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، لتمارس هواٌتها فً «تعاضدٌة وزارة التربٌة الوطنٌة»عادت نقابة موخارٌق، والتً تسٌطر على 
قلب الحقائق والحرص على الظهور بمظهر الشفاف والحرٌص على جودة الخدمات بعد أن رصدنا فً 

التً تعٌشها مرافق هذه التعاضدٌة، والتً ال تقف عند الهٌمنة « السٌبة»مقاالت سابقة مختلف أشكال 
النقابٌة وشراء ذمم أعضاء المكتب اإلداري بتوظٌف أبنائهم، وكنا قد وجهنا عبر هذا العمود 

لموخارٌق وصاحبه معصٌد رئٌس التعاضدٌة تحدٌا بأن ٌنشروا للرأي العام أسماء موظفً التعاضدٌة 
لٌعرف رجال التعلٌم أسماء الذٌن انتخبوهم للدفاع عن حقهم فً التطبٌب، لكنهم آثروا أن ٌدافعوا فقط 
عن توظٌف نساءهم وأبناءهم وبناتهم، حتى أن هناك أعضاء للمجلس إداري وظفوا األسرة بكاملها، 
أي الزوجة وجمٌع األبناء، ونظرا لغٌاب قانون للتوظٌف والتعوٌضات، فإن الرواتب تخضع لمزاجٌة 

. الرئٌس ومدى القرب من سٌادته
لقد انتظرنا بعد أن نشرنا كل هذه المعطٌات وغٌرها أن تتراجع حلٌمة عن عاداتها القدٌمة، وأن تقوم 
وزارتً التشغٌل والمالٌة، بصفتهما مسؤولتٌن بقوة القانون على مراقبة هذه الفوضى المنظمة التً 
تعٌشها التعاضدٌة، لكن شٌئا من هذا لم ٌحدث، ففً العاشر من ماي الماضً انعقد المجلس اإلداري 

للتعاضدٌة، بعد نصف سنة من التأجٌل غٌر المبرر، ومرت أشغال المجلس كسابقاتها دون جدٌد ٌذكر 
« معصٌد»على مستوى شفافٌة صفقات المجلس ومحاسبة الفاسدٌن فٌها، حٌث تمت إعادة انتخاب 

، واألهم هو تكسٌر قاعدة العمل فً الظالم كما جرت به «اإلجماع»رئٌسا للتعاضدٌة كما كان منتظرا ب
العادة لعقود طوٌلة، ونشر بالغ صحفً فً الصحف مؤدى عنه، معتقدٌن أن عدم إرسال البالغ 

الصحفً ذاته لجرٌتنا هو نوع من االنتقام لكونها فضحتهم، ودفعتهم للقٌام بخطوات لم ٌكن لموخارٌق 
بمثابة السٌاسة الرسمٌة « التكولٌس»وأتباعه قبل بها، بادعاء التواصل مع الرأي العام بعد أن كان 

. للتعاضدٌة
وإذا عدنا إلى نص البالغ الصحفً الذي اشترى من أجله النافذون فً التعاضدٌة مساحات إشهارٌة فً 
الصحف مؤخرا، سنجد أنهم ٌعلنون أن رئٌس التعاضدٌة قام بزٌارة لمؤسساتها فً وجدة، والتً قلنا 
فً وقت سابق، إن مصحة تابعة لها هناك تعطً للمنخرطٌن أدوٌة مهربة من الجزائر، والحمد هلل أن 

الرئٌس « سعادة»اللجنة اعترفت بهذه الحقٌقة، لذلك وإلرضاء المنخرطٌن الوجدٌٌن الغاضبٌن قرر 
توقٌف موظفٌن فً مصحة التولٌد واألسنان هناك، دون أن ٌمس طبعا بالذي قام بتشغٌلهما، ونقصد 

فسٌاسة موخارٌق فً هذه . الكاتب الجهوي الذي ٌشغل ابنٌن له فً التعاضدٌة بأجرٌن كبٌرٌن
التعاضدٌة واضحة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، وهً اإلطاحة فقط بالصغار أما كبار المستفٌدٌن 

«.  طاحت الصمعة علقو الحجام»فمحمٌون دائما، عمال بقاعدة 
أما ما لم ٌذكره هذا البالغ، الذي ٌؤكد بشكل واضح كل ما كتبناه فً وقت اسبق عن الفساد فً 

التعاضدٌة، فهو لماذا ٌتم السكوت عن ما ٌقع فً طنجة؟ لماذا ما زالت التعاضدٌة تؤدي ثمن كراء مقر 
مكناس ابتداء من شهر غشت الماضً دون االستفادة منه؟ ماهً قٌمة التعوٌضات التً ٌتلقاها أعضاء 

المجلس االداري والمكتب المسٌر؟ كٌف ٌتم التعامل مع الصفقات؟ ومن ٌعمل على توقٌع انتهاء 
 إلى اآلن؟ لماذا ٌستمر 2011األشغال واالستالم؟ لماذا ال ٌتم االعالن عن تارٌخ الجمع العام عن سنة 

 فً االستفادة من التعوٌضات من طرف التعاضدٌة؟« الكنوبس»الملحقٌن من 
ولم ٌجب عن هذه األسئلة فنحن سنحاول اإلجابة عنها « الطم»وإذا كان بالغ التعاضدٌة قد ضرب 

. مكانه، مجانا وبدون حاجة لدفع مصارٌف المساحة إشهارٌة
ولعله من المدهش أنه لم تمر أربع وعشرون ساعة على نشر المعطٌات الموثوقة التً أوردناها فً 

التً « تعاضدٌة وزارة التربٌة الوطنٌة»عمود سابق تناولنا فٌه االختالالت الخطٌرة التً تشهدها 
تهٌمن علٌها نقابة موخارٌق تحت أنظار الحكومة وتواطؤ نقابة الحزب الحاكم فً ملفات كثٌرة، حتى 

، بعد أن «معصٌد»أرسلت مجموعة من موظفً هذه التعاضدٌة، رسالة مجهولة الهوٌة إلى مكتب 



« رفاق»ساعدهم ما نشر فً هذا العمود على التغلب على حاجز الخوف والترهٌب الذي مارسه 
موخارٌق علٌهم، حٌث طالبوا باإلنصاف فً ما ٌتعلق باألجور والتعوٌضات، وهو ما أثار حفٌظة 

فجمعهم فً اجتماع عاجل وبدأه بتقرٌعهم، السٌما بعد أن أشاروا فً الرسالة إلى الحظوة « معصٌد»
أعراس تحولت « نكافة»ذات حظوة خاصة فً المكتب، والتً هً فً األصل « كاتبة»التً تتمتع بها 

. بقدرة قادر إلى موظفة تحملها سٌارة التعاضدٌة من البٌت إلى العمل
بعد ساعة من « معصٌد»الهوٌة هو حق، فقد عاد « مجهولو»ونظرا لكون ما طلبه هؤالء الموظفون 

، واعدا إٌاهم بأن «اللسان ما فٌه عظم»انتهاء االجتماع إلى جمعهم مرة أخرى واالعتذار إلٌهم، ألن 
وقد سبق لنا أن أشرنا، إلى هذه الوضعٌة الغرٌبة التً نبهت إلٌها الرسالة المجهولة، إذ . الخٌر أمام

أن هذه التعاضدٌة، بالرغم من القانون المنظم للعمل التعاضدي وكذا قانون الشغل سواء فً القطاع 
الخاص أو العام، فإن هؤالء ال ٌخضعون ألي قانون، سواء فً التوظٌفات أو الترسٌمات أو التعوٌضات 

أو الترقٌات أو التنقالت، فالعمل فً التعاضدٌة شبٌه بالعمل فً مزرعة، إذ ٌمكن أن تجد موظفا فً 
 ولكن ٌتقاضى راتب طبٌب، كما هو الحال بالنسبة إلى موظف فً الراشٌدٌة، نتوفر على 5السلم 

 ألف درهم وال ٌشتغل أصال، حٌث 20شهادة أجرته، كما ٌمكن أن تجد موظفا ٌتقاضى راتبا ٌفوق 
تمنح له صفة إدارٌة صورٌة، لكون وضعٌته األصلٌة فً التعاضدٌة ال تخول له الحصول على راتب 

بحكم أن العمل التعاضدي ٌدخل ضمن العمل التطوعً، كما هو الحال بالنسبة إلى نائب أمٌن المال، لكن 
رفاق موخارٌق فً هذه التعاضدٌة حولوها إلى مزرعة حقٌقٌة، ٌتم تدبٌرها بالمزاج والوالء النقابً 

. وشراء الذمم
، مستعمال كالما قاسٌا وهو ٌدافع «المفضلة»عندما تحدثوا بسوء مع كاتبته « معصٌد»وكم غضب 

عنها، ألنه حر بأن ٌوظف من ٌشاء حسب تعبٌره فً االجتماع المشار إلٌه أعاله، وأما الوالء النقابً، 
فكل عمال التعاضدٌة هم بالضرورة منخرطون فً النقابة، وكلهم ٌتوجب علٌهم الحضور فً 

موخارق، ٌدخل ضمن « خطبة»المهرجانات الخطابٌة التً تنظمها النقابة، من هنا فحضورهم لسماع 
واجبات الوظٌفة ولٌس لخلفٌة نضالٌة، حٌث ٌتم احتساب الغٌاب كما لو غابوا عن مقر العمل، أما 

من أعضاء المجلس اإلداري، وهو « تمرد»شراء الذمم، فإن طرٌقة النافذٌن فً التعاضدٌة لمنع أي 
الجهاز المتحكم فً سٌاسة التعاضدٌة، هو توظٌف األبناء، وهذه سٌاسة أثبتت فعالٌتها بقوة، حٌث تجد 

عضوا وقد تم توظٌف ابنٌن له، كما هو الحال فً الرباط ووجدة والحسٌمة، والغرٌب العجٌب هو أن 
تجد أعضاء لجنة المراقبة، والذٌن ٌفترض أن ٌكونوا محاٌدٌن ونزٌهٌن لمراقبة طرٌقة صرف أموال 

عشرات اآلالف من رجال التعلٌم، تجدهم استفادوا أٌضا من كعكة توظٌف األبناء، كما هو الحال لعضوة 
. فً هذه اللجنة، حٌث تم توظٌف ابنٌن بها

 شخصا مؤخرا بدون مباراة وال مقابلة وال أي 12ولعل آخر حلقات مسلسل شراء الذمم، توظٌف 
شًء، واألخطر هو أن كثٌرٌن من الذٌن تم استخدامهم، هم طلبة ما زالوا ٌدرسون، ومع ذلك 

ٌحصلون على رواتب مجزٌة لكونهم من أبناء هذا المسؤول أو ذاك، بل إن منهم من تم توظٌفه 
بشهادات سٌحصل علٌها فٌما بعد، كمثل ابنة أحد النافذٌن، والذي وظف ابنته على أنها حاصلة على 
شهادة ماستر، مع أنها تدرس فً السنة األولى فقط، ولكنها تتقاضى أجرتها كأنها إطار وال تحضر 

. إطالقا
وقد ٌقول قائل أٌن الجهات الحكومٌة الوصٌة، والتً ٌفترض أن تطبق القانون وتمنع هذا العبث؟ أٌن 

 حملة شعارات الحكامة والتوظٌف بالمبارٌات والمساوات فً الحظوظ أمام الحق فً الشغل؟
والجواب طبعا معروف، فالحكومة تعرف جٌدا أن موخارق، رجل المساومات بامتٌاز، وأي تحرٌك 

حكومً لهذا المستنقع اآلسن سٌدفعه إلى تحرٌك مستنقعات حكومٌة أخرى فً قطاعات ما تزال نقابته 
. هً المتحكمة الوحٌدة فٌها

لذلك ففً االجتماع السابق للمجلس االداري، والذي نظم فً مراكش وسجلت فٌه لجنة المراقبة عدة 
خروقات خطٌرة تمس صحة منخرطً التعاضدٌة، من قبٌل أن مصحة فً وجدة تابعة للتعاضدٌة تداوي 

المنخرطٌن بأدوٌة مهربة من الجزائر، وهذا باعتراف لجنة داخلٌة كما سبقت اإلشارة، فإن الجهات 
الحكومٌة، ممثلة فً وزارتً التشغٌل والمالٌة، لم تحرك ساكنا، بل حتى عندما تمت اإلطاحة برئٌس 



، فإن هذا تم بطرٌقة على درجة «معصٌد»واستبداله بالرئٌس الحالً « غٌور»التعاضدٌة السابق 
، حٌث تم تقدٌمه كمرشح وحٌد لتتم تزكٌته على طرٌقة القذافً، أي بالتصفٌق «التكولٌس»عالٌة من 

دون تقدٌم سبب إقالة الرئٌس السابق، تماما كما ٌتم استبدال أي قطعة غٌار، ولم ٌنبس أي واحد من 
ممثلً وزارة التشغٌل والمالٌة بكلمة واحدة احتجاجا على هذا األمر، رغم أن القانون ٌؤكد ضرورة 

. دمقرطة التسٌٌر وٌؤكد على مبدأ االنتخاب
، لذلك فهو ال ٌعٌر أي اهتمام ألي مالحظة قد «بوحدو مضوي البالد»وطبعا موخارٌق على ثقة بأنه 

ٌسجلها ممثلو الحكومة فً اجتماع المجلس اإلداري، وحتى إذا ركبوا رؤوسهم وقرروا أن ٌقوموا 
كل الحاضرٌن فً التعاضدٌة بما « تكرٌم»بواجبهم، فإن للنقابة لمستها الخاصة فً منع ذلك، إذ ٌتم 

، طبعا «كول وشرب بٌدٌك ورجلٌك»تشتهٌه األنفس، من حجز للغرف الباذخة فً الفنادق المصنفة، و
. من عرق المرضى من رجال التعلٌم وذوٌهم

، والذٌن ٌتقاضون كتعوٌضات على تنقلهم لمكان «المراقبٌن الحكومٌٌن»ومن الطبٌعً لهؤالء 
االجتماع دراهم معدودات، أن ٌنعموا بهذه اإلكرامٌات الباذخة من طرف التعاضدٌة، وسٌكتبون تقارٌر 

 2011، وقد تم هذا بشكل مفضوح فً المؤتمر السابق والذي كان فً «العام زٌن»وردٌة تفٌد أن 
بمراكش، أي فً السنة ذاتها التً شهدت وفاة أستاذة بالقنٌطرة بالسرطان بعد أن انتظرت تعوٌضاتها 

لسنة كاملة، وعندما تدخل أصحاب النواٌا الحسنة للبحث عن ملفاتها الطبٌة التً لم ٌتم تعوٌضها فٌها، 
صرحوا فً المقر المركزي بأنها ضاعت، وقد ماتت هذه األستاذة بسبب مرضها، دون أن تتلقى أي 

. تعوٌض
 أٌن هً إذن حكومة األستاذ عبد اإلله بنكٌران من كل هذا الذي ٌقع؟

 .غدا نحاول اإلجابة على هذا السؤال
  

  


