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جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

.

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر  :سعيد رحيم

نضاالت الطبقة العاملة املغربية
واحلراكات االجتماعية

كلمة العدد
يعرف املغرب يف هــذه االوق ــات وضعية
صعبة للغاية؛ انــه يتعرض الــى خطر من
مصدرين اثنني وهما وباء كورونا املستجد
كوفيد  19واجلفاف .ففي تفاعل اآلفتني،
يتفاقم خطر الوباء السريع االنتشار ،الن
اجلفاف سيزيد من عدد ضحاياه .ينصح
االطباء بإتباع االحترازات الضرورية وأولها
احلفاظ على النظافة .لذلك فــان حالة
اجلفاف التي تعرفها اوسع مناطق املغرب ،لن
يتوفر املاء بالكميات املطلوبة وسيؤثر ذلك
على االلــتــزام مبجهود النظافة املطلوبة
مــن اجــل تعقيم اجلسد واملــنــازل واألزقــة
والشوارع .سيؤثر اجلفاف ايضا على الصحة
العامة للمواطنني ،بسبب نقص التغذية
الــراجــع الــى غــاء اخلــضــراوات واملنتجات
الفالحية من البان وبيض وحلوم

.

والن الوباء انتشر عبر العالم واعتبرته
منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة جــائــحــة ،فــإن
التضامن الــدولــي سيتقلص بشكل كبير
للغاية وهذا مما ال شك فيه سينعكس على
اوضاع املغرب وعلى الشعب املغربي برمته.
املغرب يوجد يف حالة ضرورة االعتماد على
قواه الذاتية وهي منهكة ومستنزفة

.

ان تـــردي احلــالــة الـــذي وج ــد الشعب
نفسه فيها تعود مسؤوليته لالختيارات
االقتصادية واالجتماعية التي اعتمدتها
الكتلة الطبقية السائدة .هي التي قضت
عــلــى الــقــطــاع الــعــام يف الــصــحــة وسمحت
بــبــيــعــه لــلــقــطــاع اخلــــاص الــــذي اغــلــقــت
العديد من املصحات او توارى بعض اطبائه
واختصاصييه عن االنظار حتى ال يساهم
عن طواعية يف محاربة الوباء

.

فما هــو املــطــلــوب اذا ملــواجــهــة جائحة

؟

.

اما بالنسبة للوباء فقد اعلنت احلكومة
حالة الطوارئ الصحية وحزمة من التدابير
تــنــفــذهــا عــلــى االرض بعقلية مخزنية
صرفة

.

حلد الساعة لم تقدم الدولة على إعالن
حالة النكبة يف املناطق املنكوبة ،فهو إجراء
كانت تتهرب منه الدولة دائما حتى تتفادى
تبعاته كمسؤوليات اقتصادية واجتماعية
على الدولة الوفاء بها وحتملها .ومن هذه
املــســؤولــيــة حــمــايــة ممــتــلــكــات الــفــاحــن
الفقراء واملعدميني واعفاؤهم من العديد
مــن الــديــون ومساعدتهم للحصول على
االعالف وعلى املياه الضرورية لالستمرار
يف مناطقهم وفوق كل هذا او ذاك الشروع يف
االجــراءات الالزمة لوضع سياسة فالحية
بديلة يكون الفالحون هــم املستهدفون
بها وطبعا اخراج املغرب من دائرة التبعية
وخ ــدم ــة مــصــالــح الــشــركــات االجــنــبــيــة
املستنزفة للمياه واألراضي

.

اما محاربة الوباء فان االولوية يجب
ان تكون يف اجراء الفحص جلميع الساكنة
ومعاجلة احلــاالت يف بداية االصابة هذا
اوال ثانيا اعادة تأهيل القطاع العام للصحة
بجلب التجهيزات االساسية وبدون متاطل
وتسخير الــقــطــاع اخل ــاص خلــدمــة جملة
القضاء على الوباء .ثم ال ميكن ان تنجح
ايــة خــطــوة عالجية اذا لــم يتم التكفل

.

رئيس التحرير  :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :الحسن العميمي

املغرب حتت كورونا املستجد واجلفاف
كوفيد  19وكــارثــة اجلفاف ان املطلوب
مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة اوال وقــبــل كل
شــيء اعــان املناطق التي ضربها اجلفاف
مناطق منكوبة وبذلك تستحق االولوية
يف احلماية لوقوعها حتت طائلة اجلفاف
والوباء

الثمن  4 :دراهم

بــاألغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن املــغــاربــة وهــم
الفقراء واملعوزون .ان اجراء احلجر الصحي
لن يتم ويعطي نتائجه اذا لم يتم طمأنة
الساكنة على حقها يف العيش الكرمي طيلة
مدة احلجر الصحي

.

االهتمام العاجل والــفــوري بالساكنة
املعرضة لآلفتني وبشكل مباشر وهي ساكنة
االحياء الشعبية واحزمة الفقر احمليطة
بــاملــدن وبــالــفــاحــن الــفــقــراء واملــعــدمــن
وكادحي البوادي

.

اتــخــذت الــدولــة عــدة تــدابــيــر وشكلت
جلنة ملتابعة الوضعية مكونة من ممثلني
عن الدولة وعن نقابة الباطرونا ولم يتمثل
العمال والفالحني يف هذه اللجنة  .لذلك
كانت قــرارات اللجنة قــرارات معيبة وال
ترقى الى االستجابة الى تلبية االحتياجات
املطلوبة واالستعجالية .فغياب ممثلي
العمال والفالحني يطرح قضية جوهرية
بالتمثيل السياسي للطبقات الشعبية.
فحرمان العمال والفالحني من التواجد يف
مثل هذه اللجنة يترجم تلك السياسة التي
شتتت العمل النقابي فجعلته يتوزع على
 20نقابة ب\ون متثيلية وازنــة يف املجتمع
امــا على الصعيد السياسي فانه يعكس
ايضا الفراغ املهول الذي ميثله غياب احلزب
املستقل للطبقة العاملة والذي رمبا وجوده
سغير من تعامل الدولة مع الطبقة العاملة

.

ففي ظل هذه الواقع املأزوم يتحتم على
القوى املناضلة ان تعارض هذه السياسات
التي توجه دعم وخدمات صناديق الوباء
والــكــوارث الطبيعية الــى صالح الرأسمال
وكبار مالك االراضي

قيام الحراكات االجتماعية
نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــتــضــرر
الـ ــفـ ــئـ ــات ال ــش ــع ــب ــي ــة مــن
السياسات الال شعبية .

املخزن  ،االستبداد و التبعية ،
وصحة الشعب يف زمن كورونا
قمة العشرين  : G20األولوية
إلنقاذ املقاوالت أم إلنقاذ
االنسان؟
كورونا واألكسيولوجيا

معاناة مغاربة إيطاليا مع
فيروس كورونا املستجد

.

السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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كورونا تهاجم ونحن نطالب بإطالق سراح املعتقلني السياسيني
عــقــدت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لشبيبة

• تثمينها لــلــمــواقــف الــصــادرة عن

يف حــالــة س ــراح عــلــى خــلــفــيــة تــدويــنــة

واســتــرجــاع االمــــوال املــهــربــة لــلــخــارج

الــنــهــج الــدميــقــراطــي اجــتــمــاعــهــا( عن

االجهزة الوطنية للنهج الدميقراطي

رأي يــنــتــقــد فــيــهــا تــعــامــل الــدولــة مع

ووقف تسديد الديون اخلارجية التي

بــعــد ) ال ــراب ــع بــعــد املــؤمتــر الــوطــنــي

وخـــاصـــة اخل ــط ــة الــوطــنــيــة لــاعــان

جائحة كورونا ....

بــيــنــت اجلــائــحــة الــوبــائــيــة أنــهــا دون

اخلامس حتت شعار “ جميعا من أجل

ع ــن حـــزب الــطــبــقــة الــعــامــلــة وعــمــوم

تــكــثــيــف الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة ملــواجــهــة
جائحة كورونا وعدم حتميل فاتورتها
للعمال-ات وكل كادحي-ات املغرب " ،
وبعد تداولها يف املستجدات السياسية
واالقــتــصــاديــة و االجــتــمــاعــيــة الــتــي
يعيشها املــغــرب يف تفاعل مــع محيطه

ا لكا د حني .

• تعتبر ان الدولة هي املسؤول االول
عــن تــوفــيــر كــافــة حــاجــيــات اجلماهير

• ادانـــتـــهـــا لـــلـــظـــروف الــاصــحــيــة

• تــطــالــب بــتــحــمــل الـــدولـــة لــكــامــل

الــشــعــبــيــة يف ظــل اجلــائــحــة الــوبــائــيــة

الــتــي يشتغل فيها الــعــمــال والــعــامــات

مــســؤولــيــاتــهــا يف ال ــت ــص ــدي ألعــبــاء

مــن مــواد غــدائــيــة ومــســتــلــزمــات طبية

(عــمــال النسيج والنظافة والــعــمــال –

جــائــحــة ك ــورون ــا عــلــى املــواطــنــن/ات

وامن املواطنني واملواطنات دون تسلط

ات الــزراعــيــن وشــبــاب مــراكــز الــنــداء

خاصة منهم العمال والفالحني وسائر

،وكــل هــذه االجـــراءات تستلزم الرفع

 )...Centre d'appelيف ظل اجلائحة
الـــوبـــائـــيـــة دون مــــراعــــاة لــصــحــتــهــم

اإلقــلــيــمــي وال ــع ــامل ــي وخ ــاص ــة يف ظــل

املنهوكة اصال بفعل االستغالل البشع

اجــتــيــاح وبــاء  COVID -19لــكــل ربــوع

الــــذي يــتــعــرضــون لـــه  ،دون اغــفــال

العالم سجلت مايلي :

االقــتــطــاعــات الــتــعــســفــيــة الــتــي طــالــت

• يــعــيــش الــعــالــم الــيــوم عــلــى ايــقــاع

أج ــور االســاتــذة الــذيــن فــرض عليهم

ا لتعا قد .

اجتياح وبــاء كــورونــا املستجد  ،الذي
تصارعه البشرية اليوم محاولة احلد

• مطالبتها بتوفير الظروف الالزمة

مــن انــتــشــاره الــســريــع وملــلــمــة جــراحــهــا

لعودة املهاجرين املغاربة العالقني يف

التي خلفت االالف من الضحايا وازيد

اخلــارج بسبب اغــاق املــطــارات والــغــاء

مــن مــلــيــون مــصــاب وادخـــال االقــتــصــاد

الرحالت وذلك بتوفير رحالت خاصة

الــعــاملــي املـــؤزوم اصــا يف مــرحــلــة ركــود

تنقلهم الرض

جــديــدة  .لــقــد ابــرزت هــذه اجلائحة

تــكــريــس طــبــقــيــة ونــخــبــويــة الــتــعــلــيــم

الصحية للرأسمالية وأنانية االنظمة

فــيــمــا يــســمــى " بــالــتــعــلــيــم عــن بــعــد "

الــلــيــبــرالــيــة الــبــرجــوازيــة يف التعاطي

خصوصا للتالميذ/ات العالم القروي

مـــع هـــذا الـــوبـــاء بـــل نــهــجــهــا اســلــوب

وأبـــنـــاء وب ــن ــات األســــر املــفــقــرة الــتــي

الــلــصــوصــيــة والــقــرصــنــة فــيــمــا بــيــنــهــا
حول املساعدات اخلاصة باملستلزمات

ا لطبية .

• وقد صاحب هذه اجلائحة الوبائية
الــعــاملــيــة ازمــة مــالــيــة خــطــيــرة وانــهــيــار
للبورصات العاملية بسبب تراجع اثمنة

الــكــادحــن -ات واملهمشني  -ات وعــدم
جعل هذه الظرفية الصعبة التي متر

كــورونــا وتــبــنــي الــوضــوح والــشــفــافــيــة

• حتيي كافة العامالت والعمال يف

مــنــهــا بــادنــا فــرصــة لــتــحــمــيــل فــاتــورة

يف مصاريفه وســن ضريبة عــن الثروة

خطوط االنتاج التي تسهر عن انتاج

للجماهير

العمالية

والشعبية .

احلــادة بني الشركات الكبرى املصدرة

املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن وكـــذا معتقلي

(منظمة

احلــــق الـــعـــام مـــن الـــنـــســـاء احلـــوامـــل

الــدول املــصــدرة للنفط) مــع اســتــمــرار

والقاصرين و الشيوخ وذوي االمــراض

انــفــضــاح دميــقــراطــيــة الــبــرجــوازيــة

املــزمــنــة يف اطــــار تــخــفــيــف اكــتــظــاظ

يف الــتــعــاطــي مــع االزمــــات واهــتــمــامــهــا

الــســجــون السيما يف ظــل انــتــشــار وبــاء

بشركاتها الربحية أكــثــر مــن اهتمام

فــيــروس كــورونــا  ،كما حتــذر مــن مغبة

بصحة الشعوب  ،باملقابل بــروز الفت

اســتــغــال هـــذه الــظــرفــيــة يف تــصــفــيــة

لــلــتــضــامــن الــشــعــبــي االممــــي بــقــيــادة

احلــســابــات الــســيــاســيــة مــع املــعــارضــن

االنــظــمــة الــدميــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة يف

لــســيــاســات الـــدولـــة  -كــمــا جـــرى مــع

كــوبــا وفــنــزويــا الــتــي الزال ــت تتعرض

رفيقنا ياسني فــات مناضل الشبيبة

حلصار االمبريالية االمريكية وفرض

واجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق االنــســان

وأمــام هــذه التطورات التي يعيشها
العالم تعلن اللجنة الوطنية لشبيبة

النهج الدميقراطي ما يلي :

املــواد الغدائية الضرورية و الصحية

أزمــة املخزن االقتصادية والسياسية

البترول التي كــان ورائــهــا التقاطبات

العقوبات وجتميد

تعيش وضعية

هشاشة .

مــن املـــوارد املــالــيــة اخلــاصــة بــصــنــدوق

• تـــطـــالـــب بــــاطــــاق ســـــراح كــافــة

االرصدة .

الوطن .

• ادانـــتـــهـــا الســـتـــمـــرار الـــدولـــة يف

الــوبــائــيــة هــشــاشــة وطبقية املنظومة

لــلــنــفــط وســط اوبك OPEC

منفعة .

بخنيفرة

(الذي الزال معتقال بسبب

حــرمــانــه مــن ق ــوت يــومــه عــبــر اقــفــال
مــحــلــه املــخــصــص لــلــحــاقــة ) وكــذلــك
اعتقال ومتابعة الشاب ياسر العبادي

يف ظل هذه الوضعية الوبائية الصعبة

تطا لب
باطالق سراح
كافة المعتقلين
السياسيين وكذا
معتقلي الحق العام
من النساء الحوامل
والقاصرين والشيوخ
وذو ي االمراض المزمنة
في اطار تخفيف
اكتظاظ السجون
السيما في ظل
انتشار وباء
فيروس كورونا

كما ترفع شارة النصر ملقاتلي اجلبهة
االمــامــيــة يف مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا
مـــن أطــــر صــحــيــة وطــبــيــة ( اط ــب ــاء،
ممرضني) رغــم الــظــروف الصعبة التي
يــشــتــغــلــون فــيــهــا مــن قــلــة املــســتــلــزمــات
الطبية وعزلتهم عن عائالتهم

.

• حتيي مقاومة الشعب الفلسطيني
البطل مبناسبة الــذكــرى  44املجيدة
لــيــوم األرض (  30مــــارس) ومــواصــلــة
النضال ضد االستعمار

الصهيوني .

• ادانــــتــــهــــا الســــتــــمــــرار حـــصـــار
االم ــب ــري ــال ــي ــة االم ــري ــك ــي ــة لــشــعــوب
(كــوريــا الشمالية  ،ايــران  ،فنزويال ،
كوبا )....وجتميد أرصدتها والتدخل
يف شؤونها

الداخلية .
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الرشيدية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

اعتقال بسبب تدوينة فايسبوكية
ا ع ــت ــق ــا ل مــــد و ن مـــن ا ل ــر ا ش ــي ــد ي ــة "
ا مــن ا حلــســنــا و ي " بسبب تــد و يــنــة على

انتهاكات جسيمة يتعرض لها

قــامــوا بــخــرق حــالــة الــطــوارئ من

املـــواطـــنـــون مـــن طــــرف املــوظــفــن

بينهم  334أحــيــلــوا على احملكمة

يف حالة اعتقال .

مرسوم قانون الطوارئ الصحية،

 . . .بقا ت أ ر بعة ا يا م خلر و ج ا لشعب ا لى

حــيــث يــتــعــامــل املـــوظـــفـــون عــلــى

ا لشو ا ر ع للبحث عن لقمة ا لعيش " ر أ ت

اســـــاس ان هـــنـــاك حـــالـــة حــضــر

ا لــنــيــا بــة ا لــعــا مــة ا ن فــيــهــا حتــر يــضــا ا و

التجوال التي تبتدئ من الساعة

نشر خبر كا ذ ب حو ل كو ر و نا ا ذ قا ل ما

الــســادســة وبــالــتــالــي يــتــم اعــتــقــال

مــعــنــا ه ا ن ا لــنــا س ســو ف يــخــر جــو ن بعد

من  7إلى  13أبريل 2020

وتستمر االنتهاكات

الــعــمــومــيــن املــكــلــفــن بــتــطــبــيــق

صــفــحــتــه تـــقـــو ل " ا لـــيـــو م  2 7مـــا ر س

العدد 354:

• عـــــدد املـــتـــابـــعـــن مــــن طـــرف
الــنــيــابــة الــعــامــة  263شــخــصــا من
بينهم  43شخصا يف حالة اعتقال
مــــن اجــــل م ــخ ــال ــف ــة مــقــتــضــبــات
الــقــانــون اجلــنــائــي ليصل املجموع

ا ر بعة ا يا م ا ي نها ية ما ر س نظر ا أل نهم
فـــقـــد و ا مـــصـــا د ر ر ز قـــهـــم بــســبــب حــا لــة
ا لطو ا ر ئ

ا لصحية .

الرشيدية

انتقام املخزن من مناضالت ومناضلي النهج الدميقراطي
 2 5ما ر س  2 0 2 0حر ما ن ا لر فيقة
" فـــا طـــمـــة ا حلـــســـنـــا و ي " ا لــعــا مــلــة
و عـــضـــو ة ا لــكــتــا بــة ا حملــلــيــة لــلــنــهــج
با شتو كة ا يت با ها من ر خصة ا ال ذ ن
بـــا خلـــر و ج إ ذ ر فـــض عـــو ن ا لــســلــطــة
بــد و ا ر أ كــر ا م بــا شــو يــة ا يــت ا عــمــيــر ة
تــســلــيــمــهــا و ثــيــقــة ا خلــــر و ج لــشــر ا ء
بعض أ غــر ا ضــهــا علما ا نــهــا ا ملسؤ و لة

عن بيتها و ا ملعيلة

أل بنا ئه .

ا ستد عا ء " سفيا ن كر ت " من طر ف
ا لفر قة

ا حمللية

للشر طة

ا لقضا ئية

مبفو ضية ا يــت ملو ل يــو م  3 0ما ر س
 2 0 2 0مت ر فـــض طــلــب مــتــا بــعــتــه يف
حا لة سر ا ح و ستكو ن ا جللسة ا ال و لى
يو م  6ا بر يل

.2 0 2 0

استمرار معاناة عامالت وعمال امانور
مازال االعتصام املفتوح لعمال /ات شركة

طنجة لــاحتــاد املــغــربــي للشغل يف إعــان

امانور التابعة ملجموعة فيوليا يف طنجة

له جميع مناضلي/ات االحتاد بطنجة إلى

والرباط وتطوان مستمرا لليوم  72يف ظل

إطــاق حملة دعــم مــادي لعمال/ات امانور

ظــروف مادية واجتماعية صعبة .ويف هذا

املعتصمني ˛ ورفقه باحلساب البنكي للمكتب

املــــواطــــنــــن ويــــتــــم حـــشـــرهـــم يف
ســيــارات الــشــرطــة بــشــكــل جماعي
ال ي ــراع ــي ق ــوان ــن الــوقــايــة ممــا
يعرضهم خلطر االصابة بالعدوى
يف حــن ان هــذا الــتــدبــيــر لــم يتم
اتــــخــــاذه مــــن طـــــرف الــســلــطــات
العمومية فقانون الطوارئ يشمل
فــقــط احملــــات ال ــت ــج ــاري ــة الــتــي
يتعني اقفالها(،انظر اعالن وزارة
ا لد ا خلية )
مضمون البالغ الصحفي الصادر
عن رئاسة النيابة العامة يف إطار
تــفــعــيــلــهــا لــلــمــقــتــضــيــات اجلــزريــة
الـــتـــي جــــاء بــهــا مـــرســـوم قــانــون
 2.20.292املــتــعــلــق بــســن أحــكــام
خــاصــة بــحــالــة الــطــوارئ الصحية

اإلطـــار يــدعــو االحتـــاد اجلــهــوي لنقابات

النقابي المانور .

وإجــــراءات االعـــان عــنــهــا مــا بني
 24مارس و  2أبريل : 2020
• عــدد املتابعات  4835شخصا

الى

 5098شخصا .

• كــمــا قــامــت الــنــيــابــة الــعــامــة
بــفــتــح حتــقــيــق يف إطـــار الــتــصــدي
ل ــأخ ــب ــار الـــزائـــفـــة يف  81بــحــث
قضائي وحركت املتابعة القضائية

يف حق  58شخصا .

•  26مـــارس اعــتــقــال مــواطــنــن
(مـــن الـــفـــراشـــة) بــصــفــرو وتــقــرر
متابعتهما يف حالة ســراح جللسة
 5أبـــريـــل  2020ع ــل ــى خــلــفــيــة
تــقــاســم تــدويــنــة تــدعــو املواطنني
واملواطنات
من

النوافذ .

لالحتجاج

بالطنطنة

•  2أبــريــل  2020مت اعــتــقــال
ابــن االمــن الــعــام جلــمــاعــة الــعــدل
واالحـــســـان" يــاســر ع ــب ــادي" ليال
ب ــع ــد ســـاعـــة ونـــصـــف مـــن إعـــان
احلظر ومت نقله الــى أحــد مقرات
االمن

بسال .

4

قضايا عاملية وحقوقية
مراكش

الدار البيضاء

الطبيب واجلراح املغربي زهير الهنا يوجه
رسالة إلى وزير الصحة املغربي
وجـــــه الــطــبــيــب واجلــــــراح
املــغــربــي زهــيــر الــهــنــا ،رســالــة
مفتوحة لوزير الصحة املغربي
 ،وإلــى الــدولــة املغربية عموم ًا
بــخــصــوص ال ــن ــظ ــام الــصــحــي
املغربي الذي تعرفه بالدنا

يف مــنــظــومــتــنــا الــصــحــيــة وأن
نستفيد مــن استنفار الــكــوادر
الصحية واملجتمع ككل إلدخال
إصالحات جدرية وسريعة على
قطاع همش مــن سنني وأصيب
جــل العاملني بــه اإلحباط“..
واكــــد عــلــى ضـــــرورة الــتــحــرك
بطريقة أو بــأخــرى ملساعدة

مبــســتــشــفــى مــحــمــد اخلــامــس
مبراكش .وأضاف الدكتور زهير
 ”:كــنــت آمـــل أن تــكــون هــاتــه
األزمــة العاملية هاجزا للتغيير

القطاع ،ألننا اليوم أكثر من أي
وقــت مضى يف سفينة واحــدة،
الكورونا ال يعرف فوارق طبقية
و ال أحياء راقية...

.

كــشــف عــن مــعــامــلــة حــاطــة
من كرامة املواطنني واملواطنات

تستمر مآسي الطبقة العاملة ويف ظل طغيان وغلبة

مــواطــنــة واملنتهكة حلــقــوق الــعــمــال تــوظــف شركات

الــبــاطــرونــا واتباعها مــن البيروقراطيات النقابية

املناولة والتي توظف بــدورهــا عماال اشبه ما تكون

ويف ظل هيمنة الفساد واالستبداد املخزني املساند

معاملتهم بالعبيد من ذلك العامل الترابي بوشعيب

الرسمي لهؤالء الراسماليني ...

املشتغل مبجال االطفاء بالشركة بشركة من شركات

وقــد تــابــع الـــراي الــعــام احملــلــي والــوطــنــي بــل منه
االجــنــبــي مــاســاة مــا يــفــوق االلـــف عــامــل مــن عمال
مغرب ستيل اي مجموعة كبيرة من االسر بابناءها
وشيوخها ونساءها مما ادى الى عدة مشاكل اجتماعية
مازالت اطوارها مستمرة يف ظل عدم نيل هؤالء العمال
شــركــة مــغــرب ستيل كغيرها مــن الــشــركــات الغير

اتــــــخــــــذت الــــتــــعــــاونــــيــــة
الــفــاحــيــة " كــوبــاك" ﻻنــتــاج
احلــلــيــب ومــشــتــقــاتــه املــعــروفــة
ب"حــلــيــب اجلـــودة" مجموعة
مـــن ال ــت ــداب ــي ــر يف مــواجــهــة
فيروس كورونا املستجد منها:

 نـــقـــص ســــاعــــة واحـــــدةمــن وقـــت الــعــمــل حــيــت يــبــدأ
العمل على الساعة  9صباحا
وينتهي يف حدود الساعة .16
م ــع الــعــلــم أن بــعــض الــعــمــال
يــســكــنــون بــعــيــديــن عــن مــكــان
العمل بساعة أو ساعة ونصف
˛يضاف إلــى ذلــك تعذر وجود
وســيــلــة الــنــقــل أحــيــانــا بسبب
حالة الطوارئ الصحية.
 اقتطاع  300درهم لكلعــامــل كــدعــم لــصــنــدوق كورنا
دون موافقتهم

من  7إلى  13أبريل 2020

انتهاك احلقوق مازال مستمرا مبغرب ستيل

حلقوقهم .

شركة "كوباك" بتارودانت وإجراءات
مواجهة كورونا

العدد 354:

الــراســمــال االســتــغــالــي تسمى (ضاما )damaهذه
الــشــركــات كغيرها مــن الــشــركــات جتبر العمال عند
جتديد كل عقدة على االستقالة والبدء من جديد
وهذه املرة تريد من السيد بوشعيب الترابي ان يعمل
بدل  8ساعات ان يعمل  12ساعة وهو مارفضه بقوة
حيث يعتزم اللجوء الى مفتشية الشغل يف ظل وباء

كورونا القاتل .

العامالت الزراعيات بشركة" الكليمونتني"
النتاج الورود بإقليم اجلديدة

العمال الزراعيني بإقليم القنيطرة
بني كورونا وحوادث السير
انـــقـــاب ســيــارة

والحــتــرام الكرامة

لــــنــــقــــل الــــعــــمــــال

االنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة

الزراعيني بجماعة

(الــــشــــاحــــنــــات –

مبــنــصــور ضــواحــي

حــافــات وبيكوبات

الـــقـــنـــيـــطـــرة يـــوم

مــهــتــرئــة – جتـــاوز

الــســبــت  28م ــارس

العدد القانوني)...

 2020خــلــف عــدة

ممــــا ي ــع ــرض ــه ــم/ن

إصــابــات منها ستة

بــاســتــمــرار ملخاطر

إصــــابــــات خــطــيــرة

حـــوادث الــســيــر من

يف صــفــوف الــعــمــال

وفـــيـــات واصـــابـــات

نــقــلــوا عــلــى إثــرهــا

 ...كــــمــــا حــــدث

إلـــــــى مــســتــشــفــى

مـــــــــرارا وتـــــكـــــرارا

الــزبــيــر الــســكــيــرج

يف م ــج ــم ــوع ــة مــن

ا لو قا ية .

بسوق أربعاء الغرب

 حتــديــد مــســافــة األمـــانالــصــحــي بــن الــعــمــال .بحيث
أصبح املكان الذي كان يشتغل
فــيــه أربــعــة أشــخــاص يشتغل
فــيــه اث ــن ــان فــقــط مم ــا شــكــل
عــبــئــا عــلــى الــعــمــال بــازديــاد
املهام املوكولة لهم.

لتلقي

العالج.

املناطق

كالعرائش

والـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة

ويــــــطــــــرح هــــذا

واشتوكة ايــت باها

احلـــــــــادث مــشــكــل

وغيرها امــام صمت

تـــنـــقـــل الـــعـــمـــال/

وجتــــاهــــل اجل ــه ــات

ات ال ــزراع ــي ــن/ات

املــــســــؤولــــة وعــــدم

الـــى ام ــاك ــن الــعــمــل

اتــخــاذ االجــــراءات

بوسائل نقل تفتقر

الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة

الــــــى املــــواصــــفــــات

الــضــروريــة حلماية

 تــعــقــيــم الــعــمــال حــيــنــمــايــدخــلــون مــع الــبــوابــة األولــى
ثـــم يـــرتـــدون بــذلــة املعمل˛
ويتم تعقيمهم حينما يودون
الـــدخـــول إلـــى م ــك ــان الــعــمــل
مـــع ضـــــرورة ارتــــــداء وســائــل

إجـــــراءات مــشــددة داخــلاملعمل اعتبرها أحــد العمال
أنها تفقدهم إنسانيتهم.

تشتغل العامالت الزراعيات
املشتغالت بالضيعات املنتجة
لــلــورد مبنطقة اثنني اشتوكة
وبونعامي قرب ازمــور يف ظروف
قــاســيــة تــفــتــقــر إلــــى ابــســط
شـــروط الــصــحــة والــوقــايــة يف
خــرق سافر لقوانني الشغل من

طـــرف الــشــركــة املــشــغــلــة وهــي
شــركــة "الكــلــيــمــونــتــن" دون
الــتــزامــهــا بــإجــراءات الوقاية
واالحــتــراز املعلن عنها رسميا
ملــواجــهــة وبـــاء كــورونــا  .فمن
حــيــث الــنــقــل يــتــم تكديسهن
بـــأعـــداد كــبــيــرة يف شــاحــنــات
(حـــوالـــي  40عــامــلــة) تسلك
طريقا جانبية لتجنب نقط

املراقبة يف الطريق الرئيسية
املؤدية إلى الضيعات .ومن حيث
شروط العمل يف الضيعات فهي
غائبة اذ تنعدم وسائل الوقاية
واالحتراز كالكمامات والقفازات
ومواد التعقيم وغياب التوعية
الصحية...

وجتدر االشارة الى ان عمال
وعـــامـــات هــــذه الــشــركــة قد
خاضوا إضرابا بطوليا مصحوبا
باعتصام أمام مقر الشركة دام
حــوالــي الشهر يف شتاء 2004
احــتــجــاجــا عــلــى ط ــرد أعــضــاء
املكتب النقابي الذي أسسوه يف
إطار اجلامعة الوطنية للقطاع
الفالحي(ا م ش ).

الضرورية للسالمة

العمال/ات .
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اإلضراب اجلماهيري :نتاج تاريخي وليس نتاجا مصطنعا

ترتبط املراجعة األولــى ملسألة اإلضــراب
اجلــمــاهــيــري ،الــتــي تنتج عــن جتــربــة روســيــا،
باملفهوم العام للمسألة .إن املدافعني املتحمسني
عن «محاولة االضــراب اجلماهيري» يف أملانيا
من طراز برنشتاين وإيسنر الخ وأيضا أعنف
املعارضني حملاولة كهذه يف معسكر النقابات
مــثــل بوميلبرج مــثــا ،يــقــفــون جميعا ،بعد
كل شــيء ،على أرض املفهوم ذاتــه ،أي املفهوم
الفوضوي .واملتضادان الظاهريان ال يستثني
كل منهما اآلخر بل إن كال منهما كما هي العادة
يكيف ويكمل اآلخــر .ذلــك أن منــط التفكير
الفوضوي تأمل مباشر يف الثورة االجتماعية
كمجرد سمة برانية وغير هامة .فاألمر الهام،
طبقا لهذا النمط من التفكير هو الكل املجرد،
هو وجهة النظر الال تاريخية يف اإلضراب العام
ويف كل شروط النضال اجلماهيري بشكل عام.
فال يوجد بالنسبة للفوضوي غير أمرين
اثنني كافتراضات مادية لتأمالته «الثورية»
– أولــهــمــا الــتــخــيــل وثــانــيــهــمــا طــيــب الــنــيــة
والــشــجــاعــة لتخليص اإلنــســانــيــة مــن وادي
الــدمــوع الــرأســمــالــي الــقــائــم .وقــد خــرج هذا
النمط التوهمي من التفكير ،قبل ستني سنة،
بنتيجة مؤداها أن اإلضــراب اجلماهيري هو
السبيل األقصر واألسهل واألكيد للقفز إلى
مستقبل اجتماعي أفضل .وخرج هذا النمط
من التفكير ذاتــه حديثا بنتيجة مؤادها أن
النضال النقابي (التريديونيوني) هو «العمل
املباشر» احلقيقي الوحيد للجماهير ،وأنــه
الــنــضــال الــثــوري احلقيقي الــوحــيــد – وهــذا
كــمــا هــو مــعــروف جــيــدا أحـــدث رأي يتبناه
«النقابيون» (السنديكاليون) الفرنسيون
واإليطاليون .إن ما أصاب من الفوضوية مقتال
هو أن وسائل النضال التي اخترعت يف الهواء
كانت على الــدوام حسابات تغفل الــواقــع ،أي
أنها كانت طوباوية .وليس ذلــك فحسب ،بل
إن هذه الوسائل يف الوقت الــذي لم تكن فيه
تدخل الواقع الشرير احلقير يف احلساب ،كانت
تتحول يف هذا الواقع الشرير ذاته إلى أدوات
تساعد الرجعية عمليا ،يف حني أنها لم تكن
سابقا ويف معظم األحيان سوى تأمالت ثورية.
إن أولئك الذين ،على طريقة مجلس إدارة
شــركــة مــا ،يضعون اإلضـــراب اجلماهيري يف
أملانيا على جدول اإلعمال يف يوم معني ،وأولئك
الذين ميحون مسألة اإلضراب اجلماهيري عن
وجه األرض باسم حظر «الدعاية» كما فعل
املشتركون يف مؤمتر النقابات يف كولون ،أولئك
جميعا يقفون على األرض ذاتها ،أرض الوسائل
املجردة الال تاريخية للمالحظة .ويقوم هذان
املنحيان على االفتراض الفوضوي احملض بأن
اإلضــراب اجلماهيري وسيلة تقنية للنضال
ميكن أن «تقرر» أو «متنع» حسب الرغبة وطبقا
للضمير – وكأنه سكني جيب ميكن أن يوضع يف
اجليب مغمدا «متأهبا ألي طارئ» حتى إذا ما
أما معارضو
تقرر استخدامه يفتح ويستخدمّ .
اإلضراب العام فهم يدعون ألنفسهم فعال ميزة
أخــذ األرضــيــة التاريخية والــظــروف املــاديــة
للوضع الراهن يف أملانيا بعني االعتبار مقابل
«الثوريني الرومانتيكيني» الذين يحومون يف
الهواء ويغفلون يف كل حلظة احلقائق القاسية
واإلمكانيات واملستحيالت .وهم يصرخون مثل
السيد جاد جريند يف روايــة ديكنز «األزمنة
الصعبة» « :حقائق وأرقام ،أرقام وحقائق

.

يفهم معارضو اإلضراب العام من النقابيني
بـــ «األســـاس التاريخي» و«الــظــروف املــاديــة»

شيئني – مــن جهة ضعف البروليتاريا ومن
جهة ثانية قوة العسكرية البروسية-األملانية.
تنظيم العمال غير الكايف واحلرية البروسية
الطاغية – هــذه هي األرقــام واحلقائق التي
يــقــيــم عليها الــقــادة الــنــقــابــيــون سياستهم
العملية يف هذه احلالة .صحيح أن الصندوق
املالي للنقابة واحلــريــة البروسية ظاهرتان
ماديتان وجد تاريخيتان ،ولكن املفهوم املبني
عليهما مفهوم ليس املادية التاريخية باملعنى
املــاركــســي بــل هــو مــاديــة رجــل الــشــرطــة .إن
ممثلي الدولة البوليسية الرأسمالية يأخذون
باحلسبان كثيرا الــقــوة احلقيقية املتقطعة
للبروليتاريا املنظمة وكــذلــك الــقــوة املادية
للحرية .ويستنتجون من مقارنة هذه األرقام
نتيجة مريحة هي أن احلركة العمالية الثورية
نتاج أفــراد دمياغوجيني ومحرضني ،ولذا فإن
السجون واحلــراب وسيلة كافية إلخماد هذه
«الظاهرة العابرة» املزعجة

.

أخيرا التقط العمال األملان الواعون طبقيا
روح الفكاهة الكامنة يف النظرية البوليسية
التي تقول أن كل احلركة العمالية احلديثة

نــتــاج اعتباطي مصطنع مــن فعل حفنة من
«الدمياغوجيني واحملرضني» عدميي الضمير.
بيد أن هــذا املفهوم بالضبط هو ما يعبر
عنه عندما يجتمع إثنان أو ثالث من الرفاق
ليشكلوا رابطة طوعية من احلــراس الليليني
تأخذ على عاتقها حتذير الطبقة العاملة
األملــانــيــة مــن التحريض اخلــطــر ال ــذي يقوم
به بضعة «رومانتيكيني ثوريني» و«دعايتهم
لــإضــراب الــعــام» ،أو يف اجلانب اآلخــر عندما
تنظم حملة سخط صاخب من جانب أولئك
الــذيــن يــعــتــقــدون أن بــوســعــهــم مــنــع إنـــدالع
االضـــراب الــعــام يف أملــانــيــا بــواســطــة اتفاقات
«سرية» بني اللجنة التنفيذية للحزب والهيئة
العامة للنقابات

.

ولو كان األمر يعتمد على «الدعاية الالهبة»
التي يقوم بها الثوريون الرومانتيكيون أو على
القرارات أو السرية أو العلنية لقيادة احلزب ملا
حدث يف روسيا إضراب جماهيري واحد .فليس
هناك أي بلد يف العالم ،كما بينت يف آذار/مارس
 ،1905كانت «الدعاية» فيه لالضراب العام أو
حتى «بحثه» بالقدر من الضآلة التي كانت
فيه روسيا .كما أن األمثلة املتفرقة لالتفاقات
والقرارات التي سعت فيها اللجنة التنفيذية
للحزب الروسي إلى إعــان االضــراب العام من

لدنها كانت عدمية األهمية يف الواقع ،كما يف
احملاولة األخيرة التي جرت يف آب/أغسطس من
هذا العام بعد حل الدوما

.

لذا ،إذا كانت الثورة الروسية تعلمنا شيئا،
فإنها قبل كل شيء تعلمنا أن اإلضراب العام ال
يصطنع وال «يقرر» عفوا وال يحدث نتيجة
«الدعاية» ،بل هو تلك الظاهرة التاريخية
الــتــي تنجم بحتمية تــاريــخــيــة عــن ظــروف
إجتماعية يف حلظة معينة .لــذا فــإن املسألة
ال ميكن أن تستوعب وال حتى تبحث بالتأمل
املجرد يف إمكانية أو استحالة اإلضراب العام أو
نفعه أو عدم ضرره ،بل بتفحص تلك العوامل
والــظــرورة االجتماعية التي ينجم االضــراب
الــعــام عنها يف املــرحــلــة الــراهــنــة مــن الــصــراع
الطبقي ،بكلمات أخــرى ال تستوعب املسألة
«بالنقد الذاتي» لإلضراب العام انطالقا مما
هــو مــرغــوب فــيــه ،ولــكــن فقط «بالتمحيص
املوضوعي» ألسباب اإلضراب العام انطالقا مما
هو محتوم تاريخيا.
ففي مجال التحليل املنطقي املجرد غير
الواقعي ،ميكن بالقدر ذاته من القوة أن يثبت أن

اإلضراب العام مستحيل متاما وهزميته أكيدة
أو أنه ممكن وانتصاره أمر ال يناقش .ولذا فإن
األدلة التي تساق لدعم أي من وجهتي النظر
هاتني متساوية يف قيمتها ،إذ أنها بال قيمة.
ولــذا فإن خشية «نشر» اإلضــراب العام ،التي
بلغت حد إصــدار قــرارات رسمية بـ«احلرمان»
ضد أشخاص أتهموا باقتراف هذه اجلرمية،
ليست إالّ نتاج ارتباك مضحك .فمن املستحيل
«نشر» اإلضراب العام كوسيلة مجردة للنضال
استحالة نشر «الــثــورة» .فالثورة مثلها مثل
اإلضراب العام ال متثل إالّ شكال برانيا للصراع
الطبقي ال ميكن أن يكون له معنى ومغزى إالّ
بالعالقة مع أوضاع سياسية محددة

.

وإذا أراد ام ــرؤ أن يجعل اإلضـــراب العام
بصفته شكال من أشكال العمل البروليتاري
موضوعا لتحريض منهجي فيذهب من بيت
آلخر ناشرا هذه الفكرة لكسب الطبقة العاملة
تدريجيا إلى جانبها ،لكان هذا عمال سخيفا
غير مجد كما لو أن امرء سعى إلى جعل فكرة
الــثــورة أو قــتــال املــتــاريــس مــوضــوع حتريض
مخصوص .لقد أصبح اإلض ــراب اجلماهيري
اآلن موضع اهتمام حي من الطبقة العاملة
األملانية والعاملية ألنه شكل جديد من أشكال
النضال ،وهو بصفته هذه دليل أكيد على ثورة
داخلية شاملة يف العالقات ما بني الطبقات ويف

شروط الصراع الطبقي .إن اهتمام البروليتاريا
األملانية بهذه املسألة اجلديدة اهتماما حادا،
رغم املعارضة العنيدة من جانب قادة النقابات،
لدليل على غريزتها الثورية احلقة وسرعة
ذكائها

.

ولكن يف وجود هذا االهتمام وهذا العطش
الــفــكــري اجلــيــد لــأعــمــال الــثــوريــة والرغبة
فيها ،ليس املطلوب أن يــدرب العمال تدريبا
عقليا مجردا على إمكانية واستحالة اإلضراب
اجلــمــاهــيــري .بــدال مــن ذلــك يجب أن يوعوا
بشأن تطور الثورة الروسية وأهميتها العاملية
وبــشــأن تفاقم حــدة الــصــراعــات الطبقية يف
أوروبا الغربية وكذلك بصدد اآلفاق السياسية
األوســع للصراع الطبقي يف أملانيا ودور ومهام
اجلــمــاهــيــر يف الــنــضــاالت الــقــادمــة .وبــهــذه
الطريقة فقط ميكن للمناقشات يف اإلضراب
اجلماهيري أن تؤدي إلى توسيع األفق الفكري
للبروليتاريا وشــحــذ طريقتها يف التفكير
وتصليب طاقتها

.

إذا نــظــرنــا لــأمــر مــن وجــهــة الــنــظــر هــذه
فإننا نتبني كل سخافة احملاكمات التي يرغب
يف اجرائها إعــداد «الرومانتسكية الثورية»
بــحــجــة أن دعـــاة اإلضـــــراب ال يــتــقــيــدون يف
معالتهم لــهــذه املــســالــة بــقــرار يــيــنــا .يــوافــق
«السياسيون العماليون» إذا دعــت احلاجة
على هذا القرار ،ذلك أنهم يقرنون اإلضــراب
اجلــمــاهــيــري مبصير االقــتــراع الــعــام .ويتبع
من هذا أنهم يستطيعون أن يؤمنوا بشيئني:
أوال أن اإلضــراب اجلماهيري ذو طابع دفاعي
محض وثانيا أن اإلضــراب اجلماهيري خاضع
للبرملانية أي أنــه قد حــول إلــى مجرد ملحق
بالبرملانية .ولكن اللب احلقيقي لقرار يينا
يف هــذا املــجــال هــو أن أي مــحــاولــة تــقــوم بها
الرجعية السائدة اللغاء التصويت البرملاني،
ضمن الظروف الراهنة ألملانيا ،قد تعني حلول
اللحظة املناسبة لــبــدء فــتــرة مــن النضاالت
السياسية العاصفة قد يستخدم فيها اإلضراب
اجلماهيري كوسيلة للنضال للمرة األولــى يف
أملانيا .ولكن السعي إلى التقليل من األهمية
االجتماعية لــإضــراب اجلماهيري كظاهرة
وكمسألة من مسائل الصراع الطبقي واحلد من
أفقه التاريخي بواسطة قرار صدر عن مؤمتر،
إمنا هو عمل يقارن يف قصر نظره باالعتراض
على بحث املسألة يف مؤمتر النقابات يف كولون.
إن االشتراكية الدميوقراطية األملانية قد
اعترفت يف قــرار مؤمتر يينا رسميا بالتحول
األســاســي الــذي احدثته الــثــورة الروسية يف
الظروف العاملية للصراع الطبقي البروليتاري،
وبهذا القرار أعلنت االشتراكية الدميوقراطية
األملــانــيــة عــن قــدرتــهــا عــلــى الــتــطــور الــثــوري
وقــدرتــهــا عــلــى الــتــكــيــف طــبــقــا للمتطلبات
اجلــديــدة التي تفرضها املرحلة القادمة من
الصراع الطبقي .وهنا تكمن أهمية قرار يينا.
أما التطبيق العملي لإلضراب اجلماهيري يف
أملانيا فإن التاريخ هو الذي سيقرره كما قرره
يف روسيا ،ذلك التاريخ الذي تشكل االشتراكية
الدميوقراطية األملانية بقراراتها عامال مهما
من عوامله ،ولكنها يف الوقت نفسه ليست إالّ
عامال واحدا بني عوامل كثيرة

.

اإلضراب اجلماهيري واحلزب السياسي
والنقابات .روزا لوكسمبورغ 1906
منشور باحلوار املتمدن6 / 2 / 2014/

السياسية
6
املخزن  ،االستبداد و التبعية  ،و صحة الشعب يف زمن كورونا

العدد 354:

من  7إلى  13أبريل 2020

تــــواجــــه األنـــظـــمـــة ال ــب ــش ــري ــة (أمنــــاط
اإلنــتــاج االجــتــمــاعــي شــكــل الـــدول القائمة)
خ ــال تــطــورهــا منعطفات حــاســمــة ومــؤثــرة
يف مــســارهــا الــتــاريــخــي وخــاصــة مــنــذ الــثــورة
الصناعية الثانية ودخول الرأسمالية مرحلة
االمــبــريــالــيــة وتــشــكــل احلــركــات االشــتــراكــيــة
والتحررية عبر العالم ،ويف كل منعطف حاسم
طيلة قرن ونصف يكون الصراع على أشده بني
الرأسماليات فيما بينها بهدف السيطرة على
املجاالت احليوية للرأسمال اجلشع والطامح
للحفاظ على املنحنى الصاعد لألرباح حتت
مسمى النمو االقــتــصــادي(املــال – البورصات
– املضاربات – املــوارد) ،هذا الصراع الــذي قد
يصل إلى مستوى احلرب املدمرة؛ فال أحد اليوم
يضمن أن ال تندلع مــرة أخــرى ما دام املنطق
واجلنون الرأسمالي/االمبريالي نفسه ال يزال
يتحكم يف العالم باعتباره سوقا للمنافسة
الشرسة بني عتاة االحتكارات العاملية وأجهزتها
الدولتية (صناعة الرعب العسكري) ،ومن جهة
أخــرى التهديد الــذي يحدثه هــذا التنافس
الــرأســمــالــي(املــســتــنــزف للموارد)للمنظومة
الــبــيــئــيــة الــتــي يعتبر اإلنــســان نــفــســه أحــد
مكوناتها مما يهدد الوجود و احلياة نفسها

واملباشر للمؤسسات املالية العاملية وللدول
االمبريالية ،ويقابله االنصياع املــذل واملهني
ألنظمة دول األطــراف املستأسدة فقط على
شعوبها

.

فكيف يعيش النظام املخزني املغربي يف
عصر كــورونــا؟ وهــل هــذا الــعــدو (كوفيك )19
املتناهي يف الصغر واملخترق ملختلف الطبقات
االجتماعية وغير اآلبه مبختلف التراتبيات
االجتماعية من شأنه أن يغير الوضع السياسي
واالجتماعي والثقايف يف البالد ويسهل إجناز
ما عجز عنه الصراع الطبقي الضاري نفسه
منذ أكثر من  6عقود من الزمن ،ويساعد على
القضاء على االستبداد والفساد

؟

وهــل هــذا " التحدي اخلــارجــي" عــن حقل
السياسة املباشرة سيوقف ما ترسخ من قوانني
موضوعة ألنظمة اقتصاد الــســوق ،ومــا نتج
عنها من خوصصة للقطاعات اإلستراتيجية
وهــل سينهي سياسات االستغالل واالضطهاد
الطبقي ،وهل سيؤدي إلى إنهاء الصراع الطاحن
املوجه ضد الطبقات املستغلة وضد التنظيمات

االجتماعية تنبه وتطالب وتناضل وتقدم
التضحيات اجلسام من أجل تغييرها.

كما أبانت القوى السياسية املعارضة للنظام
عن نضج سياسي من خالل :

إن الوضع السياسي يف البالد أصبح يتسم
عموما مبا يلي :

• اعــتــبــار أن احلــجــر الصحي حــل اتبعته
جميع دول العالم حلصار العدوى ،وأن املغاربة
مــطــالــبــن بــااللــتــزام بــه إل ــى أقــصــى احل ــدود
خصوصا وأن البنيات الصحية يف بالدنا مهترئة
جدا يف األوقات العادية فباألحرى يف مواجهة
الوباء اجلارف.

*اختفاء احلــكــومــة والـــــــوزراء وتــراجــع
الــتــصــريــحــات االنــتــخــابــيــة الــفــجــة خصوصا
مع تصاعد وتيرة الكارثة الوبائية وظاللها
املخيفة على الصعيد الدولي.
*محاولة حتويل احلجر الصحي إلى حجر
أمــنــي على املجتمع (الــطــوارئ الصحية إلى
طوارئ أمنية وسياسية وإعالمية أيضا) والقيام
باعتقاالت تعسفية.
*غياب الــشــفــافــيــة يف مــواجــهــة األوضـــاع
واستمرار لغة اخلشب والتهميش املطلق للرأي
املعارض.
*عدم اإلقـــدام على أيــة مــبــادرة سياسية
لالنفراج تتماشى مع اخلطر احملــدق باجلميع
كــإطــاق ســراح املعتقلني السياسيني وإطــاق
حرية الــرأي والتعبير للتنظيمات السياسية

ومن جهة ثالثة ما يخلفه هذا "النمو بدون
تنمية «من توحش اجتماعي وازديــاد الفوارق
الطبقية واملجالية ،ومــن منو ال متكافئ بني
دول املركز ودول األطــراف التابعة التي تظهر
عليها كل أعــراض التخلف من تفشي التفقير
والتعطيل والتجهيل واالســتــبــداد والعجز
البنيوي لقطاع الصحة (الــذي عــرى فيروس
كوفيد 19عوراته بشكل كامل) نتيجة سياسات
التقشف واخلــوصــصــة املتنامية ومــن تراكم
للفشل يف مواجهة هذه الوضعية بنفس آليات
االستبداد والفساد والتبعية

• اســتــعــمــال وس ــائ ــل الــتــواصــل الشعبي
(االجتماعي) يف فضح التجاوزات والتضليل
اإلعـــامـــي ،وتــعــريــة الـــواقـــع ،وتــرســيــخ قيم
التضامن الفعلي وتكوين بعض مقومات السلطة
املضادة.

.

.

احلل يف األفق لهذه التناقضات لن يحصل
بــدون ثــورة حقيقية يف األنظمة السياسية
واالجتماعية والثقافية موجهة بكل الوضوح
الــازم ضد النظام الرأسمالي وشــروره (وليس
فقط نحو أعراضه) التي أصبحت أكثر جالء
يف عصر كــورونــا ومــن أجــل نظام جديد كليا
(اشتراكية القرن )21

.

لقد عانت مجتمعات األطــراف والزالــت من
هذه الهيمنة وهذا االستقطاب البشع للتراكم
الــرأســمــالــي ،خصوصا يف ظــل التغول العلني

• اعتبار أن انتقاد السياسات الرسمية يف
املجال التدبيري خالل الظرفية االستثنائية
هــي مهمة الــقــوى املــعــارضــة وخــاصــة يف مجال
الصحة لتقوية البنيات الصحية وتخصيص
ميزانيات استثنائية وتعميم مراكز التحليالت،
والــشــفــافــيــة يف املــعــطــيــات) وحــقــوق اإلنــســان
(يف مقدمتها ض ــرورة إطــاق ســراح املعتقلني
السياسيني) وحقوق الطبقة العاملة والكادحني
(يف مقدمتها تخصيص أجور كافية للمتوقفني
عـــن الــعــمــل حتـــت ضــغــط الـــقـــوة الــقــاهــرة،
وللفاقدين ملصدر الــقــوت الــيــومــي) والنظرة
الشمولية واالستشرافية ملواجهة الوباء.
• مــواجــهــة اخلـــــروج الــعــلــنــي أو املــبــطــن
ل"مستغلي مصائب الشعب" ومصاصي الدماء
( )charognardsمن قطاع خاص جشع وطماع
يف موارد صندوق التضامن ،واملطالبة بالتوقف
عــن ســداد الــديــون وبتضريب الــثــروة وتأميم
القطاعات اإلستراتيجية.

.

لــقــد شــكــلــت املــرحــلــة املــمــتــدة مــن الــثــورة
االشــتــراكــيــة بــروســيــا إلــى نهاية الثمانينات
بــارقــة أمــل حقيقي للبشرية للتخلص من
الــنــظــام الــرأســمــالــي لــكــن عــوامــل موضوعية
وذاتية  ،خارجية وداخلية فجرت تناقضات
كامنة وســط االشتراكيات املطبقة ،فتراجع
األمــــل مــؤقــتــا ،وســــاد ال ــظ ــام والــــا أدريـــة
والتشكيك يف إمكانية أن تكون االشتراكية
املشروع املجتمعي البديل الوحيد القادر على
فك تناقضات الرأسمالية وإرجــاع السلطة و
الــكــرامــة للطبقة العاملة وجماهير الشعب
املنتج ،وإلعــادة صياغة املجتمعات على أسس
تنظيمية ثورية جديدة كليا تلغي االستغالل
الطبقي واألنانية السائدة وتعيد التوازنات
البيئية واملجالية وتوقف هدر املال واملوارد يف
التسلح ،وتقضي على االستالب الذي أحدثه
منــط االســتــهــاك الــرأســمــالــي البشع واملــدمــر
وتضع اإلنسان مبفهومه الوجودي والطبقي يف
قلب إستراتيجية كل تنمية شاملة

ا.ح

السياسية واملدنية املعبرة عن مصاحلها من
طرف النظام املخزني

واملدنية املعارضة ومتكينها من وسائل اإلعالم
العمومية

إن هــذه اجلــائــحــة (كــوفــيــد  )19ستشكل
بالفعل صعقة (مــثــل الصعقة الكهربائية
للجسم) ،ففي ظــل األزمـــات تــزول املساحيق
السياسية وتصبح األنظمة عارية أمام الواقع
ومسؤولة عن تبعات واقــع بئيس كرسته ملدة
عقود يتمظهر اليوم أكثر يف قطاع الصحة،
ويظهر يف غياب التنمية املتمحورة حول الذات
ويظهر يف معضلة البؤس االجتماعي املتراكم.

*محدودية احللول االجتماعية حيث رغم
املبادرات إلحداث "جلنة اليقظة االقتصادية"
إال أنها تفتقد لضمانات الشفافية والرقابة
الشعبية على املال العام ،وال تضم يف متثيليتها
ممثلي العمال واألجراء

؟

فكما فــاجــأ الــفــيــروس الــعــديــد مــن الــدول
املستهترة بتنمية اإلنــســان "أهــم رأســمــال يف
الــوجــود على حــد تعبير كــارل مــاركــس" فإنه
أيضا عــرى عجزها البنيوي ودمياغوجيتها
املسترسلة.
فــقــد ســعــى املــخــزن كــعــادتــه إل ــى مــحــاولــة
اس ــت ــع ــادة املـــبـــادرة لــاســتــعــمــال الــســيــاســي
للظرفية وتوارت احلكومة والبرملان إلى املخبأ
وانطلق العنان للعديد من األصــوات الرجعية
واليمينية (اإلسالمية واحلداثية) من أجل
وطنية مقلوبة وكأننا يف حــرب سياسية ضد
عدو سياسي خارجي وليس أمــام عجز وفشل
ذاتي للسياسات االجتماعية والصحية للدولة
(يــجــب تــداركــه) مــا فتئت الــقــوى واحلــركــات
السياسية يف املعارضة املناضلة الدميقراطية
والتقدمية واحلــيــة يف الــبــاد وكــل احلــراكــات

.

.

*عدم الــقــدرة على فــرض احلجر الشامل
مــوضــوعــيــا لــتــخــلــف الــبــنــيــات الــتــجــاريــة
والتسوقية واإلعــامــيــة والتعلمية ولغياب
احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة للطبقات الــكــادحــة
(حركة العمال ،طوابير أداء الفواتير ،وسائل
النقل ،األسواق...مثال)

.

*خروج أصوات ميينية شاردة كارهة للشعب
ومــؤيــدة لكل عمليات القمع وانتهاك حقوق
اإلنــســان مــروجــة لــدعــايــة مغلفة بــشــعــارات
مالتوسية مغرضة "الشعب املتخلف ال يليق
بــه ســوى االســتــبــداد والــقــمــع !!!" واملستغلة
لبعض األحداث العرضية يف املقابل أبان الشعب
املــغــربــي يف الــغــالــب عــلــى درجـــة مــن اليقظة
العالية اجتاه خطر الفيروس واجتاه التوجهات
السياسية الرجعية التي حاولت حتويل احلجر
الصحي إلــى مــجــرد حجر أمــنــي واســتــعــراض
سلطوي ،وفرض الــرأي الوحيد لألمور ويظهر
ذل ــك خــصــوصــا مــن خ ــال تــعــبــيــرات وســائــط
التواصل االجتماعي (سلطة مضادة).

• املطالبة بجعل اإلعــام يف خدمة الشعب
وإعطاء املعارضة املناضلة املدنية واحلقوقية
والــســيــاســيــة حــقــهــا يف الــتــعــبــيــر يف اإلعـــام
العمومي .فاحلجر الصحي ال يعني تكميم
األفواه وفرض الرأي الوحيد ...
إن عالم ما بعد كورونا لن يكون حتما هو
عالم ما قبلها ،فالكثير من األنظمة ستتغير
طــوعــا أو قــســرا ،أكــيــد ال ميــكــن التنبؤ بكل
سيناريوهات وتفاصيل هذا التغيير ،لكن ميكن
التأكيد أن العديد من األالعــيــب السياسية
لألنظمة الفاشلة ستصبح جزءا من املاضي وأن
الصعقة التي سيحدثها الفيروس ستكون أقوى
من جيش من التعبئة اإلعالمية التضليلية
املتراكمة ،وأن تغييرا جذريا سيمس العالقات
الدولية والعالقة بني املجتمع والدولة والثقافة
السائدة يف كل بلد.
إن النظام املخزني وسياسته الالشعبية
املتراكمة ملــدة عقود ستكون موضوعيا أمــام
امتحان عسير خصوصا مــع الفشل البنيوي
للسياسات املراهنة على التبعية للنيوليبرالية
املتوحشة للمؤسسات املالية ووصياتها التي
أوصــلــت الــبــاد إلـــى احلــضــيــض عــلــى جميع
املــســتــويــات وخــاصــة االجتماعية منها ،وأن
االختناق االقتصادي واالجتماعي والسياسي
والصحي للبالد أصبح يتطلب التغيير اجلذري
أكثر من أي وقت مضى ألن ذلك مرتبط مبصير
شعب يحتاج إلى إستراتيجية للتمنيع خارج
دائــــرة الــلــيــبــرالــيــة املــتــوحــشــة وخــــارج دائ ــرة
االســتــبــداد والــفــســاد واخلــوصــصــة ويقتضي
اإلجبارية القانونية للمسائلة وعدم اإلفالت
من العقاب يف العبث بالسياسات العمومية

.
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نضاالت الطبقة العاملة املغربية واحلراكات االجتماعية
نخصص ملف هذا العدد لتناول اهم مميزات نضاالت الطبقة العاملة يف السنوات االخيرة ألننا

الى وعي ميكنهم من وضع مصاحلهم ليس كأفراد وإمنا كطبقة اجتماعية تواجه طبقة اجتماعية

نعتبر متابعة هذه املميزات وتسليط الضوء عليها من شانه ان يساعدنا على تسديد عملنا السياسي

مستغلة متلك وسائل االنتاج والسلطة وقوة القهر ممثلة يف القوانني واألجهزة التي تطبق تلك القوانني

واأليديولوجي وتأطيرنا النضالي وتوجيه عملنا النقابي  .اننا بصدد رصد هذه العملية املعقدة

أي جهاز دولة.هذا امللف يقربنا بعض الشيء من قياس هذا التحول وهذه خطوة مهمة للغاية تدخل

جدا ،وهي تلك التي يتحول فيها الوعي احلسي للعمال ملا يدركون انهم ينتمون الى طبقة اجتماعية

من املشروع العظيم الذي نعمل على اجنازه بحماس وجرأة وهو بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة

تربطهم عالقات االخوة والتضامن فيما بينهم امام ما يتعرضون له من استغالل يف وحدات االنتاج

حزبها السياسي الطبقي.

" احلراكات الشعبية واحلركات االحتجاجية " دروس وعبــر

عبداهلل حسبـي

عرفت السنوات األخيرة موجة واسعة من
النضاالت الشعبية ،تركزت باألساس يف مناطق
قروية وشبه حضرية (احلسيمة ونواحيها؛
جــــرادة؛ زاكـــــورة؛ أوطــــاط احلــــاج؛ لقصيبة؛
بني تيدجيت؛ إميضر؛ لبراهمة قيادة زناتة
باحملمدية؛ ســوس (حركة أكــال)  )...وطالت
فئات وشرائح متنوعة ومتزايدة ،وقــد همت
قضايا مختلفة ومتنوعة ،أهمها :

 -فك العزلة ورفع التهميش واإلقصاء .

 السخط على التفقير وتدهور األوضــاعاملعيشية

.

 توفير سبل العيش الكرمي ،وعلى رأسهافرص الشغل والسكن الالئق

.

 تــوفــيــر الــبــنــيــات الــتــحــتــيــة وخلــدمــاتاالجتماعية

.

 وضــع حــد لــلــفــوارق االجتماعية ،وكــذااملجالية فيما يخص االستفادة من املشاريع
العمومية

.

 رف ــض االســتــيــاء عــلــى أراضــــي اجلــمــوعواألراضي الساللية واستغاللها

.

 فــضــح الــتــاعــب يف املــشــاريــع التنمويةاملبرمجة أو عدم تنفيذها؛ واملطالبة مبحاسبة
املفسدين

.

 وضــع حــد الســتــنــزاف واحــتــكــار الــثــرواتاحمللية من طرف جهات نافذة أو أقلية قليلة،
لالستفادة من عائداتها

.

 إشراك السكان يف وضع املشاريع التنمويةواالستجابة للمبلورة من طرفهم

.

 قــضــايــا بــيــئــيــة وهــويــاتــيــة وقــانــونــيــةوحقوقية

.

وقد أتت هذه النضاالت واالحتجاجات يف
سياق يتميز ب :
 تصاعد نضال احلركات االجتماعية يفالعديد من بلدان العالم جراء األزمة اخلانقة
واملتفاقمة للنظام الرأسمالي العاملي ،واستنفاد
الدميقراطية التمثيلية لدورها

.

 اتقاد جديد جلذوة السيرورات الثورية يفأكثر من مكان بالعالم العربي واملغاربي

.

 فـــشـــل االخــــتــــيــــارات االقـــتـــصـــاديـــةواالجتماعية الكبرى للنظام ،وافتضاح زيف
كل الشعارات التي ظل يتغنى بها ،من قبيل
(إستراتيجية التنمية الــشــامــلــة؛ اجلهوية
املوسعة والتنمية املجالية؛ الشفافية واحلكامة
اجلــيــدة؛ ربــط املسؤولية باحملاسبة؛ سياسة
الــقــرب مــن املــواطــنــن وخــدمــة مــصــاحلــهــم؛

دمقرطة وتخليق احلياة السياسية؛ اإلنصاف
واملصاحلة)...

.

 متــركــز الــســلــطــة وال ــث ــروة يف يــد أقليةقليلة ،وتوجيهها للسياسات العمومية خلدمة
مصاحلها بالدرجة األولى ،والتي تتركز باملركز
 عجز املؤسسات التمثيلية "املنتخبة" عنتلبية احلــد األدنــى من املطالب واالنتظارات
االجتماعية للمواطنني

.

إن مــا ميز احلــراكــات الشعبية واحلــركــات
االحتجاجية عموما هو انطالقها بشكل عفوي
إال ما ندر ،حيث أتت كرد فعل ميداني جماعي
انفعالي على حــدث أو إجـــراء ،إذ بالنسبة
للحركات االحتجاجية يكون الهدف حلظيا
ينتهي بانتهاء الدافع الذي كان وراءه ،أو حتى
دون إنهائه إذا ما تظافرت ظروف معاكسة حالت
دون ذلك؛ أما بالنسبة للحراكات الشعبية فقد
أتــت كانتقال مــن اللحظي اآلنــي إلــى أهــداف
مبنية على برامج مدروسة وثابتة على املديني
املتوسط والبعيد ،وتتميز نسبيا بطول النفس،
إذ يلجمها ويقويها الشعور باالنتماء إلى نفس
اجلماعة ذات املعاناة واملصالح املشتركة وذات
املصير (فئة أو شريحة اجتماعية ،منطقة
’أثنية)...وبصيغة أخــرى االنتماء إلى هوية
خاصة .وكمثال على ذلك انطالق حراك الريف
بناء على طحن السماك "محسن فكري" يف
حــاويــة لــأزبــال باحلسيمة مت تــطــور األمــر
إلى مطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية
وهــويــاتــيــة ،وانـــطـــاق حــــراك جــــرادة بــنــاء
على وفــاة شقيقني غرقا داخــل بئر عشوائي
الســتــخــراج الــفــحــم احلــجــري مت تــطــور إلــى
املطالبة بتنمية شاملة للمنطقة .واملالحظ أن
احلراكات أتت وتشكلت خارج اإلطار املؤسساتي
وبعيدة عن اإلط ــارات التقليدية من أحــزاب
ونقابات ،وقد طغى يف تعاملها مع هذه األخيرة
احلساسية واالحــتــراز ،والــذي لــم تسلم منه
حتى القوى التقدمية ،بل وصل األمر بالبعض
إلى معاداتها ونعتها بالدكاكني السياسية ،وإذا
كان مما ال جدال فيه التسليم باحلق يف إبراز
وتأكيد االستقاللية كإحدى السمات املوحدة،
فإن التعميم يعد ظاملا ومجحفا ،كونه يستغل
فقدان اجلماهير الثقة يف األحــزاب املنضوية
يف إطــار احلقل السياسي املؤسساتي املتحكم
فيه لتمرير خطاب مسموم ومضلل يجعلها ال
متيز بني أصدقائها وأعدائها ،ولعل مرد ذلك
يرجع إلــى الدعاية املمنهجة التي يروجها
النظام وأذنــابــه يف "اإلعــام" واملؤسسات ضد
القوى التقدمية عموما وبعضها باخلصوص؛
والى ألفكار املروجة بقوة والتي تبخس العمل
احلزبي والنقابي برمته وتسمه بالفساد ،أو

تعتبره متجاوزا وجزءا من املاضي لصالح الرفع
من شــأن العمل يف إطــار املجتمع املدني الذي
يحظى بــاإلطــراء والتبجيل؛ وال ننسى أبدا
الدعاية املقيتة التي تبنتها أجهزة النظام
عبر العمالء املندسني والتي حتث على االبتعاد
من القوى التقدمية "كونها ضد توابث االمة"
وتربط بني ذلك وإمكانية احلل

.

إن الــنــضــاالت تــركــزت أســاســا يف مناطق
يطبعها اإلقصاء والتهميش وشدة الفقر ،وأنها
جتنبت استهداف النظام ،وإمنا الضغط عليه
للقيام مبا يلزم إلنهاء التوتر بتحقيق املطلوب؛
وقد طبعها االنحصار يف بقعة جغرافية واحدة؛
إذ نــادرا ما امتدت إلى اجلــوار ،كذلك وبشكل
مشابه بقيت القضايا واملطالب املطروحة ذات
طابع محلي أو جهوي ولصيقة باليومي ،وامللفت
للنظر هو مشاركة جماهير واسعة ومتنوعة
من كل الفئات واألعمار’ وحضور وازن للنساء،
تبوأت البعض منهن مواقع قيادية (الريف
مثال) ،ومنهن من بــادرن باالحتجاج لتلتحق
بهن اجلماهير (حــالــة لقصيبة بإقليم بني
مـــال) ،ويــرجــع الفضل يف ذلــك إلــى الــقــدرة
الكبيرة على التعبئة والى اإلحساس املشترك
باحلكرة؛ وبفعل االقتناع الكبير مبشروعية
القضايا واملطالب املطروحة وعدالتها ،خاصة
وأنــهــا تبلورت بصفة جماعية ودميقراطية
جعلت اجلميع يتشبث بها ويدافع عنها ،مما
أعطى وباألخص للحراكات نفسا طويال الريف
( 9أشهر)؛ جــرادة ( 4أشهر) ،لم يوقفهما إال
شــدة القمع؛ اميضر ( 9ســنــوات) ،ومــا ميكن
تسجيله كمشترك هــو أن جميع النضاالت
واالحتجاجات جتاوزت قانون احلريات العامة،
ويف ذات اآلن ابتعدت كليا عن العنف ،وتبنت
طرق سلمية كاختيارات ثابتة وإستراتيجية

.

وبالنسبة للحراكات ،فباستثناء حــراك
"اميضر" الــذي قــادتــه منذ البداية جمعية
"حركة على درب  "96فإن ما يسمها هو بروز
قــيــادات ميدانية أفـــرزت يف ســاحــة النضال،
وأبــانــت عــن قـــدرات تنظيمية هائلة أربكت
الــنــظــام ،وأفــشــلــت كــل املــخــطــطــات الــرامــيــة
إلــى تسعير التناقضات إلحـــداث تصدعات
وانقسامات داخلية ،أو جلرها لساحة العنف
لتسهيل وتــبــريــر قمعها ،أو لدفعها لتبني
مواقف تفوق طاقتها من قبيل "احلكم الذاتي"
أو "تقرير املصير بالنسبة للريف" وإذا كانت
وحـــدة الــقــيــادة والــتــفــاف اجلــمــاهــيــر حولها
ساهمت إلى حد كبير يف حماية احلراكات من
االنزالقات القاتلة ،فإن هناك تباين واضح بني
جتربتي "الريف" و"جرادة" ،ففي الريف حصل
بروز لزعامة شخصية حتلقت حولها القيادة،
وأصــبــحــت تــلــعــب دورا مــحــوريــا يف مختلف

فعاليات احلراك ،وقد يعزى ذلك إلى محاولة
ربط املاضي باحلاضر عبر تقمص دور جديد
لشخصية "محمد بن عبد الكرمي اخلطابي"،
يف حني أن جتربة جرادة لم تسفر عن أي إفراز
لشخصية زعامية ،بل إن كل شيء كان يجري
بالتناوب "التوجيه والقيادة والتأطير" ولعل
مــرد ذلــك يعزى إلــى تأثير وتــرســخ التقاليد
النضالية العمالية ،والتي عايشها األبناء منذ
صغرهم قبل إغالق املنجم سنة 1998

.

وما ميز العمل وتنفيذ اخلطوات النضالية
هو إحكام التنظيم والوعي بجسامة املسؤولية
’ خاصة وأن التربص وحتني فرص االنقضاض
من طرف األجهزة ظل قائما يف كل وقت وحني.
هــذا ،وقــد جنحت احلــراكــات ’ وإن بأشكال
متباينة’ عــبــر الــتــوظــيــف الــقــوي للشبكات
االجتماعية للتواصل ’ وتكنولوجيا الهواتف
الذكية واملواقع اإلخبارية احمللية ،يف التسويق
اإلعــامــي وطــنــيــا ودولــيــا لــعــدالــة القضايا
واملــطــالــب ’ ولسلمية احل ــراك ــات ’ وأيــضــا يف
التواصل الداخلي بالنسبة للريف ،وهو ما لم
يكن ضروريا بالنسبة جلــرادة وإميضر بحكم
سهولة التواصل نظرا لصغر احليز اجلغرايف أو
قيام جلان األحياء بتلك املهمة

.

وفيما يخص النضاالت التي خيضت ،فقد
متــت يف جلها بــالــشــوارع بعيدا عــن التأطير
الــتــقــلــيــدي ل ــأح ــزاب والــنــقــابــات ،ومتــيــزت
بالكثافة من خالل اعتماد االحتجاج املستمر
واملظاهرات املستمرة (ففي الريف مثال نظمت
أزيــد من  700خطوة نضالية ضمنها  145يف
احلسيمة لوحدها ،وأيضا بالتنويع يف أساليب
االحتجاج ،إذ إضافة إلى األمناط التقليدية،
هناك إبــداع وابتكار يف االحتجاجات كالقرع
على األواني يف السطوح "الطنطنة" ،ومسيرات
الورود والشموع ’ وحمل األكفان على األكتاف
كتعبير عن االستعداد للموت من اجل احلياة،
وتنظيم إضــرابــات عامة محلية ،واالحتجاج
يف الشواطئ ووســط مياه البحر لإلفالت من
القبضة احلديدية املشددة للقمع (احلسيمة)،
أو االعتصام فوق جبل األلبان ،وقيام النساء
سنويا ابتداء من  2013مبسيرات مبناسبة 08
مارس اليوم العاملي للمرأة (اميضر)’ أو تنظيم
مسيرات على األقــدام ملسافات طويلة ملالقاة
املسؤولني لطرح املشاكل عليهم بالنسبة للعديد
من املواقع؛ وال بأس أن نشير هنا إلى أنه سبق
لنشطاء احلراك بسيدي ايفني سنة  2008أن
نظموا وقفة بالشموع وألبسة ســوداء حدادا
على األوضاع السوداوية باملدينة؛ كما أنه لن
يفوتنا التنويه إلــى حمل احملتجني بالريف
لرموز وصور أعالم ذات ارتباط متني بالهوية
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أهم القضايا التي واجهتها الطبقة العاملة
انــطــاقــا مــن اعــتــبــار الطبقة العاملة
مجموعة من العمال واالجراء واملستخدمني
وغيرهم ممن ال ميلكون ايــة وسيلة انتاج
وهم مضطرون بالتالي الى بيع قوة عملهم
من أجل العيش؛ ميكننا القول أن ظهور هذه
الطبقة باملغرب ما بني بداية القرن املاضي
ومــنــتــصــف ثــاثــيــنــيــاتــه يــعــود بــاألســاس
إلــى عمل املستعمر على تفكيك البنيات
االجتماعية العتيقة املرتكزة على القبائل
والعشائر واستنبات بنيات اقتصاد اوربي
يف املــدن الساحلية خصوصا يقوم أساسا
على قطاع التعدين واالشــغــال العمومية
وبعض الصناعات التحويلية .وقد تعرضت
الطبقة العاملة حينها إلى استغالل فاحش
وحرمان تــام من كل احلقوق نظرا لضعف
املقاومة العمالية الناجت عن ضعفها العددي
وانــعــدام املــهــارة والتخصص لديها وعــدم
متكنها مــن إب ــداع أشــكــال تضامن جديدة
ومالئمة لوضعها غير تلك املبنية على أسس
عائلية أو عشائرية أو قبلية بحكم جذورها
الــقــرويــة .لكن هــذه الــروابــط مــع البادية
بدأت تتالشى بعد التحوالت االجتماعية
الهامة التي عرفها املجتمع املغربي فتكونت
نواة عمالية قارة أخذت تعي ذاتها كطبقة
اجتماعية شيئا فشيئا وقد ساعدها على
ذلك أنشطة النقابات العمالية الفرنسية
والــشــيــوعــيــن الــفــرنــســيــن .وقـــد شكلت
إضرابات يونيو  1936الشهيرة ،والتي شارك
فيها آالف العمال يف كل من الدار البيضاء
والــربــاط وفــاس ومكناس و خريبگة ،...
دفــعــة قــويــة لتطور وعيها الطبقي ـ وإن
لــم يبلغ درجــة الــوعــي الطبقي احلقيقي
وشابته تبعيتها للطبقة العاملة الفرنسية
ـ بحيث بدأت تتحرك على أساس التعاضد
والتضامن الطبقي واالجتماعي وانتشر
الوعي النقابي يف صفوفها وأصبحت تساهم
يف الــنــضــاالت النقابية بــالــرغــم مــن منع
سلطات احلماية لذلك ،مما مكنها من انتزاع
بعض املكاسب لتحسني أوضاعها

.

وبعد تكوين حزب االستقالل وتكثيف
الدعاية والنشاط الوطني داخــل صفوف
الطبقة العاملة املغربية دفع هذه األخيرة
إلـــى اقــتــحــام مــعــتــرك الــكــفــاح الــوطــنــي،
فتحولت نضاالتها من التركيز على حتسني
أوضاعها الــى النضال من اجــل االستقالل
بقيادة البرجوازية املتوسطة والصغيرة،
واكتسبت بذلك وعيا وطنيا وطبقيا كسر
هيمنة الطبقة العاملة الفرنسية ونقابتها
( س ج ت ) وبخر أوهام اإلقامة العامة حول
إمكانية تسخير الطبقة العاملة املغربية
للضغط على احلركة الوطنية البرجوازية،
بل وأحبط مخططات االستعمار وادى الى
اع ــان االســتــقــال الشكلي .لكنها طيلة
هــذه املرحلة ظل وعيها خاضعا للهيمنة
األيديولوجية والسياسية والتنظيمية
للبرجوازية الوسطى (حــزب االستقالل)

محمد جبار

او حتت تأثير نفوذ البرجوازية الصغرى
بانضمامها وتعاطفها مــع حركة املقاومة
وجيش التحرير.

يناير  1984و 14دجنبر  )1990وعقب كل
انتفاضة يعمد النظام الى هجومات قمعية
مضادة الجتثاث الطليعة الثورية للكادحني
وهــو ما حــدث لعدد من مناضلي االختيار
الثوري واملنظمات املاركسية اللينينية مع
بــدايــة عقد السبعينات ومــا حــدث أيضا
للمناضلني النقابيني واملناضلني املاركسيني
اللينينيني عقب انتفاضات  1981و،1984
لكن هذه التعبيرات السياسية للكادحني
لم يكن بإمكانها التمظهر إال بشكل غير
مباشر حيث قد تكون كامنة أو منخرطة
يف إحدى التنظيمات احلزبية أو النقابية
أو اجلــمــعــويــة بــخــطــابــاتــهــا الــيــســاريــة
الــراديــكــالــيــة ،مت مــا يلبث أن يــنــزل هذا
اخلطاب الى امليدان على شكل احتجاجات
منظمة أو غير منظمة رغم القمع الوحشي

فئات متنوعة من احلق يف العمل النقابي
ودشن لعهد االنقسامات النقابية وتفريخ
النقابات لضرب وحــدة احلركة النقابية
واستهداف حق االضــراب من خالل توسيع
عملية االقــتــطــاع مــن أجــور املضربني عن
العمل ،ومشروع قانـون االضراب الهادف الى
تكبيله ومشروع قانـون النقابات للمزيد
من التدخل يف شؤونها الداخلية وتدجينها
على غرار ما فعله مع العديد من األحزاب
السياسية .ليمر إلــى قهرها عبر اإلجهاز
على العديد من احلقوق واملكتسبات التي
كانت تتمتع بها الطبقة العاملة وتكريس
الــهــشــاشــة يف الــشــغــل ومــضــاعــفــة تــدهــور
أوضاعها املعيشية عن طريق وأد صندوق
املقاصة واالرتــفــاع املهول لألسعار وتدني
األجور

نضاالتها ،وحتى إن حققت يف هذه الفترة
بــعــض املــكــاســب (ق ــان ــون الــشــغــل ،قــانــون
الــنــقــابــات ،صــنــدوق الضمان االجتماعي
 )...بــدون خــوض نضاالت نقابية كبرى.
ثــم مــا أن حلت سنة  1965حتى اكتمل
تبخر كــل األوهــــام واآلمــــال الــتــي حملها
فجر االســتــقــال ،فاحتدمت الــصــراعــات
االجتماعية بسبب الهجوم على مكتسبات
الطبقة العاملة واستمرار تدهور أوضاعها
املعيشية ومــا رافــق ذلــك من هجوم القوى
الرجعية على احلركة التقدمية (االحتاد
الوطني للقوات الشعبية) والقمع الذي
استهدف هــذه الــقــوى وتــخــاذل القيادات
النقابية ،مما أدى إلى ابعاد الطبقة العاملة
عن النضاالت السياسية ،واختزال وعيها
النقابي يف أضيق احلــدود (اخلــبــز) .وقد
أكـــدت انــتــفــاضــة  23مـــارس  1965غياب
الــطــبــقــة الــعــامــلــة كعنصر فــعــال يف هــذه
االحــداث واالحتجاجات الشعبية بحكم
أنها أضحت موزعة الــوالءات وعاجزة عن
حتقيق استقاللها اإليديولوجي والسياسي
والتنظيمي

الــذي كــان مسلطا عليها .وقــد عــرف عقد
السبعينات أكبر حملة مــن االختطافات
وعمليات التعذيب وســقــوط العديد من
ضحايا اليسار اجلذري .وبالرغم من تواجد
مناضلي هــذه التنظيمات داخ ــل كــل من
املركزيتني النقابيتني كدش وامــش بشكل
فعلي وفعال وعملهم الــدؤوب على تصحيح
مسار العمل النقابي والدفاع املستميت عن
وحدته واستقالليته ودمقرطته وتأطير
نضاالت العمال يف امليدان والتمكن من جعل
النضال النقابي حينها أكثر تنظيما وقوة
وجنــاعــة بحيث خــاضــت الطبقة العاملة
نــضــاالت بــطــولــيــة (قــطــاع الــفــوســفــاط،
الــســكــك احلــــديــــديــــة )...واســتــطــاعــت
بفضل نضاالتها املتواصلة انتزاع العديد
مــن احلــقــوق واملكتسبات ســواء الــعــامــة أو
القطاعية ،ولكنها تعثرت أو لم حتاول بناء
أداة تنظيمية سياسية للطبقة العاملة.
وقد أدرك النظام خطورة ارتباط الطبقة
العاملة بهذه الطينة من املناضلني ،وخوفا
من ارتفاع الوعي السياسي والطبقي للعمال
واملزيد من ارتباطها باجلماهير الكادحة،
عــمــل إلــى جــانــب الــقــمــع والتضييق على
احلقوق واحلــريــات النقابية على حرمان

من خالل هذا السرد السريع واملقتضب
جــدا وال ــذي ال يخلو مــن فــراغــات كثيرة،
نستشف أن أهــم القضايا الــتــي واجهتها
الطبقة العاملة املغربية تتلخص يف شقني:
أحــدهــمــا اقــتــصــادي  /اجــتــمــاعــي تطلب
منها وعيا طبقيا اجتماعيا وفــرض عليها
االنــخــراط يف العمل الــنــقــابــي ،والــثــانــي:
وطني /سياسي يتطلب منها وعيا طبقيا
إيديولوجيا ويــفــرض عليها بناء أداتها
الــســيــاســيــة املــســتــقــلــة .فــبــحــكــم موقعها
االقتصادي اإلنتاجي كقوة عمل تخضع
لالستغالل وبشتى أنــواعــه ،وتسعى إلى
حتسني شروطه وضمان العيش الكرمي من
خالل نضاالتها النقابية أو غيرها لضمان
حقوقها كاملة سواء يف ما يتعلق بحقها يف
عمل قار وبأجر يتناسب وقوة عملها وتوفير
شروط الصحة والسالمة والتغطية الصحية
والضمان االجتماعي ...واجتماعيا كاحلق
يف السكن والصحة والتعليم ...وهــذا لن
يتأتى لها إال إذا جتــاوزت الطبقة العاملة
واقع تراجع االنخراط يف العمل النقابي،
فتهب النخراط فيه بقوة يف أفق استعادة
متاسكها وقوتها بتحصني الوحدة النقابية
وتكريس استقاللية ودميقراطية وتقدمية
عملها النقابي وتقوية رواب ــط التضامن
مع باقي حركات اجلماهير الكادحة .لكن
وعيها هذا كطبقة يف ذاتها لن ينهي واقع
االســتــغــال ،ومــن هنا احلــاجــة إلــى جتــاوز
مــا وقــع مــن نــكــوص على مستوى تسييس
الطبقة العاملة وضــرورة اكتسابها لوعيها
كطبقة اجتماعية قائمة الــذات لتتحول
من طبقة يف ذاتها إلى طبقة لذاتها وحتقق
القفزة النوعية على صعيد وعيها السياسي
أي وعيها ملصاحلها يف كليتها يف أفق حتقيق
االنــعــتــاق األيــديــولــوجــي والــســيــاســي من
الطبقات األخرى وخلق مثقفيها العضويني
من داخلها باعتبارها الطبقة الوحيدة ذات
املصلحة يف التغيير وللسير قدما يف بناء
أداة حتــررهــا الطبقي أداة القضاء على
االستغالل

وبالرغم مــن تــدهــور أوضاعها مباشرة
بعد االستقالل والتراجع عن العديد من
املكتسبات التي انتزعتها بنضاالتها يف ظل
احلماية ،فإنها خالل فترة احتدام الصراع
بني القوى اليمينية الرجعية ويسار احلركة
الوطنية مــن اجــل حسم مسألة السلطة
انــتــصــبــت الـــى جــانــب الــقــوى التقدمية
ودعمتها بنضاالت هامة (مساندة حكومة
عــبــد اهلل ابـــراهـــيـــم) .وحتــــت الــهــيــمــنــة
األيديولوجية والسياسية والتنظيمية
للبرجوازية الصغيرة يف احسن األحــوال
(االحتــاد الوطني للقوات الشعبية ،شكلت
الــنــضــاالت السياسية اجلـــزء األكــبــر من

.

وقد توالى تفجر هذه االنتفاضات كلما
اشتدت أزمات النظام ( 20يونيو  1981و20

.

.
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تضحيات عمالية يف مهب رياح التشتت النقابي والتعاون الطبقي

ياسني األطلسي

تخوض الطبقة العاملة املغربية معركة
حقيقية موزعة على الكثير من القطاعات
والفئات والوحدات االنتاجية يف احلواضر
كما يف الــبــوادي ،يف التجمعات العمالية
التقليدية وأيضا يف مراكز جتمع راس املال
املستحدثة يف العقدين األخيرين بطنجة
والقنيطرة ويف سوس ماسة وغيرها

.

الــوقــود أفريقيا  ،وشــركــة املــيــاه املعدنية
سيدي علي ،والشركة املذكورة للمنتجات
احلليبية بتاريخ  20أبــريــل  ,2018وهي
احلركة االحتجاجية التي كانت ينبغي أن
تشكل مناسبة لتخليص العمال من مخطط
جهنمي شامل نزلت بــه االدارة اجلديدة
للشركة للتسريح اجلماعي وتقليص األجور

وغني عن التذكير أن هــذه النضاالت
العمالية جتري يف كثير من األحيان بعيدا
عن التأطير النقابي ويف ظل تشتت احلركة
النقابية حد التناقض وحتت حتكم قيادات
مركزية ضعيفة ومــتــرددة وأخــرى فاسدة
ومتواطئة

الفشل أو الزالــت تــراوح مكانها بعد خفوت
قوتها امليدانية ،بعد النضاالت البطولية
التي أطلقتها ورغم التضحيات الكثيرة التي
بذلتها القواعد املنخرطة يف هذه التجارب

.

ومن خالل املتابعة املباشرة لهذه املعارك
وتــطــوراتــهــا ونتائجها ومــواقــف القيادات
النقابية منها وتكتيكاتها فيها يف التعاطي

.

ويتضح من خالل تتبع هذه النضاالت
أنها شكلت جزرا معزولة عن بعضها البعض
وع ــن محيطها املجتمعي ،كــمــا ظــلــت من
دون دع ــم ســيــاســي أو حــتــى حــقــوقــي ،إال
فيما نــذر مــن مــبــادرات تضامنية قادها
مناضلو اجلمعية املغربية حلقوق االنسان
والنهج الدميقراطي ،وعــدد من املناضالت
واملــنــاضــلــن الــتــقــدمــيــن بــعــض الــنــقــابــات
القطاعية واالحتــادات احمللية للمركزيات
وهنا نذكر مبعارك مهمة ظلت تراوح مكانها
أو مت احتواءها دون أن حتقق احلد االدنى
مــن مطالبها ونــذكــر على سبيل املــثــال ال
احلصر :
مــعــركــة عــمــال ومــســتــخــدمــي أمــانــور
للمناولة يف أشغال تدبير التطهير السائل
لفائدة شركتي أمانديس يف طنجة وتطوان
وريضال يف الرباط ،وهي معركة انطلقت يف
منتصف شهر ينايراملنصرم وال زال اعتصام
العمال املطرودين قائما إلــى غاية اليوم
ويف ظل الــطــوارئ الصحية وخطر فيروس
كورونا ،وانطلقت معركة العمال للمطالبة
بإرجاع الكاتب العام لنقابة عمال الشركة
عبد اللطيف الــرازي وأربعة من رفاقه يف
املكتب النقابي واملطالبة بحماية احلق
يف التنظيم النقابي باإلضافة إلى مطلب
رئيسي يتمثل يف إدماج العمال يف "الشركة
األم" بعد مدة عمل دامت أحيانا ألكثر من
 20سنة يف إطار املناولة ضدا على القانون
نفسه

.

كــمــا تــابــعــنــا مــعــركــة عــامــات وعــمــال
اخلدمة األرضــيــة مبطار محمد اخلامس،
التي انطلقت يف بداية صيف السنة املاضية
بإضرابات ووقفات ناجحة شلت أحيانا مطار
محمد اخلامس وأربــكــت حسابات إدارتــه،
على أثر طرد حوالي  200مستخدم وعامل
منهم مسؤولون نقابيون ومداهمة بيوت
قياداتهم امليدانية واعتقالهم ومتابعتهم يف
حالة اعتقال بتهم ملفقة

.

كما تابعنا معركة عمال ومستخدمي
شــركــة ســانــطــرال دانــــون الــتــي انطلقت
شرارتها قبيل انطالق حملة مقاطعة شركة

قليلة اخلبرة وغير مسيسة مما أثــر على
تدبيرها للمعركة املباشرة مع الباطرونا
مدعومة بأجهزة الدولة االدارية والقمعية
وكــمــا أســـاءت تــدبــيــر عالقتها مبحيطها
مــن الفاعلني السياسيني واالجتماعيني
والسياسي

.

إال أن املتتبع لهذه احلــركــات واملــعــارك
يالحظ أنه حلظة التدبير االستراتيجي:
أي حلظة تدخل القيادات النقابية شهدت
بداية انهيار أغلب املــعــارك وعــودة ميزان
القوى لالستقرار لفائدة الباطرونا والدولة:
فمن خالل العديد من التكتيكات كالتباطؤ
يف الــتــدخــل والــتــغــاضــي عــن االســتــنــزاف
الذي يتعرض له احملتجون بفعل الضغوط
االقتصادية التي يتحملها األجراء وبفعل
الضغوط السياسية واألمنية التي تتحملها
القادات امليدانية أو القطاعية والتي تصل
لطرد هذه القيادات واعتقالها أو على األقل
تعريضها للمتابعات القضائية واالعتداءات
اجلسدية

.

وفرض نظام عمل جديد من شأنه مضاعفة
حجم العمل على كاهل االجراء خصوصا يف
شبكة توزيع املنتوج ،إال أنه ورغم التنظيم
احملــكــم والــديــنــامــيــكــيــة واالس ــت ــع ــدادات
النضالية الهائلة التي أبــان عنها العمال
واملستخدمون إال أن اإلدارة استطاعت من
موقع الضعيف ،أن تقلب الطاولة وتستعيد
املبادرة وتفرض تسريح املئات من العمال ويف
مقدمتهم أعضاء املكاتب النقابية والعناصر
املتقدمة من العمال وإنهاء أي حترك مطلبي
يف الــشــركــة والضيعة التابعة لها بجهة
الغرب

.

كما تابعنا بحسرة انطالق ومأل معركة
عمال ديلفي الذين خاضوا إضرابا وطنيا
مفتوحا منذ  07يونيو  2018بدون غطاء
نقابي يف املراكز الثالثة للشركة بكل من
طنجة والــقــنــيــطــرة ومــكــنــاس ،للمطابة
بتوضيح مآلهم بعد تغيير اســم الشركة،
ولــفــرض إعــادة انتخاب مندوبي األجــراء
الذين كانوا موالني لإلدارة ،ومطالب أخرى
تتعلق باألجور والعطل وظروف العمل

.

وعــلــى صــعــيــد أخـــر شــهــدت اإلدارات
الــعــمــومــيــة نــضــاالت واســعــة فــجــرتــهــا يف
غــالــب األحــيــان فــئــات انــتــظــمــت يف شكل
تنسيقيات مستقلة أو بارتباط ضعيف مع
النقابات ويتعلق االمر بتنسيقية التقاعد
وتنسيقية االساتذة املتدربني وتنسيقية
االســاتــذة الــذيــن فــرض عليهم التعاقد
وهيئات التقنيني واملتصرفني والدكاترة،
وهــي يف الــغــالــب جت ــارب نضالية آلــت إلى

معها ،يتضح أننا أمام عينة من املعارك التي
انطلقت بقرار نقابي قاعدي ،متمرد على
التقاليد البيروقراطية الراسخة يف املشهد
النقابي أو من خارج التنظيم النقابي أصال،
كما أنها معارك لها قيادة قاعدية متتلك
كــاريــزمــا واســتــقــاال نسبيا عــن الــقــيــادة،
مكنتها من إطــاق وتدبير املعركة بنجاح
وتعديل ميزان القوة يف مواجهة الباطرونا
والــدولــة إال أنها كانت يف الغالب قيادات

كما أنها
معارك لها
قيادة قاعدية
تمتلك كاريزما
و استقالال
نسبيا عن القيادة،
مكنتها من إطالق
وتدبير المعركة
بنجاح وتعديل
ميزان القوة
في مواجهة
الباطر ونا
و الد ولة

من خالل هذه التكتيكات وبفعل تلكؤ
القيادات النقابية البيروقراطية يف أطالق
فعل تضامني حقيقي ووازن أو تغييبه متاما
ما يعني يحرم الفعل النقابي من سالحه
األمضى ،وهكذا تتحول هــذه املعارك إلى
أزمــات فقط ينتقل دور القيادة من جني
املكاسب إلــى منطق التقليل مــن اخلسائر
وهو ما توضحه يف النهاية نوع االتفاقات
التي تؤول إليها املفوضات التي تنهي املعارك
والتي تتحول إلى حالة "وقف إطالق النار
مــن طــرف واحــد" هــو الــطــرف النقابي مما
يفسح املجال للباطرون الستعادة املبادرة
والــقــوة الستئناف الــهــجــوم على األنــويــة
املتقدمة والقيادات النقابية امللتزمة غير
التحكم فيها وتصفية الــوجــود النقابي
املكافح

.

ولتفسير سلوك القيادات النقابية يف
تعاطيها مع املــبــادرات النضالية العمالية
البــد مــن تفحص طبيعة هــذه الــقــيــادات
التي هي على العموم قيادات لم يعد لها
أي اتصال طبقي مع الطبقة العاملة فهي يف
الغالب عناصر بورجوازية صغيرة متسلقة
و"أص ــح ــاب أع ــم ــال" ،أصــبــحــت مصاحلهم
مرتبطة بشكل لصيق مبصالح الباطرونا
ومصيرهم مبــآل التحالف الطبقي الــذي
تعبر عنه الدولة ،مما حول هذه القيادات
إلى وكالء للرأسمال داخل احلركة النقابية
وطابورا خامسا ألعداء الطبقة العاملة مينع
وحدتها وتضامنها وتسييسها ،ويجردها من
حقها يف اتخاذ القرار االستراتيجي الذي
يحدد مصيرها ويوجه معاركها نحو حتصني
مكتسباتها االقتصادية وحتقيق مطالبها
املادية واالصطفاف إلى جانب قوى التغيير
اجلدري حاملة مشروع الطبقة العاملة ذي
املضمون التحرري االشتراكي

.

قضايا نظرية
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الطبقة العاملة ودور حزبها الثوري يف حتولها من طبقة يف ذاتها لطبقة لذاتها

جمال براجع

يف ظل االزمة البنوية اخلانقة للنظام

وموظفني صغار ...بــاإلضــافــة الــى كافة

الفكري والسياسي اخلاص.مبعنى أنها ال

الثوريني (املنتحرين طبقيا) احلاملني

الــراســمــالــي الــعــاملــي والــتــي تعمقت منذ

ضــحــايــا االضــطــهــاد عــلــى اس ــاس اجلنس

تستطيع من تلقاء نفسها وعبر التراكم

ملشروعها˛ وال ميكن أن يتبلور من خالل

االزمــة املالية ل 2008واالن مع انتشار

او الــعــرق والثقافة ˛...ممــا يجعل هذه

احملــقــق خـــال ســيــرورتــهــا اخلـــاصـــة ان

حركتها النضالية الذاتية العفوية

أو

وباء كورونا ˛اصبحت راهنية االشتراكية

الطبقات والــفــئــات تتموقع موضوعيا

حتقق استقاللها ووحــدتــهــا السياسية

االقــتــصــاديــة ˛ بــل انــطــاقــا مــن املعرفة

ضــــرورة مــلــحــة ال مــحــيــد عــنــهــا النــقــاذ

إلى جانب الطبقة العاملة وان تتحالف

عكس مــا ذهــبــت إلــيــه روزا لوكسمبورغ

العلمية العميقة بــالــواقــع وتناقضاته

البشرية والعالم من هــذا النظام الذي

معها يف مواجهة االستغالل واالستبداد

التي افترضت أن" الوحدة االقتصادية

وصــراعــاتــه .فــفــي خــضــم نــضــالــهــا تفرز

لم يجر عليهما ســوى الــدمــار واخلراب˛

الطبقة العاملة حزبها الثوري من خالل

ويقودهما نحو الفناء .مما يطرح على

الــتــحــام املــثــقــفــن الــثــوريــن بطالئعها

الــقــوى املــاركــســيــة عــبــر الــعــالــم حتمل

الثورية .فيقودها سياسيا يف صراعها

مسؤولياتها يف تنظيم وقــيــادة الطبقة

ضد البرجوازية وحلفاءها وميكنها من

العاملة لتحقيق مشروعها التاريخي.

الوعي الطبقي لتعي ذاتها يف عالقاتها
مبختلف الطبقات االجتماعية وبالتالي

املاركسية والــدور التاريخي للطبقة

تتحول إلى طبقة لذاتها تناضل انطالقا

ا لعا ملة

من إيديولوجيتها ومشروعها السياسي

تــعــتــبــر املــاركــســيــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة

يف سيرورة التالحم اجلدلي بني نظريتها

الطبقة املؤهلة تاريخيا لقيادة املجتمع

الثورية وحركتها الثورية ˛ لتحرر نفسها

البشري للقضاء على النظام الرأسمالي

وحترر املجتمع من االضطهاد واالستغالل˛

وبــنــاء املــجــتــمــع االشــتــراكــي كمرحلة

ولتتحرر من الفكر البرجوازي الليبرالي

انتقالية نحو املجتمع الشيوعي اخلالي

والـــفـــكـــر اإلصــــاحــــي (فـــكـــر الــتــعــاون

مــن الــطــبــقــات وبــالــتــالــي مــن االســتــغــال

الطبقي) والفكر االقتصادوي (املقدس

الطبقي بانتفاء شروطه املادية املتمثلة

يف امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج.

وي ــق ــوم هـــذا االعــتــبــار عــلــى املــوقــع
الذي حتتله الطبقة العاملة يف عالقات
اإلنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة كــطــبــقــة تــنــتــج
الــبــضــائــع واخلـــيـــرات للمجتمع لكنها
ال تستفيد مــن بــيــع ق ــوة عملها حيث
يسرق البرجوازيون الرأسماليون اجلزء
الــرئــيــســي مــن تــلــك الــقــوة إم ــا مــبــاشــرة
عبر ســرقــة فــائــض القيمة او بطريقة
غير مباشرة عبر الــســوق حيث تضطر
إلــى ش ــراء مــا أنتجته بسعر مضاعف.
فتراكم هي البؤس والفقر بينما يراكم
الــرأســمــالــيــون األربــــاح والــغــنــى يف ظل
عالقات رأسمالية استغاللية يوظفون
فيها سلطة الدولة كجهاز طبقي لفرض
سيطرتهم الطبقية على الطبقة العاملة
وعــمــوم طــبــقــات وفــئــات املــجــتــمــع ســواء

للعفوية والــنــضــال النقابي)  .فيصبح
احلزب الثوري إلى جانب كونه القيادة أو
الــرأســمــالــيــن متى تــوفــرت شــروط ذلك

املــوضــوعــيــة " للطبقة الــعــامــلــة تــؤدي

الطليعة السياسية للطبقة العاملة ذلك

وأساسا الشرط الذاتي للطبقة العاملة

عفويا يف النهاية إلى وحدتها السياسية.

"املثقف اجلــمــاعــي" الــذي عبره تفرض

وهو ما نبه إليه لينني يف كتابه" ما العمل

الطبقة العاملة هيمنة ايديولوجيتها

" إذ اعتبر انه من اخلطأ ان نتصور " إن

كشرط لنجاح مشروعها التاريخي حسب

وهو التنظيم.

دور التنظيم يف حتول الطبقة العاملة
من طبقة يف ذاتها الى طبقة يف ذاتها
ولــكــي تــقــود الطبقة العاملة نفسها
وكــــافــــة امل ــج ــت ــم ــع يف صـــراعـــهـــا ضــد
الــبــرجــوازيــة نقيضها الــســيــاســي البــد

يف الصراع الطبقي وهو التنظيم .أي أن

يف .1871وهذا مــا أثــبــتــتــه الــتــجــارب

تبني حزبها السياسي  :الطليعة الثورية
املــســتــرشــد بــالــنــظــريــة الــثــوريــة حسب

تعبير لينني.

فالطبقة العاملة

ومنذ ظهورها يف

القمع اإليديولوجي والقانوني لفرض

الـــنـــضـــاالت وخـــاصـــة الــنــقــابــيــة ضــد

هيمنتهم اإليــديــولــوجــيــة املــتــمــحــورة

الــرأســمــالــيــن لــتــحــســن ظـــروف عملها

حــول النزعة الفر دانــيــة ومنــط العيش

وعــيــشــهــا .إال أن هـــذا الــنــضــاالت ذات

املـــعـــانـــاة بــقــيــة ال ــط ــب ــق ــات وال ــف ــئ ــات
االجــتــمــاعــيــة ال ــك ــادح ــة مـــن فــاحــن
فقراء وحرفيني وجتــار صغار ومهمشني

تــســتــطــيــع أن تــتــصــرف كــطــبــقــة فقط

طبقة يف ذاتها عبر امتالكها ألهم سالح

واالنتفاضات العمالية والشعبية أو عبر

واالســتــغــال الــرأســمــالــي ˛ بــل تشاركها

الطبقة العاملة من اخلارج عبر املثقفني

وك ــخ ــاص ــة ف "إن الــبــرولــيــتــاريــا

املــســتــقــل" حــســب قـــرار األممــيــة األولــى

وت ــط ــوره خــاضــت أشــكــاال مــتــنــوعــة من

م ــن االضــطــهــاد الــطــبــقــي الــبــرجــوازي

مستقلة" .فــالــوعــي الــثــوري ينقل إلــى

لها من ان تتحول من طبقة لذاتها إلى

عــبــر الــقــمــع املـــادي لتكسير الــنــضــاالت

وال تــعــانــي الطبقة الــعــامــلــة وحــدهــا

ذاتــهــا أن تصنع لنفسها إيديولوجية

اخلالصة

عــن طــريــق تشكيلها حلــزبــهــا السياسي

ارتــبــاط مــع ظــهــور الــنــظــام الــرأســمــالــي

االستهالكي .

احلركة العمالية الصرف تستطيع بحد

منظور كرامشي.

الطابع االقــتــصــادي˛ رغــم أهميتها يف
حتقيق مكتسبات تــاريــخــيــة

للطبقة

العاملة ويف تطور وعيها وخبراتها ˛ اال
انها تبقى عاجزة عن نقل هذا الوعي من
وعــي حسي اقتصادي إلــى وعــي سياسي
طبقي ميكن الطبقة العاملة مــن وعي
وتفسير شروط بؤسها وبلورة مشروعها

فيصبح
الحزب الثور ي
إلى جانب
كونه القيادة
أو الطليعة
السياسية للطبقة
العاملة ذلك
"المثقف الجماعي"
الذ ي عبره
تفرض الطبقة
العاملة هيمنة
ا يد يولوجيتها

الــتــاريــخــيــة الــثــوريــة .فــالــثــورات التي
قادتها أحــزاب الطبقة العاملة جنحت
يف حتــقــيــق أهــدافــهــا كــروســيــا والــصــن
والــفــيــتــنــام  ..عــكــس ال ــث ــورات الــتــي لم
تقدها تلك األحــزاب وقادتها أحــزاب أو
حركات برجوازية وبرجوازية صغيرة.
كما أن انتقال الرأسمالية االمبريالية
إلــى مرحلتها النيوليبرالية املتوحشة
وتوحيدها للعالم يف إطــار عــوملــة منط
اإلنــتــاج الــرأســمــالــي يــؤكــد على ضــرورة
وحــدة الطبقة العاملة˛ ليس داخــل كل
بلد فقط بــل على الصعيد العاملي˛ يف
إطــار أممية ماركسية لتوحيد نضالها
إلســقــاط الرأسمالية وحتقيق املــشــروع
االشــتــراكــي الــوحــيــد الــقــادر على إنقاذ

البشرية من الدمار والزوال.
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انهيار النظام االمبريالي االستعماري
اإلمبريالية حفنة من البلدان املتطورة ال
تستغل فقط شعوبها  ،بل كانوا يستعبدون
شعوبا عــديــدة يف كثير مــن الــبــلــدان ،عن
طــريــق العنف املسلح الــدمــوي والتضليل
والــغــدر ،واســتــولــوا يف حينه على قــارات
بأكملها مثل إفريقيا وأمريكا الالتينية
وعلى جزء كبير من آسيا  ،فأسسوا شبكة
هائلة للسيطرة االستعمارية الــتــي كان
أكثر من نصف اجلنس البشري يرزح حتت
نيرانها

.

إن النظام اإلمبريالي االستعماري واحد
من أحلك صفحات تاريخ البشرية  ،حيث
أدى إلــى هــاك عــدد ال يحصى من البشر
ومــارس أشكاال من االستغالل الالإنساني
 ،ونشر الفقر واجلــوع واملــرض واجلهل بني
شعوب البلدان املستعمرة .ويكفي القول
أن املستعمرين إقتادوا من إفريقيا وحدها
وإســتــعــبــدوا وأبـــادو أكــثــر مــن  100مليون
إنسان

.

ولـــكـــن اإلمـــبـــريـــالـــيـــن ومــنــظــريــهــم
اإليديولوجيني يخفون فظاعتهم هاته،
ويتحدثون ،فقط و كثيرا  ،وال يزالون ،

يتحدثون عن نزعتهم االنسانية ورسالتها
التمدينية وعن أنهم كما يزعمون ،يحملون
احلــضــارة والتقنية الــعــصــريــة والثقافة
واحلياة املعيشية اجلديدة ...

اقتصادي وعسكري وسياسي وأيديولوجي
لالمبرياليني ضــد الــشــعــوب املــتــحــررة من
النيران االستعمارية أو الشعوب املناضلة يف
سبيل حتررها

إال أن هــذه األقــوال ال تخدع الشعوب
املضطهدة  .فهي تــعــرف أكــثــر مــن غيرها
الوجه احلقيقي الوحشي لالستعمار  .وهي
تعرف أن املستعمرات بالنسبة اإلمبريالية
ميدان مربح لتوظيف الرساميل ومصدر
لــلــخــامــات الــرخــيــصــة وااليـــــدي الــعــامــلــة
البخسة وسوق لتصريف فائض اإلنتاج .إن
االستعمار هو استغالل الشعوب املستعبدة
مــن أجـــل هـــدف واحـــد هــو إبــتــزاز أقصى
ماميكن من األرباح الرأسمالية

ف ــال ــدول اإلمــبــريــالــيــة الــتــي حتتفظ
بسيطرتها على اقتصاد هذا البلد أو ذاك
تسعى الــى تشديد استغالله اقتصاديا.
ورغـــم أن أغلبية بــلــدان آســيــا وأفريقيا
وأمــريــكــا لــاتــيــنــيــة أحــــرزت اســتــقــالــهــا
السياسي ،فان الكثير منها ال يزال يف تبعية
اقتصادية للدول اإلمبريالية  ،وأن نسبة
كبيرة من املؤسسات  ،والقسم األ عظم من
املوارد الطبيعية لهذه البلدان مرتكزان يف
أيــدي االحتكارات االجنبية .وهــذا يتيح
لها كالسابق احلصول على منافع هائلة من
استغالل البلدان التابعة اقتصاديا

.

إن االس ــت ــع ــم ــار اجلـــديـــد هــــو نــظــام
اإلجـــــراء ات االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة
،مبـــا فــيــهــا الــعــســكــريــة واإليــديــولــوجــيــة
يتخذها اإلمبرياليون من أجل االحتفاظ
بسيطرتهم وتأمني أقصى حد من الرقابة
السياسية واالستغالل االقتصادي للبلدان
النامية

.

إن االس ــت ــع ــم ــار اجلـــديـــد هـــو تــوســع

.

.

ويــتــجــلــى االســتــعــمــار اجلــديــد كــذلــك
يف (املــســاعــدة) اإلمبريالية االقتصادية
للبلدان الضعيفة التطور .إن هذه املساعدة
ليست نزيهة إطالقا فهي تستهدف غرضا
معينا  .إنــه فــرض اتــفــاقــيــات اقتصادية
تــتــيــح لــاحــتــكــارات األجــنــبــيــة تــقــويــة

رشيد بنزهة

وتعزيز مواقعها االقتصادية يف البلدان
الــتــي تــتــلــقــى تــلــك املــســاعــدة وبــالــتــالــي
إخــضــاع الــتــطــوراالقــتــصــاي والــســيــاســي يف
هــذه الــبــلــدان ملصاحلها األنــانــيــة وتــقــدم
هــذه (املــســاعــدة ) عـــادة بــشــروط تهضم
الكرامة الوطنية للبلدان التي تتسلمها،
وال تهيئ لها إمكانية إختيار طريق التطور
وفــق إرادتــهــا  ،وهــي تغدو وسيلة للضغط
عــلــى الــســيــاســة الــداخــلــيــة واخلــارجــيــة .
إن االمبريالني الذين يتظاهرون بنصرة
االزدهار االقتصادي للبلدان النامية امنا
يفرضون عليها طريق التطور الرأسمالي
بغية ابقاء هــذه البلدان مقيدة بأغالل
االمبريالية

.

وال تــزال االمبريالية الــعــدو الرئيسي
حلركة التحرر الوطني ،ولــذا فــإن شعوب
الــعــالــم احملــبــة للحرية عــازمــة كــل العزم
على النضال ضد االمبريالية ،ويف سبيل
حريتها احلــقــة واســتــقــالــهــا الفعلي .إن
النضال ضد االشكال اجلديدة لالضطهاد
وضد االستعمار اجلديد مهمة كبرى وآنية
لشعوب العالم

.

تتمة مقال " احلراكات الشعبية واحلركات االحتجاجية " دروس وعبــر
واخلصوصية والتاريخ الكفاحي للمنطقة وهو
ما استغله النظام وأحــزاب األغلبية احلكومية
آنئذ لوصم احلراك باخليانة واالنفصال ،كذلك
ظلت اجلماهير بإميضر وحــركــة أكــال حتمل
الرموز االمازيغية يف كل فعالياتها النضالية،
ومــا يجدر لفت االنتباه إليه خاصة بالنسبة
للحراكات الشعبية أن كفاحيتها وصمودها لم
يستمد فقط ممــا سبق ذكــره ،وإمنــا أيضا من
املــاضــي الكفاحي واملجيد لتلك املناطق إبــان
املرحلة االستعمارية وبعدها ،وأيضا من جسامة
وقساوة الظلم واحليف والتهميش الذي تعرضت
له باملوازاة مع ذلك

.

ولــعــلــه بـــات يف عــــداد املــعــلــوم حــســاســيــة
النظام املخزني جتاه الشارع ،فهو على الــدوام
متوجس منه على اعتبار أنه قد يشكل مدخال
لبديل ملؤسساته ومــصــدر خطر عليه ،ألجل
ذلــك حــاول ما أمكن وبشتى الطرق والوسائل
إبعاد الشعب عن اللجوء إليه لطرح قضاياه
ومشاكله ،وقد كان يف السابق يجد يف املنتخبني
واألعــيــان واملــؤســســات واألحــــزاب الــدائــرة يف
فلكه وســائــط لصد احلــراكــات االحتجاجية
وحصرها واحتوائها ،لكن مع التجارب املريرة
التي عاشها املواطنون مع تلك اجلهات ،والتي
جعلتهم يفقدون ثقتهم فيها ويجردونها من
أية مصداقية ،لم يعودوا يقبلون بوساطتها،
بل أصبحوا هم أنفسهم يتكفلون بالدفاع عن
مطالبهم ،ويرفعونها إلى اجلهات التي يعرفون
امتالكها لسلطة العقد واحلــل؛ وهكذا ،وجدت
اإلدارات والسلطات والنظام أنفسهم وجها لوجه
مع احتجاجات ونضاالت واسعة ومتنوعة وغير
مسبوقة وإن كانت متفرقة

.

ومع فشل النموذج التنموي للنظام وعجزه
عن إيجاد بدائل تنموية من شأنها تأمني احلد
األدنى من احلقوق والعيش الكرمي للمواطنني،
فقد أصبح مييل حصرا إلــى املــنــاورة والضغط
والتلغيم واالحــتــواء وكــيــل االتــهــام وتشديد
القبضة القمعية لوضع حد لها ومنع انتشارها.

وهــكــذا ،فبالنسبة لــلــحــركــات االحتجاجية
واحلراكات الشعبية التي لم يتمكن من احتوائها
وإجهاضها بفعل توفرها على التأطير واملناعة
الــازمــن ،غالبا مــا يتم الــرهــان على تآكلها
واستنزافها وتفجيرها عبر التجاهل والتلغيم،
وتغذية التناقضات الداخلية ،والــتــدخــل يف
شؤونها وكيل االتهامات والتقسيم ،والدفع بها
نحو االنزياح عن أهدافها لتقويض مشروعيتها
وتبرير ضربها وقمعها ،وقد يستدعي األمر فتح
حوارات شكلية معها ،أو تقدمي وعود ،والتماطل
والــتــاعــب يف تنفيذها ،أو فتحها مــع أطــراف
أخــرى معروفة بإذعانها عوضها أو معها حتى
ال مينحها أية شرعية ،وقد مت اعتماد ذلك مع
جميع احلراكات ،إذ فتحت السلطات أوالوفود
احلكومية حوارات مع منتخبني وأحزاب سياسية
ونقابات وجمعيات قامت للتو بالتهليل والتطبيل
لنتائجها بغض النظر عن رفــض املعنيني لها،
وقــد مت استغالل احلــدث لكيل اتهامات ثقيلة
للنشطاء ،بــدءا بالتعنت ،والــرغــبــة يف إثــارة
الفتنة ،وتنفيذ أجندات غير معلنة أو لهيئات
وجمعيات معروفة براديكاليتها ،وصــوال إلى
املس بالثوابت والعمالة جلهات خارجية ،وحتى
االتهام باالنفصال واخليانة كما هو الشأن مع
حراك الريف

.

هذا ،ولتبرير القمع الرهيب املبيت ،وحتى ال
يتحمل النظام لوحده مسؤوليته وتبعاته ،هيأ
له بتعزيز اإلنــزاالت األمنية الرهيبة مبزيد
مــن الــقــوات حتى العسكرية منها ،وبتوريط
أحــــزاب األغــلــبــيــة واملــنــتــخــبــن واملــشــاركــن يف
"احلــوارات املخدومة" يف إصدار بيانات معادية
للحراكات ومتهمة لها ،وبــإصــدار ق ــرارات منع
جميع التظاهرات غير املرخص لها بالطرقات
والشوارع .وتوظيف اإلعالم واملساجد للشيطنة
واالستفزاز بعد فشلها يف التهدئة ،والدفع يف
العديد من احلاالت بعناصر مشبوهة ومدسوسة
للقيام بأعمال تخريبية أو افتعال مواجهات،
وإثر ذلك بوشرت التدخالت التي استعملت فيها

مختلف وسائل القمع ،واستبيحت املدن والقرى
لترهيب املواطنني ،وبوشر مسلسل االعتقاالت
واملــطــاردات والهجوم على املنازل حتى يف جنح
الظالم ،والتنكيل باملعتقلني وترويع عائالتهم،
وقـــد مــســت االعــتــقــاالت الــعــشــرات بــجــرادة
واملــئــات بالريف طــالــت حتى قــاصــريــن ،تلتها
محاكمات مطعون يف نزاهتها توجت بأحكام
قاسية انتقامية ،واستمر احلــصــار والعسكرة
واالعــتــقــاالت ’حتى أن املــســيــرة التضامنية
باحلسيمة لــيــوم  20يــولــيــوز  2017جوبهت
هي أيضا بقمع رهيب ’استعملت فيه الهراوات
والقنابل املسيلة للدموع والــرصــاص املطاطي
والتنكيل بــاملــشــاركــن ’وقد أدى االستعمال
املــفــرط للقوة إلــى استشهاد املــواطــن "عماد
لعتابي" ،وعلى العموم طال القمع واالعتقال
والسجن عدة مواقع (اميضر ،زاكــورة ،اوطاط
احلاج.)...
لقد أبانت احلراكات االحتجاجية واحلراكات
الشعبية عــن ارتــفــاع ملحوظ ملنسوب الوعي
لــدى جماهير شعبنا ،وعــن اختزانها لطاقات
هائلة من املقاومة للتفقير والتهميش واإلقصاء
واحلكرة ،وقدرات هائلة على اإلبداع يف النضال
ومتطلباته ،وعــن طــول النفس والصمود متى
تــوفــرت على احلــد األدن ــى مــن التأطير وعلى
قيادة موثوق بها؛ كما أبانت على أن النضال
لم يعد حكرا على األوســاط احلضرية ،وعرت
على الوجه القمعي البوليسي للدولة وزيف
شعاراتها؛ وعلى خــســران األعــيــان واملنتخبني
للكثير من نفوذهم وتأثيرهم على املواطنني،
بحيث لم يعودوا يلعبون دور اإلطفائي وصمام
األمان بالنسبة للمخزن ،وأن املواطنني يئسوا من
املؤسسات الرسمية ومن إمكانية لعبها أية أدوار
يف حتسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية،
بحيث أصبحوا يرفعون قضاياهم ومطالبهم
لــذوي السلطة الفعلية وألعــلــى هــرم الــدولــة،
وأن األحــزاب اإلداريــة ومعها العدالة والتنمية
واألحــزاب املنحدرة من احلركة الوطنية التي

متخزنت مــا هــي إال أذيـــال لـــوزارة الداخلية،
ورهــائــن يف يــد الــنــظــام يوظفها ضــد الشعب
وتطلعاته؛ وأن مساهمة األحــزاب اليسارية يف
كــل ذلــك كانت ضعيفة اللهم بعض اخلطوات
التضامنية املتفرقة؛ وأن الدعاية املمنهجة
ضد العمل احلزبي والنقابي قد أتت أكلها ،إذ
هناك رفض وحتى عداء للكل دون متييز بني من
يتبنى قضايا الشعب ويناضل من اجلها وبني من
يعاديها

.

وعلى العموم ،عرت تلك النضاالت وزخمها
الكبير عن أزمة النظام العميقة ،وعن احلاجة
إلى سلطة ومؤسسات متثل الشعب ،والى تقاسم
الثروة يف بعديها احمللي والوطني ،وعرت كذلك
عن أزمــة البديل السياسي واالجتماعي ،مما
يطرح بإحلاح احلاجة إلى فعل حزبي ذي ارتباط
شعبي ميكّ ن مــن بناء حــزب سياسي يعبر عن
طموحات اجلماهير الشعبية العاملة والكادحة
واملهمشة وتطلعاتها ،وال ــى تقوية وتوحيد
الفعل النقابي العمالي املكافح ذي التوجه
الدميقراطي وربطه بالكفاحات الشعبية ،يف
أفــق حترير النقابات من نير البيروقراطيات
التي تكبح نــضــاالت العمال وتسيجها ،وأيضا
إلــى احلــاجــة إلــى إحــيــاء وحتــصــن وتــقــويــة ما
بنته تلك اجلماهير يف معمعان كفاحها من
تنظيمات ذاتية ،والعمل على متفصلها مع القوى
السياسية والنقابية واجلمعوية املناضلة ،لبناء
جبهة شعبية تقود وتوحد النضاالت من اجل
التغيير ،ومــا لم يتخط املناضلون اليساريون
الدميقراطيون كل احلواجز والعوائق وعمليات
الصد لفرض انخراطهم يف النضاالت الشعبية
تأطيرا وتنظيما وقيادة ،والقيام بدور توحيدي
لها ،فستظل مشتتة ومعزولة وعرضة للقمع
واإلجــهــاض والــفــشــل ،واجلــمــاهــيــر للتيئيس،
وستبقى فكرة الدكاكني السياسية راسخة يف
أذه ــان املــواطــنــن ،ولــن تتمكن مــن بناء أدوات
التغيير الثوري .ولعمري إن هذه لهي أهم املهام
التي تطرحها دروس وعبر تلك الكفاحات

.
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هل حتد جائحة كورونا من وباء الرأسمالية املتوحشة والعوملة ؟

العدد 354:

من  7إلى  13أبريل 2020

محمــد شـــاعـــر

اجــتــاح الــعــالــم مــنــذ آواخــــر ق  20م وبــاء
العوملة،الذي كان عدد ضحاياه غير املعلن أكثر
بكثير من ضحايا اجلائعة احلالية ،لقد جرف
وباء العوملة والرأسمالية املتوحشة طيلة العقود
الثالثة االخيرة البشر والطبيعة ،مستخدما
آلــيــاتــه املتوحشة السياسية واالقــتــصــاديــة
واملالية ،حيث لم يسلما معا من وحشية ساسته
ورأسمالييه العفنني يف مركزه وأتباعهم من
االنظمة االستبدادية يف أطراف النظام املعولم
 .وكانت النتائج كارثية بشريا و بيئيا .وهذه
النتائج التي تبرز يف آالف املاليني من العاطلني
 ،وعددا أكثر من الفقراء و املشردين  ،و مثلهم
مــن الهاربني مــن جحيم العطالة يف بلدانهم
االصلية الــى جحيم االستغالل الفاحش يف
مراكزالرأسمال العاملية  ،بل وصــل األمــر الى
حدوث نقص التغدية و املجاعات يف بلدان ذات
موارد طبيعية ضخمة يستفيد منها الرأسمال
العاملي على حساب الشعوب املالكة احلقيقية
لهذه املــوارد ،ويف وقت ينتج فيه العالم فائضا
مــن اإلنــتــاج الــغــذائــي .ودمــــرت الرأسمالية
البيئة باستنزاف م ــوارد طبيعية،وبتلويث
غير مسبوق للماء والــهــواء واألرض  ،وزادت
تواثر الكوارث الطبيعية من جفاف وإعصارات
وفيضانات خلفت ضحايا يفوق عددهم ما أدت
إليه كورونا حلد اآلن.وعلى النقيض من تضرر
الشعوب زادت الرأسمالية املتوحشة من الغنى
الفاحش لكبار الرأسماليني أصحاب الشركات
املتعددة االستيطان،هذا الغنى الفاحش غير
املــبــرر ســوى باالستغالل الفاحش للطبقات
الــكــادحــة يــؤشــر عليه امــتــاك أقــل مــن %1
(األغنياء)من سكان العالم ألزيــد من 90%
من ثــرواتــه  ،وحسب تقرير ل  OXFAMفإن
 62أغنى مليادير يف العالم ميلكون ما ميلك
النصف األفقر من سكان العالم،.إنها الالمساواة

الفاضحة سليلة الرأسمالية املتوحشة يف ظل
نظام العوملة التي عوملت االستغالل الفاحش
مستفيدة مــن التضييق على مــجــال حقوق
اإلنسان على املستوى الدولي ،وخاصة احلقوق

حتى بالنسبة للمواد الطبية ،بل وقامت بعضها
بسرقة دول ألدوية ومواد وآليات طبية موجهة
من الصني إلى دول أخرى مثل ما فعلت الواليات
املتحدة وغيرها مــع مــواد موجهة إلــى أوربــا.

االقتصادية واالجتماعية .ومــع انطالق وباء
كــورونــا وقبل إعــان منظمة الصحة العاملية
كوفيد  19جائحة عاملية  ،ظل املطبلون للعوملة
يدافعون على إبقاء الوضع على ما هو عليه
 ،وكــأن الــفــيــروس صيني وال يخضع لشروط
العوملة ،ولن يغادر ووهان .لكن االنتشار السريع
للفيروس يف عقر دار الرأسمالية العاملية أفضى
إلى فضح حقيقة العوملة كأداة يف يد الرأسمالية
املتوحشة الستغالل الطبقات الكادحة يف عموم
العالم.وكشفت اجلائحة حقيقة حكومات الدول
الرأسمالية اإلمبريالية وتابعيها من أنظمة
األطراف ،على أنها حكومات حلماية مصالح كبار
الرأسماليني ،وأنها األداة السياسية للطبقات
الرأسمالية يف بلدانها .وهذه احلقائق برزت من
خالل انزواء هذه احلكومات إلى حماية مصاحلها
الوطنية الضيقة  ،وأغلقت حدودها التجارية

واستنكف بعضها عن املساعدة التضامنية حتى
حللفائه كما حدث إليطاليا التي تركها شركاؤها
يف االحتـــاد تــواجــه مصيرها مبفردها حيث
أحكمت أملانيا وفرنسا إغــاق خزائن أدويتها
لصالح مواطنيها  .وابرزت اجلائحة أن الشركات
املتعددة االستيطان ال يهمها ســوى مصاحلها
االقتصادية واملالية ،وال تهمها املصالح احليوية
للشعوب ومنها املصالح الصحية التي وصل جشع
الرأسمال إلى الضغط على الــدول لرفع يدها
عنه ليصبح مجاال يغرف منه الرأسمال األرباح
على حساب الصحة العامة ،ويف زمن احلاجة
إليها أخفت هذه الشركات رأسها يف الرمل حتى
تهدأ العاصفة  ،ولم يظهر لها أثر يف مواجهة
اجلائحة،إال من أجل أن تضغط لالستفادة منها
عن طريق جعل احلكومات تقرر الدعم املالي
لصاحلها  .ونفس هــذا التعامل املصلحي مع

اجلائحة قامت به املؤسسات السياسية واملالية
واالقتصادية الدولية الراعية لهذه الرأسمالية
املتوحشة وهذه العوملة  ،فصندوق النقد الدولي
الذي أغرق شعوب العالم بديون تستفيد منها
الكتل الطبقية الرأسمالية السائدة عامليا
ومحليا وتــؤدي الشعوب أقساطها على حساب
تعليم أبنائها وصحتها وتقاعدها وسكنها
وقدرتها الشرائية.هذا الصندوق لم يظهر له
أثر حتى انتشرت األزمة يف الدول الرأسمالية
املتنفذة فيه،ولن يكون تدخله إال الستغالل
أزمة كورونا يف املزيد من إغراق الشعوب بديونه
ليزيد من إضعاف سيادة الــدول االقتصادية
واملالية بعد توقف اجلائحة  ،مما قد يجعل
التنبؤ باسترجاع الدور احلقيقي للدولة غير
ِ
قابل للتحقق بفعل اجلائحة وحدها .نعم لقد
أثــارت اجلائحة احلديث عن الدولة بالتنبؤ
أن الفيروس سيهزم مبدأ اليبيرالية املتوحشة
" دعه يعمل ،دعه مير " ليفسح املجال لصالح
مبدا تدخل الدولة وعــودة الدولة الوطنية،
لتمارس أقصى مظاهر سيادتها .ولكن سوابق
على هذا التدخل يف أزمات سابقة  ،رغم اختالف
طبيعة األزمة احلالية،والطبيعة الطبقية لهذه
الــدول،تــطــرح شكوكا حــول الغايات القصوى
من هذا التدخل ومداه الزمني ومجاالته ،وما
يالحظ من مناذج هذا التدخل،ومنه النموذج
األمريكي هو احلفاظ بل تنمية مصالح الشركات
املتعددة االستيطان االمريكية  ،وما حدث يف
طريقة مواجهة األزمــة يف الــواليــات املتحدة
ويف البورصة األمريكية مؤخرا دليل على ذلك.
ال شك أن اجلائحة ستدفع إلى تغيير املوقف من
العوملة والرأسمالية املتوحشة ،لكن تغيير الواقع
الذي تعيشه الشعوب زمن العوملة و الرأسمالية
املتوحشة  ،لن يتحقق إال بنضال الشعوب من
أجل تقرير مصيرها بيدها

.

قمة العشرين  : G20األولوية إلنقاذ املقاوالت أم إلنقاذ االنسان؟

حيـاة بـعـنو

عــقــدت قــمــة الــعــشــريــن  G20اجتماعا
استثنائيا افــتــراضــيــا خلف الــشــاشــات يوم
اخلميس  26مارس  2020برئاسة السعودية
بعد انــتــقــادات وجهت ألعضائه بالبطء يف
التعامل مع جائحة كوفيد .-19فما السياق
الذي انعقد فيه هذا االجتماع؟ وهل استطاعت
القمة أن جتيب عن أسئلة اللحظة التاريخية،
وه ــل اتــخــذت الـــقـــرارات الكفيلة مبواجهة
تداعيات هذا الوباء وإنقاذ االنسان والبشرية
جمعاء واحلؤول دون انهيار اقتصادات الدول؟
انعقدت هذه القمة االستثنائية يف سياق
دولي من بعض مالمحه :
• االنتشار السريع لفيروس كورونا املستجد
بني دول العالم وسقوط ضحايا كثر بوتيرة
مهولة

.

• تضرر الــدول اإلمبريالية الغربية بشكل
كبير من الفيروس باعتبارها هي املعقل األول
للفيروس على مستوى العالم بعد تعايف الصني
وعودة احلياة إليها

.

• الضغوط التي تعرفها السعودية إلنهاء
حرب أسعار النفط مع موسكو

.

• تصاعد الصراع االقتصادي بني الواليات
املتحدة األمريكية والصني وانكاس ذلك على
تعاملهما مع جائحة كوفيد-19

.

• تعمق أزمة الرأسمالية وتسارعها.

• تخلي الرأسمالية على دولــة الرعاية
االجتماعية وإضعافها املتواصل للخدمات
العمومية وتشجيعها للقطاع اخلاص وهجومها
على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة

.

• جلوء الدول الرأسمالية إلشعال احلروب
من أجل تركيع الشعوب ونهب خيراتها

.

تناول املجتمعون يف القمة االستثنائية
سبل مواجهة جائحة كوفيد -19واحلــد من
تأثيرها اإلنساني واالقــتــصــادي ،حيث شكل
ظهور فــيــروس كــورونــا املستجد ومــا تــاه من
إجــراءات للحد من انتشاره كتعليق الرحالت
بــن ال ــدول وحظر السفر بــن املــدن واحلجر
الصحي داخل املنازل وتوقيف الدراسة وإغالق
املؤسسات اإلنتاجية وتسريح العمال وإعالن
حالة الطوارئ الصحية ضربة قاسية لالقتصاد
العاملي؛ مما ينبئ مبا بات يعرف بأسوأ ركود
اقتصادي يف التاريخ .واتفق املجتمعون على

اعــتــمــاد مجموعة مــن اإلجـــــراءات ملكافحة
اجلائحة وحماية االقتصاد العاملي ومعاجلة
اضطرابات التجارة الدولية ،ويف هذا االطار
تقرر ضخ أكثر من  5تريليونات دوالر لدعم
االقتصاد العاملي؛ وذلك كجزء من السياسات
املالية والتدابير االقتصادية ملواجهة اآلثار
االجتماعية واالقتصادية واملالية جلائحة
فيروس كورونا املستجد

.

إن قــراءة سريعة يف البيان اخلتامي للقمة
يبني أن أولوية األولويات للدول اإلمبريالية
هي إيجاد حلول لألزمة العميقة التي تعيشها
الرأسمالية قبل ومع ظهور الوباء ،والتي وصلت
إليها بسياستها املتبعة املناهضة للمجتمعات
والفاقدة لروح اإلنسانية والضمير اإلنساني
والقيم واألخـــاق اإلنسانية واملــعــاديــة ملبدأ
التكافل والتضامن والتعاون بني الدول واألمم
ملواجهة احملن الطارئة والسعي احملموم من أجل
تكديس الثروات يف يد قلة قليلة من األشخاص
والــشــركــات وجتــاهــل االستثمار يف اإلنــســان
باعتباره الرأسمال األفضل

.

إن دول الــعــالــم ،وهــي حتصي مــوتــاهــا ،يف

حــاجــة الــيــوم إلــى اإلجــابــة عــن أسئلة آنية
مرتبطة باملعيش اليومي ،باملوت واملرض واجلوع
والتشريد الــذي يهدد فقراء العالم بسبب
الــوبــاء .فبتطبيق احلجر الصحي ومالزمة
الناس لبيوتهم وبتوقف املؤسسات اإلنتاجية
عن العمل ستتوقف هــذه األخــيــرة عن دفع
األجــور وستزيد معدالت البطالة إضافة إلى
حرمان أصحاب الدخل احملدود والعمال  /الت
املياومني/ات من فرص للحصول على قوتهم
اليومي

.

لقد بات مؤكدا اليوم وأكثر من ذي قبل أن ال
حل ملا يحدث يف العالم إال بتجاوز الرأسمالية
والقضاء على االستغالل .إن االشتراكية كنظام
صديق للشعوب ينبض بروح اإلنسانية وقيمها
وأخــاقــهــا ،يتمحور حــول االنــســان ويسعى
إلى رفاهيته وتوفير كل ما يحتاجه من سلع
وخدمات بشكل متساو للجميع بغض النظر عن
اللون أو العرق أو الدين أو اجلنس ودرء األخطار
والكوارث واحلفاظ على بيئة صحية نظيفة
خالية من األوبئة واألمر .وال طريق لذلك إال
بالتحلي بالقيم االشتراكية وباالصطفاف إلى
جانب الطبقة العاملة وعموم الكادحني

.
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املرأة املناضلة

ساء من قماش
طنجةِ :ن ٌ

اصل احلكاية
وأصل حكاية نساء من قماش ،حلظة
االنقطاع عن الدراسة ،فيكون "املعمل"
هو مصيرهن الوحيد ،مع فقر األسرة،
وضــعــف أو انـــعـــدام الــتــعــلــيــم ،وغــيــاب
بعضهن
البدائل بينما تبدأ احلكاية مع
ّ
اآلخـــر مــن فــشـ ٍـل يف الــــزواج ،واخلـــروج
مــنــه ،مــا يعني أ ّنــهــن ُعــدن عــالــة للمرة
الثانية على األسر الفقيرة ،التي خفّ ت
أعــبــاءهــا بــتــزويــجــهــن .لــكــن عــودتــهـ ّـن
بر رن
تربك األمور للجميع ،فعليهن أن ُي ّ
وجــودهــن يف البيت بجلب بعض املــال.
بأعمال من
منهن يرضني
وألن قليالت
ّ
ّ
ٍ
قبيل "خدمة البيوت" ،يكون "املعمل"
مــصــيــرهــن الــوحــيــد .وتــبــدأ حــكــايـ ُ
ـات
زوج عاطل
أخريات مع انكشاف حقيقة
ٍ
عن العمل أو شبه عاطل ،فيكون املعمل
عدد
وسيلة إعالة األســرة بكاملها ،مع
ٍ
غير قليل من األوالد  ،وهــذه األسباب
جعلت عــدد النّ ساء اللواتي يعملن يف
ّ
الهشة
أحد أكبر القطاعات الصناعية
يف املــغــرب ،يــتــجــاوز عــشــرات اآلالف ،
سيئة
ويشتغلن يف ظروف ّ

استخدام مئات "الكراجات"يف األحياء
الــســكــنــيــة كــمــصــانــع نــســيــج ،تــتــمــيــز
معظمها بضيق املساحة الكافية للعمل
يف ظــروف صحية مناسبة،حيث يزيد
عــدد الــعــامــات يف املــعــمــل إجــمـ ً
ـاال عن
 350عــامــلــة ،يف مساحة ال تــتــجــاوز يف

االجتماعي وال تدفع أقساط التأمني
اخلــاصــة بــهــن يف هـــذا الــصــنــدوق ،بل
الكثيرات ال تتوفرن على هذا الضمان
متتد ساعات
وعلى التغطية الصحية.
ّ
ً
ليال ،
العمل أحيان ًا إلى حدود التاسعة
ليضاعف رب الــعــمــل اإلنــتــاج ،ولكنه

ومــنــطــلــق املـــعـــانـــاة طــــول املــســافــة
والنقل ،حيث تبعد مقرات السكنى عن
نقطة جتميع العامالت التي حتددها
الــشــركــة الناقلة الــتــي تــرفــض نقل كل
عــامــلــة مــن مــكــان قــريــب مــن ســكــنــاهــا،
وبــالــتــالــي عــلــى الــعــامــات االســتــيــقــاظ
مبكر ًا ،وقطع مسافة طويلة للوصول
إلى نقطة التجميع ،مما يعرضهن إلى
التعر ض للسرقة ،أو االعتداءات
أخطار
ّ
ّ
تأخرن عن
والتحر شات اجلنسية ،وإذا
ّ
العمل ُ ،تخصم أجرة اليوم من رواتبهن

.

ويف املــعــمــل  ،وخـــــال هــــذا الــيــوم
الــطــويــل مــن الــعــمــل حتـــرم الــعــامــات
مــن فــت ة اســتــراحــة ،عــدا نصف ساعة
ــخــصــص لــلــغــذاء
يــتــيــمــة يف الـــيـــومُ ،ت
ّ
واحلــمــام .ويــبــقــن طــيــلــة الــيــوم  ،دون
فــرصــة اللــتــقــاط األنــفــاس ،منكفئات
عــلــى مــاكــيــنــات اخلــيــاطــة كــروبــوتــات
تــعــمــل عــلــى روبـــوتـــات ،وميــنــع عليهن
الذهاب إلى دورة املياه،أو التحدث إلى
بعضهن الــبــعــض،او اســتــعــمــال الــهــاتــف
النقال،وذلك حتت مراقبة شديدة من
حرس أمن الشركة.
وأدى ج ــش ــع أربــــــاب ال ــع ــم ــل إل ــى

وفيما يتعلق بالتّ عويضات العائلية،
فــإن  13يف املئة فقط مــن املستفيدين
هم من العنصر النسوي ،على أ نّه عندما
ـؤمــنــان ،ولهما
يــكــون الــزوج والــزوجــة مـ َّ
احلـــق يف االســتــفــادة مــن الــتــعــويــضــات
ـإن هــذه التعويضات تدفع
العائلية ،فـ ّ
حصري ًا للزوج

.

كــمــا أن  39يف املــئــة مــن الــنّ ــســاء
ا ُملصرح بهن لدى الصندوق سنة ،2018
استفدن من تعويضات خاصة مبلفات
املــرض ضمن إطــار الــتــأمــن اإلجــبــاري.
بينما لــم تستفد البقية بسبب عدم
أداء مستحقاتهن للصندوق ،أو اكتشاف
خلل يف عملية التسجيل واألداء

.

تــكــالــب ظــــروف فــعــل نــقــابــي هــش
ومحاصر ومراقبة ضعيفة :

ظروف عمل قاسية

.

من  7إلى  13أبريل 2020

عائشة بلحاج السفير العربي عن مؤسسة روزا لكسمبورغ

.

ـصــنــاعــيــة
ت ــب ــدأ
ُ
نـــســـاء املــنــطــقــة الـ ّ
بــطــنــجــة  -ثــانــي مــديــنــة اقــتــصــاديــة
يف الــبــاد -والــتــي تــضــم أكــبــر عــدد من
شركات النسيج  -يومهن منذ اخلامسة
ليعدن بعدما بني تسع ساعات
صباح ًا ُ ،
واثنتي عشر ساعة من العمل الشاق،
واملدمر للصحة
ّ

العدد 354:

أحسن األحوال  500متر مربع .وغالبا
ال يتم احترام معايير الصحة والسالمة
يف أماكن العمل

.

حيث معاناة العامالت من آالم الظهر
بسبب الكراسي غير املناسبة ،إمكانية
نشوب حريق يف أي حلظة نظر ًا لضيق
مساحة املعمل ،وآالت اخلياطة متقاربة
وال تفصل بينها مسافات كافية ،غياب
مرافق ضرورية من قبيل املرفق الطبي
وأدوات اإلسعافات األولية .أما املطعم-
إذا تـــوفـــر -فـــا يــســتــجــيــب لــشــروط
السالمة الصحية ،وغير كاف من حيث
مــســاحــتــه.إنــهــا ظـــروف مــزريــة تــتــرك
نذوبها لدى العديد من العامالت تصل
حد فقدان البصر بعد سنوات طويلة
مــن الــعــمــل يف هــكــذا ظـــروف .وتتعرض
،وللتحر ش
للسب والــشــتــم
الــعــامــات
ّ
ّ
اجلنسي واالستغالل من طرف املشغّ ل،
أو املــســؤولــن املباشرين عــن العامالت.
ـى الــنــســاء الــعــامــات يف
نـــادر ًا مــا تــتــرقـ ّ
ألن املــشــرفــن ع ــادة يكونون
الــنــســيــج،
ّ
من الرجال .والترقية الوحيدة املتاحة
أمامهن ،بعد اكتساب اخلبرة يف العمل،
هي أن يصبحن مشرفات على مجموعة
عمل ضمن املعمل .لذا تبقى معظمهن
يف املهام نفسها ،وعلى اآللة نفسها

.

ٌ
ساعات أكثر وحقوق مهضومة
تعمل أغلب العامالت يف هذا القطاع
دون عــقــود عــمــل  ،والــلــواتــي يــتــوفــرن
عــلــيــهــا ال يــتــم الــتــصــريــح بــأجــورهــن
كاملة لدى الصندوق الوطني للضمان

باملقابل ،يدفع أجرة الساعات العادية
مــن الــعــمــل ،وبــحــد أدنـــى يبلغ 11.77
درهــم للساعة الــواحــدة ،يقتطع منه
أقساط التأمني ،التي نادر ًا ما يدفعها،
يف حــال كــان قــد صـ ّـر ح بالعامالت لدى
مصلحة الــضــمــان االجــتــمــاعــي .،يعمل
أربــاب العمل على سرقة بعض ساعات
العمل (قــد تشتغل العاملة  9ساعات
لــكــن املــشــغــل ال يسجل يف حسابها إال
ثماني ســاعــات) ،وعــدم التعويض عن
الــســاعــات اإلضــافــيــة املــنــصــوص عليها
يف قــانــون الشغل  ،وعــدم تــأديــة أجــور
العطلة السنوية وأجــور أيــام الــراحــة
مــدفــوعــة األجـــر (األعـــيـــاد الــوطــنــيــة
والدينية) واملنح املخصصة لها

.

وتحرم
العامالت من
حق االنتماء
النقابي لحماية
مصالحهن  ،حيث
يعتمد اصحاب
المقاوالت أسلوب
الترهيب بالتلويح
بورقة الطرد لكل
من سولت لها
نفسها االنتماء
إلى إحد ى
النقا بات

وحت ــرم الــعــامــات مــن حــق االنــتــمــاء
الــنــقــابــي حلــمــايــة مــصــاحلــهــن  ،حيث
يــعــتــمــد اصـــحـــاب املــــقــــاوالت أســلــوب
الترهيب بالتلويح بورقة الطرد لكل
مــن ســولــت لــهــا نــفــســهــا االنــتــمــاء إلــى
إحــــدى الــنــقــابــات .يف املــقــابــل يــبــقــى
التضامن والتنسيق العمالي ضعيف ًا ،
يف غياب كلّي لدور املركزيات النقابية
يف التأطير ،وحماية العمال من شطط
أربـــاب الــعــمــل "الــبــاطــرونــا" ،وحتــاول
جتــارب عمالية نقابية ذاتــيــة تنسيق
الــفــعــل الــنــقــابــي ،لــكـ ّـن حــضــور الــنــســاء
فــيــهــا يــبــقــى ضــئــيـ ً
ـا  . .ويــعــمـ ُـل أرب ــاب
ـصــنــاعــيــة على
الــشــركــات بــاملــنــاطــق الـ ّ
تنسيق اجلهود حملاصرة انبثاق أو جناح
أي فــعــل نــقــابــي ،بــحــيــث يــتـ ُّـم تخفيف
ّ
الضغط ،وتلبية طلبات اإلنتاج من قبل
شركات أخرى بدل الشركة التي تعرف
اضراب ًا عمالي ًا .
وعلى مستوى املراقبة اإلدارية ،كل
يشد دن على ضعف املراقبة،
العامالت
ّ
مــع أن مــن مــهــام مــفــتــشــيــة الـ ُّ
ـشــغــل أن
حتـــرص عــلــى مــطــابــقــة ظـــروف الــعــمــل
لــقــانــون الـ ّ
ـشــغــل املــغــربــي .لــكــن مــع قلّة
عـــدد املــفــتــشــن ،وإمــكــانــيــة الــتــواطــؤ
بــيــنــهــم وب ــن املــشــغّ ــلــن ،يــفــقــد دوره ــم
يــــؤد ي
فــعــالــيــتــه املــرجــوة،بــحــيــث ال
ّ
ـســن حقيقي يف ظ ــروف الشغل
إلــى حتـ ّ
بالنسبة للنساء العامالت يف النسيج

.

ومن نتائج ذلك تفاجأ العامالت يف
الكثير مــن األحــيــان بــتـ ّ
ـوقــف اإلنــتــاج
ّ
ليتم
الــشــركــات الــتــي يــعــمــلــن بــهــا،
يف
ّ
أي إشعار مسبق ،وما
تسريحهن من دون ّ
مدو نة الشغل ،من
يستلزمه ذلك ،حسب
ُ
ّ
أداء التّ عويض على "العطالة التقنية"،
وغيرها من احلقوق املضمونة يف ذلك
يتسلم عمال
الــقــانــون .وحــدث أنــه لــم
ّ
وعامالت إحدى الشركات أجورهم ملدة
ثالثة أشهر

.
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الثقافية

((كورونا واألكسيولوجيا))
مبحث القيم ضارب بجذوره يف أعماق ،أعماق
اعتبر إلــى جانب
اليوناني؛ إذ
الفلسفي،
الفكر
ِ
ّ
ّ
الرئيس
األنطولوجيا واإلبستمولوجيا :الثالوث
َ
وجــه األنشطة التأملية آن ــذاك ،لذلك ال
الــذي ّ
محيص عن مساءلته ،مساءلة متجددة تطول
راهنيته وحجيته كما يقول املناطقة ..وميكن
الصحي" ،فما هي،
حتيينه يف عالقته ب"احلجر
ّ
أي
إذن ،القيم التي أفرزها؟ ،وكيف تصنف؟ ،وإلى ّ
نفسه من
حد سيفلح اإلنسان وهو يحاول أن يستل َ
اجلائحة املذكورة يف نسيج العنوان؟...
1ـ كــورونــا وقيمة احلــريــة :واضــح أن هامش
املأساوي ،قد تراجع،
حميا هذا الوضع
احلرية يف
ّ
ّ
سواء أتعلق األمر باحلرية السياسية ،التي أبانت،
مبا ال يدع مجاال لالرتياب ،عن أن االستقاللية
التي تزعمها أنظمة معينة ،استقاللية غارقة يف
تر إلى أنه مبجرد أن تتخذ إحدى
الشكلية ،ألم َ
إجراء ما ،حتى تهرول تلك األنظمة
الدول العظمى
ً
اإلحلاقية ،الذيلية ،فتنسخ ذلك اإلجــراء ،نسخ
املريد املفنتّ بـ"الشيخ" ،وكأنهما يتماهيان!!..
أم باحلرية االقتصاديةَ :بــد ِهـ ٌّـي أن بني القيمة
السابقة والقيمة الــاحــقــة أكــثــر مــن وشيجة،
فحسبنا أن االقتصاد هو البنية التحتية التي تؤثر
غير
يف البنيات الفوقية ،ومنها السياسة ...والحظ ُ
نكوص املبادالت التجارية ،وأهمها املبادالت
واحد
َ
البترولية وما يرتبط بها من أسواق مالية ..وطفت
على سطح مفهوم اقتصاد األخـــاق ،أو أخــاق
االقــتــصــاد عــامــات استفهام ،وعــامــات تعجب
(استغراب)..
أمــا احلرية السوسيونفسية ،فإنها تسربلت
بعدة روائز رازت شاعرية املكان ،دون الفضاء ،فجرب
َ
بعض وظائفها التقليدية،
الرجل مشاركة املــرأة
البطريركي،
وتعاليه
أرستقراطيته،
متخليا عن
ّ
وبــدا متفهما ،منخرطا حتى العظم أحيانا ،وإن
كان يداري "سيزيفيته" ،و يواري "مازوشيته"،..
وبخاصة بعدما حتولت كينونته االجتماعية
افتراضي ،ليس غير ،يفتقد
(اخلارجية) إلى نسيج
ّ
الدفء ،بل احلرارةَ  ،فراح يختلس النظرات العجلى
َ
يف/إل ــى خــزانــة كتبه ،وكــأنــه يستمرئ بيت أبي
الطيب:

.

خير مكان يف الدنى ســرج سابح **** وخير
جليس يف الزمان كتاب

ينج ما ُيعرف بـ"احلريات الشخصية" ،من
ولم ُ
الصحي .ومن املترتبات ْأن
تضييق فرضه احلجر
ّ
عم الشك والتشكيك ،و تواتر القلق بتساؤالته
ّ
َ
التجريبية
واملناهج
املستقبليات،
علم
املستفزة
َ
َ
فاستفاقت استفاقة محوجة املقولة احملفورة يف
الذاكرة " :إن الفلسفة تبتدئ حيث ينتهي العلم"..
وهو ما ولّد مقاربة قيم أخرى منها:
ً
دراية
أكثر
أراني َ
 - 2كورونا وقيمة التفكيك  :ال َ
من  ،Chomskyالذي نشر مقاال ،عنوانه" :كورونا
إعادة البناء عبر التدمير" (le numérique et
 )l'insurgéحيث فضح تورط أمريكا يف محاولة
اإلجــهــاز عــلــى الــقــوة االقــتــصــاديــة ،الصينية،
اجلديدة ،الناهضة ألنها باتت تهدد ريادة "العم"
سام .يؤكد هذا مقولتني ،على األقل ،هما :
" - 1توجد مصالح دائمة ،وال يوجد أصدقاء
دائــمــون" 2- ،".اجلحيم هو اآلخــر ،".تؤمن بهما
براغماتية الواليات املتحدة األمريكية ..وهكذا
نتبني أن قيمة التفكيك ،هنا ليست مبفهوم
 ، Derridaوإمنا هي مبفهوم صانعة اإلرهاب ،أو هي
الطاعون نفسه ،كما قال درويش يف ":مديح الظل
العالي" :
أمريكا هي الطاعون

نورالدين موعابيد

يف بعض الدول الغربية ،وعددها قليل يف احلاالت
جميعها

.

 - 5كورونا و "قيمة الرهاب ،السالبة" :ميزت
السوي ،واخلـ َ
يف مقال سابق اخلـ َ
املرضي،
ـوف
ـوف
َّ
َّ
مسوغا ،فإن الرهاب(الفوبيا) يرتد
وإذا كان األول ّ
إلى التوجسات ،والهواجس التي تصاحب "فيروس"
كورونا(يقول بعضهم إنــه ســائــل ،)..من ذلــك ما
ثير حول مصائر الطبقات الشعبية ،املسحوقة،
ُأ َ
التي تعاني ضنك العيش معاناة يومية ،يف األيام
العادية ،فما بالك بأيام اجلائحة ؟؟!!..
نفسه بالنسبة إلى املياومني ،وجتار
وقل القول َ
َّ
واملعطلني ..ألنهم ال ميتلكون ضمانات،
التقسيط،
وال تأمينات ..حتى أضحى التوظيف ،والترقيات
املستحقة يف خبر ك ــان ،بله اخل ــوف مــن املــوت،
واملرض

.

 - 6كــورونــا واحلــيــوانــات األليفة :لم يخطئ
اإلنسان حني دجن حيوانات كانت وما زالت خير
ينس ،وهو يقاوم
أنيس يذهب الوحشة لذلك لم َ
عزاء،
له
تكون
ذروة اجلائحة أن يلوذ بها عساها
ً
كأن يبصبص قريبا منه كلب بذنَبه ،أو تتمسح به
ْ
هرة فيتذكر النص املشهور :
قطتي صغيره *** واسمها منيره

والطاعون أمريكا

هي إذن قيمة سالبة يف هذا التوظيف.
 - 3كــورونــا وقيمة "الــفــن الــســاخــر" :كانت
السخرية ،وما زالت ،إحدى آليات الفن الهادف ،إال أن
ما يثير االنتباه هو إبداعات املواطنني احملتجزين،
وهم يواجهون كورونا ،على املستويات السمعية
البصرية ،جميعها ،مما دفعني إلى استعداء (العني
قبل الدال) عالقة اإلبداع باملعاناة ،وعالقة األلم
باألمل ،ومن ثمة عالقة االثنني بالعمل

.

 - 4كورونا وقيمة العلم :مرة أخــرى يتهافت
ّ
اخلـــرايف ،ويــتــهــاوى الــدجــل لصالح العقل
الفكر
املخبري،
التجريبي،
والــعــلــم ،السيما البحث
ّ
ّ
وامليداني ..فما كان من أحد الظرفاء إال أن التمس
ّ
من أئمة املساجد (قبل اإلخ ــاء)أن يكفوا عن:
توعد الغرب وتكفيره ،ولو مؤقتا إلى أن يكتشف
ّ
واللقاح ضد
العالج
لنا ،هذا الغرب "الكافر ،املكفّ ر"
َ
َ
كورونا وبذلك نتمكن من طوق النجاة ..على الرغم
التقطت هنا وهناك،
من مشاهد روحية ،روحانية ِ

اشتد الشجار بني املستغل واملشرف

ُ
بعض ذلــك ،هو ذا الكروان،
وال يعوز الطيو َر
لبه،
أو احلــســون يأسر
َ
صاحبه بأغاريد تأخذ ّ
فتتعزز ـ من باب احلق يف االعتراف  -عالقته بتلك
غير سابق..
بناءها على نحو ِ
الكائنات ،أو يعيد َ
 - 7كــورونــا وقيمة "الصحة النفسية" :أثار
كورونا ثانية موضوع "الصحة النفسية" ،وبخاصة
توصيات جلنة اخلبراء يف تقاريرها ((مختلف
مستويات الــرعــايــة مــن عــاج ورقــابــة ،وبــرامــج
منائية ..وكذلك مختلف أبعاد الصحة النفسية
بدءا من الفرد ومرورا باملؤسسات والبيئة احمللية
الكوني))..
الكلي ،واملجتمع
وصوال إلى املجتمع
ّ
ّ
حجازي .الصحة النفسية .ط.01:
(د.مصطفى
ّ
ّ
العربي .2000 .ص).28:
الثقايف
املركز
ّ
الرئيسة هي :أين نحن من هذه
والتساؤالت
ُ
األطر املتكاملة ،واالستراتيجيات املبرمجة؟ وكيف
أي حد
سنستجلي الدروس من جائحة كورونا؟ وإلى ّ
نتقي األوبئة مستقبال
العلم حتى
سنتصالح َو
َ
َ

؟.

عبد اهلل سامي

مصطنعة

(صديقي) لم يعد بوسعه الصبر على

وبــالــدارجــة املغربية (اش بــان ليك

للضمان اإلجتماعي وال دفع تعويضات

كل ما يتلقاه من سباب وكالم ناب قرر

فصاحبك اولــد عمك هــذا خيري اما

الطرد والراحة وكل تلك القوانني فأنا

وقبل ذلــك سطر مطلب التعويض

اجبته وكأني ال اعلم ما الــذي وقع

عن راحته وعطلته وقرر أن يواجه به

عما تتحدث وابتسم مرة ثانية اظنكم

وبعدها ركن سيارته جنب الطريق

متفقني إذن يا ابن العم وبــدأ وألول

وطلب مني أن اخــبــره مبــا سيتمخض

مشغله .

بــدأت املعركة بني الطرفني ولسوء
حظي حتــولــت الــى منسق بينهما ما
دامت تربطنا عالقات عائلية املستغل
يرجتف ويسب وهو يف نظره من وفر
الشغل واستقبلنا يف ضيعته ويريد لنا
اخلير العميم ويخاف علينا من التشرد
ألول مــــــرة ســـــأركـــــب ســـيـــارتـــه

ايدير) .

مــرة يف ســرد قصة الــقــرابــة وذكــرنــي
بــدور العائلة ووحــدتــهــا يف الشدائد
ثــم اردف قــائــا قــل لصديقك وابــن
عمك أن نلتقي نحن الثالثة لنضع
حــدا لهذا النزاع وذكــره أنني اول من
استقبله ووفر له عمال وال ينتظر لي
دراعــي ولن يخيفني بكلمات تعلمها
يف دهاليز اجلامعة وأنا لست مستعدا

الثقافة و التغيري

اجلائحي
االدب
ّ

الصردي
عبداللطيف
ّ

يقول املتنبي يف وصف احلمى :
وزائرتي كان بها حيـــــــــاء *** فليس تزور
اال يف الظالم
بدلت لها املــطــارفــة واحلــشــايــا *** فعافتها
وباتت يف عظامي
يف رواية الطاعون للروائي البير كامي .الذي
منح جــائــزة نــوبــل لـــآداب .واملتشبع بفلسفة
العبث .ومبا أنه يجنح يف تصوراته العبثية الى
درجة االميان الراسخ ان قدومنا الى هذا الكون
لــم يكن مبحض رغبتنا .ولــم نستشر .وبناء
لهذا املنطق .ال متييز بني سكير عربيد سفيه
يف حانة وجندي يف الصفوف األولية يف خندق
وانعكست قناعته يف رواية الغريب يف (وهران)،
حيث ذلك العربي يالحقه كظله قصد احلاق
الــضــرر بــه .فيعاجله بــرصــاصــة تــرديــه قتيال
على الشاطئ وهو غير ابه بجرميته .ثم تبدأ
احملاكمة

املاراطونية.

اال ان القناعات العبثية ستسلك منعرجا
مخالفا يف روايته (الطاعون) .تخطو خطوة
جــبــارة .فمن غلو العبث الــى قمة االلــتــزام يف
مــواجــهــة اجلــائــحــة مــن ط ــرف الــطــبــيــب الــذي
انــصــرف إلــى انــقــاد االرواح الــتــي يتربص بها
الفتك يف ظل رهاب .مضحيا مبجمل عالقاته.
هذا االلتزام ينطبق على الكاتب نفسه .بحيث
سيغادر صوب موطنه األصلي فرنسا ملا غزته
جحافل الــنــازيــة .مؤسسا منبرا صحافيا(le

لــإنــخــراط يف الــصــنــدوق الــوطــنــي

التوقف عن العمل .

وسيستقبلني

بابتسامة

من  7إلى  13أبريل 2020

املنية .يكاد املوت يتخطفه بني احلني واآلخر.

شعرها يسلي *** وهي لي كظلي

يوميات عامل زراعي احللقة 9

العدد 354:

مثلكم متاما نعمل سويا للحصول على

لقمة عيش نسد بها رمقنا .

عنه لقائي مع املشرف وانصرف .

اتصلت بصديقي والتقينا اخبرته

بكل ما دار بيني وبني املستغل .

كاد أن يفقد صوابه حاولت تهدئته
وبعدها اتفقنا على أن نكتري غرفة
ثم نبحث عن عمل جديد .......

)combat

مــع رفيقه الفيلسوف الــوجــودي

سارتر لرفع همم املقاومة الوطنية.

ويــطــل علينا الــروائــي الــشــهــيــر (غــابــريــيــل
غارسيا ماركيز) .وهو بدوره حائز على جائزة
نوبل يف اآلداب من كولومبيا .واملعروف بأدبه
الغرائبي خاصة يف روايته الدائعة الصيت(مائة
عام من العزلة) .ان رواياته سحرت لب القراء
وترجمت للغات العالم .تعكس اساطير وليل
الدكتاتوريات الكالح بأمريكا

الالتينية.

وارتباطا بــأدب اجلوائح .كما اسلفت اعاله.
فان روايته (احلب زمن الكوليرا) هي صنو منه

حيث يقول السارد.

لقد عــاش مايكفي ليعرفا ان احلــب هــو ان
حتب يف أي وقت ويف أي مكان .وأن احلب يكون

أكثر زخما كلما كان أقرب إلى املوت.
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حوار

العدد 354:
من  7إلى  13أبريل 2020

احلسن العميمي من مواليد  1970ببيوكرى استاذ التعليم االبتدائي مجاز يف علم االجتماع من جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل –ظهر
املهراز -فاس متزوج وأب لثالثة أبناء :أمين أسعد و أمجد  .مناضل مسؤول يف األجهزة احمللية واجلهوية والوطنية للنهج الدميقراطي نقابيا أناضل
يف صفوف الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ( )CDTوحقوقيا أناضل يف صفوف اجلمعية املغربية حلقوق االنسان

.

أشكر جريدة النهج الدميقراطي على االستضافة يف هذا العدد الذي يتزامن واحلجر الصحي الذي يخضع له املغاربة
كإجراء احترازي ملواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا والذي خلف العديد من الضحايا وعرى الوجه احلقيقي للنظام الرأسمالي ملختلف
شعوب العالم املتسم باجلشع والفردانية والعدوانية .وأمتنى الصحة والسالمة لإلنسانية جمعاء

.

 1عرف املغرب يف السنوات األخيرة
مجموعة من احلراكات االجتماعية،يف
تصوركم ما اخللفيات التي فجرت هذه
احلراكات

بالذكر منطقة الريف منذ سنة 1958م الى

• حتسني وسائل النقل وظــروف االشتغال

مطرقة الباطرونا وسندان البيروقراطية

 2011مع حركة  20فبراير املجيدة ،حيث لم

حيث يعاني الكثير من العمال والعامالت

النقابية وتسلط دولــة الباطرونا .اال أنه

مير عقد من الزمن إال وعرفت هذه املناطق

من ســوء وسائل النقل غير املناسبة والتي

يبدو يف الــســنــوات االخــيــرة اصبح يتشكل

اعتقاالت ومتابعات وضبط أمني كبير مما

ال حتترم انسانيتهم كبشر ،ومــا ينتج عن

وعــي نقابي يف بعض القطاعات االنتاجية

خلف شــهــداء ومعتقلني سياسيني مازالت

ذلك من حــوادث سير مفجعة تخلف قتلى

واخلدماتية يعمل على القطع مع أساليب

عرف املغرب يف السنوات االخيرة مجموعة

اجلـــراح واآلالم مستمرة وعــوض أن تعمل

من احلراكات االجتماعية ســواء يف الريف

السلطات املخزنية املركزية واحمللية على

جــرادة زاكــورة ومناطق عديدة ،للمطالبة

االستجابة ملطالب املواطنني واملواطنات عبر

بتحسني االوضــــاع االجــتــمــاعــيــة للفئات

هذه املراحل التاريخية ظلت تعاند الواقع

الشعبية العريضة يف مختلف مناطق املغرب

وتضرب بعرض احلائط كل املطالب  ،وهي

الــتــي تــضــررت كثيرا مــن ج ــراء السياسات

بذلك تريد أن تؤكد وترسل رسائل مفادها أن

الالشعبية املتبعة من طرف النظام املخزني

املخزن ال يغفر ملن خرج عن طاعته يف تاريخ

وحكوماته املتوالية الرجعية ،ومــن وجهة

ما ،وأنه ال مطالب تأتي حتت تأثير الضغط

؟

نظري ميكن أن أرجع خلفيات هذه احلراكات

واالحتجاج !!!

الى مايلي :
• أسباب اجتماعية اقتصادية  :تتجلى
هــذه االســبــاب يف اخلــصــاص الكبير الــذي
تعاني منه عدة مناطق باملغرب يف القطاعات
االجتماعية االساسية كالتعليم والصحة
والتشغيل والتجهيز ويف التفاوت املجالي
لتوزيع املالية العمومية ،حيث حتظى مناطق
بعينها بحصة االسد بينما مناطق تعيش يف
التهميش واالقصاء االنتقامي أحيانا مما نتج
عنه ارتفاع نسب البطالة وتــردي اخلدمات
الصحية والتعليمية والسكن وقلة التجهيزات
وانــعــدامــهــا أحيانا وصعوبة العيش وعــدم
القدرة على تأمني حاجياته االساسية...
• أســبــاب سياسية  :هــذه األســبــاب ميكن
اجمالها يف االخــتــيــارات السياسية

التي

انــتــهــجــهــا الــنــظــام املــخــزنــي وحــكــومــاتــه
الرجعية بدءا بتطبيق اإلمالءات التقشفية
للمؤسسات املالية الدولية والتي انعكست
بشكل واضــح على القطاعات االجتماعية
كالصحة والتعليم والــشــغــل ....إضافة الى
رغبة املخزن الواضحة يف محاصرة مناطق
بعينها والعمل على تهميشها واجتثاث كل
مقاومة شعبية عالوة على فشل خيار تدبير
املجالس احمللية للجماعات الترابية التي
أصبحت وكرا للفساد املالي وبعيدة كل البعد
عن توفير حاجيات املواطنني واملواطنات
بــفــعــل حتــكــم وزارة الــداخــلــيــة ورغ ــب ــة "
املنتخبني" يف االغتناء وقــضــاء مصاحلهم
الشخصية....
• أسباب وخلفيات تاريخية  :عرفت مناطق
بعينها انتفاضات ومواجهات دامية مع املخزن
مــنــد االســتــقــال الــشــكــلــي لــلــمــغــرب أخــص

 2ض ـم ــن ن ـف ــس سـ ـي ــاق ال ـن ـض ــال
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،ت ـ ـنـ ــدرج ن ـ ـضـ ــاالت ال ـط ـب ـقــة
ال ـع ــام ـل ــة ،م ــن خ ــال مـتــابـعـتـكــم لـهــذه
النضاالت ،ما القضايا األساسية التي
ارتبطت بها نتيجة تغول الراسمال؟
تخوض الطبقة العاملة املغربية نضاالت
مستمرة يف شــتــى الــقــطــاعــات االنتاجية
واخلدماتية بكل مناطق املغرب وعلى مدار
السنة (والــيــوم وجميع املغاربة يف احلجر
الصحي احــتــرازا من فيروس كــورونــا هناك
عــمــال وعــامــات معتصمني أمــام الشركات
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم منــــوذج روزا فــلــور
باشتوكة أيــت بــاهــا) للمطالبة باحلقوق
الشغلية وحتسني ظــروف العمل ومن خالل
متابعتي للنضاالت العمالية ،ســواء بشكل
مباشر يف القطاع الزراعي أو من خالل وسائل
التواصل االجتماعي اوعبر جريدة النهج
الــدميــقــراطــي ،ميكنني أن أجــمــل القضايا
أالساسية التي ارتبطت بها نتيجة جشع
وتغول الرأسمال يف النقط التالية :
• اح ــت ــرام احل ــري ــات الــنــقــابــيــة وارجــــاع
املطرودين ومأسسة احلوار وجديته والتزام

االطراف ببنود االتفاقات وتنفيذها.

• احــتــرام قانون الشغل املغربي وتطبيق
مقتضياته يف اجلانب املتعلق بحقوق العمال
والــعــامــات املتمثلة أســاســا يف التصريح
بالضمان االجتماعي والتغطية الصحية
ومنحة االقدمية والتعويض عــن االعياد
والــعــطــل ومــنــحــة االمــومــة وتــوفــيــر وثــائــق
العالقة الشغلية من بطاقة الشغل وورقــة
االداء والتصريح بحوادث الشغل.....

ومعطوبني كل سنة .

• حتــســن شـــروط الــصــحــة والــســامــة يف
وحــدات االنتاج من خالل املطالبة بتفعيل
طب الشغل وتكوين جلن الصحة والسالمة
وتفعيلها وتوفير الفضاءات املالئمة للتغذية
والــنــظــافــة واحلــمــايــة مــن تــأثــيــر املــبــيــدات

واالدوية املستعملة يف االنتاج.

• املطالبة بتجويد اخلدمات االجتماعية

والصحية وتقريبها من العمال .

البيروقراطية وينشد يف االفق عمال نقابيا
دميقراطيا خلدمة مصالح الطبقة العاملة
ال استخدامها ،هذا التوجه والوعي املتنامي
يحتاج الى كثير من اجلهد والتضحيات من
قبل املناضلني واملــنــاضــات نلمس هــذا من
خــال توحيد وتنسيق املــبــادرات واملــعــارك
الــنــضــالــيــة خــصــوصــا يف بــعــض قــطــاعــات
الوظيفة العمومية واحيانا التضامن املسجل
على مستوى قواعد بعض القطاعات رغم

اختالف وتشتت النقابات .

• مطالب مرتبطة بازالة وحذف كل أشكال
التمييز بني العمال من حيث اختالف االجور
(السميك  gوالسماك  ) gوعــدد ساعات

العمل .

• الضغط واالحتجاج على اجلهات املسؤولة
عــن تطبيق قــانــون الشغل ســواء مندوبية

الشغل او السلطات احمللية.

 3احلــديــث عــن احلــركــة النقابية
يـجــر إل ــى احلــديــث عــن الـنـقــابــات،كـيــف
ت ـق ـي ـمــون دور ال ـن ـق ــاب ــات يف ال ـن ـضــاالت
العمالية خالل السنوات األخيرة؟
كما يعرف اجلميع ان النقابات تسيطر
على قياداتها بيروقراطية نقابية متنفذة
تعمل على حتجيم و كبح نضاالت الطبقة
الــعــامــلــة ممــا يجعل الطبقة الــعــامــلــة بني

قيام
الحراكات
االجتماعية
نتيجة طبيعية
لتضرر الفئات
الشعبية من
السياسات
الال شعبية .

 4يف مــؤمتــره املـقـبــل ح ــدد النهج
الــدميـقــراطــي ،كـهــدف مــركــزي ،االعــان
ع ــن ت ــأس ـي ــس حـ ــزب ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
وع ـم ــوم ال ـك ــادح ــن ،كـتـنـظـيــم ف ــاع ــل يف
الصراع الطبقي ببالدنا ،مباذا ميكن أن
تعزز الطبقة العاملة هذا البناء ؟
لقد خطا النهج الدميقراطي خطوة جبارة
خالل مؤمتره الوطني الرابع حني قرر عزمه
على اعــان تأسيس حــزب الطبقة العاملة
وعــمــوم الــكــادحــن خــال املــؤمتــر الوطني
اخلامس القادم الذي سينعقد خالل صيف
 2020كتنظيم سياسي فاعل خلوض الصراع
سحق فيه
الطبقي احملتدم ببالدنا والذي ُت َ
الطبقة العاملة وعموم الكادحني باستمرار
دون أن يكون لها التنظيم السياسي املستقل
املعبر عــن مصاحلها وطموحاتها وبذلك
يعتبر االعــان عن تأسيس حزبها املستقل
فعل سياسي جبار .وميكن للطبقة العاملة
أن تعزز هذا البناء من خالل وعي طالئعها
العمالية والكادحة بأهمية العمل السياسي
اجلــاد والتحاقها وانضمامها وانخراطها يف
صفوفه وميــكــن لــأطــر النقابية املكافحة
واملثقفني العضويني أن يلعبوا هذا الدور يف

كل مواقع تواجدهم .

ويف االخير اشكر جريدة النهج الدميقراطي
على اهتمامها بقضايا الطبقة العاملة وعموم
الكادحني وامتنى لها التوفيق كمنبر اعالمي
تقدمي حر رغم كل العراقيل ،االكراهات،

واملضايقات.
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األخرية

كورونا فريوس كشفت اعطاب التضامن الدويل

عــرت جائحة كــورونــا على واقع

معنويات الشعب االيطالي وضغطا

القطاعات االجتماعية يف الــدول

عــلــى احلــكــومــة االيــطــالــيــة لتفك

يجوبون البحار ويسلبون حموالت

االوروبية واالمريكية وقد انهارت

االرتباط مع االحتاد االوروبي مما

املــنــظــومــة الــصــحــيــة يف ايــطــالــيــا

دفع باملانيا وسويسرا الى التحرك

واس ــب ــان ــي ــا وف ــرن ــس ــا والــــواليــــات
املتحدة االمريكية ومــات عشرات
االالف .كــشــفــت اجلــائــحــة عجز
ه ــذه الـــدول عــلــى االعــتــمــاد على
قــواهــا الــذاتــيــة إلنــتــاج الكمامات

واحلاجيات الطبية االساسية.

البواخر التي تسقط بني ايديهم.

عــلــى نــقــيــض ذلـــك نــظــمــت دول
الـــصـــن وكـــوبـــا وروســـيـــا حــمــات

ومن جهة اخرى انفجرت فضيحة

تضامن مــع شــعــوب ارويـــا وامريكا

مدوية ملا استولت الواليات املتحدة

وايــران وفينيزويال وغيرها .لقد

على شحنة طــائــرة كــانــت موجهة

اعــتــبــرت هــذه الـــدول ان الــتــعــاون

من الصني الى فرنسا كما استولت

الــدولــي يجب ان يتقوى مــن اجل

تــركــيــا بــدورهــا عــلــى شحنة مــواد

اخلــيــاة مــن اجــل انتصار البشرية

بعد مــا اتضحت هــذه احلقيقة

طبية كانت موجهة الــى اسبانيا.

باتت سلطات هذه الــدول يف ورطة

تــذكــر ه ــذه املــمــارســات الهمجية

من  7إلى  13أبريل 2020

من وحي األحداث

بعهد قراصنة السفن الذين كانوا

وتوفير بعض الدعم.

العدد 354:

على اجلائحة.

لقياس نجاعة تدخل الدولة

التيتي الحبيب

ما نالحظه يف موضوع تدخل الدولة هو اعتمادها
املقاربة االمنية وقد اتسمت ب :
 - 1الشروع يف تنفيذ عمليات احترازية بدون سند
قانوني ميكن للمواطن ان يتبني من هالله واجباته
وحقوقه .شرعت يف ذلك يوم  18مارس وبعد موجة
االحتجاجات قدمت مشروع قانون متت املوافقة عليه
وعلى عجل يوم  22مارس.كانت خلبطة تشريعية
متت التغطية عليها بفقرة تقول بسريان احلجر
الصحي الى غاية  20ابريل مع السكوت عن تاريخ
بدايته .
بغض النظر عن هذه املقاربة االمنية يلزم خوض
املعركة بحزم يقتضي اتــخــاذ اجــرائــن ضروريني
للسيطرة على الوباء

تاريخية امام شعوبها ولذلك جلأت

 - 1االجراء االول :

الــى البحث على احتياجاتها الى

اجراء فحص –  – testشامل لكل الساكنة وهذا
ممكن وهناك دول تقوم به

.

الــدول يف مختلف مناطق العالم.
عاشت ايطاليا اصعب فترات الوباء

 - 2االجراء الثامي

تطبيق احلجر الصحي بشكل تام .

معزولة عن العالم ولم تسارع اية
دولة من االحتاد االوروبي إلمدادها

فاذا قومنا مجهود الدولة يف كل واحد من هذين
االجرائني سنعمل على اعطاء نقطة ما بني  0و100

والــصــن وكــوبــا لقد ســاعــدت هذه

يف تقديري اخلاص وانطالقا من مختلف التقارير
واملعطيات التي توفرت لدي فان :

مبا حتتاجه .جاء العون من روسيا
الدول بوفود من االطباء واخلبراء

 +االجراء االول النقطة املمكنة تقع بني  0و 2من
املائة.

وأرسلت طائرات محملة باالدوية
والــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة .كــان لهذا

 +االجراء الثاني النقطة املمكنة تقع بني  30الى
 40يف املائة

.

التضامن االخوي تاثيرا قويا على

معاناة مغاربة إيطاليا مع فريوس كورونا املستجد

عرفت إيطاليا ككل باقي دول العالم
جائحة وبــاء كرونا .ومدينة بيرغامو
بــجــهــة لــومــبــارديــا كـــان لــهــا النصيب
األكبر من الوفيات والــعــدوى ســواء يف
صفوف اإليطاليني او األجانب املقيمني
على أرضــهــا ،ويف هــذه املنطقة توجد
نسبة مهمة من املهاجرين ومن بينهم
اجلالية املغربية التي تصل إلــى 100
مغربي ،وهــذه املنطقة معروفة بحكم
موقعها الصناعي املهم على الصعيد
اإليــطــالــي .واجلــالــيــة املغربية عرفت
حقها من الوفيات بسبب هــذا الوباء
وذلـــك راجـــع ملجموعة مــن التدابير
التي اتخذتها السلطات احمللية بعدم
إغـــاق املــصــانــع ممــا أدى إل ــى انتشار
الوباء بشكل صاروخي ،وذهب ضحيته
العديد ســواء اإليطاليني او األجانب،
وطبعا مستشفيات اجلهة لم تستوعب
العدد الهائل الــذي انكب عليها وحتى
الــوفــيــات اضــطــروا الــى تفريقهم على
املدن املجاورة

.

وهــــنــــا نــــاحــــظ الـــغـــيـــاب الـــتـــام
لقنصلياتنا املغربية بإيطاليا وباألخص
القنصلية املغربية مبيالنو وقنصلها
ال ــذي خــرج بتصريح الحــد القنوات

املــغــربــيــة بتتبعهم حلـــاالت الــوفــيــات
واتصالهم الشخصي بتقدمي الــعــزاء
ألهاليهم ،وهــذا ال ميت للواقع بصلة
بحيث ان القنصلية لم تقم بواجبها
اجتــاه اجلالية والــوقــوف إلــى جانبها
وتسهيل إجــــراءات دفــن جثت املوتى
وقــد قــامــت مجموعة مــن اجلمعيات
املــغــربــيــة مبــراســلــة القنصلية وشــرح
الوضع احلرج الذي تعيشه اجلالية بني
احلجر الصحي وجشع الوكالة الوحيدة
بــبــيــرغــامــو مــع تــواطــؤ احـــد املــراكــز
اإلسالمية التي تتولى الدفن باملقابر
االسالمية والتي رفعت التسعيرة إلى

 70٪من الثمن األول والــذي هو 450
اورو

.

وبعد البالغ جاء رد القنصلية ببيان
اخباري تقول فيه انهاال تتكفل بالدفن
االيف حالة إدالء امليت بشهادة العوز ....
وهذا يزيد من تعقيد األمور أكثر

.

ونــحــن كــفــرع للنهج الــدميــقــراطــي
بــإيــطــالــيــا نــطــالــب الــــــوزارة املعنية
بالتكفل بدفن جميع املوتى املغاربة
بــدون استثناء وب ــدون شـــرط ...وكما
يقدم الفرع التعازي واملواساة لكل أسر
وعائالت املوتى بإيطاليا سواء املغربية
او اإليطالية...

يف التعليل
 +بالنسبة لــاجــراء االول ال تتعدى املختبرات
التي تقوم بالتحاليل مختبرين بالبيضاء والرباط.
غياب التجهيزات للفحص السريع او انها لم حتصل
بعد عليها الدولة .من جهة اخرى لم تعمل الدولة
على فرض مشاركة القطاع اخلاص يف عملية الفحص
واطالق مستشفيات متنقلة مدنية وعسكرية جتوب
البوادي واجلبال

.

 +بالنسبة لالجراء االول اكتفت الدولة باملقاربة
االمنية والقت بالقوات املخزنية يف الشوارع لفرض
احلجر الصحي وتطبيقه بالعنف اوال وأخيرا وبدون
توفر اسباب جناحه بالنسبة للفقراء والكادحني

.

فبالنتيجة فــان معاجلة املــرضــى باالعتماد لى
بروتوكول البروفيسور راوولــت لن جتدي نفعا الن
املرضى الذين سيصلون للمستشفيات سيكونون يف
حالة حرجة ال ينفع معها الكلوروكني

.

كل قيادة سياسية ال تضع امام عينيها لوحة القيادة
مشكلة من وتقدير سليم لالجرائني املذكورين اعاله
فإنها سترتكب حماقات يف توزيع اجلهود او توجيه
النفقات

.

على القوى احلــي ببالدنا ان تتابع النتائج على
االرض وان تتخذ ما يلزم من اجل احملاسبة الفورية
لكل مخل مبسؤوليته او متهور

.

االختباء وراء حجة ان حتى الدول الكبيرة فشلت
يف االجرائني هو تبرير مجرم الن تلك الــدول التي
فشلت هي بالضبط خاضعة اليوم للمحاسبة بينما
هناك دول اخرى جنحت او هي يف الطريق الى النجاح
يف سياسة ضبط والسيطرة على الــوبــاء وواجبنا
ان نــكــون ضمن صفوفها ولــيــس االســتــســام للقتل
االجرامي لسياسات فاشلة انتجت املوت واستمرارها
سينتج املوت واخلراب

.

