إدوي بلينيل  :هذا رأيي في اإلسالم والتطرف والديمقراطية والحكام
تيلكيل عربي -العدد  - 11من  5إلى  11يوليوز 2019

مدير النشر  :المختار عماري

ar.telquel.ma/

قانون اإلضراب..

االفتتاحية

تقبل الحكومة والنقابات عىل اختبار قوة جديد،
ستكون ساحته هذه املرة القانون التنظيمي لحق
اإلرضاب ،الذي وعدت جميع الدساتري التي عرفتها
اململكة منذ بإخراجه إىل حيز الوجود ،دون أن
يرتجم ذلك عىل أرض الواقع.
وقد عمد رئيس الحكومة السابق ،عبد اإلله
بنكريان ،بعدما ملس من النقابات ضعفا بسبب
تفرق كلمتها عند التصويت عىل قانون إصالح نظام
تقاعد املوظفني العموميني ،إىل بلورة مرشوع قانون
تنظيمي لإلرضاب وإيداعه بالربملان ،دون العودة
إىل النقابات من أجل الوصول إىل توافق معها حول
كيفيات تنظيم ذلك الحق.
وعندما دعا وزير الشغل واإلدماج املهني ،النقابات
إىل التشاور حول مرشوع القانون ،بدا أن املواقف
متباعدة ،بني حكومة تريد التشاور وبني نقابات تلح
عىل مفاوضات حقيقية حول ذلك املرشوع.
ال يخفي عارفون بأرسار الحوار االجتامعي ،أن
حرص الحكومة عىل التشاور يراد منه التحكم يف
عامل الوقت ،خاصة أن االتحاد العام ملقاوالت
املغرب يضغط من أجل إخراج القانون يف العام
املقبل ،بينام أن االستعاضة عن التشاور باملفاوضات
سيجعل الحوار يستغرق وقتا طويال كام بالنسبة
ملدونة الشغل ،وذلك يخدم مصالح النقابات.
وإذا كانت الحكومة متتنع عن سحب مرشوع
القانون من الربملان ،فإن مالحظات النقابات ،تؤكد
عىل رضورة العودة به إىل طاولة املفاوضات،
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خاصة أنها ترى أن املقتضيات التي تضمنها مرشوع
بنكريان ،مقيدة لحرية مامرسة حق اإلرضاب ،بل
إنها تعتقد أن يصبح مجرما يف بعض األحيان ،ما
يجعله ترشيعا يخدم أصحاب الرشكات فقط.
وقد دأبت النقابات يف األعوام االخرية ،عل التشديد
عىل أن األسباب التي تدفع إىل مامرسة حق
اإلرضاب ليست لها عالقة يف املغرب بالجوانب
املادية ،بل ترتبط بعدم احرتام الترشيع االجتامعي،
كأن ال يرصح أرباب العمل بالعامل لدى الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي.

عمد رئيس الحكومة السابق ،بعدما
لمس من النقابات ضعفا ،إلى بلورة
مشروع قانون تنظيمي لإلضراب وإيداعه
البرلمان ،دون الرجوع إليها..
مازال املوضوع مل يتجاوز مرحلة جس النبض بني
الحكومة والنقابات ،والتطورات الالحقة تبقى رهينة
مبوازين القوى بني الطرفني والظرفية االجتامعية
والسياسية عىل بعد أشهر من االنتخابات الجامعية،
غري أن مصري االتفاق قد يحسم عرب مقاربة جديدة،
كام حدث يف الحوار االجتامعي األخري ،عندما تولت
الداخلية الوصول إىل اتفاق مع النقابات ،بينام
اكتفى رئيس الحكومة بحضور حفل التوقيعn .

مجتمع

نهاية أزمة متفوقي درعة تافياللت..

كشف مصدر مطلع من مؤسسة درعة تافياللت للخرباء والباحثني ،أن املؤسسة
استطاعت تجاوز منعها من إقامة نشاط يتعلق بإعداد التالميذ املنحدرين من
جهة درعة تافياللت الحاصلني عىل نقط عالية يف امتحانات البكالوريا من أجل
اجتياز مباريات الولوج للمعاهد العليا.
الشرقي الحرش

وأوضح املصدر ،أن املؤسسة تجاوزت
املشكل الذي ظل يؤرقها منذ يوم االثنني
املايض ،بعدما فوجئت بالرتاجع عن وضع
مؤسسة تعليمية بالرباط رهن إشارتها.
وبحسب املعطيات ،التي توفرت لـ"تيل كيل
عريب" فإن املؤسسة ستقيم نشاطها يف منتزه
سياحي خاص ببوزنيقة ابتداء من الخميس
 4يوليوز الجاري.

أصل الحكاية

بدأت فصول القضية ،حينام تناقل عدد
من رواد مواقع التواصل االجتامعي خرب
قيام والية جهة درعة تافياللت بتوقيف 12
حافلة للنقل املدريس ،كانت تقل أزيد من
 200تلميذة وتلميذ من متفوقي الجهة
الحاصلني عىل شهادة البكالوريا نحو مدينة
الرباط من أجل االستفادة من برنامج مكثف
الجتياز امتحانات املعاهد العليا ترشف عليه
مؤسسة درعة تافياللت للخرباء والباحثني
التي تجمعها اتفاقية رشاكة مع مجلس
الجهة ،الذي يرتأسه الحبيب الشوباين،
القيادي يف حزب العدالة والتنمية.
وبحسب مصطفى الرايف ،مهندس ،وأمني
املال ملؤسسة درعة تافياللت ،فإن املؤسسة
التي تضم أكرث من ألفي خبري وباحث ،من
داخل املغرب وخارجه ،قررت هذه السنة
تنظيم النسخة الثانية من برنامج املرافقة
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السلطات قامت
بمنع حافالت النقل
المدرسي التي تقل
التالميذ من مواصلة
طريقها نحو الرباط.

الرتبوية لفائدة الطلبة التالميذ املتفوقني من
جهة درعة تافياللت .وألجل هذا الغرض
قامت املؤسسة بفتح باب التسجيل يف وجه
التلميذات والتالميذ املتميزين من أبناء الجهة
من أجل املشاركة يف برنامج املواكبة الرتبوية،
مشريا إىل أن املؤسسة اشرتطت عىل املشاركني
يف الربنامج الحصول عىل نقط عالية ،فضال
عن أداء آبائهم أو أمهاتهم ملبلغ مايل قدره 3
آالف درهم مقابل تكلف املؤسسة باملواكبة

النفسية والتنشيط الرتبوي والنقل من مراكز
أقاليم الجهة إىل مركز التكوين ،ومن املركز إىل
مختلف مراكز املباريات الوطنية ،فضال عن
التغذية والتأمني طيلة مدة التكوين.
وبحسب الرايف ،فإن مؤسسة درعة تافياللت
أعفت حوايل  35تلميذا وتلميذة من أداء
مصاريف التكوين ،نظرا ألن الوضعية
االجتامعية ألولياء أمورهم ال تسمح بذلك.

بداية األزمة

يؤكد مصطفى الرايف ،أن كل اإلجراءات
التنظيمية تم اتخادها من أجل إنجاح تنظيم
النسخة الثانية من برنامج املواكبة الرتبوية
ألبناء الجهة ،خاصة بعد النجاح الكبري الذي
عرفته الدورة األوىل ،التي تم تنظيمها العام
املايض مبراكش ،والتي استفاد منها 70
تلميذا وتلميذة ،مشريا يف هذا الصدد ،إىل
أن املؤسسة قامت بالتواصل مع جهة درعة
تافياللت التي قررت وضع حافالت النقل
املدريس رهن إشارتها من أجل نقل تالميذ
الجهة إىل الرباط ،كام تم التواصل مع وزارة
الرتبية الوطنية التي وافقت عىل وضع ثانوية
الليمون رهن إشارتهم.
ويشري الرايف إىل أن برنامج الدورة كان يفرتض
أن ينطلق يوم االثنني فاتح يوليوز ،إال أن

مجتمع

السلطات قامت مبنع حافالت النقل املدريس
التي تقل التالميذ من مواصلة طريقها نحو
الرباط ،معللة قرارها بعدم توفرها عىل
تراخيص الذهاب إىل الرباط ،مضيفا أن
السلطات مل تطلب منهم العام املايض اإلدالء
بأي تراخيص ،رغم استغاللهم لحافالت النقل
املدريس .وإذا كان منع حافالت النقل املدريس
من التوجه نحو الرباط لعدم توفرها عىل
ترخيص من السلطات قد يكون متفهام،
بحسب الرايف ،فإن غري املفهوم هو أن يتم
منع التلميذات والتالميذ من السفر ،بعد ذلك،
عىل منت حافالت النقل العمومي وسيارات
األجرة كمواطنني عاديني.
وأشار الرايف ،إىل أن السلطات قامت مبنع
التالميذ من السفر عرب حافالت النقل
العمومي وسيارات األجرة يف البداية ،قبل أن
يتم السامح لهم بالسفر.

عراقيل الرباط

بعد وصول تالميذ جهة درعة تافياللت إىل
مدينة الرباط ،وتوجههم رفقة عدد من
املؤطرين إىل ثانوية الليمون ،التي كان يفرتض
أن يقيموا فيها طيلة أيام التكوين فوجئوا
بإغالق أبوابها يف وجوههم .وبحسب الرايف،
فإن إغالق مؤسسة الليمون ألبوابها يف وجه
التالميذ مل يكن منتظرا ،إذ أن الوزارة وافقت
شفهيا عىل احتضانها لهذا الربنامج ،كام قام
"مسؤول الجمعية" بتفقدها من أجل التأكد
من جاهزيتها الستقبال التالميذ القادمني من
كل أنحاء جهة درعة تافياللت.
وقد دفع منع التالميذ من اإلقامة يف مؤسسة
الليمون مسؤويل مؤسسة درعة تافياللت
إىل البحث عن مكان خاص من أجل توفري
املبيت للمشاركني ،حيث تم اللجوء إىل إقامة
"بيت املعرفة" ،وهي إقامة موجودة يف
مدينة العرفان من أجل توفري املبيت للتالميذ.
ويكشف مصطفى الرايف ،أن إدارة "بيت
املعرفة" وافقت عىل توفري املبيت لـ220
تلميذا مقابل مبلغ مايل يتم دفعه عن طريق
شيك ،إال أن اإلدارة تراجعت عن وعدها،
ورفضت استقبال الفوج الثاين من التالميذ،
حيث اكتفت باستقبال  50تلميذا فقط ،فيام
تكفلت والية الرباط بتوزيع باقي التالميذ عىل
فنادق املدينة .من جهة أخرى ،نقل "تيل كيل
عريب" هذه املعطيات إىل سعيد أمزازي ،وزير
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فوجئ بعض التالميذ
بإغالق أبواب ثانوية
الليمون في وجههم.

الرتبية الوطنية إال أنه نفى علمه باملوضوع
أساسا ،فيام تحدثت مصادر أخرى عن تدخل
رئيس الحكومة شخصيا من أجل ايجاد مكان
إليواء التالميذ.

احتضانها لنشاط الجمعية ،رغم أن الجامعة
وافقت عىل تأطري  30تلميذا من الرباط
بطلب من األكادميية  .وتابع "طلبنا منهم
متكيننا من مؤسسة تعليمية أخرى ،لكنهم
أخربونا بتعذر ذلك دون توضيح األسباب".

إذا كانت مؤسسة درعة تافياللت للخرباء
والباحثني مل تحصل عىل ترخيص كتايب لتنظيم
نشاطها يف مؤسسة الليمون ،واكتفت وزارة
الرتبية الوطنية مبنحها موافقة شفوية ،بحسب
مصطفى الرايف ،فإن األمر يختلف متاما بالنسبة
ملؤسسة القائد اآلخر للتميز ،التي تتخذ من
قلعة مكونة مقرا لها.
وبحسب لحسن آيت موح ،رئيس مؤسسة
القائد اآلخر للتميز ،فإن هذه األخرية دأبت
عىل تأطري التالميذ املقبلني عىل اجتياز
امتحانات املعاهد العليا منذ  6سنوات ،ومل
يسبق أن ووجهت بأية عراقيل.
ويشري آيت موح أن الجمعية حددت
مساهمة التالميذ هذه السنة يف مبلغ مايل
قدره  2500درهام مقابل التكفل بكل ما
يلزم بخصوص التأطري واملواكبة ،وتوفري النقل
للمدن التي تحتضن املباريات.
ويؤكد لحسن آيت موح أن الجمعية حرصت
هذه السنة عدد املستفيدين من التكوين يف
 270من التالميذ املتفوقني ،وحصلت عىل
ترخيص مكتوب من أجل إقامة نشاطها يف
مؤسسة عمر الخيام بالرباط ،قبل أن يتم
إخبارهم بيوم واحد قبل قدومهم إىل الرباط
بعدم إمكانية استغالل املؤسسة املذكورة.
وأضاف آيت موح أن مسؤويل وزارة الرتبية
الوطنية أخربوهم أن مؤسسة عمر الخيام
تعرف بعض األشغال ،مام يتعذر معه

تهمة "العدالة والتنمية" حقيقة
أم وهم؟

ترخيص مكتوب ثم منع

منذ تأسيس مؤسسة درعة تافياللت للخرباء
والباحثني سنة  2016بأرفود مل تسلم من
اتهامها بالتبعية لحزب العدالة والتنمية ،خاصة
بعدما سارع الحبيب الشوباين ،رئيس مجلس
جهة درعة تافياللت والقيادي يف حزب
العدالة والتنمية إىل احتضانها ومنحها الدعم
الالزم .ردا عىل هذا االتهام ،اعترب مصطفى
الرايف ،وهو فضال عن مهامه داخل الجمعية،
عضو باملجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية،
أن املؤسسة غايتها بحثية وال تتبع ألي تيار
سيايس ،كام أن رئيسها ال ينتمي ألي حزب.
ومن خالل االطالع عىل أسامء أعضاء املكتب
املسري للمؤسسة يتضح أنه يضم إىل جانب
مصطفى الرايف ،عضو املجلس الوطني للحركة
الشعبية والشيخ ماء العينني لغضف محمد،
وهو أحد املنتمني لحزب االستقالل ،أما
باقي األعضاء فهم مجموعة من الخرباء غري
املعروفني عىل الساحة السياسية.
من جهة أخرى ،أوضح عبد الله صغريي ،نائب
رئيس جهة درعة تافياللت يف اتصال مع "تيل
كيل عريب" أن املؤسسة ال عالقة لها بحزب
العدالة والتنمية ،مشريا إىل أن مكتبها املسري
ال يضم أي عضو من أعضاء العدالة والتنمية،
كام أن أغلب أعضائها تعرف عليهم خالل
انعقاد مؤمترها بأرفود سنة n .2016

سياسة

تقرير بنيوب :

قدم شوقي بنيوب،
املندوب الوزاري لحقوق
اإلنسان ،الخميس  4يوليوز
الجاري ،تقريرا حول
"أحداث الحسيمة وحامية
حقوق اإلنسان".
الشرقي الحرش

ويخلص التقرير إىل أن معتقيل الريف
متتعوا بضامنات املحاكمة العادلة ،حيث
مل تخرج التدابري القضائية ،بخصوص نطاق
املتابعة عن ضامنات املحاكمة العادلة،
كام ترصفت النيابة العامة مبناسبة تكييف
األفعال املحالة عليها بطريقة مالت إىل
دائرة الجنح أكرث من دائرة الجنايات ،وإىل
متتيع عديد املتابعني بالرساح املؤقت ،كام
تفادت إىل أبعد الحدود ،متابعة األحداث
الجانحني.
التقرير ،اعترب أن هيأة الحكم املنعقدة
عىل صعيد املحكمة االبتدائية بالدارالبيضاء
وفرت ضامنات املحاكمة العادلة ،مشريا إىل
أن املوضوعية املهنية والتقاليد العريقة يف
مالحظة املحاكامت ،تقتيض الوقوف عند
األجوبة التي تقدمها األحكام والقرارات،
للدفوع والطلبات ،وامللتمسات والطعون
املقدمةبشأنها.
ويذهب التقرير إىل أن العديد من
املؤاخذات مل تكلف نفسها عناء االطالع
عىل الحكم االبتدايئ ،وتصدت له بالنقد
دون االطالع عىل أجوبته ،وهذا أمر غري
متعارف عليه بني الحقوقيني والقانونيني يف
هذا املجال.
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شوقي بنيوب
المندوب الوزاري
لحقوق اإلنسان.

ويضيف التقرير أن معظم املؤاخذات
واالنتقادات التي وجهت للحكم االبتدايئ
يف حق املعتقلني سكتت عن األسلوب الذي
نهجه املتابعون يف امللف ،حيث أمنت لهم
املحكمة حقهم الكامل يف التعبري عن إرادتهم
الحرة ،وعن أفكارهم وتصوراتهم واعرتافاتهم،
وهو ما قاموا به دون أن تقاطعهم هيأة
الحكم ،وتولوا ذلك بالعبارات والخطب
والصيغ التي اختاروها ،بل نقل بعضهم أجواء
التوتر التي عرفتها الحسيمة بكل ثقلها إىل
أجواء املحكمة.
كام اعترب التقرير أن مقاطعة املتابعني
للجلسات مل تقدم بشأنها أجوبة معللة.
وبخصوص املؤاخذات التي قدمت بشأن
تعرض املعتقلني للتعذيب ،اعترب التقرير أن
هذه املؤاخذات قدمت دون الرجوع إىل
األجوبة الدقيقة التي عالجت بها املحكمة ما

عرض عليها ،قبل أن يخلص إىل أن املؤاخذات
ال متلك ما يكفي من العنارص للتفاعل معها،
فضال عن التعميم عند التعرض إىل املوضوع.
ويذهب التقرير إىل أن االنصاف يقتيض
استحضار موقف الدولة القانوين ،عندما
انتصبت كطرف مدين ،وهي ملزمة بحامية
املوظفني ،لكنها مل تترصف مبنطق الخصومة
مع املتهمني ،ومل تطالب بأي عقوبة ضدهم
رغم إرضام النار بإقامة خاصة كانت تأوي
عنارص أمنية ،مام خلف  84جريحا ،منهم
من أصيب برضبات عنيفة.
وأوىص التقرير بتتبع أوضاع املحكومني
كسجناء ،يف انتظار استعادتهم لحريتهم،
ومواكبة عائالتهم ،والعمل عىل إدماج ممن
صدر يف حقهم العفو أو ممن قضوا املدد
املحكومون بها ،معتربا ذلك واجبا أخالقيا،
وتفرضه القيم اإلنسانيةn .

سياسة

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان
ترد على تقرير بنيوب:

قالت الجمعية املغربية
لحقوق االنسان "إن غالبية
املحاكامت التي شهدها
إقليام الحسيمة وجرادة،
أظهرت من جديد أن األجهزة
األمنية للدولة مل تقطع بتاتا
مع مامرسات املايض".
الشرقي الحرش

ففي الوقت الذي دافع شوقي بنيوب،
املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان عن
املقاربة التي نهجتها قوات األمن يف التعامل
مع احتجاجات الحسيمة ،وعدم صحة
ادعاءات التعذيب ،شددت الجمعية يف
ندوة صحفية عقدتها ،الجمعة  5يوليوز
الجاري ،لتقديم تقريرها السنوي حول
حقوق االنسان برسم سنة  2018أن
"املتابعني تعرضوا للتعنيف ،وسوء املعاملة
واملامرسة املهينة ،سواء لحظة توقيفهم،
أو مبراكز االحتجاز التي مروا منها ،مبا فيها
السجون ،ومل ميتعوا بكافة حقوقهم التي
يكفلها لهم القانون ،مام نتج عنه محارض تم
التوقيع عىل أغلبها تحت اإلكراه والتهديد
والتعذيب".
وسجلت الجمعية "استمرار مامرسة
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة،
سواء يف مخافر البوليس والدرك والقوات
املساعدة ومراكز القوات العمومية عموما ،أو
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يف السجون ومختلف مراكز االحتجاز" .كام
سجل التقرير "استمرار سياسة اإلفالت من
العقاب يف موضوع مامرسة التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة" ،مشريا إىل التقرير
الذي أعده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
بخصوص تعرض معتقيل حراك الريف
للتعذيب ،والذي أقر "بتعرضهم للتعذيب".
من جهته ،اعترب عزيز غايل أن "تقرير شوقي
بنيوب كتب مبنظار الداخلية وليس مبنظار
حقوقي" ،مضيفا أن التقرير مل يأيت بجديد.
وأضاف "كنا ننتظر أن يقدم التقرير جوابا
عن سبب وفاة عامد العتايب ،وأن يقدم

شددت الجمعية على
أن المتابعين في
ملف الريف تعرضوا
للتعنيف.

جوابا عىل سبب إخضاع عرشات املعتقلني
الختبار الحمض النووي ،لكنه مل يقدم شيئا"،
كام مل يقدم شيئا بشأن ترسيب صور خاصة
للمعتقلني.
وكان شوقي بنيوب ،املندوب الوزاري
لحقوق اإلنسان قد اعترب ان املؤاخذات
املثارة بشأن التعذيب قدمت دون الرجوع
إىل األجوبة الدقيقة التي عالجت بها
املحكمة ما عرض عليها ،قبل أن يخلص إىل
أن املؤاخذات ال متلك ما يكفي من العنارص
للتفاعل معها ،فضال عن التعميم عند
التعرض إىل املوضوعn .

الملف

قانون اإلضراب..

ملف حارق ورثه رئيس الحكومة ،سعد الدين العثامين ،عن سلفه عبد اإلله بنكريان .ملف مل تقدم أية حكومة
مغربية عىل توضيح الرؤية حوله منذ أول دستور عرفته اململكة .إنه القانون التنظيمي لحق اإلرضاب .جميع
الدساتري كفلته منذ الستينيات من القرن املايض ،لكنه مل ينظم.

الشرقي الحرش  /المصطفى أزوكاح
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الملف

إرث ثقيل

يوحده عبد اإلله بنكريان ،مدفوعا مبا كان
يراه إنجازا يف إصالح نظام معاشات التقاعد،
الذي يدبره الصندوق املغريب للتقاعد ،عمد،
ضدا عىل اعرتاضات النقابات ،إىل بلورة
ووضع مرشوع قانون حول تنظيم الحق يف
اإلرضاب بالربملان.
ذلك سلوك أغضب املركزيات النقابية،
التي رأت يف عدم إطالق مفاوضات حول
مرشوع قانون ينظم الحق يف اإلرضاب ،يف
إطار الحوار االجتامعي ،خرقا ملقتضيات
الحوار االجتامعي الثاليث ،الذي يجمع
الحكومة والنقابات ورجال األعامل ،غري أن
ذلك املرشوع ظل "مجمدا" يف املؤسسة
الترشيعية ،إىل أن تم التنصيص يف اتفاق
الحوار االجتامعي ،الذي أبرم مؤخرا بني
الحكومة واالتحاد العام ملقاوالت املغرب
وثالث نقابات ،باستثناء الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل ،عىل التشاور حول
القواننياالجتامعية..
مناسبة اغتنمها صالح الدين مزوار ،رئيس
االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،يف يونيو
املايض ،مبناسبة مرور عام عىل ترؤسه لتلك
املنظمة التي تدافع عن مصالح رجال
األعامل ،ليطالب برضورة إخراج القانون
التنظيمي لإلرضاب يف العام املقبل ،علام
أن منظمة الباطرونا مل تكف يف السنوات
األخرية ،عن الضغط من أجل الحصول
عىل ذلك القانون .وزير الشغل واإلدماج
املهني ،محمد يتيم ،دعا املركزيات األربع
األكرث متثيال ،يومي االثنني والثالثاء ،من
أجل التشاور حول مرشوع قانون اإلرضاب،
حيث أبدت املركزيات تحفظاتها عىل ذلك
املرشوع ،بل إن منها من اعترب أن التشاور
ينايف مقتضيات الحوار االجتامعي ،الذي
يقتيض التفاوض.

ماذا يقول مشروع القانون؟

يتكون مرشوع القانون من  59مادة ،وينص
منذ البداية عىل أنه ال ميكن اللجوء إىل
اإلرضاب ،إال بعد فشل املفاوضات الداخلية،
وال ميكن "اللجوء إىل مامرسة حق اإلرضاب،
إال بعد انرصام أجل  30يوميا من تاريخ
توصل املشغل بامللف املطلبي" ،مشددا
عىل أنه يتوجب القيام خالل ذلك األجل
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العثماني ورث ملفا
حارقا عن سلفه عبد
اإلله بنكيران.

مبفاوضات قصد البحث عن حلول ،ويؤكد
عىل بطالن كل رشط تعاقدي أو التزام يقيض
بتنازل األجري عن مامرسة حق اإلرضاب،
غري أنه "يجوز التنصيص يف اتفاقيات الشغل
الجامعية عىل تعليق مامرسة حق اإلرضاب
خالل مدة محددة" ،ومينع عىل املشغلني
وعىل املنظامت النقابية لألجراء عرقلة
مامرسة حق اإلرضاب بواسطة االعتداء أو
االنتقام أو اإلغراء أو أي وسيلة أخرى.
ويحظر املرشوع عىل املشغل ،خالل مدة
رسيان اإلرضاب االستعانة بأجراء آخرين ،ال
تربطهم أي عالقة شغل قبل تاريخ تبليغه
قرار اإلرضاب ،غري أنه يجوز للمشغل ،يف
حال رفض األجراء املكلفني بتوفري حد أدىن
من الخدمة وأداء املهام املسندة لهم يف
املرافق الحيوية ،إحالل أجراء آخرين محل
األجراء املكلفني بتوفري حد أدىن من الخدمة،
وذلك خالل مدة رسيان اإلرضاب ،يف الوقت
نفسه ،يؤكد محررو املرشوع عىل أنه "يف
حالة تأثري مامرسة حق اإلرضاب عىل تزويد
السوق باملواد والخدمات األساسية الالزمة،
لحامية حياة املواطنني وصحتهم وسالمتهم
يتعني عىل املشغل أو من ينوب عنه
االستعانة فورا بأجراء آخرين لتأمني استمرار

املقاولة يف تقديم خدماتها خالل مدة
رسيان اإلرضاب .ويف حالة تعذر ذلك ،أمكن
للسلطات املحلية املختصة اتخاذ التدابري
الالزمة لضامن استمرار املقاولة يف تقديم
خدماتها عىل مسؤولية املشغل".
ومينع مرشوع القانون اتخاذ أي إجراء
متييزي يف حق األجراء بسبب مامرستهم
حق اإلرضاب ،كام يحظر منع أجري غري
مرضب أو املشغل من ولوج أماكن العمل
أو من القيام مبزاولة نشاطه املهني ،و"يعترب
األجراء املشاركون يف اإلرضاب يف حالة
توقف عن العمل خالل مدة اإلرضاب ،ويف
هذه الحالة ال ميكنهم االستفادة من األجر
عن املدة املذكورة".
يتخذ قرار اإلرضاب من قبل الجمع العام
لألجراء بأغلبية ثالثة أرباع أجراء املؤسسة
أو املقاولة ،وأن يكون معلال مع تحديد مدة
اإلرضاب ،ويشعر به املشغل قبل خمسة
عرشة يوما ،غري أن تلك املدة تخفض إىل 5
أيام ،إذا كان سبب اإلرضاب عائدا إىل عدم
أداء أجور العاملني.
ميكن للمشغل يف حالة مامرسة اإلرضاب
خالفا ألحكام القانون التنظيمي ،أن يطالب
الجهة الداعية لإلرضاب واألجراء املرضبني

الملف

بالتعويض عن الخسائر واألرضار التي
لحقت باملقاولة ،وميكن لقايض املستعجالت
باملحكمة املختصة ،بعد طلب يعرب
عنه رئيس الحكومة أو السلطة املكلفة
بالداخلية ،األمر بتعليق اإلرضاب يف حالة ما
إذا كانت مامرسته ستؤدي إىل تهديد النظام
العام أو وقف تقديم الخدمات األساسية يف
حدودها الدنيا.
وعندما يتعلق اإلرضاب بالقطاع العام،
يعني ،مرشوع القانون ،الفئات املهنية
املمنوع عليها مامرسة حق اإلرضاب،
ويحدد تلك التي يفرتض فيها توفري حد أدىن
من الخدمة ،حيث يجري تحديد مقدار
تلك الخدمة واألجراء املكلفني بها ،وميكن
استصدار أمر قضايئ عند عدم التوصل إىل
اتفاق حول ذلك.
ويعترب كل مرضب متغيبا عن العمل،
وتطبق يف حقه العقوبات التأديبية ،ويغرم
كل مشغل أو منظمة نقابية ما بني 20
و 50ألف درهم ،بسبب عرقلة مامرسة
األجراء حقهم يف اإلرضاب ،و يعاقب بغرامة
ترتاوح بني  5و 10آالف درهم كل أجري
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المركزيات النقابية
أبدت تحفظها
على مشروع قانون
اإلضراب.

رفض القيام بالخدمات األساسية أو رفض
توفري الحد األدىن من الخدمة ..وترتتب
غرامات عن مامرسة حق اإلرضاب بطريقة
مخالفة للقانون دون أن تسقط تلك
الغرامات العقوبات الجنائية.

تكبيلي ..فلسفة "فاسدة"

عندما حرضت النقابات األربع كل واحدة
عىل حدة اللقاء الذي دعا إليه وزير الشغل،
يف مستهل األسبوع الجاري ،سعت بعضها
إىل توضيح موقفها من مرشوع القانون،
وحرصت عىل التذكري بأن ذلك النص وضع
دون العودة إليها .فميلودي موخاريق األمني
العام لالتحاد املغريب للشغل ،يؤكد يف اتصال
مع "تيل كيل عريب" ،بأن ممثيل مركزيته،
لفتوا االنتباه إىل أن املرشوع وضع من قبل
حكومة عبد اإلله بنكريان دون الرجوع إىل
املركزيات النقابية ،بل إنها مل تشعر بذلك،
كام يقول.
هذا ما يدفع الكونفدرالية الدميقراطية
للشغل ،كام يقول محمد العلمي الهوير،
نائب كاتبها العام ،يف ترصيح لـ"تيل كيل

عريب" إىل التشديد عىل رضورة سحب
املرشوع من الربملان ،وإعادته إىل طاولة
الحوار واملفاوضات وليس التشاور كام
تريد الحكومة .ذات الرأي يعرب عنه يوسف
عالكوش ،القيادي باالتحاد العام للشغالني
باملغرب ،الذي ينتقد عدم سحب الحكومة
لذلك املرشوع من الربملان.
يذهب الهوير إىل أن الوزير يتيم عرب عن
عدم إمكانية سحب مرشوع القانون من
الربملان ،مشريا إىل أن تقديرات الحكومة
تستند عىل قدرتها عىل مترير املرشوع،
مادامت تتوفر عىل أغلبية ميكنها أن تسند
مسعاها ذاك ،مشددا عىل أن مثل هذا
املنطق "مستفز" ،ألنه يرضب يف العمق
مبدأ املفاوضات والحوار الذي يفرتض أن
يسبق بلورة مثل تلك القوانني.
عندما تجاوزت النقابات املالحظات ذات
الصلة بطريقة بلورة املرشوع ،وتناولت
مضامني القانون ،بدا أن أنها مجمعة عىل
أنه "تراجعي" يف نظر االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،و"تكبييل" للحق يف اإلرضاب،
حسب االتحاد الوطني للشغل واالتحاد

الملف

العام للشغالني باملغرب ،ومنافيا للحقوق
التي كفلها الدستور ،حسب الكونفدرالية
الدميقراطيةللشغل.
ويذهب موخاريق إىل أنه يصعب إدخال
تعديالت عىل مرشوع القانون الذي بلورته
الحكومة ،ألن فلسفته "فاسدة" ،مادام
ينطلق من رؤية ترنو إىل تجريم مامرسة
حق دستوري ،مشددا عىل أن االتحاد الذي
يرأسه طالب بإعادة صياغة املرشوع من
قبل الحكومة والنقابات وممثيل رجال
األعامل .وأكد عزيز الطايش ،القيادي
باالتحاد الوطني للشغل باملغرب ،عىل
أن املركزية التي ميثلها ،تلح عىل رضورة
حذف العديد من املواد يف مرشوع القانون،
مشريا إىل أن النقابة التابعة لحزب العدالة
والتنمية ،ستقدم مذكرة تفصيلية لوزير
الشغل واإلدماج املهني حول رؤيتها ملا
يجب أنه يكون عليه تنظيم حق اإلرضاب،
بينام أكد يوسف عالكوش ،القيادي باالتحاد
العام للشغالني باملغرب ،عىل رضورة
إزالة املقتضيات التي تعيق مامرسة حق
اإلرضاب.

مائدة مستديرة ..أم تشاور

لكن هل ميكن أن يفيض التشاور إىل
تعديالت تستجيب النتظارات النقابات؟
يذهب العلمي الهوير إىل أن الحديث
عن التشاور حول القوانني االجتامعية من
بني األسباب التي دفعت الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل إىل عدم التوقيع عىل
اتفاق الحوار االجتامعي ،يف  25أبريل
املايض ،مؤكدا عىل أن مفهوم التشاور ال
تكرسه املواثيق الدولية ،كام أن منظمة
العمل الدولية تتحدث عن الحوار
االجتامعي والتفاوض الثاليث وال تتحدث
عن التشاور .ويحيل الهوير عىل ما جاء يف
الدستور الذي يعني مؤسسات االستشارة
مثل املجلس االقتصادي واالجتامعي
والبيئي ،التي تعرض عليها الحكومة قضايا
إلبداء رأي غري ملزم ،بينام الحركة النقابية،
كانت دامئا قوة تفاوضية واقرتاحية ،ال
يختزل عملها يف التشاور وإبداء الرأي يف
قضايا تهم الفئة التي متثلها.
وقدم الهوير اقرتاحا لوزير الشغل واالدماج
املهني ،حسب ما رصح به ،يقيض
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يذهب موخاريق إلى أنه يصعب
إدخال تعديالت على مشروع
القانون الذي بلورته الحكومة ،ألن
فلسفته "فاسدة".

حسب العلمي
الهوير ،عبر الوزير
يتيم عن عدم
إمكانية سحب
مشروع القانون من
البرلمان.

باالستفادة من تجربة مدونة الشغل ،التي
كانت موضوع مفاوضات بني الحكومة
والنقابات ورجال األعامل ،وهي املفاوضات
التي أفضت إىل توافق ،قبل طرح األمر
عىل الربملان من أجل املصادقة .لكن يف
حال االسرتشاد بتجربة مدونة الشغل ،فإن
املفاوضات ميكن أن تطول ،هذا يف الوقت
الذي ترمي الحكومة إىل إخراج القانون إىل
حيز الوجود ،ذلك أنها ضمنته يف برنامجها
الذي عىل أساسه كرست من قبل الربملان.
يجيب الهوير بأن املفاوضات كمبدأ مكرس
يف املواثيق الدولية ،ميكن أن تنتهي بتوافق
حول نقاط واالختالف حول نقاط أخرى،
وتسجل يف املحارض مواقف كل األطراف.
ويدعو لالحتكام للدستور الذي يكفل
للنقابات الدفاع عن الحقوق االقتصادية

واالجتامعية ،ويعيل من شأن الحريات
والحق ،بينام مرشوع القانون يحد من ذلك،
عىل األقل عرب املساطري املعقدة التي يضعها
أمام الحق يف اإلرضاب ،خاصة يف ظل
السعي إلضفاء املرونة عىل سوق الشغل.
هل تسحب الحكومة مرشوع القانون من
الربملان وتعيده لطاولة املفاوضات عوض
التشاور فقط؟ يتجىل مام رشح يف اجتامع
يتيم مع النقابات ،أن الحكومة ال متيل
لسحب املرشوع ،كام أنها تفضل التوصل
مبذكرات ومالحظات مكتوبة من املركزيات،
قبل العودة لطاولة التشاور.
يعترب االقتصادي محمد الشيكر ،أن
الحكومة ،حسمت أمرها ،فهي تسعى
إىل تجريد النقابات من سالح التفاوض،
وتسرتشد بتوصيات صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ،اللذين يلحان عىل رضورة
ضخ ترشيعات تفيض إىل نوع من املرونة
يف سوق الشغل ،بينام يرى مصدر من
االتحاد املغريب للشغل ،أن انفراد الحكومة
بوضع مرشوع القانون ،ال مينع من إعادته
إىل طاولة املفاوضات ،التي ميكن أن تنتهي
بتوافق حوله ،كام كان األمر بالنسبة ملدونة
الشغلn .

حوار

صاحب موقع "ميديا بارت":

إدوي بلينيل ،مؤسس موقع "ميديا
بارت" الشهري بفرنسا ،من الوجوه
الثقافية واإلعالمية املعروفة مبواقفها
الرصيحة واملدافعة عن اإلعالم الحق وعن
الدميقراطية الصادقة .التقته "تيل كيل" يف
الصويرة  -حيث شارك يف فعاليات منتدى
حقوق اإلنسان عىل هامش مهرجان كناوة
وموسيقى العامل  -وكان معه هذا الحوار.
تيل كيل
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متيزت االنتخابات األوروبية األخرية
بالصعود القوي لألحزاب القومية
وأحزاب اليمني املتطرف .كيف تفرس هذا
االخرتاق؟
إن صعود اليمني املتطرف والحركات التي
تعوض ُم ُث َل املساواة بانغالق الهويات
ليس مهلكا .فهذه األيديولوجيا كانت دامئا
حارضة وستظل كذلك .وقد صارت قوة
سياسة وانتخابية ألن السلطات القامئة
والحكام يساعدونها ،أما الشعوب فال تكون
عنرصية وكارهة لألجانب تلقائيا ..وليست
منغلقة بل تعيش يف حوار مع العامل.

ولكن ملاذا تستسلم الشعوب لهذه
اإليديولوجيات وتصوت عىل األحزاب
املعادية لألجانب واإلسالم؟
ألن الحكومات ،سواء كانت من اليمني أو
اليسار ،تبنت ومنذ  30عاما إيديولوجيا
اليمني املتطرف بانخراطها يف الحديث عن
الهوية واإلسالم والخطر املرتبط باملهاجر
واملسلم.
فقد اختارت تلك الحكومات هذه الطريق
بدل الوقوف سدا منيعا يف وجه اليمني
املتطرف ،وبدل الدعوة إىل خياالت منافسة
ومزاحمة له :خيال الحرية الذي يدافع عن
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الحقوق األساسية ،وخيال املساواة الذي
يرفض كل أشكال التمييز ،وخيال اإلخاء من
خالل سياسية اجتامعية ناجعة.
تذكروا نيكوال ساركوزي ،ماذا فعل بعد
انتخابه يف 2007؟
أنشأ وزارة الهجرة والهوية الوطنية ،وعني
اشرتاكيا سابقا عىل رأسها ! أما خلفه فرانسوا
هوالند ،فلجأ إىل سالح نزع الجنسية
الفرنسية ملواجهة صدمة الهجامت التي
استهدفت فرنسا .لقد قام الرئيس اليساري مبا
كان يطالب به اليمني املتطرف متاما .يف حني
رد إميانويل ماكرون عىل مطالب "السرتات
الصفر" باتخاذ قرار تنظيم نقاش حول الهجرة
كل سنة ،مع أن تلك الحركة مل ترش أبدا إىل
الهجرة بل كانت تشدد عىل الدميقراطية
واإلنصاف االجتامعي .ها نحن نلمس
قلب املشكل :لدينا حكام ليسوا يف مستوى
التحدي التاريخي ،الذي يجب عليهم رفعه يف
وقت تواجه فيه مجتمعاتنا أزمة دميقراطية
واجتامعيةواقتصاديةوإيكولوجية.

مع ذلك هناك خطاب يقول إن شعوب
أوروبا والواليات املتحدة مل تعد تجد
نفسها يف بلدانها ،وأن موجات املهاجرين
والالجئني غريت وجه وثقافات هذه
املجتمعاتالغربية...
ال أتفق مع هذه الرؤية .فعال نسمع هذا
الخطاب يف وسائل اإلعالم ويحمله بعض
محرتيف الدعاية وبعض اإليديولوجيني
الذين ال ينتمون إىل الشعب .فلام يعرب هذا
األخري عن نفسه ،تجد أن األمر مختلف
متاما .خذ مثال أصحاب "السرتات الصفر"
القادمني من أوساط غري منظمة ،والذين
ال ينتمون إىل النقابات وال األحزاب .إنها
حركة تتألف من العامل والنساء الوحيدات،
واملتقاعدين ،واألشخاص الذين يسعون
للفكاك من العزلة .قد يكون بعضهم ص َّو َت
لصالح اليمني املتطرف يف املايض ،وقد تكون
لديهم بعض األفكار املسبقة ،ولكن ملا التقوا
يف متلقى الطرقات ونزلوا إىل الشارع ،عم
كانوا يتحدثون؟ ليس عن الهجرة والهوية
الوطنية أبدا ،بل خاضوا يف شؤون الدميقراطية
واملجتمع والقضايا املشرتكة املتعلقة باملساواة.
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ها أنت ترى أن الناس ملا ينخرطون يف النضال،
ال يناقشون املخاوف والهواجس ،بل يتحدثون
عن القضايا املشرتكة .والفيديو األكرث شعبية
واألكرث مشاهدة من طرف السرتات الصفر
هو ذاك الذي يتضمن أغنية ألفها سائق قادم
من إفريقيا .نعم لقد تحول مهاجر من أصول
إفريقية ،بفضل أغنية ،إىل بطل للسرتات
الصفر()...

نتابع منذ بضع سنوات اآلن ،ظهور أنظمة
حكم قوية يقودها رؤساء دول متسلطون،
ويتم تقديم النتائج االقتصادية التي
يحققون عىل أنها منوذجية (الصني ،روسيا،
تركيا .)...فهل أصاب الوهن الدميقراطية؟
وهل فقدت جاذبيتها وسحرها يف العامل؟
إن الوهن مل يصب الشعوب بل مس
الحكومات .لقد تعبت هذه األخرية من

لدينا حكام ليسوا في مستوى التحدي
التاريخي ،الذي يجب عليهم رفعه في وقت
تواجه فيه مجتمعاتنا أزمة ديمقراطية
واجتماعية واقتصادية وإيكولوجية.
الدميقراطية وتخىش الشعوب .بالنسبة إليها
الدميقراطية تقترص عىل إعادة انتخابها.
وفور ما تحصل عىل أصواتها ،تطلب من
الشعوب العودة إىل وضع العبودية ،وتسعى
للحصول عىل كل السلطات خالل مدة واليتها.
وهذه هي حالة بوتني ،أردوغان ،بولسونارو،
وماكرون إىل حدا ما ..وهذه حالة ترامب
بطبيعةالحال.
بالفعل لدينا حكومات منبثقة من صناديق
االقرتاع ولكنها تدير ظهرها للدميقراطية،
والحال أن هذه األخرية ال ميكن اختزالها يف
التصويت وقانون األغلبية .إن الدميقراطية
ثقافة تقوم عىل ضامن الحقوق األساسية،
وتتوفر عىل سلطات وسلطات مضادة ،ويف
بعض األحيان عىل جموع مشكلة بالقرعة
وجموع مواطنة ،وحرية الصحافة ،وحق
التظاهر واالحتجاج ...والدميقراطية كذلك

هي احرتام حقوق األقليات التي تطرح
عىل أجندة املجتمع قضايا جديدة .هذه
هي الحيوية الدميقراطية .لدينا يف قمة هرم
السلطة أشخاص فقدوا الثقة يف الدميقراطية..
أشخاص يسيئون إليها ..أشخاص يتوجسون
من الشعوب .باملقابل لدينا شعوب تحاول
إعادة ابتكار الدميقراطية .إنه سباق تنطبق
عليه عبارة املثقف اإليطايل أنطونيو غراميش:
"العامل القديم يحترض ،والعامل الجديد يتأخر
يف الظهور ،ويف هذه املنطقة الرمادية تربز
الوحوش".
يجب الوقوف إىل جانب املجتمع ،ألن
سياسة األسوأ تأيت من حكام وهم ليسوا
سوى سحرة مبتدئني .فهم يدعون حاميتنا،
ولكنهم يخلقون فقط أشكال جديدة من
الفوىض .انظر ماذا فعلت الواليات املتحدة
عىل املستوى العاملي :خلقوا الدولة اإلسالمية،
يف إطار تحالفهم مع العربية السعودية ،وبعد
غزو العراق ..خلقوا الوحش الذي يدعون
محاربته.وبالتايل يتعني علينا تقوية املجتمع
وحركته ،يجب عىل كل واحد منا الترصف
وفق قولة الشاعر إدوارد غليسون" :ترصف
من موقعك وفكر مع العامل".

إن مكانة اإلسالم يف أوروبا حارضة بقوة
يف وسائل اإلعالم .ما رأيك يف كل هذه
النقاشات التي تنزلق أحيانا إىل معاداة
اإلسالم؟
يف املراحل االنتقالية وفرتات األزمة التي متر
منها الحداثة ،تلجأ املجتمعات إىل تحديد
كبش فداء رئييس لتمرير مبدأ "عدم املساواة
الطبيعية"  -وهو عكس حقوق اإلنسان-
وجعله مقبولة من طرف الجميع.
إذن نحدد كبش الفداء الرئييس وندعي أنه
ليس مثلنا ،بل أقل منا شأنا ومرتبة ،ويشكل
خطرا علينا .عرفنا هذه الوضع يف أوروبا مع
معاداة السامية الحديثة ،ومع أشكال أخرى
من التمييز التي تخلق تراتبية بني البرش
(العنرصية ،التمييز ضد املرأة ،التمييز ضد
املثليني ،)...وتدخل يف هذا اإلطار .معاداة
اإلسالم التي نلمس يف أوروبا والواليات
املتحدة والصني وروسيا )...( .إنهم يترصفون
إزاء املسلمني كام فعلوا مع اليهود ،الذين
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كانوا يعتربون خطرا ،وأداة لتسلل البولشيفية،
وتم تصويرهم عىل أنهم تجسيد لسلطة املال
واألبناك .واليوم نقدم املسلم عىل أنه تجسيد
للعنف والرعب .بل ويتم ربط املسلم باملال،
بسبب ثراء اإلمارات الخليجية والعربية
السعودية ،ونحوله إىل شكل من اشكال
الخطر الخارجي .يجب محاربة هذا التوجه
ولكن دون السقوط متاما يف السذاجة ،ألنه
قد تكون هناك إيديولوجيا قاتلة يف حضن
اإلسالم ،متاما كام يوجد يف إرسائيل أناس
يعتربون أنفسهم ورثة اليهود املضطهدين،
ويقرتفون أمورا مرعبة ضد الفلسطينيني.

حظي كتابك "من أجل املسلمني" برتحيب
واسع من طرف العديد من املسلمني
بفرنسا ،ألنه ينهض مبهمة الدفاع عنهم...
لقد حررت "من أجل املسلمني" ليكون كتابا
بيداغوجيا ،وكان ميكن ان أسميه "من أجل
املساواة" أو "من أجل األقليات" بل "من
أجل فرنسا" ،ألنني أعتقد أن فرنسا هي
اليوم مخترب لهذه القضية كام كانت مختربا
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إدوي كان مدير
تحرير ليومية
"لوموند" لمدة 25
سنة قبل تأسيس
"ميديا بارت".

ملعاداة السامية يف نهاية القرن التاسع عرش.
لقد قررت تأليف هذا الكتاب بعد أن سمعت
يف اإلذاعة مثقفا يوضح أن هناك مشكل مع
اإلسالم يف حد ذاته ،كدين وكمعتقد .مثل
هذا القول قاس وعنيف جدا ! فهذا شبيه
بالقول يف زمن آخر إن هناك مشكل مع
اليهود ألنهم يهود ،أو القول يف املغرب مثال
إن هناك مشكل مع املسيحيني والعمل عىل
شيطنتهم(.)...

كنت مدير التحرير بيومية "لوموند" ملدة
 25سنة ،قبل أن تؤسس موقع "ميديا
بارت" ،الذي يعترب حاليا منوذجا بفضل
جودة تحقيقاته ونظرا لنموذجه االقتصادي
القائم عىل االشرتاكات .هل مازالت
الصحافة املكتوبة ،والعمل الصحايف عموما،
قابلةللحياة؟
طبعا ،فقط يجب عىل املرء أن يكافح .لقد
جاءت "ميديا بارت" بعد عدة إخفاقات:
األزمة االقتصادية بالصحافة ،تعدد املخططات
االجتامعية ،إحباط الصحافيني ،فقدان ثقة

الجمهور ...قلنا يجب التوقف عن الشكوى
ونربهن للجمهور أننا نكافح الستعادة ثقته.
كان شعارنا "الكفاح من أجل قيمة املعلومة".
وكان يجب علينا ،أوال وقبل كل يشء ،أن
نربهن عىل أن معلوماتنا نافعة ومفيدة،
ونعمل عىل أن يواصل الناس ،سواء كانوا
متفقني مع مواقفنا كصحافيني أم ال ،اإلميان
بأن معلوماتنا تساهم يف تسليط الضوء عىل
حالة مجتمعنا ،وعىل السلطة ،وعىل العامل.
إن الطابع النفعي للمعلومات وقيمتها
الدميقراطية هي سبب اعتامد مبدأ االشرتاك،
ألننا نعتقد أن قراءنا هم وحدهم الذين
سيشرتون خدماتنا ،وأننا مستقلون فعال ،وأن
دعم قرائنا هو وسيلتنا الوحيدة للقيام مبهنتنا.
تطلب منا األمر ثالث سنوات لتحقيق التوازان
االقتصادي ،ومنذ ذلك الحني ،كان النجاح يف
املوعد ،وهو نجاح يقوم عىل الثقة ،ويضخ
نسمة من الشباب يف أوصال مهنة الصحافة.
إن هذه املهنة التزام بالعمل عىل تحقيق
الحق يف املعلومات ،وهو من الحقوق
األساسيةللمواطنني()...
إن دورنا كصحافيني يتجىل يف البحث عن
أرسار األقوياء وكشفها للشعب .فالذي ميارس
مهنة الصحافة يقوم نوعا ما مبا يقوم به
"روبن هود".

يف نظرك ،هل متثل الشبكات االجتامعية
فرصة للصحافة أم تشكل تهديدا لها ،يف
الوقت الذي يجري فيه الحديث أكرث فأكرث
عن التضليل واألخبار املزيفة؟
إنها تكنولوجيا تضاعف من حجم ما كان
موجودا دامئا ،أي اإلشاعة ،الربوبغاندا،
األخبار املزيفة .إنه الجانب املظلم للشبكات
االجتامعية ،ولكنها تبقى بالخصوص وسيلة
لتقاسم املعرفة .إنها "شارع رقمي" نحاول
فيه الرفع من مستوى النقاش العمومي .وإذا
دققت النظر سرتى أن من يحرصون عىل
اإلسفاف يف هذه الشبكات ليست الشعوب
بل السلطات السياسية ،عىل غرار ما يقوم به
دونالد ترامب و"تويتاته" .ال يجب شيطنة
التكنولوجيا ،فهي ليست ال بالخرية وال
بالسيئة ..هي يف نهاية املطاف ما نريدها أن
تكون .وهذه معركة أخرى علينا خوضهاn .

روبرتاج

ليلة في مستعجالت البيضاء..

ال ينجح الليل أبدا يف إخامد
الحركة يف قسم املستعجالت
مبستشفى ابن رشد .فرغم
سكون املدينة القرسي بفعل
توقف الحركة ليال ،يبقى
الرواج املوسوم بالطوارئ أكرب
مخيم عىل حي املستشفيات،
حيث يتقاطر املرىض
واملصابون يف الحوادث .هذه
حكاية ليلة قضاها "تيل
كيل عريب" يف أكرب قسم
للمستعجالت يف العاصمة
االقتصادية.
عبد الرحيم السموكني

مرضى وأقارب يفترشون
األرض

ال مينحك الولوج عرب الباب الرئييس لقسم
املستعجالت وقتا كافيا لتعرف حجم
الضغط البرشي عىل خدمات التطبيب
يف قسم الطوارئ ،فام إن تتعدى أقدامك
البوابة الحديدية ،حتى يصدمك مشهد
أرسة مكونة من خمسة أفراد ،تتخذ من
أدرج الدخول مفرشا لها ،يتمدد رب األرسة
عىل ورق مقوى ،محتميا من برودة األرض،
مستندا عىل فخذ ابنه ،بينام تجلس األم
واالبنة واالبن األصغر القرفصاء بالقرب من
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األب ،الذي يبدو فاقدا للوعي ،أو مغمض
العينني من شدة ما يكابد من أمل.
"ننتظر صديقا إليصالنا إىل املسكن ،بعدما
أنهى الوالد فحوصاته ،بعدما فشلنا يف
التفاوض عىل سعر معقول لنقله بواسطة
سيارة اإلسعاف إىل مدينة برشيد ،حيث
نقطن" يقول االبن البكر.
كانت عقارب الساعة قد انزاحت بدقائق
لتعلن بداية يوم الخميس  4يوليوز .ال يأبه
الداخلون عرب املدخل الرئييس لحال األرسة
املرتقبة لوصول من يقلها معية معيلها
الراقد عىل األرض .يف بهو االستقبال تختلط

مدخل مستشفى
ابن رشد.

هروالت مرافقني ملرىض بني صندوق األداء
وشباك االستعالمات ،فعىل يسارك اختار
مرافقو مرىض افرتاش بطانيات لرسقة بعض
لحظات من النوم يف انتظار أخبار تصلهم
عن أقربائهم القابعني يف أرسة املستشفى أو
الخاضعني لتدخالت طبية عاجلة يف قسم
اإلنعاش.
ترقد تسع نساء عىل منصة إسمنتية
قرب صندوق األداء ،أغلبهن يغطني
وجوههن ،غري مكرتثات لضجيج عرشات
األشخاص املرتددين بشكل غري منقطع
عىل املستعجالت ،يقول حارس أمن خاص

روبرتاج

"إنهن نسوة قدمن من مناطق بعيدة ،وال
تتوفر غالبيتهم عىل مكان يستقبلهن .لذا
فهن يفضلن البقاء هنا يف انتظار أخبار عن
ذويهن أو أقاربهن".

ال كراسي متحركة..
وتضامن بين الزوار

يبدو بهو االنتظار أقرب إىل ساحة إجالء
منكوبني ،بسبب األجساد الراقدة عىل أغلب
الجنبات ،مع أن جلهم ال ينتظر دوره لزيارة
طبيب املستعجالت ،بل هم مجرد مرافقني.
عىل املريض أن يؤدي مبلغ  40درهام ،إن
كان ال يتوفر عىل بطاقة الراميد ،يطلب
موظف صندوق الدفع البطاقة الوطنية،
ويستفرس عن نوع اإلصابة أو املرض ،ليمأل
ورقة صفراء ،تعترب جواز املرور إىل داخل
املستشفى ،وانتظار الدور ملالقاة الطبيب.
يفصل ممر إسفلتي بني بوابتني ،وهو
ممر مخصص لوقوف سيارات اإلسعاف
أو السيارات التي تقل مرىض غري قادرين
عىل الحركة ،دون الورقة الصفراء ال يسمح
حارس األمن الخاص ألي كان بالعبور إىل
الوجهة األخرى ،رغم توسالت املرافقني،
الراغبني يف استطالع ما يجري بالداخل.
تحرس كامريات مراقبة املدخل الرئييس،
وينبه ملصق كبري وضع عىل حائط الباب
إىل وجود عيون إلكرتونية لرصد الزائرين،
وهو تنبيه مل يردع حراس األمن الخاص من
إشعال سجائرهم دون توقف وهم يراقبون
األوراق الصفراء ويدلون املرىض إىل األجنحة
ايت عليهم قصدها.
كلام اقرتبت من باب الولوج إىل قسم
العالجات ،ازداد حجم التجمهر وأعداد
الزائرين ،وأمام غياب كرايس متحركة
لنقل املرىض ،خاصة من كبار السن ،يبقى
التضامن بني األهايل سيد املوقف ،خاصة
إلسناد أو مساعدة املرىض وحملهم إىل قسم
الفحوص.
يحاول رجل يف عقده الرابع جاهدا بكل
قوة منع سيدة من السقوط ،يسندها حتى
يتقدما معا إلدخالها إىل قسم املستعجالت،
كانت خطواتها ثقيلة وهي يف نصف وعيها،
ترتنح من شدة األمل ،يفتح حارس األمن
الباب ،بينام يهرع شاب يف عقده الثاين إىل
تقديم يد العون وإسناد السيدة ،التي بدا
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ممرضة" :ابتعد عن الحشيش..
أنظر إلى تخطيط قلبك ،لقد أثر
عليك ما تناولته ،وقد كاد يسبب لك
سكتة قلبية".

ازدحام داخل أروقة
المستشفى.

وزنها يثقل كاهل مرافقها ،بينام تكلفت
سيدة خمسينية كانت معهام باإلرساع إىل
صندوق األداء.
"مصحات التضامن االجتامعي أحسن يا
أخي ..ال نعرف ما بها ،كل ما تقوله أنها
تحس بأمل ال يطاق عىل مستوى كليتيها،
ال نعرف إن كانت تعاين من الكىل أم من
املرارة" يقول الرجل الذي تبني أنه زوجها،
لـ"تيل كيل عريب" ،بينام يرتفع أنني الزوجة،
التي كانت ترتدي جلبابا أسود وتنتعل
صنداال بالسيكتيا ،كان عىل الزوج أن ينتظر
قرابة نصف ساعة ،قبل أن يأيت دورهام ،مل
تدم زيارة الطبيب أكرث من  15دقيقة ،ليهم
الزوجان باملغادرة دون أن يتغري يشء يف

الوضع الصحي للزوجة.
"علينا إجراء تحاليل مخربية حاال" يخربنا
الزوج ،قبل أن يعاود إسناد زوجته بكل ما
أويت من قوة ،مرة أخرى سيجد الزوج يف
الزوار خري عون أمام غياب كرايس متحركة.
عند الخروج من الباب الرئييس ،وضعها
برفق عىل األسفلت ،وركض لجلب سيارته،
بينام تجمهر بضع أشخاص حولها وعائلتها
املرافقة ،التي كانت ممتعضة من نتيجة
زيارة قسم املستعجالت" ،مل يعرفوا ما بها،
أمرونا بإجراء تحاليل عاجلة ،وأنه علينا
الذهاب إىل مخترب يف شارع عبد املومن،
كان عليهم أن يستلموها وأن يدخلوها إىل
قسم اإلنعاش ،فهي غري قادرة عىل الحركة،
واآلالم عىل مستوى أسفل الظهر تشتد مع
مرور الوقت ،اللهم إن هذا منكر ،ماذا لو
أنها كانت تعاين من املرارة ،ويف خضم إجراء
التحاليل انفجرت ،"..تحدثت عديلة السيدة
التي كانت متسك املريضة التي مل تكف
عن األنني.
يقرتب سائق سيارة إسعاف مركونة بالقرب
من املدخل الرئييس من الزوج ،ليستفرسه

روبرتاج

إن كان منخرطا يف صندوق الضامن
االجتامعي ،فريد الزوج باإليجاب ،ليبدأ
السائق يف توجيه توبيخ ناعم له "ملاذا
جلبتها إىل هنا ،ما دمت تتوفر عىل تغطية
صحية تابعة للضامن االجتامعي ،يا أخي
مصحات الضامن أحسن بكثري من هنا"،
يطأطئ الزوج رأسه ويركب سيارته منطلقا
دون تعقيب.

السكانير واألشعة ..موقف
االنتظار

مرت ساعتان ،ومل تخف الحركة وال عدد
املرتددين عىل املستعجالت ،إذ تفوق الحركة
والضجيج داخل قسم الفحوصات بكثري ما
يجري بالخارج ،ضحيا حوادث سري ،وحوادث
منزلية وشيوخ تعرضوا ألزمات صحية
مفاجئة ،كأصحاب الربو والقلب والضغط.
يف قسم الفحص باألشعة ،يجلس قرابة 15
شخصا يحملون الورقة الصفراء يف انتظار
دورهم ،يقول شاب يف سن  21من العمر،
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إحدى المريضات
بالمستشفى.

تلف رأسه ضامدة بيضاء ملطخة بالدماء،
"أخربين الطبيب أن عيل إجراء الراديو ،حتى
يتبينوا إن كانت هناك إصابات عىل مستوى
الجمجمة ،وأنا يف قاعة االنتظار منذ زهاء
الساعة" ،يرفض الشاب الخوض يف تفاصيل
إصابته ،ويعزو السبب إىل من سامهم "والد
لحرام" ،الذين تسببوا له يف اإلصابة.
بالقرب منه يجلس رجل يرتدي بذلة
وربطة عنق ،يبدو مظهره نشازا مقارنة
بأشكال املرىض املنتظرين ،ميسك ذراعه
األيرس ،ويقول إنه يعاين من آالم تصل إىل
كامل صدره ،بعدما تعرض إىل حادث سري،
وهو عىل منت سيارة أجرة صغرية ،يتمنى أن
ال يكون تعرض لكرس بإحدى أضلعه ،وأن
الخرب اليقني ستحمله صور الفحص باألشعة،
يقول "انتهيت من العمل يف وقت متأخر،
فقررت ركوب سيارة أجرة ألعود إىل البيت
برسعة ،لكن كان للقدر رأي مغاير ،تعرضنا
لحادث سري ،بعد أن اصطدمت بنا سيارة مل
تحرتم إشارات املرور ،كنت بالجانب األيرس،

خلف السائق مبارشة ،الذي أرص عىل نقيل
إىل املستشفى رغم الخسائر الكبرية التي
تعرضت لها سيارته".
يف القسم املخصص لألمراض الباطنية،
خرجت ممرضة يف عقدها الخامس ،تصيح
باسم "هشام" ،أين هشام ،ليقرتب شاب
مل يتجاوز عمره التاسعة عرش ،يجر نعله
مهروال ،لتخببه بأن تخطيط القلب قد
صدر ،وتصيح بوجهه "ابتعد عن الحشيش،
قل الرصاحة هل دخنت مخدرا ما؟ أنظر
إىل تخطيط قلبك ،لقد أثر عليك ما تناولته،
وقد كاد يتسبب لك يف سكتة قلبية" ،غطى
الشاب وجهه ،محاوال إخفاء مالمحه من
الخجل ،خاصة وأن عيون الجالسني يف
قاعات االنتظار اتجهت مبارشة نحوه.
يف مستعجالت مدينة املال واألعامل يرتفع
منسوب الزهد بشكل ملحوظ لدى الزائرين
واملرىض ،يف أفواه الجميع ترتد عبارة "لهال
يحرمنا من الصحة يف هاد لبالد" ،أو عبارات
من قبيل "ما تجيكش غري يف صحتك".
كانت الساعة تشري إىل الثالثة والنصف،
بعض املمرضني ،يحاولون اختالس لحظات
راحة بني الفينة واألخرى ،بني من يبتعد
عن األعني للتدخني ،وبني من يراقب هاتفه
متابعا مباراة نصف نهايئ كأس أمريكا بني
البريو والشييل ،كان هناك استمرار تقاطر
املرىض واملصابني ،يقول ممرض كان يسأل
عن نتيجة مباراة كرة القدم" ،الليلة عرفت
وترية رسيعة لتقاطر املرىض ،و الحاالت
التي يجري التكفل بها برسعة هي حاالت
املصابني يف حوادث السري ،أو اإلصابات
الظاهرة ،أما الباطنية فتتطلب تحاليل
وفحوصات أعمق".
اقرتبت الساعة من الرابعة صباحا ،ونحن
نهم باملغادرة ،واصلت األرسة انتظار
الصديق ،الذي يعول عليه للقيام بدور
سيارة إسعاف ،كل ما تغري هو أن األم
عوضت االبن لرتيحه قليال ،بينام يواصل
االبن األكرب التمتع بتفاؤل منقطع النظري،
يبتسم معلقا "سيأيت صديقنا ال محالة ،رغم
مرور أربع ساعات من االنتظار ،مل يكل
األبناء واألم يف لعب دور الوسادة لألب
النحيف املريض ،وهم جالسون عىل قارعة
مدخل مستعجالت البيضاءn .

