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عبد المجيد شهيبة

حول الدولة االجتماعية

إن النظام السائد في املغرب هو ،من الناحية االقتصادية-
االجتماعية  ،نظام  الرأسمالية التبعية الذي يرتكز إلى
االستغالل املباشر واملكثف للطبقة العاملة واالستغالل
الغير مباشر لباقي الكادحني بواسطة التحكم في السوق
والتمويل ونهب اخليرات الطبيعية من طرف االمبريالية
وال��ك��ت��ل��ة ال��ط��ب��ق��ي��ة ال���س���ائ���دة ،وم���ن الناحية السياسية
نظام املخزن املبني على ال��ري��ع واالف���ت���راس والفساد
والزبونية والقمع .هذا النظام الذي يعاني من تفاقم أزمة
النظام الرأسمالي العاملي التي عمقتها حائحة كوفيد.-19
فهل ،في ظ���ل ه���ذا ال��ن��ظ��ام االقتصادي-االجتماعي
والسياسي امل���أزوم ،ميكن بناء ال��دول��ة االجتماعية التي
تضمن احلقوق االقتصادية واالجتماعية للجميع ،أم أن ما
يعنيه دعاة الدولة االجتماعية مجرد إجراءات اجتماعية
ترقيعية ال ترقى إلى ضمان حياة كرمية للجميع؟ ذلك
أن بناء الدولة االجتماعية احلقيقية مشروط ،في دول
احمليط الرأسمالي ،بالقضاء على التبعية لالمبريالية
والكتلة الطبقية السائدة ونظامهما املخزني؟
ه��ك��ذا إذن ،ف��إن ب��ن��اء ال��دول��ة االجتماعية احلقيقية
مرتبط أشد ارتباط ،في دول احمليط الرأسمالي ،بإجناز
م��ه��ام ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي وال��ب��ن��اء ال��دمي��ق��راط��ي ويتطلب،
بالتالي ،حل التناقض الرئيسي بني الطبقة العاملة وعموم
الطبقات الشعبية من جهة أول��ى ،واالمبريالية والكتلة
الطبقية السائدة والنظام املخزني من جهة ثانية .وهو ما
يستوجب بناء جبهة الطبقات الشعبية.
وقد علمتنا التجارب في العديد من ال��دول( التجربة
الناصرية في مصر والتجربة البعثية في العراق وغيرهما)
أنه حني تكون قيادة جبهة الطبقات الشعبية في يد الطبقات
الوسطى ،تستطيع االمبريالية والبرجوازية التابعة لها
إجهاض س��ي��رورة التحرر الوطني والبناء الدميقراطي.
لذلك ال بد من قيادة الطبقة العاملة وحلفائها املوثوقني(
الفالحون الفقراء واملعدمون وكادحو االحياء الشعبية)
للنضال من أج��ل التحرر الوطني والبناء الدميقراطي.
وه��و ما يفرض بناء أدوات��ه��م النضالية :احل��زب املستقل
للطبقة العاملة واملنظم للكادحني الذي يقود نضالهم من
أجل حتررهم من الرأسمالية واألداة النقابية التي تقود
نضالهم االقتصادي وجبهة الطبقات الشعبية .وفي غياب

ذلك ،يبقى شعار الدولة االجتماعية شعارا وهميا يخلق
انتظارات وردية وسط اجلماهير ويساهم في تخديرها.
لألسف ،جل القوى اليسارية ال تطرح على نفسها هذه
املهام.
فهي ،عوض العمل على بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني ،تنادي ببناء احلزب اليساري الكبير ذي الهوية
الطبقية البرجوازية الصغيرة وذي الهوية االيديولوجية
اللبرالية املزينة باألحالم االجتماعية لدغدغة مشاعر
اجل��م��اه��ي��ر الشعبية املكتوية بنار االس��ت��غ�لال والفقر
والبطالة والقهر وذي البنية التنظيمية على التوافقات بني
تيارات من أجل اقتسام املواقع.
وهي تعطي األولوية للعمل في املؤسسات واالنتخابات
وتعتبر أن التغيير سيتم يواسطتها ،بينما تبني جتربة
ال��ع��م��ل ف��ي امل��ؤس��س��ات التمثيلية ،م��ن��ذ  ،1962أن هذه
املؤسسات ساهمت في تقوية أرك��ان النظام القائم وكانت
وب��اال على ال��ق��وى الوطنية والدميقراطية التي شاركت
فيها وأن التغيير لصالح اجلماهير الشعبية لن يتم إال
إذا انخرطت الطبقات الشعبية بقوة في الصراع الطبقي
وتقدمت في بناء أدواتها النضالية.

وه��ي ع��وض أن توحد قواها لتفرض تغييرات جذرية
للعمل ال��ن��ق��اب��ي ل��ك��ي ي��خ��دم م��ص��ال��ح ال��ط��ب��ق��ة العاملة
والكادحني ،غالبا ما تساهم في تقسيم احلركة النقابية
وف��ي كثير م��ن األح��ي��ان ،تتنافس فيما بينها الحتالل
امل��واق��ع التنظيمية لكي يستفيد أعضائها م��ن اشكال
مختلفة من الريع.
وعوض العمل على بناء جبهة الطبقات الشعبية التي
ستكون نتيجة تراكم جتارب بناء جبهات تكتيكية تركز على
العدو األكثر شراسة في كل فترة في إطار سيرورة معقدة
وطويلة وتتطلب ،اآلن وهنا ،بناء أوسع جبهة ضد املخزن،
باعتباره العقبة الكأداء أمام أي تغيير لصالح الشعب ،نراها
تناهض أية عالقة مع القوى االسالمية املناهضة للمخزن
مساهمة بذلك ف��ي تقسيم صفوف الشعب وإلهائه في
صراعات جانبية عوض التركيز على العدو األساسي في
الفترة الراهنة.

التغيير اجلذري ال ميكن أن يتم إال
ببناء احلزب البروليتاري املنشود ،ذو
املرجعية املاركسية اللينينية ،تلعب
فيه الطبقة العاملة ال��دور الريادي
وال���ق���ي���ادي ف���ي ق���ي���ادة ال���ث���ورة التي
ستطيح بالنظام الرأسمالي.
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النهج الدميقراطي يدين تسعير نعرات الصراع بني القبائل بهدف
التعتيم على نضاالتها الشجاعة حلماية أراضيها
تدارست الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي في
اجتماعها ليوم األحد  14يونيو  2020أهم املستجدات
وهي:
 على الصعيد ال��دول��ي ،ان��دالع هبة شعبية ثوريةواسعة في الواليات املتحدة األمريكية على اثر القتل
العمد خنقا جلورج فلويد من طرف الشرطة املتشبعة
ب��ال��روح العنصرية ،تلتها م��وج��ة م��ن االحتجاجات
الشعبية ،عمت مختلف بلدان أوروبا ،قامت بإسقاط
رم��وز العنصرية والعبودية واألب��ارت��اي��د واالستعمار
ومتكنت م��ن السيطرة على ج��زء م��ن الفضاء العام
(ال���ش���وارع وال��س��اح��ات أه��م��ه��ا س��اح��ة س��ي��ات��ل) .وقد
ووجهت هذه االحتجاجات بعنف شديد خاصة في
أمريكا.

 على الصعيد ال��وط��ن��ي ،اس��ت��م��رار اجلائحةبسبب ضعف إجراءات الصحة والسالمة الوقائية
في مواقع اإلنتاج وخالل التنقل وهزالة التحاليل
االستباقية وإص����رار ال��ب��اط��رون��ا على التضحية
بحياة العامالت وال��ع��م��ال ،حيث مت ال��ش��روع في
تفعيل مخطط اإلقالع االقتصادي فيما أقدمت
احلكومة على إلغاء ق��رار التوظيف لهذه السنة.
وك���ل ه���ذا وغ��ي��ره ي��ؤش��ر ع��ل��ى م��ض��م��ون مشروع
النموذج التنموي املعدل الذي تعده جلنة شكيب
بنموسى ال��ذي س��ارع إل��ى إعطاء تقرير لسفيرة
فرنسا باملغرب.
في املقابل تعرف بالدنا تنامي نضاالت هامة
وعسيرة للطبقة العاملة ،في قطاعات الصناعة
وال���زراع���ة واخل��دم��ات وامل��ن��اج��م ،ول��ل��ك��ادح�ين في
امل��دن وال��ق��رى احتجاجا على الطرد والتسريح
وع��دم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي واحلرمان من الدعم  ،الهزيل أصال،
م��ن ط��رف ص��ن��دوق ال��دع��م وع���دم ت��أدي��ة األجور،
واس��ت��ن��ك��ارا للزبونية ف��ي ت��وزي��ع ال��ق��ف��ة .وتعرف
املناطق املهمشة وخاصة سكان قبيلة أيت موسى

والقبائل املتضامنة معها مقاومة هامة ضد استحواذ
الرأسماليني املفترسني على األراضي اجلماعية بعدما
سهلت لهم الدولة ذلك من خالل مراسيم القوانني.
انطالقا مما سبق ،فان الكتابة الوطنية:
 )1تشيد بنضاالت الطبقة العاملة وعموم اجلماهير
الشعبية وتعبر عن تضامنها معها وتدعو إلى إسنادها
والتعريف بها واملساهمة في تأطيرها.
 )2تدين محاوالت األوساط الرجعية لتسعير نعرات
ال��ص��راع بني القبائل بهدف التعتيم على نضاالتها
الشجاعة حلماية أراضيها وتثمن نضال سكان أيت
موسى والقبائل املتضامنة معهم ضد الترامي على
أرضهم ونهبها وتعتبر أن الدولة هي املسؤول األول

الكتابة الوطنية
تدين بكل قوة ما أقدم
عليه السيد شكيب بن
موسى ،رئيس اللجنة الخاصة
بالنموذج التنموي ،الذي تداول
مع سفيرة فرنسا بالمغرب حول إعداد
النموذج التنموي ،وتعتبر ذلك عربونا على
تكريس التبعية لإلمبريالية الفرنسية
واستجداء رضاها ضدا على إرادة
الشعب المغربي التواق لتقرير
مصيره بكل حرية واستقالل.

واألخير عما يجري في هذا اجلزء من بالدنا.
 )3ت��دع��و إل���ى خ���وض ال��ن��ض��ال ال��ن��ق��اب��ي الوحدوي
الكفاحي والدميقراطي وربطه بنضاالت الكادحني
واملعطلني ضمن سيرورة واحدة.
 )4تطالب احلكومة بالتراجع عن قرار إلغاء التوظيف
في وقت تتفاقم فيه البطالة والهشاشة.
 )5تدين بكل ق��وة ما أق��دم عليه السيد شكيب بن
موسى ،رئيس اللجنة اخلاصة بالنموذج التنموي،
ال��ذي ت��داول مع سفيرة فرنسا باملغرب ح��ول إعداد
النموذج التنموي ،وتعتبر ذلك عربونا على تكريس
التبعية لإلمبريالية الفرنسية واستجداء رضاها ضدا
على إرادة الشعب املغربي التواق لتقرير مصيره بكل

حرية واستقالل.
 )6تطالب مرة أخرى بإطالق سراح معتقلي حراك
الريف وكافة املعتقلني السياسيني ببالدنا.
 )7تثمن عاليا موجة النضاالت الشعبية اجلارية
ضد العنصرية في أمريكا وأوروب��ا وتعتبرها عالمة
ع��ل��ى حت���ول واع����د ف��ي ال��ن��ض��ال ض��د االمبريالية
والرأسمالية.
 )8تعبر ع��ن تضامنها م��ع الشعب الفلسطيني
املكافح ض��د نظام األب��ارت��اي��د الصهيوني ومتاديه
في سياسة االستيطان بضم القدس وأجزاء واسعة
من الضفة الغربية وتقتيل املواطنني بدافع غريزة
عنصرية مقيتة كما جتسد ذل��ك حالة الشاب إياد
احلالق.
الكتابة الوطنية
 14يونيو 2020
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
الريش

أطلقوا سراح الكادح إسماعيل أيت كرما

في مراسلة من الريش حول أحداث دوار طيارة (27ماي ،)2020هذا نصها:

خرجت ساكنة دوار الطيارة يوم  27ماي  2020احتجاجا على عدم توصلهم
بالدعم املخصص جلائحة كورونا ،حيث ستفاجئ الساكنة بقدوم قائد املنطقة –
قيادة سيدي عياد – مبعية القوات املساعدة ،بعد وصوله سألهم من املسؤول هنا،
تدخل املسمى اسماعيل ايت كرما لفتح قناة تواصل معه ،ليتفاجأ بالهجوم عليه
وعلى احملتجني بالركل والرفس والكالم النابي مما أدى الى اصابة اسماعيل أيت
كرما على مستوى البطن ( فيديو يحتوي على صورة تؤكد ذلك – الفيديو منشور
على مواقع التواصل االجتماعي .) -

ان التدخل من طرف قائد املنطقة بهذه الشاكلة دفعت بالساكنة للدفاع عن
نفسها ،وقامت برد فعل ،مما ادى الى اصابة القائد من طرف املسمى اسماعيل ايت
كرما باعتباره من املعتدى عليهم من طرف القائد ،ليصرح القائد قبل ذهابه في
سيارته – حسب اقوال احد الساكنة – (والله ما تشدو الدعم).

إن اصابة القائد حسب احملتجني لم تكن باحلرجة ألنه غادر املكان في سيارته،
وهو غاضب في حالة هيجان ،بعد مطالبته من القوات املساعدة اعتقال اسماعيل
حصن الساكنة منزله.
بعد ذهابه ستتصل الساكنة بسيارة اإلسعاف من أجل نقل اسماعيل للمستشفى
لكن سيقابل هذا االتصال بالرفض تنفيذا لتوصيات القائد ،وبعد االمتناع اضطر
اسماعيل للذهاب إلى املستشفى ،ومبجرد وصوله سيتم اخبار السلطات ليتم
اعتقاله.

في اليوم املوالي  28ماي  2020ستنظم الساكنة وقفة احتجاجية على اثر اعتقال
اسماعيل ،مما جعل رئيس الدائرة إلى دعوة الساكنة للحوار مطالبا بلجنة مكونة
من ثالث اشخاص .وفي خضم احلوار اتهم الرئيس االفراد الثالثة بخرق احلجر
الصحي ،وهذا ما تأكد بعد توصل بعض الشهود باستدعاءات خلرقهم للحجر
الصحي.

بني مالل

من  16إلى  22يونيو 2020

احلرية للفراشة الكادحني

مع مرحلة احلجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية عرفت مدينة بني مالل سلسلة من املتابعات
واحملاكمات ملواطنني كادحني ،فراشة خاصة  ،اضطرتهم ظروفهم املعيشية الصعبة للخروج بحثا
عن لقمة العيش.
 .1في فاحت يونيو املاضي مت احلكم على الشاب عبد الرحيم العشابي بسنة سجنا نافذا وغرامة
قدرها  5000درهم مع تعويض  30000الف درهم لفائدة قائد املقاطعة االدارية اخلامسة ،بتهمة
اهانة موظف وهيئة منظمة والتبليغ عن جناية رغم العلم بعدم وقوعها  .بعد تنقل الشاب الى مقر
املقاطعة السترداد بضاعة مصادرة قبل بداية احلجر الصحي قوبل طلبه بالرفض بل مت تعنيفه
وتهديده باالعتقال.
 .2مت اعتقال كذلك صديقه بدر سبيبة ومت احلكم عليه بسنة سجنا نافذا بتهمة التشهير واهانة
موظف اثر قيامه يتسجيل وبث شريط فيديو لزميله العشابي يندد فيه باساءة املعاملة من طرف
قائد املقاطعة االدارية اخلامسة.
 . 3ت��وب��ع ك��ذل��ك ال��ش��اب رش��ي��د ب��وق��ال بتهمة
التحريض ضد قانون الطوارئ الصحية ومت احلكم
عليه بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها  5000درهم
مع اغالق حسابه على موقع فايسبوك وهي ،على
حد علمي سابقة في تاريخ القضاء املغربي.
ان هذه املوجة القمعية تاتي في سياق استغالل
ح��ال��ة ال���ط���وارئ ال��ص��ح��ي��ة م���ن ط���رف السلطات
املخزنية الس��ت��ه��داف امل��ع��ارض�ين وامل��داف��ع�ين عن
حقوق الكادحني في العيش الكرمي وتكريس الهجوم
على احلريات الذي يجسده مشروع قانون 20-22
املرفوض الذي يستهدف حرية الراي والتعبير.

نقله عن أحد السكان احلاضرين للواقعة
على اوحماد فقير

بيوكرى
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سلطات بيوكرى تشرد العشرات من األسر وتدفع في اجتاه تأجيج
األوضاع اﻻجتماعية مستغلة جائحة كورونا

عبر العديد من الفراشة و احلرفيني عن تذمرهم من ممارسة السلطات احمللية خالل
فرض حالة الطوارئ الصحية ،بعدما اضطروا ملغادرة السوق املركزي ،وجاء في مراسلة لهم:
بعد أن عبرنا عن وطنيتنا الصادقة وغادرنا اماكننا كفراشة بالسوق املركزي لبيوكرى
حفاظا على ارواح املواطنني واستجابة لنداء ضميرنا وبعد أن وعدتنا السلطات بالرجوع
إل��ى أماكننا ملزاولة نشاطنا كحرفيني فراشة متواجدين ولعقود وس��ط السوق املركزي
لبيوكرى نفاجىء بعد رفع احلجر الصحي بتملص السلطات من تعهداتها واستغالل
اجلائحة إلفراغنا من اماكننا

اليوم يخبرنا القائد املسؤول عن املنطقة التي يتواجد بها السوق وفي تصريح لنا كممثلي
احلرفيني يؤكد لنا انهم اجن��زوا ملفا عند اإلف���راغ حتت عنوان اف��راغ امللك العمومي
احملتل وأنه ليس من حقنا متلك املكان بل كنا مترامني على امللك العمومي رغم أننا كنا
متواجدين لعقود وسط السوق القدمي املهدم وأننا جلسنا لطاولة احلوار مائات املرات مع
السلطة احمللية لبيوكرى واملجلس كجمعية ممثلة للحرفيني واتفقنا على مجموعة من
النقط وثم تنفيد جزء منها اثناء اجلائحة وبقي اجلزء اآلخر عالقا
ومن اهم النقط التي مت اإلتفاق عليها مع املجلس البلدي ومند ما يزيد عن تالث
سنوات

 1تخصيص مكان ألصحاب املتالشيات قرب السوق األسبوعي وقد مت تنقيلهم إليه بعد
افراغهم في بداية اجلائحة.

 2تخصيص مكان قرب مأرب البلدية او ساحة سيارات النقل الكبيرة سابقا لباقي احلرفيني
وبعد اجراء القرعة متلص املجلس البلدي مما اتفق عليه بحضور السلطات بحجة أن عدد
احلرفيني يفوق بكتير املساحة املخصصة لهم وطولب منا ان نبقى في اماكننا الى حني
ايجاد احلل النهائي مللفنا.
إن استغالل اجلائحة من طرف السلطات احمللية ومعها املجلس البلدي لتشريد مائات
احلرفيني والدفع بهم الى املجهول لن يتنينا عن عزمنا ومطالبتنا إليجاد حل مللفنا

وسندافع عنه مهما كلفنا من متن ولن نستسلم او نتراجع مادام مصدر رزقنا الوحيد هو
حرفتنا.
ندين وبشدة استغالل اجلائحة لتشريدنا وحرماننا من حقنا في شغل كان مصدر رزقنا

نطالب السلطات املعنية والتي كانت حاضرة في كل احل��وارات التي جرت العمل على
تنفيد ما اتفق عليه عوض تشتيتنا وتشريدنا
ونطالب كل األح��رار واإلط���ارات املناضلة الشريفة الوقوف معنا ومساندتنا لتحقيق
مطلبنا املشروع وحقنا في العيش الكرمي وإيجاد حل مللفنا الذي طال ولعقود

نحيي كل من ساهم ويساهم في مساندتنا ودعمنا من تنظيمات سياسية جمعوية
ونقابية وكل األحرار
بيوكرى 12/06/2020

قضايا عمالية وحقوقية

4

فرع  AMDHجلهة الشمال يتضامن مع العمال والعامالت
وباقي ضحايا القمع واالستغالل في زمان كورونا
يتابع الفرع اجلهوي جلهة الشمال للجمعية املغربية
حلقوق اإلنسان عن كثب تطور أوضاع حقوق اإلنسان في
جهة الشمال منذ انطالق احلجر الصحي وحالة الطوارئ
ال��ت��ي ف��رض��ت نتيجة تفشي ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا .ك��م��ا يتابع
ال��ف��رع اجل��ه��وي بقلق شديد وانشغال كبير تطور أوضاع
حقوق اإلنسان ،ويسجل بوعي ومسؤولية صعوبة الظرفية
االستثنائية ال��ت��ي مت��ر بها ال��ب�لاد .وان��ط�لاق��ا م��ن واجبنا
النضالي ومسؤوليتنا احلقوقية وج��ب التنبيه إل��ى عدة
خروقات وانتهاكات حلقوق االنسان ،عرفتها جميع أقاليم
جهة الشمال ،استقيناها من املعاينة املباشرة ملناضالت
ومناضلي اجلمعية باجلهة ،ومن الشكايات التي توصلت
بها مكاتب فروع اجلهة ،وكذلك ما مت تداوله عبر الصحافة
ووسائل التواصل االجتماعي .وانطالقا مما سبق ميكن
تلخيص الوضع احلقوقي في اجلهة فيما يلي:

 تزايد حاالت االعتقاالت واملتابعات في حق عدد مناملواطنني واملواطنات مببرر خ��رق حالة ال��ط��وارئ وتنفيد
االع��ت��ق��االت م��ن ط��رف رج���ال السلطة دون ت��وف��ر الصفة
الضبطية القضائية والتي متثل إساءة الستغالل السلطة
وانتهاكات أحكام القانون .مع احتجاز املواطنني واملواطنات
في ظروف تفتقد لشروط السالمة واحلماية الصحية في
م��راك��ز الشرطة وامل��ؤس��س��ات السجنية وف��ي أم��اك��ن ضيقة
ومزدحمة ال حتترم مسافة األم��ان وش��روط النظافة مما
ي��ع��رض ح��ي��اة املعتقلني خلطر اإلص��اب��ة ب��ال��ف��ي��روس كما
ورد ف��ي شكاية ع��دد م��ن امل��واط��ن�ين وامل��واط��ن��ات للجمعية
املغربية حلقوق االنسان بالعرائش وطنجة والقصر الكبير
واحلسيمة .
 تصاعد حاالت الشطط في استعمال السلطة من طرفرج���ال األم���ن ورج���ال السلطة م��ن ق��ي��اد ومقدمني وأفراد
القوات املساعدة وتعريض املواطنني واملواطنات لالعتداء
بالضرب والسب والشتم مستغلني حالة الطوارئ واعتقال
البعض والزج بهم في السجون مثل حاالت االعتداء بالعنف
واالعتقال في حق مصور فوتوغرافي ومواطنني وطفل
وام���رأة بالعرائش وم��واط��ن�ين باحلسيمة والقصر الكبير
وطنجة وتعريضهم للضرب في ال��ش��ارع العام وف��ي مراكز
الشرطة ومراكز القوات املساعدة .مع التمييز بني املواطنني
واملواطنات في تطبيق قانون الطوارئ حيث يسمح للبعض
من ذوي النفوذ بالتجول واستعمال السيارات والدراجات
النارية في أوق��ات الطوارئ مع التشديد في حق الكادحني
والكادحات ،وفرض غرامات على سكان البوادي بسبب عدم
توفرهم على الكمامات ،إقليم وزان منوذجا.

 تزايد حاالت التمييز واحلرمان والعشوائية في توزيعاملساعدات التي أعلنت عنها الدولة للفئات الهشة إضافة
إلى اخلروقات التي شابت عمليات توزيع هذه املساعدات
حيث استفادت منها فئة عريضة من الناس ال يستحقونها
في حني حرمت منها شريحة هامة من احملتاجني فعال
والذين حتولوا إلى جيش من املتسولني يقفون على ابواب
امل��ق��اط��ع��ات واجل��م��اع��ات وح��ت��ى اجل��م��ع��ي��ات والباشويات
يستجدون موزعي هذه املساعدات حيث تعرض عدد كبير
منهم الع��ت��داءات رج��ال السلطة .كما أن ه��ذه املساعدات
ع��ل��ى قلتها وض��ع��ف قيمتها امل���ادي���ة أب��ان��ت ع��ن اجلشع
والطمع واالستغالل السياسي من ط��رف بعض األحزاب
التي حولتها الى حملة انتخابية سابقة ألوانها ،وقد فجر
التوزيع غير العادل لهذه املساعدات عدة احتجاجات في كل
من احلسيمة ووزان( زومي ،املجاعرة) وتامسينت وطنجة
والقصر الكبير ...
 ت��ف��اق��م األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة لفئاتعريضة من املواطنني واملواطنات في املدن والبوادي؛ والذين
فقدوا مصادر عيشهم في القطاعات الهشة وغير املهيكلة
خاصة في مجاالت البناء والسياحة واحل�لاق��ة واملقاهي
واملطاعم واحل��م��ام��ات وال��ف��راش��ة والباعة املتجولني .وفي
األس���واق األس��ب��وع��ي��ة...و غيرهم ،وع��دم استفادة شريحة
مهمة من العمال والعامالت من الدعم الذي وضعته الدولة.
ب��ل فضحت ج��ش��ع ال��ب��اط��رون��ا ال��ت��ي ال ت���ؤدي مستحقات

صندوق الوطني للضمان االجتماعي وال تصرح بجميع
عمالها وعامالتها .حسب الشكايات التي توصلت بها فروع
اجلمعية في اجلهة ،خاصة في طنجة وتطوان واحلسيمة
ووزان وشفشاون والعرائش والقصر الكبير .
 اس��ت��م��رار ال��ع��م��ل ف��ي ع���دد م��ن ال���وح���دات الصناعيةوالزراعية ،رغم فرض حالة الطوارئ وتعريض حياة العمال
والعامالت للخطر ال��ى حني انفجار الوضع في ع��دد من
الوحدات اإلنتاجية وظهور بؤر كبيرة؛ حالة معامل تصبير
السمك والنسيج ،وصناعة األح��ذي��ة ،والضيعات الزراعية
إلنتاج الفراولة وصناعة السيارات في طنجة والقصر الكبير
واحلسيمة والعرائش دون احترام قواعد النظافة والتعقيم
واح��ت��رام مسافة األم���ان ،وإج��ب��ار العمال وال��ع��ام�لات على
االس��ت��م��رار ف��ي العمل ف��ي ت��واط��ؤ مكشوف ب�ين الباطرونا
ومفتشية الشغل والسلطات احمللية ،رغم احتجاج النقابات
املهنية وال��ع��م��ال وال���ع���ام�ل�ات...و ت��ده��ور أوض����اع البحارة
وإرغ��ام��ه��م على رك��وب البحر ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف ف��ي غياب
وسائل الوقاية واحلماية .
 تضرر قطاع النقل وخ��اص��ة س��ي��ارات األج���رة الكبيرةوالصغيرة الذين فقدوا مورد عيشهم دون استفادتهم من
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يعاني أمراض مزمنة ويتابع العالج في اخل��ارج .وليس له
موارد مالية ،ولم تقم وزارة اخلارجية بأية مبادرة من شأنها
التخفيف عنهم (ن) ،إضافة إلى أوض��اع العالقني (ان)في
سبتة ومليلية محرومون (ات) من التغذية والعالج واإليواء،
بل النساء منهم معرضات الع��ت��داءات جسدية وجنسية،
كتعرض النساء العالقات في مليلية لالغتصاب ،وقد تداولت
وسائل التواصل االجتماعي ذلك.
 تزايد ح��االت االنتحار وتواترها في عدد من مناطقجهة الشمال ف��ي ظ��ل انتشار جائحة ك��ورون��ا خاصة في
القصر الكبير وشفشاون واحلسيمة وطنجة ووزان.

و بناء على هذه الوضعية ،فإن الفرع اجلهوي للجمعية
املغربية حلقوق اإلنسان بجهة الشمال يسجل ويطالب مبا
يلي :
 نثمن جهود األطقم الطبية املتواجدة في الواجهة منأطباء وممرضني (ات)و مساعدين(ات) وتقنيني (ات)،وكذلك
جميع األطر الصحية وعمال وعامالت النظافة واملطابخ
والنقل ،وحراس األمن وغيرهم (ن) ويحييهم عاليا.

 ي��ت��ق��دم ب��أح��ر ال��ت��ع��ازي ل��ع��ائ�لات امل��ت��وف�ين ج���راء هذهاجلائحة ،والشفاء العاجل للمصابني واملصابات .

 نتقدم بأحر التهاني ملعتقلي حراك الريف الذين عانقوااحلرية في األي��ام املاضية .ونطالب بإطالق س��راح جميع
املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي باملغرب،
 نطالب ب��اح��ت��رام ال��ق��ان��ون وح��م��اي��ة ح��ق��وق املواطننيواملواطنات ،ومتابعة املتورطني في انتهاك احلقوق مهما
كانت مواقعهم ،ومتابعتهم وعدم إفالتهم من العقاب.
 نؤكد على فرض الشفافية والصرامة والعدالة في توزيعاملساعدات ومنحها ملستحقيها ومحاسبة املتالعبني بها،

ال��ت��ع��وي��ض��ات ل��ع��دم تسجيلهم ف��ي ال��ض��م��ان االجتماعي،
وك��ذل��ك ال��ش��روط التعجيزية لالستمرار ف��ي العمل ،التي
فرضتها السلطات ،مم��ا -دفعهم ال��ى االح��ت��ج��اج ف��ي عدد
من فروع اجلهة وعقد لقاءات تشاورية مع السلطات دون
جدوى ،خاصة في طنجة وشفشاون وتطوان والعرائش مما
يبني هشاشة قطاع سيارات األجرة وتدهور أحوال مهنييه.
 تدهور املجال البيئي وتلوثه خالل هذه الفترة ،حيثسجلت ف��روع اجلهة للجمعية املغربية حلقوق االنسان
بالشمال اختالالت واضحة املعالم بهذا اخلصوص ،حيث
تتعرض الغابات في اجلهة الستنزاف واض��ح ،بحيث يتم
قطع األشجار بشكل عشوائي ،مع رمي النفايات الصلبة
في الغابات مثال غابة اليبيكا بالعرائش ،وكذلك تلويث
املياه في األنهار والوديان ،بالتخلص من مخلفات معاصر
ال��زي��ت��ون(امل��رج��ان) ف��ي امل��ج��اري امل��ائ��ي��ة وتلويثها ب���وزان،
واس��ت��ن��زاف رم���ال البحر واس��ت��غ�لال��ه م��ن ط��رف تعاونيات
الرمال مستغلني حالة الطوارئ دون تدخل السلطات املعنية
رغم املراسالت والشكايات التي قامت بها فروع جهة الشمال
خاصة العرائش ووزان واملضيق.
 تعرض شاب يبلغ من العمر حوالي  29سنة؛ يعاني منإعاقة ذهنية بضواحي وزان ،العتداء جنسي بالقوة والعنف
بعد اقتياده من طرف شخصني يبلغا من العمر حوالي 30
سنة أحدهما متزوج؛ إلى غابة تبعد عن مقر سكن أسرته
بحوالي  4كلم.

 ت��ف��اق��م أوض������اع امل���ه���اج���ري���ن وامل����ه����اج����رات األف���ارق���ةامل���ت���واج���دي���ن(ات) ب��ف��روع اجل��ه��ة وص��ع��وب��ة وص��ول��ه��م إلى
اخل��دم��ات الصحية وامل��س��اع��دات الغذائية وامل��ادي��ة ،بحيث
يحاصرون ف��ي مناطق ت��واج��ده��م(ن)خ��اص��ة ف��ي مسنانة
وبوخالف والرهراه بطنجة ،وفي غابات بليونش ،محرومني
م��ن وس��ائ��ل الوقاية م��ن ال��وب��اء .وف��ي نفس اإلط���ار يواجه
املغاربة واألجانب الذين ظلوا عالقني في املغرب أو في سبتة
ومليلية مبعدين (ان)ع��ن عائالتهم وأبناءهم ومنهم من

 نؤكد على تشديد املراقبة على ال��وح��دات الصناعيةوالزراعية التي استأنفت العمل ،وف��رض إج��راءات صارمة
للحفاظ على سالمة العمال والعامالت مع توفير الشروط
اآلمنة الستمرار العمل ،ومحاسبة الشركات التي تخرق
قانون الشغل والتي تتملص من التصريح بالعمال والعامالت
في الضمان االجتماعي وتشديد املراقبة عليها من طرف
اجلهات املختصة.

 نعبر عن تضامننا املطلق مع عمال شركة املغرب الكبيروعمال شركة امانور في معركتهم البطولية املستمر منذ
خمسة أشهر متواصلة بدون حل ونطالب إدارة شركة أمانور
التابعة ملجموعة فيوليا الفرنسية باحترام القانون ومدونة
الشغل وإرجاع كافة العمال املطرودين بدون قيد وتعويضهم
ع��ن ال��ض��رر البالغ ال��ذي حل��ق بهم  ،كما نحمل املسؤولية
للسلطات على عدم إعمال القانون وتنفيذ االتفاقيات التي
مت التوصل إليها مع العمال.
 نستنكر ب��ش��دة االع���ت���داء اجل��ن��س��ي ال���ذي ت��ع��رض لهالشاب ال��ذي يعاني من اإلع��اق��ة الذهنية بضواحي وزان،
ونطالب بتشديد العقوبات في حق املشتبه فيهما ،وبحماية
األش���خ���اص احل��ام��ل�ين ل�لإع��اق��ة؛ ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن جميع
حقوقهم التي تنص عليها املواثيق الدولية التي تخص هذه
الفئة.
 نطالب بفرض احترام البيئة واحملافظة عليها ومحاسبةومتابعة املتورطني في استنزاف ثرواتها الطبيعية خاصة
الغابات والرمال والثروات البحرية وتلويث املجاري املائية.

 ️نطالب بحماية املهاجرين واملهاجرات األفارقة وطالبياللجوء املتواجدين في املغرب وتوفير شروط العيش الكرمي
لهم.
 ن��ط��ال��ب ب��دع��م وم��س��ان��دة ذوي امل��ه��ن ال��ه��ش��ة والقطاعغيراملهيكل ومساعدتهم على جتاوز األزمة املعيشية التي
يوجدون عليها بسبب اجلائحة ،مع وضع سياسة اجتماعية
واق��ت��ص��ادي��ة ناجعة حت��ت��رم ح��ق��وق اإلن��س��ان االقتصادية
واالجتماعية.
عن املكتب اجلهوي

من تاريخ الحركة النقابية والعمالية
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عمال" امانور":
معركة بطولية متواصلة من أجل الكرامة واحلقوق حتتاج الدعم والتضامن

ي��خ��وض ع��م��ال شركة"امانور"˛ حت��ت ل���واء نقابتهم
املنضوية في مركزية االحتاد املغربي للشغل˛ إضرابا بطوليا
مفتوحا عن العمل اقترب من إمتام شهره اخلامس˛من
اجل إرجاع العمال النقابيني املطرودين إلى عملهم بدون
قيد أو شرط وتسوية ملفهم املطلبي والتصريح بهم لدى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
وق��د ب��دا هجوم إدارة الشركة على حقوق ومكتسبات
العمال˛على اخلصوص˛ منذ شهر أكتوبر  2019عندما
توقفت عن دفع منحة التفويج وقدرها  571درهما˛وبعدها
منحة النقل في شهر نونبر وقدرها  250درهما˛في خرق
سافر ملدونة الشغل ولالتفاقية اجلماعية املوقعة بينها
وب�ين االحت���اد اجل��ه��وي لنقابات االحت���اد املغربي للشغل
بطنجة املوقعة في نونبر.2017
وقد اضطر املكتب النقابي للعمال˛أمام تعنت اإلدارة
واستنفاذ جميع إمكانيات احل��وار وأم��ام عجز السلطات
املعنية م��ن والي���ة ومندوبية الشغل على إرغ���ام الشركة
على اح��ت��رام التزاماتها جت��اه العمال˛ إل��ى ال��دخ��ول في
سلسلة من اإلضرابات االنذارية.وعوض فتح
احلوارمع املكتب النقابي وتلبية مطالب العمال
جلأت اإلدارة إلى أسلوب االنتقام حيث قامت
بطرد الكاتب العام للنقابة ونقابيني آخرين
مما زاد في تأجيج الوضع وتفجير احتجاجات
قوية وإضراب مفتوح في فروع الشركة في كل
من طنجة وتطوان والرباط حلوالي  500عامل
ومستخدم منذ  20يناير.2020

والزال�����ت إدارة ال��ش��رك��ة ت��رف��ض التجاوب
االيجابي مع املطالب العادلة واملشروعة للعمال
وفي مقدمتها إرجاع املطرودين .ففي حوارها
مع ممثلي العمال يوم األربعاء 10يونيو2020
اقترحت إرج��اع أربعة عمال من أص��ل إحدى
ع��ش��ر وم��ن��ح ال��ك��ات��ب ال���ع���ام ال��ت��ف��رغ النقابي
واستمرار املفاوضات بخصوص العمال الستة
املتبقني.وهو ما رفضه املمثلون النقابيون˛ ومعهم كافة
العمال˛ مجددين التأكيد على إرج���اع كافة املطرودين
كمدخل وحيد حلل النزاع القائم˛ومعبرين عن استمرارهم
في املعركة إلى غاية حتقيق مطالبهم.
فمن هي شركة امانور? ومن أين تستمد جبروتها وقوة
حتديها للدولة وأجهزتها املركزية واجلهوية واالقليمية ?

شركة "امانور" متخصصة في التطهير السائل تأسست
ف��ي س��ن��ة .2003هي ف���رع م��ن ف���روع مجموعة "فيوليا"
الفرنسية.وهي إحدى الشركات املتعددة االستيطان التي
تتوفر على فروع في حوالي  70بلد˛ متخصصة في تدبيرا
ملياه والطاقة والنفايات وخدمات النقل. .وقد حققت رقم
معامالت جتاوز  27مليار اورو في سنة ˛2019مما يجعلها
من اكبر املجموعات االحتكارية للتدبير املفوض في العالم.
وقد سبق لهذه املجموعة العمالقة أن تعرضت النتقادات
قوية بسبب استثماراتها املرتبطة مبشاريع االستيطان
اإلسرائيلي بالضفة الغربية˛ وبسبب عدم احترام القواعد
النموذجية لظروف العمل حسب اتفاقيات منظمة العمل
الدولية وكذا عدم احترام ضوابط حماية البيئة.ونالحظ
ذلك بشكل خاص في االستغالل ال��ذي متارسه شركاتها
مثل "امانور" جتاه العمال والبيئة.
فبالنسبة لألجور ال تتعدى في الغالب  3000درهم˛وهي
هزيلة مقارنة بنوع األعمال الشاقة واخلطيرة التي يقوم بها
العمال˛ وباإلرباح الطائلة التي حتققها الشركة˛ ومقارنة

أما بالنسبة لظروف العمل فاقل ما ميكن أن يقال عنها
أنها بشعة وغير إنسانية.فالعمال يشتغلون في شروط
تفتقر إلى وسائل الوقاية والسالمة رغم كونهم مهددون
دائما باألخطار كالغرق في مجاري ال��واد احل��ار وانهيار
التربة أثناء حفر قنوات الصرف الصحي واملياه˛ومعرضون
دائ��م��ا ل��ل��روائ��ح الكريهة واستنشاق ال��غ��ازات السامة في
مجاري ال��واد احل��ار ومالمسة امل��واد الكيماوية واملعدنية
وغيرها˛مما يتسبب ل��ه��م ف��ي أم����راض خ��ط��ي��رة كالسل
والتهاب الكبد الفيروسي واألم��راض اجللدية والتنفسية
وغيرها التي جتعل صحتهم وحياتهم مهددة باستمرار.
أضف إلى ذلك ما يتعرضون له من تعسفات وسوء معاملة
م��ن ط���رف املسئولني˛ وم���ن ان��ت��ه��اك حلقهم ف��ي حرية
التنظيم والعمل النقابي.
إن هذا االستغالل البشع لم يكن ليتم لوال تواطؤ وانحياز
النظام املخزني إلى جانب هذه الشركة االستعمارية˛وعجزه
عن إرغامها على احترام تطبيق القانون واحلقوق الشغلية
وااللتزام بتعهداتها القانونية في التدبير اجليد خلدماتها
جتاه الساكنة.
إن ه��ذا االن��ح��ي��از امل��ك��ش��وف يعكس التبعية
ال��ب��ن��ي��وي��ة ل��ل��ن��ظ��ام امل��خ��زن��ي جت���اه االمبريالية
ال���ف���رن���س���ي���ة ع����ل����ى اخل�����ص�����وص واخل�����ض�����وع
ألوامرها˛الشيء ال���ذي يطلق ي��ده��ا شركاتها
اجلشعة في نهب ث��روات البالد وفي االستغالل
املكثف للطبقة العاملة .
ويبقى البديل هو وح��دة العمال وتضامنهم
وتشبثهم بإطارهم النقابي ومواصلة النضال
حتى حتقيق املطالب كاملة وفي مقدمتها إرجاع
العمال املطرودين واالعتراف باحلق في العمل
النقابي.

مبستوى أجور عمال ومستخدمي "فيوليا" في دول أخرى
كفرنسا التي يصل فيها املتوسط الشهري للمستخدم
إلى 20000دره��م .وهو فرق شاسع يبني لنا مدى وحشية
االس��ت��غ�لال ال��رأس��م��ال��ي ل��ه��ذه الشركة االستعمارية التي
لألسف تلهف املاليير مقابل خدمات رديئة ومفضوحة
من مظاهرها تراكم االزبال والنفايات وانفجار البالوعات
وغرق املدن أثناء الفيضانات واآلليات املتهرئة...

وي��ب��ق��ى دورا ل��ق��وى ال��دمي��ق��راط��ي��ة املناضلة
وضمنها القوى اليسارية أساسيا في دعم ومؤازرة
املعركة البطولية لعمال "ام��ان��ور" حتى حتقق
أهدافها من خالل الدعم املادي والسياسي واإلعالمي.وهو
جزء من االرتباط واالصطفاف الطبقي إلى جانب الطبقة
العاملة في صراعها ضد الرأسمالية احمللية واألجنبية من
اجل التحرر من التبعية وبناء الدولة الوطنية الدميقراطية
الشعبية.

في تقرير عن لقاء احلوار ليوم  10يونيو ،2020

العمال مصرون على مطالبهم في مواجهة تعنت إدارة الشركة
استكماال جللسة احلوار األولى املنعقدة يوم  02يونيو  ،2020والتي طلب فيها ممثل
الشركة مهلة للرد على مطالب العمال وفي مقدمتها إرجاع كل املطرودين بدون قيد أو
شرط ،انعقدت يوم األربعاء  10يونيو جلسة ثانية بحضور ممثل عن االحتاد اجلهوي
لنقابات طنجة (إ.م.ش) والكاتب العام للمكتب النقابي إلى جانب عضو آخر من املكتب
النقابي ،واملمثل القانوني لشركة "أمانور".
وقد قدم ممثل الشركة مقترحها املتمثل في إرجاع أربعة عمال من أصل إحدى عشر
من العمال املطرودين ومنح الكاتب العام التفرغ النقابي واستمرار املفاوضات بخصوص
األج���راء الستة املتبقني ،وه��و املقترح ال��ذي عبر املمثلون النقابيون ع��ن رفضه جملة
وتفصيال مجددين التأكيد على أن املدخل الوحيد واألوحد حلل النزاع القائم هو إرجاع
كافة املطرودين بدون استثناء وبدون قيد أو شرط.
واملقترح املقدم إذ يؤكد مرة أخرى تعنت اإلدارة وإصرارها على تشريد وتسريح العمال
في خرق سافر لكل القوانني والتشريعات ،فإنه يضعنا أمام حقيقة ال تقبل أي تأويل،
مفادها أن قرار الطرد لم يكن بسبب "األخطاء اجلسيمة" أو غيرها من املبررات الواهية

التي حاولت بها اإلدارة تغليف قراراتها التعسفية والالقانونية ،وإمنا الستهداف العمل
النقابي اجلاد واملسؤول واملتفاني في الدفاع عن حقوق ومصلحة العمال ،وأنه قد آن األوان
لتعمد إدارة الشركة إلى إصالح اخلطأ اجلسيم الذي ارتكبته بطردها للممثلني النقابيني
والعمال في خرق سافر لكل القوانني.
وعلى إثر غياب أي جتاوب إيجابي من قبل إدارة الشركة يساهم في حل هذا النزاع
االجتماعي ،متت إحالته على اللجنة اإلقليمية للبحث واملصاحلة.
ومباشرة بعد انتهاء اللقاء مت إخبار العمال بحيثيات اللقاء ،والذين جددوا التأكيد
على رفضهم أي حل ال يتضمن إرج��اع كافة العمال املطرودين دون قيد أو شرط كحد
أدنى ،وأكدوا على استمرارهم بنفس العزمية واإلصرار في معركتهم البطولية التي دخلت
يومها ال  143رغم قساوة ظروفها وشروطها العامة واخلاصة  ،وعلى أنهم سيقفون في
وجه كل املناورات التي تستهدفهم ،وعلى استعدادهم إلجناح محطات برنامجهم النضالي
التصعيدي في إطار منظمتهم النقابية املستقلة االحتاد املغربي للشغل.

السياسية

الوالء املخزني لالمبريالية الفرنسية
انتشر على مستوى شبكات التواصل االجتماعي خبر
مفاده تقدمي تقرير حول مضامني النموذج التنموي من
طرف املسؤول عن اللجنة املكلفة بإعداد هذا النموذج إلى
سفيرة فرنسا بالرباط .وتناقلت كذلك عدة مصادر تأكيد
السفيرة خبر ه��ذا اللقاء مع املسؤول املغربي .وإذا كان
موقف العديد من التعليقات هو استهجان هذا التصرف
ال��ذي مت وصفه باستمرار هيمنة االمبريالية الفرنسية
على ال��دول��ة املغربية وحتكمها ف��ي سياساتها ،مسجلة
بذلك مصادرة حق الشعب املغربي في التحرر من استمرار
إخضاعه لتوجيهات هذه االمبريالية ،التي ما زالت تتعامل
مبنطق استعماري مع مستعمراتها في إفريقيا وضمنها
امل��غ��رب ،وال��ت��ح��ك��م ف��ي أنظمتها وم��واص��ل��ة ن��ه��ب ثروات
وخيرات شعوبها .وللتذكير والتاريخ ،فان النظام املخزني
كان هو من بادر إلى االستنجاد باالستعمار الفرنسي في ما
سمي باحلماية ،وهي ،فعال حماية مصالح النظام ومالكي
األراض���ي والتجار الكبار ض��د هجمات القبائل الرافضة
لهيمنة املخزن ونهبه خليراتها .فالدخول الفرنسي ،جاء
ك���اس���ت���ج���اب���ة لطلب
النظام املخزني الذي
اعتبرته فرنسا النظام
الشرعي للمغرب ،في
ح�ي�ن ان����ه ال تخضع
ل���ه إال أق��ل��ي��ة قليلة
م�����ن ب���ع���ض ال���ت���ج���ار
ال��ك��ب��ار واإلقطاعيني
وج���ي���ش م��ش��ك��ل من
امل��رت��زق��ة ،أم��ا أغلبية
ال��ش��ع��ب م���وزع���ة على
القبائل وكانت رافضة
مل���ش���روع���ي���ة امل���خ���زن،
حيث كانت تشن هجمات شرسة عليه .وتشهد األسوار
الشاهقة التي مت بنائها حول قلعات املخزن على ضراوة
الهجمات املتكررة التي كانت القبائل تشنها عليه ،مما دفعه
إلى االستنجاد باحلماية الفرنسية.
وف��ع�لا ،اس��ت��ه��دف ال���دخ���ول ال��ف��رن��س��ي ،م��ن��ذ البداية،
سلب األراض��ي اخلصبة من القبائل بقوة احلديد والنار
واالس��ت��ي�لاء ع��ل��ى م��ص��ادر امل��ي��اه واس��ت��غ�لال ال��غ��اب��ات ثم
استخراج املعادن وغيرها من ث��روات الشعب .فكان ال بد
من إنشاء البنيات التحتية لتسهيل عمليات نقل ثروات
الشعب املغربي إلى املتروبول .وهكذا شرع في بناء خطوط
السكك احلديدية وطرقات معبدة وبناء مخازن حلفظ
املنتوجات الى حني نقلها.
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ك��ذل��ك ان ه���ذا ال���دخ���ول الرسمي
االستعماري منذ  1912من القرن املاضي ،لقي مقاومة
شرسة من القبائل ،الرافضة حلكم النظام املخزني .والتي
أبانت عن استراتيجية حربية عالية عبر توحيد مقاومتها
ف��ي إط���ار كنفدرالية القبائل :اي��ت عطا واي���ت باعمران
وقبائل زمور زيان وغيرها من القبائل ،مستمدة قوتها من
استراتيجية حرب التحرير الشعبية التي أبدعها القائد
الوطني الكبير ابن عبد الكرمي اخلطابي ضد االستعمار
االسباني ،الذي مني بهزمية نكراء من طرف قبائل الريف
امل��وح��دة ،وال��ت��ي أعلنت قيام وتأسيس جمهورية الريف
امل��ج��ي��دة .ول��ق��د اس��ت��م��رت م��ق��اوم��ة القبائل رغ��م التفوق
الكبير لالستعمار الفرنسي م��ن ناحية اجليش والعتاد

احل��رب��ي ،ال��ى ب��داي��ة أربعينيات ال��ق��رن امل��اض��ي ،ليتسنى
لالستعمار الفرنسي بسط نفوذه على كامل القبائل .لكن
املقاومة استمرت في سرية كبيرة عن أعني اخلونة ،عمالء
االستعمار احملليني ،حيث تكبد املعمرون وجيوشهم خسائر
ف��ادح��ة ف��ي األرواح وال��ع��ت��اد ،مم��ا ف��رض على االستعمار
البحث عن شروط االنسحاب مع احلفاظ على مصاحله
االقتصادية والثقافية واالجتماعية ،واأله���م م��ن ذلك،
مواصلة التحكم في مصادر ال��ق��رارات السياسية .طبعا
ستلعب النخبة املتعلمة في امل��دارس واملعاهد الفرنسية،
وتشكل ،أساسا ،من أبناء وبنات البورجوازية الوكيلة على
مصالح فرنسا ،دورا هاما في هذا املنحى .وبالفعل ،قامت
هذه النخبة امللتفة حول املخزن بالتعبئة الواسعة داخل
املجتمع وإعداده لتقبل اإلخراج السياسي املتقون ملا سمي
ب��االس��ت��ق�لال ،وه��و اس��ت��ق�لال ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار الهيمنة
املتروبولية .وستتوج كل هذه اإلج��راءات التعبوية الهائلة
للمجتمع ،بانعقاد االجتماع املشؤوم بني الوفد املغربي
املشكل م��ن القصر وأع��ض��اء ممثلني مل��ا سمي باحلركة
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احلسني لهناوي

الوطنية ،واحلكومة الفرنسية في منطقة "ايكس ليبان "
قصد صياغة وثيقة سموها ب" اتفاقية ايكس ليبان "
التي مبوجبها ،حافظت االمبريالية الفرنسية على كافة
مصاحلها اإلستراتيجية االقتصادية والثقافية والتحكم
في القرارات السياسية للبالد.
بعد تاريخ االعالن عن هذا االستقالل الشكلي ،ستتجند
اإلدارة الفرنسية إلع��داد مقومات ال��دول��ة احلديثة على
مقاس خدمة مصالح الدولة الفرنسية ،حيث أصبح األطر
واخلبراء الفرنسيون يحتلون املناصب السامية ويديرون
دواليب الدولة ،فجل قوانني الدولة املغربية كانوا هم من
اش��رف على إع��داده��ا ،مبا فيها الوثيقة األول��ى للدستور
املمنوح .كما صاغوا العديد من قوانني التعامالت التجارية
واإلدارية وغيرها .اما على املستوى االقتصادي ،ففرنسا
حتتل املرتبة االولى ،في املعامالت التجارية ،بحيث متثل
الزبون التجاري االساسي فيما يتعلق بواردات املغرب الى
فرنسا من املواد اخلام وكذلك االمر فيما يخص صادراتها
من املواد املصنعة الى
ال��س��وق املغربية .وقد
استمر ه��ذا االحتكار
ال���ف���رن���س���ي ل����ث����روات
امل���غ���رب ح��ت��ى الحقا
ف��ي��م��ا س��م��ي بسياسة
املشاريع الكبرى كبناء
امل�����وان�����ئ وال���ط���رق���ات
وال�������ق�������ط�������ارات ذات
ال��س��رع��ة ال��ف��ائ��ق��ة الى
غير ذلك من مختلف
م�������ج�������االت ال���ب���ن���ي���ة
ال��ت��ح��ت��ي��ة .ام����ا على
املستوى الثقافي فجل
املدن املغربية الكبرى تتوفر على معاهد لتعلم اللغة
والثقافة الفرنسيتني وامل��غ��رب يعتبرعضو نشيط
وه���ام ف��ي مساهمة عملية اش��اع��ة الفرنكوفونية
وتنميتها في املستعمرات الفرنسية.

ال يمكن استبعاد
احتمال أن تكون هذه
االمبريالية وراء فكرة
اعداد هذا النمودج التنموي
الذي سوف يلهي المجتمع
ونخبه ويشغل األحزاب السياسية
والمركزيات النقابية لمدة في
انتظار الذي ياتي والذي لن ياتي،
مما يمكن النظام من ربح المزيد من
الوقت وتمرير ما تبقى من توصيات
وتوجيهات صندوق النقد الدولي
والبنك العالمي في تطبيق
سياسة مبنية على استمرار
إغناء األغنياء ومواصلة
افقار الفقراء.

ان��ط�لاق��ا م��ن ه��ذه املعطيات التاريخية املركزة
وغيرها ،ال يبدو األمر غريبا عما راج حول موضوع
اطالع النظام املخزني على فحوى مضمون النمودج
التنموي ملمثلة احلكومة الفرنسية .ب��ل ال ميكن
استبعاد احتمال أن تكون ه��ذه االمبريالية وراء
ف��ك��رة اع����داد ه���ذا ال��ن��م��ودج ال��ت��ن��م��وي ال���ذي سوف
يلهي املجتمع ونخبه ويشغل األح���زاب السياسية
واملركزيات النقابية ملدة في انتظار الذي ياتي والذي
لن ياتي ،مما ميكن النظام من ربح املزيد من الوقت
ومترير ما تبقى من توصيات وتوجيهات صندوق
النقد ال��دول��ي وال��ب��ن��ك ال��ع��امل��ي ف��ي تطبيق سياسة
مبنية على استمرار إغناء األغنياء ومواصلة افقار
الفقراء.
خ�لال السنني األخ��ي��رة اح��ت��دت املنافسة على
االمبريالية الفرنسية من طرف بعض الدول الكبرى،
خصوصا الواليات املتحدة األمريكية والصني بهدف
االستثمار في املغرب ،نظرا ملوقعه اجليوستراتيجي.
لكن ال��وف��اء خلدمة مصالح االمبريالية الفرنسية
يظل سيد املوقف نظرا لالعتبارات التي مت ذكرها
في احملاور السالفة الذكر.
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في الضرورة التاريخية لبناء احلزب املستقل للطبقة العاملة
تناضل شعوب العامل ومجموع قواها العاملة من أجل التغيري،وتضع يف مقدمة
أهدافها القطع مع االنمظة الرأمسالية واالستبدادية.ويف الوقت الذي تتنوع
فيه خمتلف أشاكل املقاومة الشعبية،تتصاعد فيه حدة االستغالل واالضطهاد.
ذلك ما يفرض اعادة البحث يف وسائل الرصاع املجمتعية املعمتدة وشعاراهتا
املناسبة لرمس طريق التغيري املنشود واملستحق لشعوب ما فتئت جتدد عزامئها
واستعداداهتا النضالية الكبرية،رمغ فشل القيادات البورجوازية وضياع البوصلة
للعديد من القوى السياسية املعنية بقضايا التغيري.لقد هشد العامل ويهشد
سريورات ثورية صاعدة،يف العامل العريب واملنطقة املغاربية،وال تزال موجاهتا
خترتق مناطق خمتلفة من العامل.موجات جمددة تروم تكسري اجلدارات الصخرية
لعامل مطبوع بالظمل واحلروب يف لك الواجهات وما يرتتب عهنا من ظواهر تسعري
الطائفية والعنرصية وغريمها.

يتجدد السؤال مرة أخرى حول تعدد وتنوع القوى املناضلة يف العامل سواء اكنت
تنظميات مدنية،حراكت احتجاجية،منمظات سياسية،وحراكت نقابية معالية.كيف
لتلك اهلبات الشعبية القوية،أن هتتدي للوسائل واألدوات الناجعة يف الرصاع ضد
األمربيالية واالستبداد؟
ان الرهان اليوم،يمشل الرهان عىل الطبقة العاملة من حيث يه الطبقة األكرث
ثورية عىل االطالق من بني بايق طبقات املجمتع بالنظر ملوقعها يف الرصاع العام.
ويه بالتايل موضوع اشتغال القوى املناضلة من أجل بديل جديد عىل أنقاض
الرأمسالية.فكيف للطبقة العاملة وحلزهبا السيايس املستقل أن يضطلع بأدوار
التغيري؟استنادا اىل التجارب املرتامكة وال��دروس املمكن استخالصها.ذلك ما
سنحاول تناوله مع ملف جريدتنا هلذا االسبوع مواصلة منا للبحث مع القراء
واملهمتني يف موضوع وأطروحة بناء حزب الطبقة العاملة ومعوم الاكدحني.

في الشرط الذاتي ملا بعد كورونا :بناء احلزب البروليتاري

كثيرا ما تتردد مقولة ان العالم ما بعد كوفيد  19لن يكون
كما كان قبلها .هذا الكالم يحتاج الى تدقيق وحتليل حتى
ال يبقى كالما على عواهنه او عموميات ال فائدة عملية
يرجى منها.
بكل تأكيد ان جائحة ك��ورون��ا كشفت حقائق مذهلة
ك��ان يصعب على ع��ام��ة ال��ن��اس تصديقها :مثل الفوارق
االجتماعية الهائلة ف��ي املجتمعات الرأسمالية ،وكذلك
التخريب الذي طال القطاعات االجتماعية واالهتراء الذي
اصاب بنياتها التحتية.
هكذا تكشف للجميع كيف تنفق الرأسمالية املتعفنة في
الواليات املتحدة االمريكية االم��وال الطائلة على صناعة
الطائرات والدبابات والغواصات احلربية ،لكنها عجزت على
توفير الكمامات ،وترامب يناقش كيفية اع��ادة استعمال
الكمامات القدمية ف��ي انتظار ان��ت��اج اجل��دي��دة .صواريخ
وق��ن��اب��ل ذري����ة ت��رق��د ف��ي امل��س��ت��ودع��ات احمل��ص��ن��ة والشعب
االمريكي حتصده ك��ورون��ا ،ألن��ه ال يجد بنية صحية في
القطاع ال��ع��ام حتميه .نفس ال��وض��ع ف��ي ايطاليا وفرنسا
واجنلترا واسبانيا...
م��رة اخ��رى تثبت الرأسمالية بأنها اصبحت عالة على
البشرية .لم تعد الرأسمالية متثل مستقبل البشرية .عهدها
الزاهر اصبح خلفها .وفي تعفنها ب��دأت براعم املستقبل
تنمو متمثلة ف��ي ال��ق��وى اجل��دي��دة ال��ت��ي حتمل مشروعا
انسانيا عظيما ،يقع االن��س��ان ف��ي قلبه؛ وه���ذا املشروع
هو االشتراكية .لقد ب��دأت عملية االنتقال ال��ى املجتمع
االشتراكي عبر جت��ارب لم تنجح حلد الساعة ،الن ميالد
ع��ه��د ج��دي��د يختلف ع��ن ال��ع��ه��ود ال��س��اب��ق��ة وال��ت��ي عمرت
آلالف السنني ،هو ميالد شاق وصعب ،لكن اينما حدثت
التجربة وإال احتفظت الشعوب في ذاكرتها وثقافتها العامة
مبكتسبات تلك التجربة الثورية الفريدة؛ هذا هو بالضبط
ما يفسر الفرق في نتائج محاربة اجلائحة ال��ي��وم .فإذا
استطاعت الصني التغلب على اجلائحة بشكل كبير ومعتبر
ونحن ننتظر االعالن عن خلو البلد من كوفيد  19ومتيزت
ايضا التجربة الكوبية في محاربة اجلائحة وأصبحت ترسل
البعثات الطبية واألدوي��ة والتجهيزات للدول الرأسمالية،
ولوال خوفه من الفضيحة لطلب ترامب مساعدة كوبا .إن
مكتسبات التجربة الثورية االشتراكية حاضرة في النتائج
احملصلة اليوم وهذا امر وجب القول به واالعتراف الصريح
بحقيقته املوضوعية.
بينت جائحة كورونا احلالية بدورها تخبط الرأسمالية
املتعفنة وصعوبة سيطرتها على الوباء .نعم ستتمكن هذه
الدول االمبريالية من السيطرة على كوفيد 19لكن مقابل
ثمن باهض تدفعه الشعوب وخاصة الفقراء.
من جديد انفضحت الرأسمالية كنمط انتاج وعيش قائم
على تسليع كل شيء مبا فيه انتهاز االزمات واختالقها من
اجل خلق احلاجة وتسويق البضاعة املناسبة .من جديد
اظهرت الرأسمالية املعتمدة على قانون العرض والطلب

وعلى خدمة مصالح الرأسمال ومواجهة الكساد حتضر
سياسة انتهاز الفرصة واللحظة ويغيب التخطيط.

ان ت��غ��رق ال����دول ال��رأس��م��ال��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى ف��ي مخلفات
اجلائحة ،وان تعرف التخبط الهائل وتنجم عنه اعلى نسبة
املصابني ومعها اعلى نسبة الوفيات .في مقارنة بسيطة بني
واقع حال هذه ال��دول مع واقع حال ال��دول والشعوب التي
عاشت الثورة االشتراكية رغم فشلها النسبي اليوم يتضح
ال��ف��ارق النوعي ف��ي ثقافة تلك الشعوب وف��ي االستعداد
احل��س��ي للتضحية وروح االن��ض��ب��اط وب��ق��اي��ا التخطيط
والترقب عند االنظمة احلالية لهذه ال��دول رغم طبيعتها
البرجوازية نفسها.
ه��ذه ه��ي اخللفيات التاريخية التي تساعد على فهم
االختالف في التعامل احلازم عند هذه الشعوب والتعامل
الفاشل في اجلهة االخرى .هذا هو الذي ميكن من استيعاب
ال��روح االممية والتعاون واالخ�لاص للبشرية هنا والبحث
عن الربح او توظيف اجلائحة في حصار الشعوب وإركاعها
هناك؛ عدم ادراك ذلك يعتبر عمى سياسي وايديولوجي
وفي نفس الوقت ناجت عن عدم االدراك احلقيقي ملسألة
راهنية اجناز الثورة االشتراكية اينما نضجت شروط هذه
الثورة.
لكي تتحول هذه احلقائق الى محفز على القضاء على
سلطة الرأسمال ،ولكي ال تنجح الرأسمالية في استعادة
املبادرة وحتريف نضاالت الشعوب وفي طليعتها الطبقة
العاملة ،وجب على احلركة الشيوعية املناضلة ان حتتل
مركز القيادة مستلهمة جتارب التاريخ ومستوعبة شروط
الوضع الراهن.

ما بعد كورونا
سيشهد شحذ السالح عند
جميع االطراف .الدولة باتت
تهيئ وتجرب كافة االختيارات
ولن تتراجع عما حققته في ظل
الطوارئ الصحية .كما ان االحزاب
المخزنية ستنساق بخنوع اكثر وتتسلم
برنامج لجنة بن موسى وتطبقها حرفيا
بينما نرى ان مهمتنا في تأسيس الحزب
المستقل للطبقة العاملة المغربية
لم يعد يقبل التأجيل او التردد
وإال ضيعنا الموعد مع
التاريخ.

التيتي احلبيب

فمن هي القوى املرشحة لتحمل هذه املسؤولية التاريخية؟
لقد قطعت احزاب االوروشيوعية او االرستوقراطية العمالية
التي استفادت من ضغط االحتاد السوفياتي وتهديد الثورة
االشتراكية للرأسمالية ك��ل ال��ص�لات م��ع الشيوعية التي
اسسها ماركس وطورها لينني بوضعه الثورة االشتراكية
على جدول اعمال ونضال البروليتاريا .هذه االوروشيوعية
وبعد انهيار جدار برلني زادت تراجعا واندماجا مع السيستم
حتى اصبحت جزء مكونا للمنظومة الرأسمالية.

اليوم وجدت االحزاب االوروشيوعية نفسها على الهامش،
والعالم ي��رزح حتت جائحة كوفيد  . 19غ��دا وبعد كورونا
يطرح س��ؤال اي��ن ستتموقع ه��ذه االح���زاب؟ هل ستهرول
لالستفادة من اخلطة اجلديدة التي ستضعها الرأسمالية
من اجل التنفيس من حدة االزمة العاصفة؟ هل ستستمر
في وهم اصالح السيستم من داخل مؤسساته ودميقراطيته
الشكلية؟ ام تراها ستقوم بالنقد الذاتي التاريخي وتسترجع
البوصلة لتساهم في النهوض احملتمل بقوة للطبقة العاملة
من اج��ل االطاحة بالرأسمالية ونظامها السياسي؟ بعد
كورونا ستجد هذه االح��زاب نفسها في مفترق طرق وال
خط ثالث بني االحتمالني اعاله.
من جهتنا نعتقد بكثير من اليقني ان هذه االحزاب لن
تتراجع ولن تغير من سياساتها بل من خياناتها التاريخية.
وهذا يدفع في اجتاه بروز وتشكيل قوى شيوعية مناضلة
بديلة تطرح على نفسها مهمة قيادة الثورة االشتراكية في
احللقة االضعف في السلسلة االمبريالية .كل املؤشرات
جتعلنا نعتقد ان جائحة كورونا ستسرع بظهور هذه احللقة
الضعيفة وقد تكون هذه املرة في عقر مركز الرأسمالية في
اوروبا الغربية او امريكا الشمالية.
م��ا ب��ع��د ك��ورون��ا ي��ط��رح ب��ك��ل ملحاحية راه��ن��ي��ة توفير
الشرط ال��ذات��ي أي بناء احل��زب املستقل للطبقة العاملة
الثوري ،فنفس االسئلة التي سقناها اعاله تنسحب ايضا
على وضعنا باملغرب .هل القوى االشتراكية الدميقراطية
ستستمر كما كانت قبل كورونا ام تراها ستستعد للمراجعات
العميقة؟
م���ا ب��ع��د ك���ورون���ا س��ي��ش��ه��د ش��ح��ذ ال���س�ل�اح ع��ن��د جميع
االط��راف .الدولة باتت تهيئ وجترب كافة االختيارات ولن
تتراجع عما حققته ف��ي ظ��ل ال��ط��وارئ الصحية .كما ان
االح��زاب املخزنية ستنساق بخنوع اكثر وتتسلم برنامج
جلنة بن موسى وتطبقها حرفيا بينما نرى ان مهمتنا في
تأسيس احل��زب املستقل للطبقة العاملة املغربية لم يعد
يقبل التأجيل او التردد وإال ضيعنا املوعد مع التاريخ .ومن
مهام هذا احلزب على الصعيد االممي هو املساهمة في بناء
هيأة اركان خوض صراع البروليتاريا االممية مع الرأسمال
وهيأة اركان هذه ليست إال االممية املاركسية سليلة االممية
االولى والثانية والثالثة ،اممية بناء االشتراكية عن طريق
الثورة االشتراكية حيثما نضجت شروط اجنازها.
10/06/2020
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السيرورات الثورية وضرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني
منذ أواخ���ر سنة  2010وب��داي��ة  2011وال��ع��ال��م العربي
وامل��غ��ارب��ي يعيش ع��ل��ى إي��ق��اع س���ي���رورات ث��وري��ة ل��م حتط
رحالها بعد ،وال زالت تبحث عن نفسها حسب شروط كل
بلد وحسب تطور الصراع الطبقي فيه وحجم التدخالت
األجنبية؛ وم��ن امل��وج��ة األول���ى إل��ى امل��وج��ة الثانية لهذه
السيرورات تنوعت األهداف والسبل واملآالت ،غير أن القاسم
املشترك بينها هو كونها لم تنه مهامها بعد بلتزداد إصرارا
على مواصلة طريقها رغم فترات اجلزر والتراكم الكمي
ال��ت��ي تلي حل��ظ��ات امل��د وال��ق��ط��ع .فكيف نفهم تضاريس
وتعرجات هذه الرحالت الباحثة عن بديل لواقع االستبداد
والفساد واالستغالل والقهر؟ وما هي القوى الفاعلة في
الصراع الطبقي الذي تدور رحاه دون كلل؟ وما هي أسباب
ومعيقات إيجاد مخرج لهذا الوضع؟ وما هو تأثير غياب
ح��زب الطبقة العاملة وع��م��وم الكادحينوضعف احلركة
النقابيةعلىحراكات شعوب املنطقة؟ وه��ل م��ن ضرورة
لبناءمثل هذا احلزب؟

السيرورات الثورية ومآلها:

انطلقت ال��س��ي��رورات ال��ث��وري��ة ف��ي املنطقة بشكل
فجائي وبعنفوان لم يتوقعه أح��د؛ ففي حلظة بصر
امتألت كل القنوات التلفزية بصور ماليني اجلماهير
تفجر غضبها وتطالب
الشعبية التي خرجت للشوارع
ّ
بالتغيير ،غير مكترثة بالدبابات والرصاص والقنابل
امل��س��ي��ل��ة ل��ل��دم��وع وخ��راط��ي��م امل���ي���اه؛ وأص��ب��ح��ت عيون
ّ
تسطر
العالم كله مشدوهة لهذه األمواج البشرية وهي
البطوالت .وس��ال م��داد كثير ح��ول طبيعة وآف��اق هذه
ال��س��ي��رورات وش��ع��ارات��ه��ا ح��ول احل��ري��ة والدميقراطية
والعدالة االجتماعية واملساواة والكرامة؛ وهل هي ربيع
أم انتفاضات أم ثورات؟ ولم يغب أصحاب تفسير املؤامرة
عن املشهد؛ إذ اعتبروها من منتجات مطابخ أجهزة
املخابرات الغربية .ولم يكن هذا التفسير األخير سوى
مبرر للتهرب من االنخراط فيها وتقدمي التضحيات
التي تتطلبها أو لتبرير استبداد األنظمة .ومهما قيل
عنها ف��إن ه��ذه ال��س��ي��رورات ق��د أخ��رج��ت املنطقة من
حالة الركود التي كانت تعيش فيها وحررت اجلماهير
الشعبية من عقدة اخلوف وعززت من ثقتها بقدراتها؛
وعلى العموم فقد ألقت باملنطقة على عتبة تغيير
تاريخي .وبسببالضعف الشامل لألحزاب الليبيرالية
وال��ق��وم��ي��ة وال��ي��س��اري��ة وت���دخ�ل�ات اإلمبريالية،متت
س��رق��ةه��ذه ال��ث��ورات واالن��ح��راف بها ع��ن أه��داف��ه��ا من
طرف القوتني املنظمتني األساسيتني في املجتمعوهما
العسكر وتيارات اإلسالم السياسي .لقد كان واضحا منذ
البداية أن هذه السيرورات الثورية ليست ثورات اشتراكية
لغياب شروط حتقيقها وعدم قيادة الطبقة العاملة لها؛
وكان واضحا أيضا أنها ستعرف موجات متعددة ومخاضا
عسيرا وسلسلة من حلظات القطع وفترات التراكم الكمي؛
لكن األك��ي��د أن ه��ذه ال��س��ي��رورات ال��ث��وري��ة ،ورغ��م ك��ل اآلالم
والتضحيات التي سببتها ،تبقى ض��رورة تاريخية لفتح
الباب أمام إمكانية االنتقال إلى الدميقراطية والتي تعتبر
قاطرة نحو االشتراكية.
ومبا أننا نعيش في احلقبة االمبريالية فقد تداخلت
مع هذه السيروراتاحلروب االمبريالية في املنطقة التي
فاقمت من معاناة وفقر اجلماهير الشعبية.

العفوية والتنظيم:

إن ال��ت��ج��ارب امل��ري��رة للجماهير الشعبية م��ع مختلف
التجارب االنتخابية ومع فساد املؤسسات الرسمية للدول
ش��كّ ��ل ل��دي��ه��ا ن��ف��ورا ك��ب��ي��را وف��ق��دان��ا للثقة ف��ي األح���زاب
السياسية وفيالعمل املنظم بشكل ع��ام؛ مما جعل طابع

العفوية يغلب على هذه السيرورات الثورية وتشكل مناخ
عام رافض لألحزاب ولبرامجها وحكوماتها؛ وكثر احلديث
عن حكومة التكنوقراط .وأمام هذا الوضع ضعفت قدرة
األح����زاب ع��ل��ى ال��ت��أث��ي��ر ف��ي األح����داث وف���رض عليهاإما
مسايرة ه��ذا التيار اجل��ارف أو التهميش؛ وحاولت بعض
األح��زاب الشيوعية في املوجة الثانية االستفادة من هذا
الدرس وتخندقت من بداية اخلروج إلى الشارع مع الشعب
وضد النظام ومؤسساته ومناوراته مما أكسبها املصداقية
والتجذر اجلماهيري.

عجز البورجوازية عن حتقيق الدميقراطية:

أكدت التجارب التاريخية في العالم العربي واملغاربي عجز
البورجوازية ،وعموما الطبقات غير العمالية ،عن حتقيق
مهام التحرر والدميقراطية؛ ومهما كانت الشعارات التي
ترفعها فإنها تنتهي إلى االرمتاء في أحضان االمبريالية
وإلى االستبداد لفرض بقائها في احلكم ضدا على إرادة
الشعب؛ وعليه فإنها أك��دت ع��دم أهليتها إلجن��از هاتني
املهمتني؛ الشيء الذي يلقي بهما على الطبقة الصاعدة

شكلت هذه األزمة
بكل حيثياتها وأحداثها
فرصة لتعرف مختلف الفئات
الشعبية على حقيقة كل األطراف
والمؤسسات وللوعي بفساد األنظمة
السياسية الحاكمة؛ مما سيؤدي إلى
الرفع من سقف الشعارات والمطالب
الشعبية وإلى تطور نوعي في الحراكات
واالحتجاجات الجماهيرية والعمالية،
وإلى البحث عن تطوير وبناء
التنظيمات الذاتية المستقلة
للجماهير؛
الثورية وهي الطبقة العاملة؛

ض��رورة الطبقة العاملة وحزبها لقيادة نضال الشعوب
من أجل التحرر والدميقراطية واالشتراكية:

إن ه��ذا ال��وض��ع املتمثل ف��ي عجز ال��ب��ورج��وازي��ة وعدم
جاهزية الطبقة العاملة يؤثران على قدرة هذه السيرورات
ع��ل��ى حتقيق أه��داف��ه��ا .وي��ف��ت��ح��ان امل��ج��ال أم���ام العسكر
وال��ت��ي��ارات اإلس�لام��ي��ة ل�لاس��ت��ي�لاء ع��ل��ى السلطة مؤقتا.
إن االستحالة التاريخية لدولة العسكر وال��دول��ة الدينية
باإلضافة إلى عدم استنادهما على الطبقة الثورية املؤهلة
لقيادة الثورة جتعل فترة حكمهما غير قابلة لالستمرار.

إن الطبقة ال��ع��ام��ل��ة ه��ي الطبقة ال��ث��وري��ة ف��ع�لا وهي
الوحيدة من بني الطبقات التي تناهض البورجوازية القادرة
عل خوص الصراع الطبقي والقضاء على البورجوازية وفي
نفس الوقت على املجتمع الطبقي؛ ولكي تتقدم في إجناز
مهام التحرر والدميقراطية واالشتراكية ،ال بد من توفر
عدة شروط ومنها تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحاتوالكادحني وكذلك بناء نقابتها القوية.

العدد364 :
من  16إلى  22يونيو 2020

محمد بلعتيق

وتنبنني عملية التحول إل��ى االش��ت��راك��ي��ة على أسس
علمي حت��دده روزا لوكسمبورغ ف��ي ث�لاث نتائجرئيسية
للتطور الرأسمالي وهي:
 ف��وض��ى االق��ت��ص��اد ال��رأس��م��ال��ي املتنامية ،ال��ت��ي تقودبالضرورة إلىدماره؛

 التشريك املتزايد للعملية اإلنتاجية ،التي تخلق بذورالنظاماالجتماعي املقبل؛
 -التنظيم والوعي املتنامي للطبقة العاملة.

السيرورات الثورية وجائحة كوفيد_:19

رغ��م ك��ل أش��ك��ال القمع والقتل واحمل��اك��م��ات ل��م تتمكن
أنظمة االستبداد في دول املوجة الثانية من السيرورات
الثورية أن تغادر اجلماهير ال��ش��ارع أو أن توقف أشكالها
النضالية امل��ت��ن��وع��ة ،غ��ي��ر أن االن��ت��ش��ار ال��س��ري��ع واملرعب
لفيروس ك��ورون��ا املستجد اضطرها إل��ى االل��ت��زام باملنازل
وتنفيذ احلجر الصحي ومختلف التدابير واإلج���راءات
الوقائية واالحترازية؛ وهكذا ستعمل على اب��داع أشكال
نضالية وأساليب عمل جديدة تستحضر شروط الطوارئ
الصحية ملواصلة النضال ضد االمبريالية والصهيونية
واألنظمة الرجعية؛ وكلما مت تخفيف احلجر الصحي
إال وعادت اجلماهير للشوارع للتعبير عن غضبها ورفضها
لظروف عيشها والستبداد األنظمة.
سببت جائحة كوفيد_ 19خسائر فادحة في األرواح
وانكماشا كبيرا لالقتصاد واتساعا للفقر والبطالة وغير
ذل��ك ،وس��ت��ؤدي إل��ى تغييرات جوهرية ف��ي املجتمع في
مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛
وكانت لها انعكاسات سلبية على السيرورات الثورية؛ إال
أنها خلقتشروطا جديدة ستمنح هذه السيرورات الثورية
عنفوانا وقوة ،ومنها:
 فضحت اجلائحة النظام الرأسمالي بقيمه وشعاراتهوت��ن��ظ��ي��م��ه ل�لإن��ت��اج وال���ت���وزي���ع ول��ل��خ��دم��ات وللعالقات
االجتماعية؛
 عرت اجلائحة انتهازية القطاع اخلاص وتهربه مناملشاركة في املعركة مع الفيروس وتضحيته باألرواح من
أجل األرباح؛

 أدت الطبقة العاملة احلصة األوفر من فاتورة املعركةمع فيروس كوفيد_ 19وواجهت خطر املوت بالوقوف في
الصفوف األمامية للمعركة مع الفيروس في مختلف
القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية؛

 شكلت هذه األزمة بكل حيثياتها وأحداثها فرصةلتعرف مختلف الفئات الشعبية على حقيقة كل األطراف
واملؤسسات وللوعي بفساد األنظمة السياسية احلاكمة؛ مما
سيؤدي إلى الرفع من سقف الشعارات واملطالب الشعبية
وإلى تطور نوعي في احلراكات واالحتجاجات اجلماهيرية
والعمالية ،وإلى البحث عن تطوير وبناء التنظيمات الذاتية
املستقلة للجماهير؛ كما ستسرع عملية ب��ن��اء الطبقة
العاملة حلزبها ونقابتها من أجل إجن��از الثورة الوطنية
الدميقراطية الشعبية في أفق بناء االشتراكية.

خامتة:

إن استفادة الشعوب من دروس هذه السيرورات الثورية
سيدفعها إلى البحث عن سبل جتاوز نواقصها وأعطابها
وع��ن بديل للكتلة الطبقية السائدة وع��ن خيار آخ��ر غير
خيار العسكروخيار اإلخوان املسلمني؛ واحلل الوحيد الذي
سيمكنها من النجاح في حتقيق التحرر والدميقراطية
واالشتراكية هو اإلسراع ببناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحات والكادحني ليقود النضال في مختلف جبهات
الصراع الطبقي.

الملف

هذا القرن سيكون قرن االشتراكية....
واالشتراكية هي محطة لالنتقال إلى مجتمع ينتفي فيه
استغالل االن��س��ان ...املجتمع الشيوعي ال��ذي تنتفي فيه
السياسة كجهاز مفاهيمي للوصول إلى السلطة نظرا الن
افول الدولة مبفهوم ماركس واجنلس ينطلق منذ بدايات
العهد االشتراكي....

كيف؟؟؟

ملا بدأت الشعوب بامريكا والدول األوروبية املتقدمة حتطم
تلك التماثيل التي نصبتها البورجوازية للملوك وللفاحتني
الغازين وللجنراالت واالميراالت باعتبارهم " ابطال مبجد"
وهم استعبدوا الشعوب ورحلوها وانتزعوا منها خيراتها....
فاعلم ان عالم اخر اخد في التشكل...
فاسقاط زمور اولئك املجرمني هو مبثابة قطيعة رمزية
تندر بعالم جديد سيرد فيه االعتبار للشعوب املضطهدة
ما سيساعد على بناء جسور ربط عالقات االخوة املباشرة
فيما بينها والشعوب التي استفادت من الغنيمة عن طريقه
بورجوازياتها االمبريالية....
هذه القطيعة الرمزية توفر شروط بناء االشتراكية على
منطلقات جديدة...
فالطبقة العاملة وحلفائها ب��دول "احمليط" في ظل منو
هذا الوعي النوعي ستتوجه اكثر للشعوب وطبقاتها العاملة
بدول املركز بخطاب االخ��وة ووح��دة املصير عوض التركيز
على االمبريالية-التي انتصبت ناطقة باسم تلك الشعوب...
ه���ذه االم��ب��ري��ال��ي��ة ال��ت��ي ستجد مستقبال ص��ع��وب��ات في
تنظيم الهجومات العسكرية على الشعوب التواقة للتحرر
بدعاوي الدفاع عن حقوق االنسان سيرا على نهج اسالفها
الذين اسقطت متاثيلهم التي كانت تعبيرا لهم عن امتنان
"ال��ش��ع��وب" ب���دول امل��رك��ز ع��ن االوار ال��ت��ي لعبوها ف��ي نشر"
التحضر والتنوير"....
هذا ما يعني بالضبط ان الطبقات العاملة وحلفائها بدول
احمليط سيسقط من مخيالها انها كي تبني دولها اجلديدة
ه��ي ف��ي ح��اج��ة ال��ى جيش للقيام مب��ا "يسمى ال��دف��اع عن
احلدود" وعن "الثورة" كما انها لن تعتمد على قوات القمع
االمنى الن مجمعات السكان التي نالت كرامتها متحدية
االستبداد ستكون ق��ادرة على حتقيق امانها ول��ن تعتمد
على اجلهاز البيروقراطي املوظف فيما يسمى التخطيط
والتدبير الن التكنولوجيات احلديثة ستكون في كل مكان
وقادرة على جمع املعلومة ومعاجلتها بشفافية دون حتريفها
او توجيهها ....هكذا ستصبح الدولة ليست جهازا هرميا
قمعيا وبيروقراطيا بالطبيعة يدعي املتنفذين فيها انهم
يقومون باعمال بدونها سينهار املجتمع بل سيقتصر دور
الدولة في تسهيل التعاون بني مجمعات السكان ...فالشعوب
هي التي تبني األوطان وال تظهر الدولة على شكلها الهرمي
اال اذا انتصرت طبقة على مجموع الشعب وتعمل على زرع
النعرات وسطه وتوظيفه لقمع شعوب أخرى لتسييد الطبقة
احلاكمة...
لكن ال يجب ان نستنتج من هذه ارهاصات التحوالت بان
االشتراكية ستاتي كخامتة مسلسل "طبيعي" ينتهي بأفول
الراسمالية...
فالراسمالية هي مولودة وهي حتمل معها مرضا بنيويا
اال وه��و ال��ت��راك��م الراسمالي ال��ذي يحتم عليها استغالل
الطبقة العاملة واستعباد الشعوب واستنزاف الطبيعة...
لكن ترسانتها العسكرية واألمنية ودوالتها البيروقراطية
وايديولوجتيها املستلبة املبنية على وهم "املبادرة اخلاصة"
واحلرية والسوق احل��رة والكفاءة وغيرها ...توهم العامة
بانها تشارك في اتخذ القرار عبر مؤسسات هرمية  -متحكم
فيها من طرف الراسمال -وفي حتديد استراتيجيات الدولة
القمعية ...كل هذا يجعلها -يعني الراسمالية -قادرة-عبر
طبقتها ومراكزها الدراسية التي تضع قناع الدراية والنزاهة
العلمية  -على التكيف وعلى االستمرار -وال ميكن القضاء
على همجيتها اال بإسقاط دولتها وتفكيكها ومعها نظامها
االقتصادي....

ليست أي طبقة قادرة على هذا اإلجناز العظيم في صالح
اإلنسانية ....فاجلماهير الغفيرة اخلارجة عن دائرة اإلنتاج
ميكنها في ثورتها ان حتقق إصالحات في النظام الراسمالي
لكنها ل��ن تستطيع اب���دا اس��ق��اط ال��راس��م��ال��ي��ة ل��ك��ون هذه
اجلماهير اخلارجة عن دائ��رة اإلنتاج هي في اخر املطاف
مستهلكة وال تعرقل في شيء اشتغال محرك الراسمال"
تراكم ال��راس��م��ال" ...كما ان اجلماهير الغفيرة للفالحني
هي بدورها بالرغم من انها ميكن ان تعيش خ��ارج النظام
الراسمالي على الكفاف ومتيل اكثر الى فعل اخلير و متتلك
الشجاعة كما وصفها ابن خلدون فهي بدورها لن تسقط
الراسمالية لكون معاشها مرتبط أساسا مبا تنتجه...
وتبقى الطبقة العاملة املندمجة في دائ��رة اإلن��ت��اج هي
وح��ده��ا م��ن ميكن ان توقف محرك "ال��ت��راك��م الراسمالي"
كما ان هذه الطبقة ميكنها ان تنتج لصالح املجتمع بدون
راسمالني.
لكن يبقى ان الطبقة العاملة ليست مهيمنة عدديا في
املجتمعات الغير راسمالية متقدمة والبد لها من حتالفات
مع الفئات املتضررة من الراسمالية وهذا ما يتطلب منها
"حتقيق هيمنتها السياسية الجن��از الدميقراطية كاملة"
كما جاء في البيان الشيوعي ملاركس واجنلس.

كيف تتحقق هذه الهيمنة؟؟

ه��ن��ا الب���د م��ن ال��ل��ج��وء ال���ى اح���د امل��ن��ظ��ري��ن واملمارسني
امليدانيني في مجال الثورة االشتراكية وهو فالدمير لنني...
سنأخذ مقتطفا من احدى مقاالته لسنة  1920وهو يكتب
بصدد ثورة روسيا سنة  1905حول السلطة املوازية للسلطة
االستبدادية ...جاء في مقاله ما يلي:
" خالل فترة "الهيجان" ،مت تطبيق أساليب معينة ،غير
معروفة في فترات أخرى من احلياة السياسية .فيما يلي
أهم هذه الطرق:
" ° 1غزو" الشعب للحرية السياسية ،املكتسبة بدون حقوق
أو قوانني أو قيود (حرية التجمع ،حتى في اجلامعات ،حرية
الصحافة ،تكوين اجلمعيات ،املؤمترات ،وما إلى ذلك) ؛

فالطبقة العاملة
وحلفائها بدول
"المحيط" في ظل نمو هذا
الوعي النوعي ستتوجه اكثر
للشعوب وطبقاتها العاملة بدول
المركز بخطاب االخوة ووحدة المصير
عوض التركيز على االمبريالية-
التي انتصبت ناطقة باسم
تلك الشعوب...

 ° 2إن��ش��اء منظمات ج��دي��دة للسلطة ال��ث��وري��ة :سوفييت
نواب العمال واجلنود وعمال السكك احلديدية والفالحني
والسلطات اجلديدة في املدن والريف ،وما إلى ذلك ،إلخ.
حصريا من قبل الطبقات
هذه الهيئات التي مت إنشاؤها
ً
ال��ث��وري��ة للسكان ،خ���ارج ك��ل الشرعية وك��ل املعايير ،فقط
بالطريقة الثورية كمنتج من اخللق الشعبي العفوي ،كتعبير
عن أنشطة الشعوب احملررة أو في عملية حترير أنفسها من
القدمي وعوائق الشرطة".
م��ن خ�لال ه��ذا املقتطف م��ن مقال لنني ال��ث��وري املنظر
وامل��م��ارس امليداني يظهر ان الشعب ال��ذي بنى مؤسساته
التمثيلية املستقلة في خضم سيطرة االستبداد لن يكون
في حاجة بعد االنتصار والقطع مع هذا االستبداد -كما
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احلسني لعنايت

حصل لشعوب روسيا سنة  - 1917في بناء دولة محل الدولة
الساقطة...
لكن كما يقال ال تهب الرياح مبا تشتهيه السفن....
ففي سنة  1921بعد نهاية احل��رب االمبريالية واحلرب
االهلية على االحت��اد السوفياتي ق��دم لنني  -ال��ذي اصبح
الرجل األول في الدولة السوفياتية املنتصرة -تقريرا للمؤمتر
العاشر للحزب الشيوعي جاء فيه ما يلي:
"لعدة أشهرِ ،تهنا في الرفاهية الكالمية لدرجة أننا أصبحنا
متحمسني لدراسة الفروق الدقيقة في ال��رأي .وفي الوقت
نفسه ،أدى رجوع اجليش من جبهة القتال الى انهماكه في
عملية "قطع الطرق" ما عجل بتفاقم األزمة االقتصادية.
ينبغي أن تساعدنا هذه املناقشة على فهم أن حزبنا ،الذي
يبلغ ع��دد أع��ض��اءه في ح��ده أدن��ى نصف مليون عضو قد
أصبح أو ً
وثانيا حزبا حكوميا .كونه
حزبا جماهيريا،
ال
ً
ً
حزبا جماهيريا ،قد يعكس داخله جزئيا ما ك��ان يحدث
ً
خارج صفوفه .من املهم للغاية فهم هذا.
االنحراف النقابي أو شبه -األناركي البسيط لن يكون شيئً ا
فظيعا :كان احلزب سيتداركه بسرعة وكان سيوظف طاقاته
ً
لتصحيح االمر .لكن إذا جتلى هذا االمر في دولة ذات اغلبية
مهيمنة من الفالحني ،إذا كان هؤالء الفالحون غير راضني
أكثر فأكثر عن ديكتاتورية البروليتارية ،إذا كانت أزمة اقتصاد
الفالحني في ذروتها ،إذا مت تسريح اجليش من اجلبهات
وه��و يتشكل م��ن أب��ن��اء الفالحني مرميني على الرصيف
مبئات وآالف الرجال املكسورين ،الذين ال يستطيعون العثور
على عمل ،والذين اعتادوا فقط على مهنة األسلحة ونشر
اللصوصية ،ليس هذا هو الوقت املناسب ملناقشة االنحرافات
النظرية .يجب أن نقول صراحة لهذا املؤمتر :لن نعترف بعد
اآلن باملناقشات حول االنحرافات ،يجب أن ننهيها .ميكن
ملؤمتر احل��زب ويجب عليه أن يفعل ذل��ك ،ويجب عليه أن
يتعلم ال��درس ال��ض��روري ،وإضافته إل��ى التقرير السياسي
التزاما،
للجنة االت��ص��االت ،وإص�لاح��ه ،وتكريسه ،وجعله
ً
وقانونً ا للحزب .يصبح جو النقاش في غاية اخلطورة ،ومن
الواضح أنه يعرض دكتاتورية البروليتاريا للخطر".
هذا املقتطف من خطاب لنني لسنة 1921يختلف جدريا
ف��ي ب��ن��اءه الفلسفي ع��ن مقتطف م��ق��ال  1920اخلاص
باحداث .1905
 فاالحتاد السوفياتي واج��ه هجوم االمبريالية األملانيةسنة مباشرة بعد ث��ورة أك��ت��وب��ر ...وف��ي تلك اللحظة كان
الشعب األملاني ميشي وراء شعارات بورجوازيته التي تريد
ان تسترد الوهج الذي فقدته املانيا بعد انهزامها في احلرب
العاملية األولى..
 االحت��اد السوفياتي واج��ه حرب أهلية قادتها مخلفاتاالريستوقراطية واالقطاع بدعم من املخابرات الفرنسية
واالمبرياليات الغربية التي كانت شعوبها تتلدد بالنعيم
الذي يعيش فيه املستوطنون من ابناء جلدتهم باملستعمرات
هذا الوضع تولد عنه وضع جديد  4 -سنوات فقط عن
ان��ت��ص��ار ال���ث���ورة -ج��ع��ل ت��ل��ك اإلط�����ارات "امل��ش��ك��ل��ة للسلطة
الشعبية" املوازية لسلطة االستبداد التي فسرها لنني في
مقاله لسنة  1920تتفكك وتهمش نظرا ملا أصاب أطرافها
م��ن وه��ن وم��ا ب��رز داخلها م��ن تناقضات اججتها األزمة
االقتصادية الناجتة عن "اقتصاد احلرب".
خالصة القول ف��اذا لم تكن الشعوب درع��ا واقيا لبعضها
البعض يصعب عليها أن تتحرر ألن االمبريالية لها من
ترسانة حربية وجبروت ما تستطيع به إبادة شعوب احمليط
إذا لم تكن شعوب املركز بجانبها في مواجهة االمبريالية....
على ه��ذا األس���اس اعتبرنا ان اس��ق��اط التماثيل خطة
ج��ب��ارة على طريق حت��رر شعوب العالم م��ن االيديوجلية
القاتلة لالمبريالية والراسمالية....وان النضال من اجل نزع
السالح واملنادات بالسلم من مكونات سبل الثورة اليوم ....الن
املطالبة بالسلم ليس بفعل اصالحي بل هي مبتابة اعالن
حرب على االمبريالية وترسانتها العسكرية
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مداخلة في ندوة تيار اليسار املواطن واملناصفة(اليسار املوحد)

في ظل أوضاع احلجر الصحي نظم تيار اليسار املواطن
واملناصفة التابع للحزب االشتراكي املوحد ن��دوة رقمية
سياسية مساء يوم6يونيو2020مبشاركة كل من الرفيقة
باليلي والرفاق احمد اخلمسي،احمد املباركي،عبداللطيف
ال��ي��وس��ف��ي وع���ن ال��ك��ت��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ه��ج الدميقراطي
الرفيق عمر باعزيز.متيزت ه��ذه ال��ن��دوة بنقاش وتفاعل
واض��ح�ين،ع��ك��س��ت مختلف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ف��ي تنوعها
واختالفها ح��ول ع��دة قضايا سياسية ونظرية.كما طرح
املتدخلون آفاق العمل املشترك،في أج��واء رفاقية،نوه بها
العديد م��ن املتتبعني.وفيما يلي بعض م��ن م��ا ج��اء في
مداخلة الرفيق باعزيز.

ال��ث��ان��ي:ي��س��ار اص�لاح��ي،ي��ت��م��وق��ع ع��ل��ى ي��س��ار القوى
االج��ت��م��اع��ي��ة -ال��دمي��ق��راط��ي��ة وي��ن��اض��ل ض��د االنعكاسات
السلبية للرأسمالية وليس ضد الرأسمالية كنمط انتاج،وال
يختار سوى الوسيلة الوحيدة من أجل التغيير املتمثلة في
الوصول الى املؤسسات واالنتخابات.

 - 2وحدة اليسار:
تشخيص احلالة:
غ���ال���ب���ا م����ا ن��ت��ك��ل��م أن ت����اري����خ ال����ي����س����ار ه����و ت���اري���خ

وج���ب ال��ت��ن��وي��ه ب����ادئ ذي ب���دئ،ب���امل���ب���ادرة،ومب���ب���ادرات
مماثلة (شبيبة النهج الدميقراطي وشبيبات فيدرالية
اليسار ،وباقي الشباب امل��ارك��س��ي وغيرها م��ن املبادرات
التي يجب تشجيعها م��ن أج��ل وص��ل م��ا انقطع خاصة
مع االمكانيات التي تتيحها وسائل التواصل االجتماعي
واحلاجة الى يسار أكثر وضوحا في تعبيره السياسي عن
الفقراء واملضهدين من جماهير شعبنا.

في دول املركز الرأسمالي :فاليسار يتشكل من القوى
املناهضة للرأسمالية واملناضلة من أجل االشتراكية ومن
ق��وى ي��س��اري��ة ق��ام��ت بالقطيعة م��ع ال��ق��وى االجتماعية-
ال��دمي��ق��راط��ي��ة،ل��ك��ن��ه��ا ال زال����ت تعتقد ب��إم��ك��ان��ي��ة إصالح
الرأسمالية و أن الطريق الوحيد للتغيير هو البرملان.
بناء عليه،يكون اليسار يتحدد في قسمني:
األول:ي���س���ار ث��وري،وي��ض��م ك��ل التنظيمات املاركسية
واملاركسية اللينينة التي تناضل ضد الرأسمالية وخيارها
ه��و ب��ن��اء ح��زب الطبقة العاملة ك���أداة للتغيير م��ن أجل
االشتراكية ف��ي ب��ل��دان امل��رك��ز .وم��ن أج��ل التحرر الوطني
من االمبريالية وبناء مجتمع الدميقراطية على طريق
االشتراكية في بلدان احمليط الرأسمالي.

 ضعف االنغراس وسط الطبقات الشعبية هجرة األطر الى العمل املدني،االستسالم لواقع هيمنةاملخزن والكثلة الطبقة السائدة
 س��ي��ادة ال��ن��زع��ات ال��ف��ردان��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة الليبرالية فياألوساط اليسارية
 تغليب اخلالفات املوجودة على حساب املشترك،وغياباملعاجلة الصحيحة للتناقضات.

ميكننا احلديث أيضا على التجربة اجلنينية احلالية
املتمثلة في اجلبهة االجتماعية والفرص املتاحة أمامها ان
مت توطينها في املناطق واشتغلت على القضايا واملطالب
املستعجلة في اللحظة الراهنة....
.املرحلة تشهد توافر عوامل كثيرة لنهوض اليسار:
وحدة اليسار ضرورة تاريخية

 +االستعدادات النضالية الكبيرة في مواجهة االنظمة
االستبدادية واحلاجة الى بديل اشتراكي.

ه��و ال��ي��س��ار امل��ن��اض��ل ف��ي دول احمل��ي��ط ،م��رح��ل��ي��ا من
أج���ل ال��ت��ح��ررال��وط��ن��ي م���ن األم��ب��ري��ال��ي��ة وب���ن���اء املجتمع
الدميقراطي،ويخوض هذا النضال الى جانب كل الطبقات
الشعبية.واليسار هنا يتكون من تنظيمات حتمل مشروع
هذه الطبقات الشعبية اآلنية منها واالستراتيجية وتدافع
عن قيم العدالة والتقدم والدميقراطية،العلمانية واملساواة
واحلرية والكرامة.

+في املعيقات الذاتية،

وذلك بعيدا عن االشتراطات،لنا في جتربة جتمع اليسار
الدميقراطي سنة ،2004امكانية وفرصة ضاعت على اليسار
دون أن يراكم منها ما يتقدم به الى االمام.

+موجات متعددة من السيرورات الثورية (تونس،مصر،س
وريا،العراق،اجلزائر،املغرب،السودان ،لبنان)...،

اليسار،هو مجموع احلركات املناضلة في دول احمليط أو
في دول املركز الرأسمالي.

 -طبيعة النظام القائم()...

بناء على املعطيات املتوفرة حتى اآلن،ميكن لليسار في
املغرب أن يحقق الوحدة ولكن ليس وحدة في حزب واحد،بل
في شكل جبهة للنضال من أجل الدميقراطية.

+تفاقم األزمة البنيوية للنظام الرأسمالي وتعمقها في
البلدان التابعة(.خاصة مع جائحة كوفيد)-19

 1-ما اليسار؟ماذا نقصد باليسار؟

 -فشل التجارب السابقة

 5ف���ي األف�����اق ؟؟؟أش����ك����ال وح���دوي���ة ف���ي اف����ق وح���دةاليسار:اجلبهات....؟؟؟

ب���خ���ص���وص م����وض����وع ال�����ن�����دوة"وح�����دة ال���ي���س���ار بني
االرادوي����ة واملعيقات ال��ذات��ي��ة واملوضوعية".فهوموضوع
ق��دمي،ج��دي��د وأص��ب��ح ال��ي��وم أك��ث��ر حيوية م��ع التحوالت
العاملية،االقليمية،واحمللية:

 +جتدد الفرص أم��ام مرحلة تاريخية مؤسسة للفعل
ال��ي��س��اري واحل��رك��ة امل��ارك��س��ي��ة وال��ش��ي��وع��ي��ة ع��ل��ى أنقاض
الرأسمالية.

عمر باعزيز

مهام اليسار:
املهام السياسية والتنظيمية لليسار:ان��ش��ق��اق��ات��ه،ون��ض��م��ر،ت��اري��خ��ه ال��ن��ض��ال��ي وص���م���وده أم���ام
أدوات القمع مبختلف أل��وان��ه��ا م��ن اغ��ت��ي��ال سياسي،الى
اعتقاالت،ومنافي.صموده أمام األدوات االعالمية الدعائية
واملثقفني الليبرالني حمل��اول��ة تشويه فكر ال��ي��س��ار عنوان
التضحية والعدالة املقاوم ضد االستغالل واالستبداد،ضد
احلروب ومن أجل السلم والسالم العاملي.ومع ذلك،ال تخلو
أي��ة جت��رب��ة م��ن أخ��ط��اء وان��ت��ق��دات وج��ب تصويبها قصد
التجاوز واع��ادة البناء وجتديد الفكر واملمارسة السياسية
على أرضية الثوابت واملبادئ النبيلة لليسار.
+واقع الشتات والتيه الفكري.
ويتسم ال��ي��س��ار ،ع��م��وم��ا ،باحتقار النظرية وتراجع
القناعةبإمكانية التغيير الثوري وباالشتراكية
 +ضعف االرتباط بالطبقات الشعبية املعنية باملشروع
االشتراكي البديل.

 - 3هل وحدة اليسار إرادوية؟
األصل في وحدة اليسار هو االرادة،لكن سرعان ما حتولها
ممارساتنا وسلوكاتنا الى ارادوية،استسلمت الى مقوالت
ال��ن��ه��اي��ات،ال��واق��ع��ي��ة املبتذلة،تغليب اخل�لاف��ات والنزعات
الذاتية,,,االنفصام بني التكتيك واالستراتيجية،

 - 4املعيقات الذاتية واملوضوعية
+في املعيقات املوضوعية:
-هجوم واسع على الفكر االشتراكي

°بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني،نذكر بعزم
ن د االعالن عن هذا احلزب في املؤمتر اخلامس قريبا،بعد
نقاشات ومبادرات جتاه مناضلني آخرين...
 °بناء تنظيماتها الذاتية املستقلة ،للجماهير
°بناء جبهة ال��ط��ب��ق��ات الشعبية إلجن���از م��ه��ام التحرر
الوطني والبناء الدميقراطي على طريق االشتراكية.
°املساهمة في بناء أممية ماركسية.
°املساهمة ال��ف��ع��ال��ة ف��ي ب��ن��اء ج��ب��ه��ة ع��امل��ي��ة مناهضة
لإلمبريالية.
فرصة اليسار املناضل احلالية،تفتحت موضوعيا على
القضايا االجتماعية بفعل واقع اجتياح كورونا.
مغرب ما بعد ك��ورون��ا سيكون وف��ق ما تفرضه موازين
القوى.والفرصة مؤسسة لعمل يساري حقيقي في االوساط
الشعبية.مع نسبة 80في امل��ائ��ة ال��ت��ي ق��اط��ع��ت وتقاطع
االنتخابات املخزنية.
ال��ق��وى ال��ي��س��اري��ة ال��ت��ي ت��ش��ارك،ل��ت��زاوج ب�ين ال��ع��م��ل في
املؤسسات والنضال اجلماهيري؟
القوى التي تقاطع املسلسل االنتخابي،جتد نفسها امام
حتديات التأطير وأشكال املقاطعة الشعبية الفعالة.
املرحلة تتطلب العمل باألهداف،كما تستوجب االنزالق
الى شعارات التعاون الطبقي أوحكومة وحدة وطنية،أو حتى
ما يسمى باملطالبة بالدولة االجتماعية املفترى عليها.
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تقاطع اإلستغالل والعنصرية و أشكال االضطهادات داخل النظام
الرأسمالي االمبريالي األمريكي وأحداث مينيابوليس
ق��ال ف��ري��د هامبتون وه��و أم��ي��رك��ي أس���ود قبل أن يقتل
ب��دوره على يد الشرطة العنصرية في شيكاغو « :سنحارب
العنصرية بالتضامن ،وسنحارب اإلمبريالية بالنضال من
أجل االشتراكية».
ف��ي تصريحه يتبني أن املعضلة العنصرية التاريخية
التي تواجه والية مينيسوتا ،وهي من أكثر الواليات متييز ًا
عنصرياً ،تفسر ما تشهده من هجومات عنصرية متكررة
قبل حادثة فلويد وقبل فيروس كورونا وك��ذا احتجاجات
اجتماعية وطبقية متزايدة حيث معدل الفقر فيها املرتفع
ج��داً ،ونسبة بطالة السكان السود اكثر من  3م��رات نسبة
بطالة السكان البيض.
جند نفس النظام اإلمبريالي ،نفس التمييز العنصري،
نفس امل��أس��اة ،بنفس الكلمات األخيرة لكل «ال��س��ود» الذين
يلفضون أنفاسهم حتت وطاة األمن العنصري في أميركا.
جورج فلويد ،ليس أول القتلى في مينيابوليس االميركية.
فعدد جرائم النظام االمبريالي العنصري بلغت مع "فلويد"
وضد السود ال 50منذ عام .2000
وه��ذه ليست امل��رة األول��ى التي مي��ارس فيها عناصر من
الشرطة ف��ي املنطقة عملية قتل مثيرة للجدل .ف��ي عام
 ،2016قُ تل فيالندو كاستيل برصاص ضابط شرطة في
حي على بعد  15دقيقة فقط من مركز االحتجاج احلالي.
وفي عام  ،2017اتهم ضابط شرطة في مينيابوليس بقتل
جوستني داموند بإطالق النار عليها بعد أن اتصلت لإلبالغ
عن اعتداء جنسي .وفي عام  ،2015اندلعت االحتجاجات
بسبب مقتل جامار كالرك ،البالغ من العمر  24عاما ،والذي
كان يالحق من قبل ضباط شرطة في مينيابوليس .وبالنسبة
الغلبية احملللني ،كان موت فلويد استمرارا لتلك القصص.
جتري املظاهرات ف��ي معمعان وب���اء ت��اري��خ��ي عاملي،
أكد أزمة النظام االمبريالي اقتصاديا ودفع به إلى أوضاع
غ��ي��ر مستقرة ي���ؤدي ثمنها امل��ض��ط��ه��دون وم��ن��ه��م السود
بسبب بشرتهم .وعلى ال��رغ��م م��ن أن مينيابوليس تعد
مدينة مزدهرة حتتفي بالسياسات الليبرالية والسياسيني
الليبراليني إال أنها ظلت تكافح لسنوات ضد عدم املساواة
والتمييز االجتماعي واالقتصادي في ظاهرة أطلق عليها
«مفارقة مينيسوتا»(. )1
وم��ازال��ت املدينتان ال��ت��وأم ،وه��و اللقب ال���ذي ت��ع��رف به
مدينتا مينيابوليس وسانت ب��ول ،تتصفان بوجود أغلبية
ساحقة م��ن السكان البيض فيهما ،أم��ا السكان م��ن غير
البيض فيشكلون ربع عدد السكان ،وهؤالء أحياؤهم معزولة
للغاية .ويعيش امللونون ف��ي األط���راف الشمالية املهمشة
للمدينتني .وكانت املدينتان قد تشكلتا من خالل سياسات
اخلطوط احلمراء العنصرية التي يرجع تاريخها إلى أوائل
القرن العشرين ،عندما لم يسمح للعائالت السوداء بشراء
منازل في أحياء معينة .وفي ستينيات القرن املاضي قامت
الدولة ببناء طريق سريع رئيسي قطع ودمر مجتمعا أسود
مزدهرا عرف باسم روندو في سانت بول.
ووفقا لدراسة صدرت عام  ،2018فإن معدل ملكية السود
للمنازل في املدينتني التوأم هو من بني أدنى املعدالت في
البالد .وحتى قبل أن يتسبب الوباء في تسريح العمال بشكل
كبير ،كان  10في املئة من السكان السود عاطلني عن العمل
مقارنة بـ  4في املئة من البيض ،ويصنف هذا التفاوت كواحد
من أسوأ التفاوتات في الواليات املتحدة.
وفي عام  ،2016كان متوسط دخل األس��رة البيضاء في
املدينتني ال��ت��وأم ح��وال��ي  76أل��ف دوالر سنويا ،بينما كان
متوسط دخل األس��رة السوداء  32ألف دوالر فقط .ويقبع
 32في املئة من السكان السود في املدينتني التوأم حتت خط

الفقر مقارنة بـ  6.5في املئة فقط من البيض .وتلقي هذه
الفروق العرقية بظاللها على الطريقة التي يتم بها عمل
الشرطة في املجتمع .فبعد مقتل فيالندو كاستيل أظهرت
البيانات التي نشرت حول السيارات التي أوقفتها الشرطة
في املنطقة أن  44في املئة من السيارات التي أوقفت كانت
لسائقني من السود ،بالرغم من أن السكان السود ميثلون 7
في املئة فقط.
وفقً ا للبيانات اخلاصة بشرطة مينيابوليس فإنه في
عام  2018كان  55في املئة من السائقني الذين مت إيقاف
سياراتهم بسبب «مخالفات تتعلق مبعدات السيارة» من
السود .وفي وقت يضرب مرض كوفيد -19املنطقة ،فإنه من
املؤكد أن هذه التفاوتات ستزداد سوءا حيث يفقد اآلالف
وظائفهم ومنازلهم .هذه املعضلة العنصرية التاريخية التي
تواجه والية مينيسوتا ،وهي من أكثر الواليات التي تشهد
متييز ًا عنصريا متكررا قبل حادثة فلويد وقبل فيروس
ك���ورون���ا .وت��ش��ه��د ح��رك��ة اح��ت��ج��اج��ات اجتماعية وطبقية
متزايدة حيث معدل الفقر فيها مرتفع ًا جداً ،ونسبة بطالة
السكان السود تزيد  3مرات عن نسبة بطالة السكان البيض.
ويجب علينا التذكير ب��أن التمييز العنصري والطبقي
ال���رأس���م���ال���ي ،ه���و ق���اع���دة ال��ن��ظ��ام اإلم���ب���ري���ال���ي ،ل��ي��س في
مينيابوليس أو ال��والي��ات االميركية فقط ،إمن��ا في العالم
أج��م��ع .فمن أج��ل تكريس االس��ت��غ�لال وال��س��ي��ط��رة والقوة
والعظمة تقوم الرأسمالية على التمييز وتقسيم املجتمعات
على أس��اس العرق واللون والدين واجلندر واجلنسية وأي
شيء آخر ميكن لها أن يطمس الصراع الطبقي.
ترامب واألزمة االمبريالية  :تفكيك موضوعي
تقدمت إل��ى األم��ام ،كلما
إن اإلمبريالية عموماً ،كلّما
َّ
َّ
حد تعبير روزا
استعادت طابعها األكثر نازية وفاشية ،على ّ
لوكسومبورغ ،نظر ًا إلى احتدام أزمتها التكوينية البنيوية
وتفاقمها ومالءمة األشكال الفاشية والبونابرتية لها.
فإن
وبحسب قانون التركيب العضوي ل��رأس امل��ال (،)2
َّ
العلمي الهائل املرافق للرأسمالية يدفع املاليني خارج
التقدم
ّ
ّ

مثلما أنقذت
الرأسمالية العنيفة
نفسها في  2008وأغرقت
البشرية في المزيد من
الكوارث البيئية والمناخية
وعمقت عالميا من التفاوتات
بين األقليات الغنية واألغلبية
الفقيرة والضعيفة والمهمشة،
ها هي تحاول إنقاذ نفسها مرة
أخرى في  2020غير عابئة بمصائر
الناس وحقوقهم األساسية على
النحو الذي أضحى معه البحث عن
أنماط اقتصادية بديلة وبناء
الديموقراطية واالشتراكية
وفك االرتباط بين الرأسمالية
العنيفة وتحرر الشعوب
المضطهدة ضرورة
بقائنا كبشر.
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محمد بن الطاهر

اإلمبريالية إلى التخلّص من
سوق العمل ،كما يدفع القوى
ّ
أشكال متزايدة من البنى الصناعية وإحالتها إل��ى جنوب
املؤهلة
العالم وش��رق��ه ،مثل الصني وغيرها من احللقات
ّ
بنيوي ًا لذلك ،مقابل احتفاظ املراكز اإلمبريالية باألشكال
املتقدمة من صناعة التكنولوجيا ولعبة البورصة.
أن اتساع
ك��ذل��ك ق��ب��ل أن ت���درك ال���دوائ���ر اإلم��ب��ري��ال��ي��ة ّ َ
املسافة بني خطوط اإلنتاج واالقتصاد املعرفي وتكنولوجيا
ويعمقها.
املعلومات يزيد من أزمتها
ّ
وما التطورات التي عرفتها الدول كالصني إال دليل لعدم
ضبط االمبريالية حلساباتها االستراتيجية مما سيدفعها
إلى التلوبح باحلروب املمتدة جغرافيا وسياسيا.
َّ
ولعل التنكّ ر لتفاصيل واسعة من اتفاقية التجارة العاملية
ِّ
كمنظم للعوملة اإلمبريالية ،هو األكثر إثارة للنقاش ،الرتباطه
بخيارات غير مسبوقة في السياسة األميركية التي تنحدر
تدخالت ّ
فظة ووقحة في االقتصاد اإلمبريالي
بسرعة نحو
ّ
نفسه ،انطالق ًا من استعادة موهومة لبنية النموذج األصلي
أسستها
للدولة القومية البرجوازية وميكانيزماته ،كما ّ َ
اتفاقية «وستفاليا» ( ،)1948وانعكست في النماذج املتأخرة
للبرجوازيات التي نشأت في أعقابها ،مثل أملانيا وإيطاليا
والواليات املتحدة.
إن أميركا القادمة هي أميركا ترامب كممثّ ل للرأسمالية
ّ
املأزومة بني ثورة تقنية متسارعة وجمهور أشقر يغادر السوق
وال يبقى لديه ما يحافظ على امتيازاته ،إال التواطؤ مع
خارجية بقيادة إمبراطور أوحد
عسكرية
بالده في مغامرات
ّ
ّ
يشبه كثير ًا نابليون الثالث الذي انتهى مهزوماً.

ماذا بقي لترامب إلنقاذ نهاية رئاسته؟
الدعم ال���ذي ينتظره ت��رام��ب م��ن الشبكة الصهيونية
دعما كبيرا وال��ذي لم
األمريكية «ايباك» بعدما ق��دم لها
ً
يقدمه أي رئيس دميقراطي أو جمهوري سابق للواليات
املتحدة األمريكية.
في اولى األربع سنوات من احلكم ،أقبل على نقل سفارة
الواليات املتحدة األمريكية إلى القدس وقطع املساعدات
عن منظمة الالجئني الفلسطينيني االنروا وسلط إدارته
على من يهاجم نهج العدو الصهيوني جتاه الفلسطينني
ووصفهم مبعاداة السامية كما حدث مع السيناتور إلهان
ومؤخرا إعالن أحقية سيادة «إسرائيل» على اجلوالن
ُعمر،
ً
السورية.

خالصة القول
مثلما أن��ق��ذت الرأسمالية العنيفة نفسها ف��ي 2008
وأغرقت البشرية في املزيد من الكوارث البيئية واملناخية
وعمقت عامليا من التفاوتات بني األقليات الغنية واألغلبية
الفقيرة والضعيفة واملهمشة ،ها هي حتاول إنقاذ نفسها
مرة أخرى في  2020غير عابئة مبصائر الناس وحقوقهم
األساسية على النحو الذي أضحى معه البحث عن أمناط
اقتصادية بديلة وبناء الدميوقراطية واالشتراكية وفك
االرتباط بني الرأسمالية العنيفة وحترر الشعوب املضطهدة
ضرورة بقائنا كبشر.
( )1امل��ف��ارق��ة ب�ين احل��ل��م األم��ري��ك��ي للبعض م��ن جهة
والقمع واالضطهاد خصوصا جتاه السود من جهة أخرى
( )2ناقشه ماركس بالتفصيل في الفصل  25من املجلد
 1في كتابة «رأس املال» حتت عنوان «القانون العام للتراكم
الرأسمالي».

المرأة المناضلة
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واقع النساء العامالت في طنجة بني وباء االستغالل الطبقي ووباء كوفيد  19وسبل املواجهة
النساء هن الفئة األكثر تعرضا النعكاسات األزمات ،وهو
احلال في ظل األزمة الصحية السائدة اليوم والتي جعلت
النساء في مواجهة مباشرة مع بشاعة االستغالل الطبقي،
وعنف املجتمع الذكوري..
في املغرب ،كما في كل العالم ،توجد النساء في الصفوف
األمامية للفئات املهنية التي تواجه اجلائحة ،ويشتغلن
ف��ي ظ����روف تنتفي ف��ي��ه��ا ش����روط ال��وق��اي��ة م��ن العدوى،
ويتلقني النصيب األوف��ر من التبعات السلبية لإلجراءات
املتخذة ملواجهتها ،وللقوانني االستثنائية التي سنت للحد
من العدوى.

املقال أوض��اع النساء العامالت بجهة الشمال في ظل
جائحة كورونا ? سأركز على مدينة طنجة باعتبارها قطبا
صناعيا عماليا بامتياز يشغل يدا عاملة كبيرة متثاللنساء
العامالت نسبة مهمة داخلها.
تضم طنجة أرب��ع مناطق صناعية :اكزناية ،مغوغة
واملجد و“طنجة أوطوموتيف سيتي”.
وأكبر هذهاملناطق :املنطقة الصناعية احلرة
اكزناية ،التي تعد مركزا للشركات العاملية الكبرى
ف��ي مختلف امل��ج��االت الصناعية وف��ي قطاعات
رئيسية هي :السيارات ،الطيران ،النسيج ،الصناعات
الغذائية ،االلكترونيات ،واخلدماتوأغلبيتها تشغل
النساء.

فاطمة حار

مع حلول جائحة كورونا

استقرت إذن ك��ورون��ا بالبالد لتتصاعد بسرعة حيث
عرت األزمة الصحية التي خلقتها مدى هشاشة البنيات
التحتية واخلصاص املهول باملستشفيات العمومية من
ناحية التجهيزات الطبية أو على صعيد امل��وارد البشرية
كنتيجة ملا تعرض له قطاع الصحة العمومي من تخريب
سببه السياسات النيو ليبرالية املمنهجة باملغرب منذ
س��ن��وات تطبيقا ل�لاخ��ت��ي��ارات ال��رأس��م��ال��ي��ة واإلمبريالية
املفروضة عليه من طرف املؤسسات املالية كصندوق النقد
الدولي وغيره من الشركات املتعددة اجلنسية.

ف��ي ه��ذه الوضعية العامة،اصبحت جهة الشمال من
مناطق املغرب ،حسب الترتيب الرسمي،األكثر تضررا من
آثار الوباء .فما هي إذن انعكاسات مخلفات الوباء على اليد
العاملة بشكل عام وعلى النساء العامالت بصفة خاصة؟
الت���زال األن��ب��اء تتواتر ع��ن "اك��ت��ش��اف" ،ال��ب��ؤر الوبائية

وإض���اف���ة ل��ل��م��ن��اط��ق ال��ص��ن��اع��ي��ة ،ه��ن��اك مئات
احملالت على شكل “كراجات” في األحياء السكنية
يتم استعمالها (بشكل شبه سري) كمصانع
التي ُّ
نسيج ،ل��ذا ف��األرق��ام ال��رس��م��ي��ة ال تعكس العدد
احلقيقي للمعامل املنتشرة بطنجة.

كيف هو واقع عمل النساء في هذه الشركات؟

للحديث عن واقع النساء ال بد من استحضار الوضع
قبل اجلائحة وبالتحديد في قطاع النسيج وسأحاول أن
أخلّ صه فيما يلي:
 -استمرار ساعات العمل أحيان ًا إلى حدود متأخرة؛

 -هزالة األجور .

تنصل أرب���اب العمل م��ن أداء واج��ب��ات��ه��م للصندوقالوطني الضمان االجتماعي أو عدم التصريح بالعامالت
الشغلية
لديهم في غياب احلد األدنى من رقابة املصالح ّ
وأحيانا كثيرة بتواطؤهاومبباركة بعض اجلهات املسؤولة،
لتصبح العاملة هي الضحية (منوذج عامالت شركة النسيج
"املغرب الكبير" لصاحبها دحمان الدرهم الذي شرد أزيد
من  500عاملة ليجدن أنفسهن محرومات من أي مدخول
أو دعم من أي كان رغم احتجاجاتهن قبل اجلائحة وفي
عزها)؛
 -تشغيل أغلبية العامالت من دون عقود للعمل.

ال��ت��س��ري��ح اجل��م��اع��ي للعامالت حت��ت م��ب��ررات واهيةكإعالن أرب��اب امل��ق��اوالت عن اإلف�ل�اس .ففي الوقت الذي
يراكمون فيه أرباحهم على حساب عرق العامالت ،يدعون
"ديونهم" اجتاه الضمان االجتماعي تتصاعد ويتالعبون
بها إلخراجها في الوقت احملدد كورقة ضغط ليس فقط
اجت��اه العامالت ،بل أيضا لإلفالت من تطبيق القوانني
املعمول بها وعلى رأسها مدونة الشغل على عالتها؛

 شروط عمل قاسية حيث أغلبية املصانع تنتفي فيهامعايير الصحة والوقاية والسالمة،

 وسائل نقل العامالت  -إن توفرت –تكون في مجملهاغير آمنة وتزيد من معاناة العامالت حيث االكتظاظ:

التي تشهدها الوحدات االنتاجية الصناعية الرأسمالية
الكبيرة واألجنبية ذات كثافة اليد العاملة وسأقوم بجرد
بعض الشركات والوحدات الصناعية التي واصلت عملها
في اجلهة دون مراعاة صحة العامالت والعمال وحتولت
إلى بؤر وبائية ،وأخرى توقفت عن العمل فتضرر عمالها
وعامالتها من جراء التوقف:
 شركة "خيل كوميز" لتصبير السمك بالعرائش -مجموعة رونو بطنجة

 قطاع النسيج ال��ذي يعد من القطاعات الصناعيةاألكثر انتشارا باملدينة وأكبرها في تشغيل اليد العاملة
من النساء وكان الشرارة التي انطلقت منها البؤر الصناعية
والعائلية األولى
 القطاع الصناعي للكابالج ال��ذي تتحكم فيه كلياالشركات املتعددة اجلنسية (ف��ورد  -الن��دروف��ر  -بوجو -
رون��و )..والذي استغل االزمة لإلجهاز على حقوق العمال
والعامالت
 مراكز النداء طنجة :هذه املراكز التي تشغل عددا اليستهان به من الشباب ( ،القروض والتأمني وبيع اخلدمات)

 شركة أمانور التابعة ل "فيوليا" ،حيث دخل العامالتوالعمال في معركة بطولية وصلت شهرها من االضراب
واالعتصام املفتوح مبقرات العمل للدفاع عن حقوقهم
وجعل حد لضرب حرياتهم النقابية.

يتبني من خالل هذا التشخيص أن املتضرر األول هم
العمال/ات الذين ي��ؤدون ثمن اجلائحة كما يتبني تغول
الرأسمالية املتوحشة ببالدنا وعدم اكتراثها بأرواح الطبقة
العاملة.

املهام املطروحة :

إن وباء كورونا يضعنا نحن مناضالت ومناضلي النهج

الدميقراطي أمام حتديات كبيرة وبقدر ما يطول تفشي
الوفاء بقدر ما تكبر التحديات ،وأولها هو طرح وتقدمي
اق��ت��راح��ات ،تستجيب لطموحات شعبنا ،ح��ول التدابير
واإلج��راءات التي يجب على الدولة املغربية اتخاذها من
اجل التصدي للتبعات اخلطيرة لهذا الوباء.

فعلى املدى القريب نقترح:

 ضرورة املراقبة من طرف مفتشي الشغل لكل املعاملوالشركات التي تستغل هشاشة النساء وتهددهن بالطرد في
حالة رفضهن العمل في ظروف احلجر الصحي،

 ضمان احلماية القانونية والنقابية للمرأة العاملة؛وت��وف��ي��ر األم���ن مب��ق��رات ال��ع��م��ل ودور احل��ض��ان��ة ورعاية
األمومة؛

 اتخاذ اإلجراءات الصارمة ضد أرباب الشركات واملعاملاملستغلني لوضعية النساء الهشة والذين يخرقون شروط
احلماية التي تنص عليها املراسيم القانونية والتطبيقية
الصادرة بخصوص مواجهة الوباء وااللتزام بحالة
ال��ط��وارئ الصحية وق��ان��ون الشغل املغربي خاصة
الفصل  24منه ال��ذي ينص على أن��ه «يجب على
املشغل ،بصفة ع��ام��ة ،أن يتخذ جميع التدابير
الالزمة حلماية سالمة األج��راء وصحتهم« ،وكذا
املعايير الدولية ذات الصلة ،خاصة املنظمة العاملية
للصحة؛
 اتخاذ اإلجراءات املناسبة للحماية في أماكنال��ع��م��ل بصفة ع��ام��ة وحل��م��اي��ة ال��ع��ام�لات بصفة
خاصة ،في حالة ض��رورة استمرار أنشطة الشركة
أو املصنع ،على رأسها توفير وسائل النقل التي
تتوفر على الشروط الصحية للعامالت واحلد من
حركيتهن في طريقهن إلى العمل واالكتفاء بأقل
عدد ممكن من العامالت واعتماد التناوب مراعاة للسالمة
الصحية لهن وألسرهن.
 إغ�لاق جميع الـوحـدات الصناعية غير الضروريةلتوفير معيشة املواطنات واملواطنني باعتبارهاجتمعات
معرضة وسهلة لالنتشار السريع للفيروس.

وعلى املدى البعيد:

 يجب ان يكون هاجسنا هو توعية طالئع الطبقةالعاملة وتنظيمها،وان ال نكتفي بالنضال ضد االنعكاسات
االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة اخل��ط��ي��رة للرأسمالية على
حياتنا (شغل /تعليم/صحة) بل يجب ان ينصب نضالنا
على التصدي للمصدر احلقيقي للمعاناة (الرأسمالية).
 ربط املعارك التكتيكية باملعارك االستراتيجية التيهي القضاء على الرأسمالية وبناء االشتراكية.

 ومبا أن من أخطر املعارك التي تخوضها الرأسماليةضد الشعوب هي معركة األفكار التي ترتكز على السعي
إلى إقناع الشعوب أن ليس هناك بديل .،لذلك جاء اجلواب
السياسي للنهج الدميقراطي":ضرورة بناء حزب الطبقة
العاملة" والتشبث بالنضال مناجل بناء ادوات الدفاع
الذاتي للطبقة العاملة
 االهتمام بالعماللنقابيكمدرسة للصراع الطبقي ميكنأن يرتقي فيها النضال االقتصادي إلى الوعي السياسي
ال��ذي ينمو م��ن خ�لال النضال اليومي ،ويتوجه لتغيير
املجتمع الرأسمالي إلى اشتراكي يزول فيه االستغالل.
العمل داخ��ل ال اجلبهات االجتماعية خللق شروطإجناح التحاف املوضوعي للقوى التي في صاحلها القضاء
على النظام الرأسمالي.
طنجة يونيو 2020
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الشباب

املاركسية واملسألة الدينية
يجمع موقف املاركسية الكالسيكية النظري بشأن الدين
ثالثة أبعاد متكاملة:

إنطلقت رؤية ماركس للدين من الواقع املؤسس له ،ومن
جوهره الذي هو االنسان.

 أول أبعاد الثالثة :نقد الدين مبا هو عامل إستالب،حيت يعزو االنسان إلى ذات اإللهية مسؤولية مصير ال دور
لها فيه (إذ إن ((االنسان هو الذي يصنع الدين ،وليس الدين
هو الذي يصنع االنسان )).وفضال عن ذلك ،يلزم االنسان
نفسه بإحترام فرائض ومحرمات دينية غالبا ما تعوق
إزدهاره.كما يقبل باخلضوع لسلطات دينية تقوم شرعيتها
على التوهم بأن لها عالقة مميزة بالشأن االلهي أو على
تخصصها في دراسة التراث الديني

فقد إعتبر ماركس ان إنسان ليس جوهرا مجردا ماثال
ف��ي مكان خ��ارج العالم .ب��ل ه��و قائم ف��ي دول��ة واملجتمع.
وهذان.الدولةواملجتمع.هما

وثاني االبعاد ،نقد للعقائد االجتماعية والسياسية التي
حتتويها االديان ،وهي مخلفات إديولوجية حلقبات تاريخية
بائدة منذ ق��رون ع��دي��دة.إن الدين ((وع��ي زائ��ف للعالم ))
وي��زداد زيفه بقدر ما يتغير العالم.وبعد نشوء االدي��ان في
مجتمعا سبقت الرأسمالية ،على غراز االصالح
البروتستانتي في تاريخ املسيحية.لكنه حتديث
يبقى جزئيا ومحدودا بالضرورة ما دام الدين
يستند إلى (كتب مقدسة )ال يجوز احليد عن
نصها
ليكن ثمة بعد ثالث في املوقف املاركسي،ينضاف إل��ى البعيدين اآلنفني ،هو (التفهم)
(ب��امل��ع��ن��ى ال��ع��م��ي��ق ل��ل��ت��ف��ه��م ،أي ال���ق���درة على
الشعور باملثل) ملا قد يكون اإلميان الديني من
دور نفسي لدى معذبي االرض ومعذباتها (إن
تعاسة الدينية هي ،في شطر منها ،تعبير على
تعاسة الواقعية.الدين زفرة االنسان املسحوق،
روح ع��ال��م ال ق��ل��ب ل��ه ؛ك��م��ا أن���ه روح الظروف
االجتماعية التي ط��رد منها ال��روح.إن��ه أفيون
الشعب.
ال شك في أن ما اتفق على تسميته ((املاركسية )) أي
الفلسفة املادية اجلدلية ،قد أخدت منذ إطالقها حيزا كبيرا
من النقاش وال سيما بسبب إرتباطها باحلياة السياسية
للمجتمعات فتأسيس حزب شيوعي كان ظاهرة في التاريخ
البشري الن الفلسفة هنا تخطت إطارها النظري لترتبط
ب��ال��واق��ع ،م��ن موقع امل��ؤس��س وال��ف��اع��ل ،فأنتحت مدارس
وإجتاهات في فكّ ر الفلسفي وأحدث إنقالبات ثورية ،وكانت
خلفية حلركات حترر وطني في شتى أصقاع االرض.

اللذان ينتجان الدين.كما رصد ماركس دور الدين في
احل��ي��اة عبر الفكر ال��دي��ن��ي ،لكونه متشاركا ف��ي ذل��ك مع
االرادة اإللهية في خدمة مصالح طبقية سياسية.
ومن ناحية ثانية ،أشار ماركس الى دور الدين في أوقات
الشدة اخلاصة والعامة :في مواجهة شبح املوت الذي يطارد
وفي مواجهة املشاكل االقتصادية واالجتماعية
االنسانِ ،
التي تعصره واالضطهاد الذي يسحقه.هنا يلعب الذين دور
امللجأ املخفف لآلالم ،وبهذا املعنى شبهه ماركس ب(افيون)

ال����ذي ك���ان ل��ه ف��ي ال��ق��رن�ين ال��ت��ام��ن ع��ش��ر وال��ت��اس��ع عشر
استخدام مادي ،أشار له كانطفي كتابه نقد العقل احملض
ف��ي إطارنقاشه مل��وض��وع االل��م واحمل��ن��ة اللذين يواجههما
االنسان قبالة املوت.
ان دين عند ماركس هو شكل من أشكال االحتجاج على
عالم بال شفقة ؛
عالم رأسمالي بال روح.وفي كتابه مقدمة لنقدم فلسفة
احل��ق عند هيغل يتوضح املعنى ((ان الشدة الدينية هي
جزء منها ،التعبير على الشدة الواقعية.الدين هو حتسر

العدد364 :
من  16إلى  22يونيو 2020

رشيد بنزها
االنسان املضطهدة ،حرارة عالم عدمي الشفقة ,مثلما هو
روح األوض���اع االجتماعية التي ال مكان للروح فيها .إنه
آفيون الشعوب ،هذه العبارة تأتي ،إذا مبثابة إستخدام أدبي
حالة تسعى إل��ى ت��وازن مع البؤس واملعاناة،
شائع لوصف
ٍ
تعويضا من عالم فقد دفئه وحرارة روح فيه :عالم قاس ال
مكان فيه للرأفة.
يرى ماركس أن للدين مسارا طبيعيا تاريخيا يتحرك
ضمن واقع موضوعي مرتبط بجملة العناصر املكونة حلياة
االنسان.من هنا فإن نقد الدين يأتي ضمن سياق مفهوم
ماركس للنقد عامة ((إن هدف النقد هو نزع األغالل عن
األزهار الوهمية التي تخنقها ،وهذا حتى ال يحمل االنسان
أغالال بال وهم بل ليطرح االغالل ويقطف الزهرة النابضة
باحلياة.وفي هذا الصدد يرى أن نقد الدين ال يحتل االولية،
بل االولية هي االزالة االلم احلقيقي ،لنقد العالم الواقعي،
أو نقد وادي الدموع الذي يشكل الدين هالته.
لذا يتحول نقد السماء عند ماركس إلى نقد
االرض ،ونقد الدين إل��ى نقد القانون ،ونقد
الالهوت إلى نقد السياسة.وهو يعتقد أن إلغاء
ال��دي��ن ،مب��ا ه��و س��ع��ادة وهمية للشعب ،يعني
املطالبة بتخليه عن العالم يحتاج إلى أوهام
وبتالي يتصدر النضال الطبقي من أجل تغيير
عالقات االنتاج جملة النضاالت.
ويعتبر ماركس ،كما يقول أنغلز في كتابة
ضد دوهرينغ ،أن الكفاح املناهض للدين ليس
هدفا ثوريا بحد ذات��ه .وي��رى أن الدين قيمة
عملية ،بل قد يقود في بعض األح��ي��ان إلى
موقف ثوري ؛ ولكن الثورة حتت راية الدين «
ال حتول العالم بل تغیر مدلوله »  -وه��ذا ما
ينطبق على حركة اإلصالح الديني اللوثرية .ومن ناحية
ثانية يعتبر م��ارك��س أن ال��ع��ال��م ال��دي��ن��ي ه��و ح��اج عملية
للناس في مرحلة ما حتى يؤمنوا ألنفسهم السيادة على
حياتهم اخل��اص��ة ،وخلبط القوى اخلارجية عن سيطرة
اإلنسان كالشرور واخلطايا .وكما انتقد الكفاح ضد الدين،
فإنه انتقد أيضا الذين اعتقدوا أن الدين محض تضليل
ومجموعة من التخيالت والتداعيات.
أبريل 2020

شباب التعليم باملغرب يرفض محاولة مأسسة التعليم عن بعد
ويشجب جشع لوبيات قطاع التعليم اخلاص

ح��ذر املكتب الوطني الحت��اد شباب التعليم باملغرب من
مغبة استغالل الظرفية االستثنائية التي فرضت اعتماد
ما سمي بالتعليم عن بعد كمطية ملأسسته ،ملا تشكله هذه
األخيرة من استهداف ملبدأ تكافؤ الفرص بني بنات وأبناء
الشعب املغربي ،وتكريس املزيد من تسليع خدمات املدرسة
العمومية.

وج���اء ف��ي ب��ي��ان احت���اد ش��ب��اب التعليم ب��امل��غ��رب املنضوي
حتت لواء اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي،
عقب اجتماعه يوم األربعاء  10يونيو  2020مع وفد من
املكتب الوطني للجامعة ،ممثل في الكاتب الوطني عبد
ال��رزاق االدريسي وأم�ين امل��ال حيث مت ت��دارس العديد من
القضايا التي تهم ال��ش��ب��اب ،التنظيمية وغ��ي��ره��ا ،خاصة
في ه��ذه الظرفية االستثنائية التي تعرفها البالد بسبب
انتشار جائحة كورونا ،حيث مت الوقوف على مجموعة من
التطورات التي طبعت الوضع العام بسبب احلجر الصحي
وانعكاساته على احلياة املهنية واالجتماعية ،ومحاولة
استغالله من طرف احلكومة لتمرير سياساتها التراجعية
والتخريبية في قطاع التعليم وباقي القطاعات االجتماعية

كالصحة وال��ش��غ��ل… (إل��غ��اء التوظيف وتأجيل الترقيات،
تفعيل االقتطاعات االجبارية من الراتب…) ،مع استحضار
األداء التنظيمي لالحتاد وآف��اق العمل املنتظرة ،والتأكيد
على أهمية هذا التنظيم الشبابي داخل اجلامعة الوطنية
للتعليم.

بها البالد.

 مطالبته وزارة التربية الوطنية لتوفير احلماية الكافيةجلميع التالميذ والتلميذات ونساء ورج��ال التعليم أثناء
اج��ت��ي��از امتحانات البكالوريا ضمانا للسالمة الصحية
للجميع.

وأمام هذا الوضع ،وانسجاما ومبادئ احتاد شباب التعليم
باملغرب ،فإن املكتب الوطني لالحتاد يعلن للراي العام ما
يلي:

 جتديد رفضه لكل املخططات الطبقية التي تستهدفالطبقة العاملة والشغيلة التعليمية وعموم الكادحني؛ وفي
مقدمتها :قانون اإلطار ،التشغيل بالعقدة ،مشروع قانون
االضراب … ومطالبته بالتراجع عنها.

 رفضه كل ال��ق��رارات التراجعية التي اتخذتها احلكومةفي ظل هذه الظرفية (إلغاء التوظيف وتأجيل الترقيات،
التأخر في اإلعالن عن نتائج االمتحانات املهنية ومباراة
ولوج مسلك اإلدارة التربوية ،تفعيل االقتطاعات االجبارية
من الراتب…).

 دع��وت��ه ك��اف��ة ال��ق��وى الدميقراطية التقدمية وعموماملناضلني الشباب إلى رص الصفوف وتوحيد اجلهود من
أج��ل التصدي للسياسات الرجعية وم��واج��ه��ة ك��ل م��ا من
شأنه املساس مبا تبقى من حقوق ومكتسبات أبناء وبنات
الشعب املغربي ،والنضال من أجل مجتمع احلرية والكرامة
والعدالة االجتماعية.

– اع��ت��زازه مب��واق��ف اجل��ام��ع��ة الوطنية للتعليم التوجه
الدميقراطي في هذه الظرفية االستثنائية ،والتي تعكس
الهوية الكفاحية والتقدمية للجامعة.

 شجبه اب��ت��زاز أس��ر التالميذ م��ن ط��رف ل��وب��ي��ات قطاعالتعليم اخلاص دون مراعاة الظرفية االستثنائية التي متر

 مطالبته ب��إط�لاق س���راح ك��اف��ة املعتقلني السياسينيباملغرب.
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الثقافية

في ذكرى رحيل الشيخ إمام
الشيخ إم��ام واسمه احلقيقي إم��ام محمد
أح��م��د ع��ي��س��ى ( 2ي��ول��ي��و  7 - 1918يونيو
 ،)1995ولد في قرية أبو النمرس مبحافظة
اجليزة ألسرة فقيرة وكان أول من يعيش لها
من ال��ذك��ور حيث م��ات منهم قبله سبعة ثم
ت�لاه أخ وأخ��ت .أصيب في السنة األول��ى من
عمره بالرمد احلبيبي وفقد بصره بسبب
اجلهل واستعمال الوصفات البلدية في عالج
عينه ،فقضى إمام طفولته في حفظ القرآن
على يد الشيخ عبد القادر ندا رئيس اجلمعية
الشرعية بابى النمرس وكانت له ذاكرة قوية.
طفولته:
كان والده يحلم أن يكون ابنه شيخ ًا كبيراً،
لكنه ك���ان ق��اس��ي� ًا ف��ي معاملته ،أم���ا والدته
فكانت النبع الذي ارتوى منه إمام باحلنان في
طفولته وعوضه فقد بصره ،وكانت معايرة
األطفال البنها بالعمى تدفعها للبكا.
فصله من اجلمعية
الزم إم���ام ح��ب االس��ت��م��اع للشيخ محمد
رفعت ،وكان االستماع لإلذاعة من ممنوعات
اجلمعية لكونه ب��دع��ة ،م��ع أن��ه ك��ان يستمع
للقرآن ،إال أن اجلمعية قررت فصله باإلجماع.
عندما سمع أب��وه مبا حدث البنه من فصل
من اجلمعية بحث عنه فوجده يقضى نهاره
في احلسني وليله في األزهر حيث كان ينام،
فأهانه وضربه وحذره من العودة لقريته مرة
أخرى نظر ًا للجرمية التي اقترفها بتسببه في
فصله من اجلمعية ،وبعدها مباشرة توفيت
أم��ه التي كانت أع��ز ما لديه في الدنيا ،ولم
يتمكن من تشييعها ملثواها األخير ،وبالفعل
لم يعد لقريته إال حني مات أبوه.
بداية احتراف املوسيقى
وف���ى إح����دى زي���ارات���ه حل��ى ال��غ��وري��ة قابل
م��ج��م��وع��ة م���ن أه���ال���ي ق��ري��ت��ه ف���أق���ام معهم
وامتهن اإلنشاد وتالوة القرآن الكرمي ،وكسائر
أح��داث حياته التي شكلتها الصدفة التقى
الشيخ إم��ام بالشيخ دروي���ش احل��ري��ري أحد
ك��ب��ار ع��ل��م��اء امل��وس��ي��ق��ى ،وأع��ج��ب ب��ه الشيخ
احلريري مبجرد سماع صوته ،وتولى تعليمه
املوسيقى.
اص��ط��ح��ب ال��ش��ي��خ احل���ري���ري ت��ل��م��ي��ذه في
جلسات اإلنشاد والطرب ،فذاع صيته وتعرف
على كبار املطربني وامل��ق��رئ�ين ،أم��ث��ال زكريا
أحمد والشيخ محمود صبح ،وب���دأت حياة
الشيخ في التحسن.
وفى منتصف الثالثينيات كان الشيخ إمام
قد تعرف على الشيخ زكريا أحمد عن طريق
الشيخ درويش احلريري ،فلزمه واستعان به
الشيخ زك��ري��ا ف��ي حفظ األحل���ان اجلديدة
واكتشاف نقط الضعف بها ،حيث كان زكريا
أحمد ملوال ،ال يحب احلفظ فاستمر معه
إم��ام طويال ،وك��ان يحفظ أحلانه ألم كلثوم

ق��ب��ل أن ت��غ��ن��ي��ه��ا ،وك����ان إم���ام
يفاخر بهذا.

ك���ان ل��ه��ذه ال��واق��ع��ة أث���ر في
حتويل دف��ة حياة الشيخ إمام
م���رة أخ���رى ع��ن��دم��ا ق���رر تعلم
ال��ع��زف على ال��ع��ود ،وبالفعل تعلم على يد
كامل احلمصاني ،وبدأ الشيخ إمام يفكر في
التلحني حتى إن��ه أل��ف كلمات وحلنها وبدأ
يبتعد عن قراءة القرآن وحتول ملغن واستبدل
مالبسه األزهرية مبالبس مدنية.
اللقاء بني إمام وجنم
وفى عام  1962م ،التقى الشيخ إمام عيسى
بأحمد فؤاد جنم رفيق دربه ،ومت التعارف بني
جنم والشيخ إم��ام عن طريق زميل البن عم
جنم كان جار ًا للشيخ إمام ،فعرض على جنم
الذهاب للشيخ إمام والتعرف عليه ،وبالفعل
ذهب جنم للقاء الشيخ إمام وأعجب كالهما
باآلخر.
وعندما سأل جنم إمام ملاذا لم يلحن أجابه
الشيخ إمام أنه ال يجد كالما يشجعه ،وبدأت
الثنائية ب�ين الشيخ إم��ام وأح��م��د ف��ؤاد جنم
وتأسست شراكة دامت سنوات طويلة.
ذاع صيت الثنائي جنم وإمام والتف حولهما
املثقفون والصحفيون خاصة بعد أغنية" :أنا
أت��وب ع��ن حبك أن���ا؟" ،ث��م "عشق الصبايا"،
و"ساعة العصاري" ،واتسعت الشركة فضمت
عازف اإليقاع محمد على ،فكان ثالث ثالثة
كونوا فرقة للتأليف والتلحني والغناء ساهم
فيها ال��ع��دي��د ل��م تقتصر ع��ل��ى أش��ع��ار جنم
فغنت ملجموعة من شعراء عصرها أمثال:
ف��ؤاد ق��اع��ود, ،و سيد حجاب وجنيب سرور،
وتوفيق زياد ،وزين العابدين فؤاد ،وآدم فتحى،
وفرغلى العربي ،وغيرهم.
التحول النوعى في أعمال الشيخ إمام
كغيره م��ن امل��ص��ري�ين زل��زل��ت ه��زمي��ة حرب
ي��ون��ي��و  1967إم���ام وس����ادت نغمة السخرية
واالن��ه��زام��ي��ة بعض أغانيها م��ث��ل" :احلمد
لله خبطنا حتت بطاطنا  -يا محلى رجعة
ظباطنا من خط النار" ،و"يعيش أهل بلدى
وب��ي��ن��ه��م مفيش  -ت��ع��ارف يخلى التحالف
يعيش" ،و"وقعت م اجلوع ومن الراحة  -البقرة
السمرا النطاحة" ،وسرعان ما اختفت هذه
النغمة الساخرة االنهزامية وحلت مكانها
نغمة أخرى مليئة بالصحوة واالعتزاز مبصر

فمتى يأتي الفرج
حتى لو صرخ البعض
وما نفع الصراخ
فالقرار والسياسة ها هناك
والظلم والقهر هاهنا
نصنع الظلم بأيدينا
والناس من صنع الظاملني
من صنع الظالم غير الناس
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الثقافة و التغيير

في بعض السلطة الرمزية

نور الدين موعابيد

حتى إن أحلان زكريا أحمد
ألم كلثوم بدأت تتسرب للناس
ق���ب���ل أن ت��غ��ن��ي��ه��ا أم كلثوم،
م��ث��ل "أه����ل ال���ه���وى" و"أن����ا في
ان��ت��ظ��ارك" و"آه م��ن ل��ق��اك في
أول ي��وم" و"األول���ة في الغرام"،
فقرر الشيخ زكريا االستغناء
عن الشيخ إمام.

" صراخ  ...فصراخ "

ال نقوى على الصراخ
وإن صرخ البعض صراخا
أفسد العقل
هرج صاح
ٌ
ليزداد ا َمل َرج
فليس على املجنون حرج
ليعلوا صراخ الرعاع الهمج
وتسكت أصوات العقول

عائشة جرو

العدد364 :

الفرنسي ،Pierre Bourdieu
املاركسي،
السوسيلوجي،
قارب
ّ
ّ
ّ
منذ سنوات خلت ،مفهوم السلطة الرمزية في عالقته مبفهوم
�زي ،وه��و م��ا أث���ار ،وم��ا ي��زال يثير ،كثيرا من
ال��رأس��م��ال ال��رم� ّ
السوي وصل صداه إلى املترجمني غربا وعربا .ولعلّ من
اجلدال
ّ
مفاتيح السلطة الرمزية "االعتراف" ،في تصور .Bourdieu
همي هنا هو محاولة جتذير املفهوم السابق.

مثل "م��ص��ر ي��ا ام��ة ي��ا بهية  -ي��ا ام طرحة
وجالبية".
انتشرت قصائد جنم التي حلنها وغناها
الشيخ إم��ام كالنار في الهشيم داخ��ل وخارج
م��ص��ر ،فكثر عليها ال��ك�لام واخ��ت��ل��ف حولها
الناس بني مؤيدين ومعارضني ،في البداية
استوعبت ال��دول��ة الشيخ وف��رق��ت��ه وسمحت
بتنظيم حفل في نقابة الصحفيني وفتحت
لهم أبواب اإلذاعة والتليفزيون.
لكن سرعان ما انقلب احل��ال بعد هجوم
الشيخ إمام في أغانيه على األحكام التي برئت
املسئولون عن هزمية  ،1967فتم القبض عليه
هو وجنم ليحاكما بتهمة تعاطي احلشيش
سنة  1969ولكن القاضي أطلق سراحهما،
لكن األم��ن ظل يالحقهما ويسجل أغانيهم
حتى حكم عليهما بالسجن امل��ؤب��د ليكون
الشيخ أول سجني بسبب الغناء ف��ي تاريخ
الثقافة العربية.
قضى الشيخ إمام وجنم الفترة من هزمية
يوليو حتى نصر أكتوبر يتنقلوا من سجن
إلى آخر ومن معتقل إلى آخر وكان يغني وهو
ذاه��ب إل��ى املعتقالت اغنيته املشهورة شيد
قصورك وم��ن قضية إل��ى أخ��رى ،حتى أفرج
عنهم بعد اغتيال أنور السادات.
ف��ي منتصف الثمانينيات تلقى الشيخ
إمام دعوة من وزارة الثقافة الفرنسية إلحياء
بعض احلفالت في فرنسا ،فالقت حفالته
إق��ب��ا ً
ال جماهيري ًا كبيراً ]2[،وب���دأ في
السفر في جولة ب��ال��دول العربية واألوروبية
إلقامة حفالت غنائية الق��ت كلها جناحات
عظيمة.
 النهايةوفى منتصف التسعينات آثر الشيخ إمام
ال��ذي ج��اوز السبعني العزلة واالع��ت��ك��اف في
حجرته امل��ت��واض��ع��ة بحي ال��غ��وري��ة ول��م يعد
يظهر في الكثير من املناسبات كالسابق حتى
توفي في هدوء في  7يونيو  1995تارك ًا وراءه
أعما ً
ال فنية نادرة .وقد ظهر الشيخ امام في
وسائل االعالم وقد اجرى لقاءات متلفزه كان
أفضلها مع التلفزه .

ابحيحي عبد الواحد
غير تخاذل احلراس
غير من طأطأ هامته العليا
ذال
قد أحنى هذا الراس
وسنبقى على الذل
حتى نعلنها صرختا
بأني أنا احلر
هل لي أن أبقى حرا

ثنائي:
السلطة هي كل ما له ق��درة على التأثير ،والتأثير
ّ
ورمزي
مادي ،معروف مرتبط بالتشريع ،والقضاء ،والتنفيذ..
ّ
ّ
ذو وشائج متعددة األطياف ،متغايرة التمظهرات منها املخيال
واع ،ب��ع��ادات��ه ،طقوسه ،تقاليده
عي واع��ي��ا ك��ان أو
َ
ْ
غير ٍ
اجلم ّ
وأع��راف��ه .ومب��ا أن اللغة املعيارية ح��اض��رة فينا ،تخترقنا،
فإنها متارس سلطتها؛ إذ تصنف األخطاء وتبوبها (اجلمل
الالحنة) ،بالقياس إلى اجلمل املقبولة إلى حد أن Barthes
يقول" :سأسمي سلطةً ً كل ما  /من ينمي شعورا باخلطإ لدى
اآلخر.".

وتتحول السلطة ف��ي املجتمعات غير الدميقراطية إلى
يواجه مبا يسمى السلطة املضادة،
تسلط ال يبقي وال يذر ،مما
َ
املتمردة على االس��ت��ب��داد ،أص��ل كل فساد ،نحو ما ذك��ر عبد
الكواكبي .وإذا كان اإلعالم جهازا من أجهزة الدولة
الرحمان
ّ
دجن ،إال في استثناءات نادرة جدا حيث تقاوم
ي
فإنه
املستبدة،
ُ ّ
أقالم التطبيع والتضبيع ،والتبضيع..

األريحي ال يستسيغ أن
ومن طرائف السلطة الرمزية أن
ّ
قصر في ِقرى الضيف ،لذلك ُيكرم َمن قصد إليه
ُيسمع عنه أنه ّ
مبا لديه ،حتى وإن كان ذلك هو آخر ما ميلك .ومن الروايات
يؤمن ماء وجهه:
القصيرة أن
ّ
بدويا زاره صديق ،فلم يجد ما ّ
إطعام الصديق ..وليس في مستطاعه غير دجاجة حديثة
التفقيس ،تتبعها كتاكيتها ،فما العمل ،وقد ضاقت به احليل؟،
ساعتها لم تك مندوحة عن االستنجاد بذبح تلك الدجاجة،
وترك الكتاكيت تلقى مصيرها.
يتناصان
وم��اذا لو أنصتنا إلى الشاعر أبي متام في بيتني
ّ
تناصا داخليا:
ّ

 -1ال تنكري عطل الكرمي من الغنى **** فالسيل حرب
للمكان العالي

حيث وظف تشبيها ضمنيا موجزه أنه لعلو مكانته أنفق ما
يبق على شيء متاما كما ال يستطيع
أمامه ،وما خلفه ،فلم ِ
امل��ك��ان العالي أن مينع ت��دف��قَ امل��اء م��ن ع��ل ،فيحول م��ن ثمة
اخلواء السالب ،إلى امتالء موجب ..وال شك أن الشاعر أهلك
ماله مخافة أن يعاب عليه كونه جعل ي��ده(ي��دي��ه) مغلولة
(مغلولتني) .....وهذا أحد مصادر مباهاته وتفاخره .ويعتبر
عي،
قسريا يضطره إلى التزام معايير انتمائه
ْ
ذلك سلوكا ْ
اجلم ّ
وإال لفظته القبيلة..
 - 2عال فما يستقر املال في يده **** وكيف متسك ماء
قنة اجلبل ؟

وسمو وضعه ،بقنة اجلبل (جلامع
شبه الشاعر عل ّ َو كعبه،
ّ
االرتفاع) ،وال استقرارية ثروته بال إمساكية تلك القنة ،من
الضمني ،كذلك .وإن أضاف
اجلبل املا َء ،على سبيل التشبيه
ّ
الشعري
ه"
استفهاما إنكاريا حني صالح
املنطقي.
ني
اليق
"يقينُ
َ
ُ
ّ
َّ
وه��و استثناء في الذائقة الشعرية املتأسسة على االنزياح
هكذا ميكن أن
واخل��رق في اللغة ،و الصور الشعريتينْ ..
أقول باطمئنان :إن أبا متام جاور واعيا أو ال واعيا قوال ردده
نوع من امتالكه ،)).فالال
بعض الفالسفة ،هو((:هدم الشيء ٌ
غنى ه��و الغنى ،مبعنى أن الشاعر ب��ذر ماله ليمتلكه ،على
منهج ،أو((نفي الشيء إثبات ،)).وال يخلو
قاعدة أن الالمنهج
ٌ
الطائي ،وقصة
حامت
كقصة
أخرى،
أمثلة
العربي من
التراث
ّ
ّ
السموأل ..عقر األول لضيوفه فرسه ،التي كان شراؤها منه
موضو َع زيارتهم ،ويا للمفارقة! ،بينما التزم األخير ما تفرضه
عليه سلطة الوديعة (األم��ان��ة) ،فلم يسلّم مطالبيه دروعا
استأمنه عليها رجل حتى بعد أن ُهدد بذبح ابنه ،..لذلك سار
قولهم ((أوفى من السموأل) سير املثل..
تخترق كما فعلت جتربة
واض��ح أن السلطة الرمزية قد
َ
الشعراء الصعاليك..

أمشاج كالم ،لكنها أمشاج محمودة ،طاهرة وددت
تلكم كانت
َ
أكرم  Pierre Bourdieuدومنا احترام التاريخينْ  :تاريخ
بها لو ّ
ميالده ،وتاريخ رحيله ،تكرميا ينفتح قليال على الشعر،وعلى
املثل السائر ،وعلى القصة....

حوار
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يرس هيئة حترير جريدة الهنج الدميقرايط،ويه تفتح من جديد ملف تعىن به مبارشة الطبقة العاملة
أن تستظيف الرفيق الهشيبة عبداملجيد :مناضل ذو جتربة نضالية نقابية يف قطاع النسيج باملنطقة
الصناعية اليت هشدت معارك معالية قوية خاصة يف العرشية ما بني سنيت1995و2005اليت عرفت
أيضا تصاعدا يف تنظمي العامالت والعامل يف ماكتب نقابية عديدة بلغت اىل حدود تشكيل اطارا
تنظمييا موحدا يظم تلك املاكتب لتأطري معارك حجنت يف مجملها،وتعرثت يف جزء مهنا بفعل تدخل
السلطات املخزنية والبريوقراطية النقابية لفائدة الباطرونا.الرفيق عبداملجيد هو أيضا عضو اللجنة
الوطنية ويتحمل يف نفس الوقت مسؤولية منسق القطاع العاميل للهنج الدميقرايط.مناضل حيض
بثقة من عارشوه يف العمل النقايب،تعرفه لك احلراكت االحتجاجية مبختلف فائهتا.نشكر الرفيق عىل
تلبية دعوتنا ولقرائنا األعزاء ،نقدم هذه اآلراء اليت عرب عهنا رفيقنا حول دور الطبقة العاملة يف التغيري
اجلدري.
1

ماذا تعني لك الطبقة العاملة؟

الطبقة العاملة هي طبقة اجتماعية تعيش على
بيع قوة عملها للرأسمالي مقابل أجر زهيد ،وتنتج
فائض القيمة الذي يستولي عليه رب العمل ،كذلك ال
متلك وسائل اإلنتاج.
وتعتبر الطبقة العاملة هي احملرك األساسي ألي
اقتصاد م��ن اق��ت��ص��ادات البلدان الرأسمالية وتنتج
ال��ث��روة وه��ي طبقة مستغَلة م��ن ط��رف ال��رأس��م��ال.
من هنا فهي الطبقة االجتماعية األكثر ثورية في
املجتمع.

 2يف رأيكم هل الطبقة العاملة يف املغرب
تتطور نحو التوسع أم نحو التقلص وكيف ذلك؟
ن��ش��أت ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة م��ع م��ج��يء االستعمار
الفرنسي للمغرب.
بكل تأكيد الطبقة العاملة سائرة في التوسع وفي كل
املجاالت ،فإحصائيات املندوبية السامية للتخطيط
خ�لال  2018تعطينا ب��أن الطبقة العاملة تتطور
نحو توسع كبير حيث يشغل قطاع اخلدمات نسبة
 42،4%من السكان النشيطني ( ،)4.580.000يليه
القطاع الفالحي والغابات والصيد البحري بنسبة
 ،)3.780.000(35%قطاع الصناعة مبا فيها الصناعة
التقليدية بنسبة  )1.269.000(11،7%ثم قطاع البناء
واالشغال العمومية بنسبة ..)1،169000(10%فمن
الناحية الكمية،الطبقة العاملة تتوسع وتقتحم كل
القطاعات مبا ذلك مجاالت جديدة للعمل املنتج...

 3ما التحوالت النوعية التي تعرفها الطبقة
العاملة من حيث الخربات أو من حيث الوعي
بمهامها داخل املجتمع؟
الطبقة العاملة في الوقت احلالي أصبحت طبقة
متعلمة من خريجي املعاهد ومراكز التكوين املهني
كذلك من احلاصلني على شواهد عليا من اجلامعات
امل��غ��رب��ي��ة،ف��ع��ن��د ان��ح��ص��ارال��ت��وظ��ي��ف ف���ي قطاعات
الوظيفة العمومية،اضطر العديد م��ن ه���ؤالء الى
العمل في القطاع اخلاص،على الرغم من ما ميكن
أن يالحظ على هذا القطاع في املغرب،من عالقات
عشائرية وهيمنة واضحة من ط��رف خ��دام املخزن
أوالرأسمال العاملي ال��ذي وف��رت له الدولة كل شروط
االستغالل،بحماية من القوانني الرجعية احمللية.
مع غزو الرأسمال األجنبي للمغرب توسعت الطبقة
العاملة بشكل كبير وأصبحت ال��ش��رك��ات العمالقة

تشغل آالف ال��ع��ام�لات و ال��ع��م��ال ب��اخل��ص��وص في
مجاالت تركيب السيارات والكابالج والنسيج،كذلك
في املجال الفالحي املوجه للتصدير وقطاع الصيد
البحري...
كما بدأنا نالحظ في السنوات األخيرة طبقة عاملة
جديدة ومتعلمة وباخلصوص في قطاع اخلدمات،
كمراكز النداء التي تشغل آالف العمال في ظروف
عمل هشة وصعبة وغير مستقرة.
فالطبقة العاملة واعية مبهامها داخ��ل املجتمع
وتريد أن تغير شروط استغاللها ،لكن هشاشة العمل
والتشتت النقابي وضعف العمل النقابي الناجت عن
ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة النقابية وال���ع���زوف ع��ل��ى ك��ل م��ا هو
تنظيمي ،كل هذه العوامل مرحليا تتراجع لنكون في
انتظار قوى جذرية تواقة للتغيير اجلذري ،ومنتحرة
طبقيا ،ت��ش��د ب��ي��د الطبقة ال��ع��ام��ل��ة ،وباخلصوص
في هذه املرحلة الصعبة من تاريخ الطبقة العاملة
وما بعد جائحة كورونا .فهي بحاجة إلى من يقف
بجانبها ،وه���ذه مهمة تاريخية تقع على عاتقنا
كمناضلني ف��ي النهج ال��دمي��ق��راط��ي ،ت��واق�ين لبناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني .هذا احلزب
الذي هو في نفس الوقت املعبر السياسي عن الطبقة
العاملة وعموم الكادحني.

التغيير
الجذري ال يمكن
أن يتم إال ببناء الحزب
البروليتاري المنشود،
ذو المرجعية الماركسية
اللينينية ،تلعب فيه الطبقة
العاملة الدور الريادي
والقيادي في قيادة الثورة
التي ستطيح بالنظام
الرأسمالي.

 4ما هو الدور املفروض أن تقوم به العامالت
والعمال كطبقة للتقدم نحو إنجاز مهام التغيري
الجذري؟
الطبقة العاملة ه��ي الطبقة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي من
مصلحتها التغيير ال���ذي ي��زي��ل عنها االستغالل
الرأسمالي والقضاء عليه،وهي املتضررة األساسية من
جشع الرأسمال،وهي الوحيدة ان تنظمت في حزبها

الطبقي،التي بإمكانها اإلطاحة بهذا النظام.
ال ميكن اإلطاحة بالنظام الرأسمالي والقضاء عليه
إال بتظافر جهود كل املاركسيني والتحامهم بالطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،لكي ميكنوها من أدواتها في
الصراع من حيث العمل النقابي العمالي واحلزب وفق
املنهج املاركسي ،الذي سوف ينير لها الطريق إلكمال
مهامها في التغيير اجلذري ،رغم الصعاب والعقبات،
خصوصا في ظل تراجع العمل النقابي وسط الطبقة
ال��ع��ام��ل��ة ،وال��ن��ق��اب��ة ه��ي امل��دخ��ل األس��اس��ي للتجذر
وسط العمال ،وتعتبر كذلك هي املدرسة األولى التي
يتعلم فيها العامل املبادئ األولية للنضال وحتقيق
املكتسبات لصالح الطبقة العاملة.
وه��ذا ال مينعنا من إجن��از مهمتنا األساسية في
بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني .والتغيير
اجلذري ال ميكن أن يتم إال ببناء احلزب البروليتاري
املنشود ،ذو املرجعية املاركسية اللينينية ،تلعب فيه
الطبقة العاملة ال��دور ال��ري��ادي والقيادي في قيادة
الثورة التي ستطيح بالنظام الرأسمالي.

 5ما هي الدروس التي يمكن استخالصها
من إسهامات الطبقة العاملة يف الحراكات الشعبية
باملغرب والسريورات الثورية عموما؟
وهل ميكن حتقيق التغيير اجلذري في غياب حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني؟
ال����دروس ال��ت��ي ميكن استخالصها م��ن إسهامات
الطبقة العاملة في احلراكات الشعبية كانت إسهامات
جد مهمة .فالطبقة العاملة هي التي ق��ادت الكفاح
املسلح في وجه املستعمر الفرنسي وقادت التظاهرات
الشعبية ف��ي امل��دن العمالية لنيل االس��ت��ق�لال .لكن
لألمانة ه��ذه احل��رك��ات النضالية التي قادتها كانت
حتت راية قيادة وطنية بورجوازية ،بعيدة كل البعد
عن مرجعية الطبقة العاملة وحزبها املستقل ،وهذا
اخلطأ يتحمل مسؤوليته التاريخية احلزب الشيوعي
املغربي الذي كانت مواقفه متذبذبة من عدة قضايا،
وفي مقدمتها النضال من أجل استقالل املغرب.
رغم املعارك النضالية التي قامت بها الطبقة العاملة
عبر التاريخ منذ االستقالل الشكلي إلى اآلن تبقى
معارك ذات بعد خبزي ب��دون أه��داف استراتيجية
التي تخدم التغيير اجلذري.
وب���دون ح��زب الطبقة العاملة وع��م��وم الكادحني
ال تستطيع ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة حت��ري��ر نفسها من
االس���ت���غ�ل�ال ال��رأس��م��ال��ي وت��ب��ق��ى ره��ي��ن��ة األح����زاب
البورجوازية اإلصالحية والبيروقراطية النقابية.

األخيرة

النهج الدميقراطي  -فرع بوردو  /بفرنسا
يدعم احلملة العاملية ملناهضة االمبريالية
تعيش الرأسمالية ه��ذه األي��ام إح��د أعمق وأس��وء أزماتها
ال���دوري���ة ال��ب��ن��ي��وي��ة امل�ل�ازم���ة لطبيعتها الطبقية الهمجية
والعنصرية،في غياب كلي حللفائها الطبقيني ورجال مطافئها
م��ن أح���زاب اإلشتراكية الدميقراطية ،ال��ت��ي إع��ت��ادت خالل
األزمات السابقة التدخل عبر إنتخابات يتحكم فيها اإلعالم
الفاسد ويوجهها مبا فيه خدمة مصالح الرأسمالية ،من أجل
إط��ف��اء لهيب اإلح��ت��ج��اج��ات وإم��ت��ص��اص غضب اجلماهير
وضحايا اإلس��ت��ب��داد ،وإع��ط��اء بذلك فرصة للرسمالية من
أج��ل إستجماع أنفاسها وال��ع��ودة م��ن جديد بأكثر شراسة
في اإلستغالل ونهب ث��روات الشعوب،لكن هذه املرة األحزاب
اإلشتراكية الدميقراطية قذ
ذخ��ل��ت إل��ى مزبلة ال��ت��اري��خ وأصبحت ال متثل إال نفسها
فوجدت الرأسمالية نفسها وجه لوجه أمام اجلماهير الغاضبة
وكل ضحايا اإلستغالل وهذا ما بدا واضحا في العديد من
البلدان ال احلصر املغرب 20فبراير حراك الريف وج��رادة …
ثم فرنسا السترات الصفراء…والواليات االمريكية حيث وجد
الشعب نفسه وح��ي��دا ف��ي مواجهة أك��ب��ر أل��ة قمعية طبقية

عنصرية فتاكة في تاريخ البشرية.
وإن تعامل ك��ل األن��ظ��م��ة ال��رأس��م��ال��ي��ة م��ع جائحة كورونا
بسياسة احلجر الصحي ،ما هو إال ذليل على الفشل الدريع
في القطاعات األكثر حيوية وأهمية بالنسبة للعيش الكرمي
للمواطنيني كقطاعات الصحة والتعليم إل��ى أخ��ره التي مت
تفويتها للقطاع اخل��اص وهو ما نتج عنهه إحتجاجات في
عدة عواصم أروبية على سبيل املثال ال احلصر باريس ومدريد
وب��رل�ين رف��ع��ت ش��ع��ارات ض��د ت���ردي اخل��دم��ات اإلجتماعية
والصحية وإيضا ضد العنصرية وتصاعد الفاشية واملطالبة
بتسوية أوضاع املهاجرين.
إن كل هذا التعفن والتحلل ال��ذي تعرفه الرأسمالية اليوم
شخصته املاركسية ،الشيء يثبت مما ال شك فيه أن البديل
احلقيقي لتخليص البشرية من كل هذا اإلستغالل واإلستبداد
هو املاركسية الفكر القادر على حترير اإلنسان ومتكينه من
السلطة والثروة واحلرية.
وكوننا ف��ي النهج ال��دمي��ق��راط��ي احل���زب امل��ارك��س��ي ونعتبر

نفسنا إمتداد فكريا وإيديولوجيا ملنظمة إلى األمام املاركسية
اللنينية نعلن ما يلي:
* ندعوا كافة األح��زاب املاركسية في العالم إلى العمل من
أجل تكون هذه األزم��ة الرأسمالية العميقة فرصة لإللتحام
أكثرباجلماهير الكادحة والدفاع عنها وتوجيهها وفق البوصلة
املاركسية ن��ح��وى اخل�ل�اص وف��ي إط���ار العمل األمم���ي نزكي
وندعم احلملة العاملية ملناهضة اإلمبريالية التي نظمتها
القمة العاملية للشعوب إلى جانب العديد من الشبكات العاملية
التي إنخرط فيها حزبنا بكل تفاني ومسؤولية ،كما نهنئ كافة
األح��زاب املساهمة فيها على النجاحات التي حتققت حلد
الساعة كاألسبوع العاملي ضد اإلمبريالية وأيضا حملة من
يدفع كلفة كورونا؟
* وبخصوص اجلرمية العنصرية الطبقية التي راح ضحيتها
املواطن األمريكي والتي هي شبيهة بجرمية مقتل السماك
محسن فكري نقول أن مثل هذه اجلرائم هي نتيجة طبيعية
للعقيذة العنصرية الطبقية ألجهزة اجليش والشرطة في
األنظمة الرأسمالية الطبقية والفاشية.

* كما ندين التكالب على الشعب الليبي الشقيقي ونرفض
أي تدخل أجنبي كيفما كان.
* كما نطالب كافة القوى الفلسطينية إلى التشبت بوحدة
الصف الوطني و تقوية املقاومة ضد العدو الصهيوني
وعلى الصعيد الوطني ندين الطريقة اإلستبدادية الالوطنية
التي تعامل بها املخزن من أجل تطبيق احلجرالصحي ،كما
ن��دي��ن اإلع��ت��ق��االت واحمل��اك��م��ات ال��ص��وري��ة ال��ت��ي يتعرض لها
الصحفيني والتضييق على حرية التعبير كما نطالب بإطالق
سراح كافة املعتقليني السياسيني على رأسهم معتقلي حراك
الريف
وفي اخلتام نشيد بالنجاح الكبير الدي حققته جل النذوات
التي نظمها النهج أو ساهم فيها مناضلوه.
النهج الدميقراطي فرع بوردو
تولوز في 09/06/20

16

العدد364 :
من  16إلى  22يونيو 2020

من وحي األحداث

أين املخرج من احلجر الصحي؟
التيتي الحبيب
منذ ال��ب��داي��ة وال��دول��ة تخطط للخروج من
احلجر الصحي .واستعملت فيه خطتني
األولى تطبيق حالة الطوارئ وإلزام فئات من
املواطنني باحلجر الصحي حتى ال تتعرض
البنية الصحية للقطاع العام املهترئة اصال
ال��ى االنهيار النهائي واخلطة الثانية طبقت
فيها مناعة القطيع على الطبقة العاملة أي
تعريضها خل��ط��ر االص���اب���ة واالع��ت��م��اد على
اجليش االحتياطي لليد العاملة في تعويض
اخلسائر البشرية .هذه اخلطة الشريرة ليست
وليدة اللحظة او هي طبقت هنا باملغرب بل
هي خطة قدمية وطبقت في فترة اجلائحة في
بلدان اخرى انها نظرية االنتقاء االجتماعي
او املالتوسية.
لم تستطع الدولة توفير الشروط الصحية
الضرورية للسيطرة على كوفيد  19فلجأت الى
القانون القمعي وسنت قانون الطوارئ الصحية
ال����ذي مب��وج��ب��ه مت س��ج��ن غ��ال��ب��ي��ة املواطنني
واملواطنات في اماكن سكناهم حتى تتجنب
الضغط على البنية التحتية للقطاع الصحي.
لكنها من جهة ثانية سمحت باستمرار بعض
االنشطة م��ع امل��راق��ب��ة القريبة ومت ذل��ك من
منطلق ان ه��ذه الفئة التي ستتعرض للوباء
ق��د تتمكن م��ن اكتساب مناعة طبيعية كما
تقول بذلك نظرية مناعة القطيع والتي سادت
في بريطانيا والبرازيل والسويد وغيرها من
البلدان.
وتطبيق مناعة القطيع هي ما نراه اليوم في
تقسيم املغرب الى منطقتني املنطقة  1والتي
يسمح بتخفيف االحترازات وهي في احلقيقة
اتاحة الفرصة للمواطنني بتطوير مناعتهم
الذاتية واالعتماد على مؤهالتهم الشخصية
وه��ذه املنطقة تشكل  40%من ساكنة املغرب
وستكون هذه التجربة محط متابعة لتعميمها
من بعد على ما سمي باملنطقة .2
ليس بيد الدولة إال تطبيق مناعة القطيع
لكن بشكل مقنع وبدون االعالن عن حقيقتها.
ان الوضع يتطلب من الدولة ان تشرع في اعادة
تأهيل قطاع الصحة وجتهيزه باملعدات والبنيات
الضرورية لوقف الوباء وتشجيع البحث العلمي
م��ن اج��ل املشاركة ف��ي ان��ت��اج اللقاح واألدوية
الضرورية ومعدات العناية الطبية واإلنعاش
وتأميم القطاع اخلاص للصحة وتوقيف هذا
ال��ت��وج��ه الليبرالي امل��ت��وح��ش ال���ذي جعل من
الصحة سلعة يغتني منها ل��ص��وص القطاع
اخل��اص .فبدون تعميم الفحوص على عامة
ال��س��اك��ن��ة ف��ل��ن ي��ت��م��ك��ن امل���غ���رب م���ن مواجهة
اجل��ائ��ح��ة وس��ت��ن��ه��ج ال���دول���ة ط��ري��ق��ة مناعة
القطيع بدون ان تعلنها ولتتهرب من املسؤولية
السياسية على خراب قطاع الصحة العمومية
منذ عقود.

