد حوالي مليون
و 865ألف كلم مربع يخترقه نهر النيل .إنه بلد املفارقات:
يتوفرعلى تنوع مناخي وأرا�ضي خصبة ووفرة املياه واملراعي،
لكنه ،يستورد املواد الغذائية من الخارج خصوصا القمح.
يملك ثروة مائية هائلة لكن ثلت سكانه فقط يستفيدون
من الكهرباء وتعاني املنشآت الصناعية من ضعف اإلنتاج
الكهربائي .يتوفر على ثروة هائلة من املواد األولية ،ويصل
عدد السكان حوالى  37مليون نسمة أغلبهم من الشباب
الذي سدت في وجهه كل السبل في ظل أزمة عميقة وشاملة .
يوجد السودان بين عشرة دول األكثرفسادا في العالم ،حيث
يتجاور الفقرالشديد واملنتشرشعبيا مع ثراء أقلية من أزالم
النظام الحاكم .وتوجه ثالث أرباع امليزانية التي تبلغ 13.4مليار
دوالرألجهزة الجيش واألمن والوزارات “السيادية” وال تتعدى
ميزانية التعليم والصحة والخدمات االجتماعية.%5
أدى انفصال جنوب السودان سنة  2011إلى فقدان خزينة
الدولة ما يقارب  %70من عائدات تصدير البترول املنتج
غالبه بالجنوب ،مما شكل سببا إضافيا لتفاقم األزمة
االقتصاديةالبنيويةللنظام.
والشك أن نظام العقوبات األمريكية املفروضة على السودان
بتهمة دعم اإلرهاب منذ عقدين ،ساهمت في مفاقمة أوجاع
البلد اقتصاديا خصوصا أن من يدفع فاتورة الحصار
اإلمبريالي ،كما أبانت تجربة الشعب العراقي ،هم فقراء البلد.
يظل النظام الحاكم سبب كل الشرور التي تفتك بالشعب
السوداني .أسقطت انتفاضة أبريل  1985نظام “جعفر
النميري” الديكتاتوري الذي تولى السلطة عبر انقالب
عسكري في العام  .1969على إثرهذه االنتفاضة تولى “عمر
البشير” السلطة منذ  ،1989وأعيد انتخابه في  2010وفي
.2015
حافظ نظام البشيرطيلة سنين حكمه الديكتاتوري على كل
كوارث أنظمة الفساد واالستبداد ،بل فاقمها بإذكاء حروب
أهلية ألسباب إقليمية وإثنية وخوض مواجهات ال تنتهي إال
لتبدأإلجبارالشعبالسودانيعلىتحملنظامهالديكتاتوري
كحصن في وجه تفكك الوطن السوداني .والحال أنه إلنقاذ
نظامه لن يتردد في تدميرالسودان برمته.
زلزال السيرورة الثورية لم ينته
شهد السودان في شتنبر  2013مظاهرات شعبية ضد رفع
الدعم عن الوقود خلفت  185قتيال حسب منظمة العفو
الدولية .كما عرفت جامعات الخرطوم احتجاجات طالبية
خالل السنتين املاضيتين أدت إلى قتل طالب وإغالق أبواب
الجامعة لتشتيت تركزالطالب وتفكيك نقاط التجمعات.
لكن االنتفاضة الحالية حدث تاريخي في نضال الشعب
السوداني فألول مرة تعم النضاالت الشعبية مدنا خارج
العاصمة ومناطق الشمال والشرق التي ينحدر منها أغلب
قادة أجهزة الدولة وينظرإليها كمناطق تستفيد من رعاية
نظامالبشير.
تستأنف انتفاضة الشعب السوداني الحالية السيرورة
الثورية التي انطلقت بمنطقتناوتمكنت الثورة املضادة من
إيقافها مؤقتا .تعود مفجرات االنتفاضة الحالية للجذور
االقتصاديةواالجتماعيةولطبيعةنظامالحكماالستبدادي.
وهيقواسممشتركةفيعموماملنطقةوتتظافرالخصوصيات
السياسية وعالقات القوى الطبقية والعالقة مع اإلمبريالية
وحجم املوارد املتاحة لكل نظام على حدة لتفسيرالتساوق

الدينامياتالنضالية.
ان استمرار السيرورة الثورية ال يعني استنساخا وال اتباعا
لنفس الخط وال االنتهاء بنفس املآالت بل هوموجه لتفسير
الطور الحالي للنضاالت الشعبية بمنطقتنا والستخالص ما
يتطلبه من مهام على القوى الثورية.

آفاق االنتفاضة السودانية
يدرك كادحو السودان أن تقرير مصيرهم السيا�سي وتلبية
مطالبهم االقتصادية واالجتماعية غير ممكنة دون سقوط
نظام الحكم القائم ،وللوصول لتلك الغاية ال بد من التغلب
على جملة قضايا على رأسها ما أثبتته ثورات بلدان أسبق.
يأتي على رأس هذه القضايا ضرورة بلورة مشروع البديل
الذييجرىالنضاللتحقيقهبمايقطعالطريقعلىاملعارضة
البرجوازية باختالف خلفياتها المتطاء النضال الشعبي .وما
يرجح هذا الخطر أنه خيار دائم تلجأ إليه األنظمة لخلط
األوراق عبر عقد مساومات سياسية تمنح بموجبها لهذه
املعارضة تنازالت شكلية ،تستعيدها بعد القضاء على الثورة
الشعبية.
وبالنظر لكون عمر البشير مطالب للمحكمة الدولية في
الجرائم ضد اإلنسانية بإقليم “دارفور” فبقائه في السلطة
بمثابة حماية لشخصه لن يتنازل عليه بإرادته مطلقا ..وإن
كانت التضحية بالرأس للحفاظ على مجمل النظام تكتيك
ممكن في حال استمراراتساع حجم النضال الشعبي ورقعته،
فإن كلفة إسقاطه ستكون مرتفعة جدا.
تخفيض الكلفة البشرية واملادية إلسقاطه رهين ب توسيع
النضال الشعبي وتجديره وانخراط قوى الطبقة العاملة
في القطاع العام والخاص في إضرابات عامة تصيب اآللة
االقتصادية وجهازالدولة في مقتل واقتحام األحياء الشعبية
بتشكيل لجان االضراب .سيمثل هذا خنقا للنظام وبناء
مليزان قوى عمالي وشعبي كسبيل لهزم نظام الديكتاتورية.
تفاجئ الثورات األنظمة بنفس القدر الذي تفاج به الثوار.
أصيبت أنظمة االستبداد بالهلع ،فتناست تناقضاتها
اإلقليمية وسارعت إلعالن دعم الديكتاتوري السوداني .ففي
وجه الثورة الشعبية ال تتردد أنظمة الرجعية في التعاضد
وتقديم الدعم واملساندة.
الثورة المضادة تتحرك.
أعلن أمير قطر دعمه للنظام السوداني وأمر بتخصيص
معونة مالية عاجلة له .كما أوفد النظام املصري وفدا
وزاريا يضم وزراء الخارجية واملخابرات والدفاع وأكد دعمه
الستقرارنظام الحكم ،رغم خالفاتهما التي بلغت درجة فرض
إجراءات عقابية وإطالق حمالت إعالمية عدائية سواء على
مسألة التباين حول سد “النهضة” األثيوبي أو حول منطقة
“حالييب” الحدودية واتهام السودان للنظام املصري بدعم
جماعات مسلحة معارضة… الخ؟
تناست اإلمبريالية مؤقتا حرصها املرائي على حقوق اإلنسان،
وغضتالنظرعنجرائمالنظامالسودانيفيحقاملتظاهرين.
أصابت الثورات الشعبية اإلمبريالية بالذعروباتت تنظرلكل
النضاالت الشعبية مصدرا ملوجات هجرة بشرية تتدفق على
حدودها فتوقفت على توظيف ورقة “حقوق االنسان” البتزاز
أنظمة الحكم باملنطقة بل أصبحت تتربص باملكتسبات
الديمقراطية ببلدانها بالذات ،خصوصا مع صعود اليمين
الفا�شي إلى البرملانات ورئاسته بعض الحكومات.
مهامنا
رغم ما تعرضت له السيرورة الثورية بمنطقتنا من إنهاك جراء
شراسة التحالف الرجعي الذي واجهته والذي بلغ درجة نادرة
من استعمال آخراختراعات القتل التقنية في قمع انتفاضة
شعبية (الصواريخ البالستية لقصف املدن اآلهلة بسوريا،
السالح الكيماوي ،صاوريخ مسيرة من البوارج…) ،ورغم
األهوال البشرية والحضارية التي خلفتها الثورة املضادة،
فإن منطقتنا أبعد ما تكون عن اغالق الباب الدي فتحته
السيرورةالثورية.
علينا دعم انتفاضة الشعب السوداني إعالميا وسياسيا
وتنظيم الوقفات التضامنية أمام ممثليتها الديبلوماسية
وفك الحصاراملضروب على املناضلين -ات والتشهيربالجرائم
التي يرتكبها النظام في حقهم ،يجب على أنصارالتغييرالثوري
بمنطقتنا فضح تواطؤ األنظمة الرجعية وكشف غاياتها
في دعم نظام “عمر البشير” بما هو استباق لهزم الثورة في
حدود السودان حتى التتحول إلى ملهم إلعادة اشعال الحريق
الثوري الذي يأمل كل الطغاة أن يتحول إلى صفحة من تاريخ
جرى دفنه.
النصر النتفاضة الشعب السوداني حتى اجتثات نظام
ديكتاتوريةاالستبدادوالفساد
ألجل تضامن أممي واسع مع شعب السودان الحر وتنديدا
بتدخل أنظمة الرجعية املضادة للثورة.
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مقابلة مع رشيد سيد يعقوب

رشيد سيد يعقوب صحافي ،مناضل سابق في الحزب الشيوعي السوداني .منفي في فرنسا منذ
العام  ،1992وعضونشيط في شبكات دعم االنتفاضة الشعبية الجارية في السودان.
هل بوسعك أن توجز لنا الوضع الراهن في
السودان؟
نظام البشير العسكري–اإلسالمي قائم بالبلد
منذ العام  ،1989أي زهاء  30سنة ،وهو يواجه
اليوم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه .فقد الجنيه
السوداني معظم قيمته في ظرف ستة أشهر .وارتفع
سعرالخبزمن جنيه واحد إلى ثالث .وثمة نقص عام في
البنزين ،والبلد مفصول عن العالم الخارجي.
وتوجد الحكومة السودانية على شفى اإلفالس تحاول
ضمان حلفاء إقليميين .وثمة شراكة اقتصادية مع
الصين .ويتمثل املعطى األسا�سي في أنه لم يعد هناك
مال ،والبلد مشرف على اإلفالس .الثروات موجودة
لكن استولت عليها طغمة مرتبطة بالنظام.
كيف يجب النظرإلى التعبئات الحالية؟
يواجه النظام مظاهرات غير مسبوقة .تغطي هذه
الحركة كل مدن البلد الكبرى باستثناء بعض
التجمعات .والفئات االجتماعية املشاركة في التعبئة
عريضة ،والطبقة الوسطى املفقرة حاضرة بقوة.
وتشارك النساء بشكل غفير .وتجدراإلشارة إلى طابع
املظاهرات السلمي .ويرد النظام باستعمال مفرط
للقوة.
ما هي أهداف املظاهرات؟
بدأت التعبئة ردا على اجراءات ترفع بقوة أسعار
املواد األساسية .ومنذ أول أسبوع ،كان جليا بدون
أدنى لبس أن األمر يتعلق بحركة ذات طابع سيا�سي،
مركزة على مطلب تغييرالنظام“ .الشعب يريد إسقاط
النظام” هوالشعاراملوحد .تجمع املهنيين السودانيين
الذي يضم نقابات رسمية موالية للنظام ،ومهنيين
سودانيين ،أطباء ومهندسين ،الخ… كانت هي
املجموعة املوحدة لهذه التعبئة .كما تجمعت األحزاب
السياسية املعارضة للنظام حول “بيان من أجل
الحرية والتغيير“ .املحاور واضحة ،إسقاط النظام
بوسائل سلمية ،وبوجه خاص تنظيم انتقال إلى نظام
ديمقراطي مع حرية التعبير ،وحرية التجمع ،و إنهاء
تركيزالثروات بين أيدي أقلية إسالمية–أوتوقراطية.
ما وسائل بلوغ هذه األهداف؟
أتاحت النداءات إلى التعبئة ،التي بادر إليها تجمع
املهنيين السودانيين ،تنظيم تعبئات جماهيرية
ومنتظمة في أماكن العمل ،وفي األحياء .كما جرت
مظاهرات ليلية عفوية ولها طابع جماهيري حقيقي.
وقد أقدم النظام على وقف فايسبوك وواتساب،
ومع ذلك يجري يوميا نشر أشرطة فيديو من قبل
املتظاهرين ،ما يتيح إطالع وسائل اإلعالم ُوشتات
السودانيين عبر العالم على ما يجري .وقد نظمت
تجمعات دعم لالنتفاضة الشعبية في عدد مهم
من البلدان ،لكن يلزم االعتراف بضعف التغطية
اإلعالمية والدعم الخارجي.
ترى جمعيات املهنيين أن إسقاط النظام يمر عبر
إضفاء طابع جماهيري على االنتفاضة ،و واعتماد
إستراتيجية عصيان مدني سلمي وهدف بلوغ تنظيم
إضراب عام .وليس ثمة دعم يمكن انتظاره من
النقابات الرسمية التي تتحكم بها السلطة ،فهي
تكتفي باملطالبة باحترام مشروعية النظام وانتظار
انتخابات العام .2020
وتوجد اليوم هذه البنيات خارج اللعبة .وما يشكل
صلب النقاش السيا�سي هوإسقاط النظام فورا.
ما موقف مختلف األحزاب السودانية؟
تشارك األحزاب املعارضة للنظام في االنتفاضة منذ
أيامها األولى ،دون أن تكون في القيادة .وقد تجمعت
في إطارجماعي ينسقه تجمع املهنيين السودانيين .ثمة
اليم ثالث كتل حزبية ذات استراتيجيات متباينة.
نداء السودان تجمع لعدد من املنظمات كانت
شاركت في مفاوضات سابقة مع الحكومة السودانية
بإشراف االتحاد األفريقي .يشارك في هذا التحالف
ُ
حزب األمة ،أي حزب الوزير األول السابق الصادق
املهدي ،املطاح به في  1989بانقالب البشير ،وحركة
تحرير جنوب السودان فرع الشمال بقيادة مالك

أغار ،وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي
وحركة العدالة واملساواة بقيادة جبريل إبراهيم
وكونفدرالية املجتمع املدني السوداني.
تحالف قوى اإلجماع الوطني تجمع محوره األسا�سي
رفض مبدأ التفاوض مع النظام .يوجد فيه الحزب
الشيوعي السوداني وأحزاب قومية عربية وناصرية.
وهوتجمع تقدمي.
الوحدويون تجمع حول الحزب االتحادي
الديمقراطي ،أحد أكبر األحزاب املؤسسية في
السودان .وتضاف إليه أحزاب هي ،من حيث
الجوهر ،انشقاقات سابقة عن هذا الحزب .يعمل
الوحدويون من اجل إطاحة النظام سلميا.
البد أيضا من كلمة عن الحركات املسلحة التي تقوم
بدور هام في مناطق النزاع .ثمة حركة تحريرالسودان
لعبد الواحد النور في دارفور ،وحركة تحرير شعب
السودان في منطقة مرتفعات النوبة .ترفض هذه
الحركات أيضا رفضا قاطعا التفاوض مع النظام،
وتعمل باستقالل عن التجمعات السياسية املشار
إليها أعاله.
إبان أولى أيام االنتفاضة ،جرى إحراق مقرات حزب
املؤتمر الوطني للبشير .فاتهم النظام حركة تحرير
السودان بأنه يقود وبتواطؤمع املخابرات اإلسرائيلية.
ومن حسن الحظ أن هذه الدعاية لم تجد صدى.
كان رد املتظاهرين رفض االنجرار إلى تقسيم
صفوفهم ،كان شعارالجميع :كلنا دارفوريون.
هل بوسعك أن تصف لنا إستراتيجية النظام؟
ثمة ثالثة محاور أساسية.
أوال قول إن املظاهرات من فعل أجانب ،وإن األحزاب
والجمعيات املهنية تعمل بأوامر السفارات األجنبية،
واملقصود أساسا القوى الغربية.
ثم قول إن املظاهرات قد تقود البلد إلى الفو�ضى،
مثل سوريا و اليمن .ويفتخر النظام الحالي بتأمين
االستقرار.
وأخيرا يلعب النظام بخطاب عنصري .يجرؤ البشير
على قول”:إذا سقط النظام سيسيطر الدارفوريون
على البلد“ .واملقصود السكان الزنوج في السودان.
وستكون الثقافة العربية واإلسالمية في خطر .ثمة
مكون عنصري وعرقي قوي في هذا الخطاب .ومن
حسن الحظ أن هذا النوع من األقوال ال يفلح في
التقسيم وتفكيك التعبئة .هذا النمط من الدعاية
لم يعد يؤتي أكله.
يجب قول كلمة عن دور الجيش .في كل انتفاضة
شعبية كبيرة في تاريخ السودان ،في  1964و في
 ،1985قام الجيش بدور هام في االنتقال .اليوم
خضع الجيش إلعادة بناء كاملة من قبل النظام،
يتعلق األمر بجيش إيديولوجي وخاضع لتكييف
إيديولوجي .عناصر الجنجويد السابقة املنضمة إلى
النظام ،واملسؤولة عن إبادة دارفور ،جرى دمجها
في القوات املسلحة في العام  2017تحت اسم قوات
الدعم السريع .ويعتبرالجيش غيرمستقل ،مكون من
بعض املجموعات العرقية بشمال السودان .العنصر
املحدد هو أنه لم يعد بوسع الجيش أن يقوم كما في
السابق بدور انتقال هادئ داخل النظام.
ما قولك عن التعبئات الراهنة دعما لتعبئة شعب
السودان؟
نظم السودانيون باملنفى تعبئات قوية ،السيما
في فرنسا .وكان ثمة مواقف من املجتمع املدني.
مع األسف جرى هذا لحد اآلن في عزلة نسبية عن
املعنيين األوائل.
وفيما يتعلق بالقنصليات الغربية ،كانت املواقف
متحفظة إلى حد ما .أدانت العنف ضد املتظاهرين،
ولكنها لم تتخذ مواقف حازمة ضد النظام.
ختاما أقول إن على سودانيي الخارج الذهاب للقاء
املنظمات الديمقراطية واألحزاب السياسية ،بقصد
توسيع الدعم،والعمل إلسقاط النظام واالستعداد
ملا بعده.
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