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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 
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رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

البديل عن بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة
                   لتحقيق التغيير الثوري
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فصيل طلبة اليسار التقدمي 

يدين العنف مهما كانت 

أسبابه مصوغاته

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

السياسة التعليمية باملغرب

وتهجير األدمغة وجهان 
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أمريكا تفشل في عقر دارها
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 عبد هللا الحريف ضيف العدد : 

وتعمل  الطبقية  خلفيتها  إخفاء  البرجوازية  ــزاب  األح حتــاول 
والفئات  الطبقات  كل  مصالح  عن  الدفاع  يدعى  خطاب  ترويج  على 
االجتماعية؛ غير أن احلقيقة عكس ذلك متاما، فهي ال يهمها سوى 
حماية مصالح البرجوازية وخدمة رأسمالية املركز وإدامة االستغالل؛ 
وأمام هذا الوضع يطرح السؤال حول احلزب الذي حتتاجه الطبقة 

العاملة وحول الدور الذي سينهض به.

التي  األسباب  توضيح  من  بد  ال  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  وقبل 
جتعل الطبقة العاملة هي الطبقة القادرة على إجناز التغيير الثوري 

للمجتمع. 

ملوقعها  واعتبارا  اإلنــتــاج،  وسائل  متلك  ال  العاملة  الطبقة  إن 
املؤهلة  الوحيدة  الطبقة  الرأسمالية،فإنها  اإلنــتــاج  عالقات  يف 
االستغالل؛  من  خال  مجتمع  وبناء  الطبقي  املجتمع  على  للقضاء 
وباستحضار كون برجوازيات احمليط عاجزة عن إجناز مهمتي التحرر 
هي  العاملة  الطبقة  ذلكبأن  من  نستخلص  أن  ميكننا  والدميقراطية 
الطبقة الوحيدة التي بإمكانها إجناح مهام التحرر والدميقراطية يف 

أفق بناء االشتراكية . 

ميكن تلخيص عالقة الطبقة العاملة بوعيها يف العناصر التالية :

- ال تولد الطبقة العاملة وهي واعية بذاتها ومصاحلها وأعدائها؛

-  إن نضال الطبقة العاملة العفوي ال ميكنه أن ينتج وعيا اشتراكيا، 
ويبقي يف حدود مظهر جنيني للوعي؛

الوقت  من  الكثير  لها  تتيح  ال  العاملة  الطبقة  عمل  ظــروف    -
لالهتمام بالقضايا النظرية.

إن  التاريخيبل  بدورها  وعيها  تنتج  أن  العاملة  للطبقة  ميكن  ال   -
هذا الوعي يأتيها من خارجها.

نظرية  عليها  تنبني  العاملة  الطبقة  أيديولوجية  لكون  ونظرا 
إنتاجها يبقى  واجتماعية شاملةفإن  واقتصادية  وتاريخية  فلسفية 
من مهام املثقفني الثوريني؛ غير أن ذلك ال يعني عدم مشاركة العامالت 
بعد  خاصة  النظرية،  إلغناء  ضرورية  عملية  إنها  بل  فيها،  والعمال 
تعمق  وكلما  العملية.  بالتجربة  وصقلها  الضرورية  املعرفة  اكتساب 
تكوين العمال ورفع مستوى وعيهم كلما تقوت مساهمتهم يف تطوير 

النظرية وترسخ ارتباط العمال بأيديولوجيتهم. 

يف  يسقط  العاملة  الطبقة  أيديولوجية  عــن  ابتعاد  كــل  إن 
السائدة  الطبقة  ثقافة  وهي  املجتمع  يف  السائدة  الثقافة  أحضان 
أهمية  على  التأكيد  من  بد  ال  سبق  ما  على  وبناء  البورجوازية؛  أي 
بدون  ثورية  حركة  "ال  شعار  يف  األهمية  هذه  وخلصت  النظرية؛ 
دراسة  يتطلب  الثوري  التغيير  جناح  أن  املعلوم  ومن  ثورية"؛  نظرية 
لفهم  خاّلقا  تطبيقا  وتطبيقها  وجتديدها  وتطويرها  النظرية 
واجلمود  والتحريفية  االنتقائية  ضد  النضال  يتطلب  كما  الواقع، 
والــثــوري.إن  النقدي  جلوهرها  الدائم  االستحضار  مع  العقائدي 
خالص الطبقة العاملة يبدأ بالتشبث بالنظرية التي كشفت قوانني 

الصراع الطبقي، وشروط بناء االشتراكية.

الثوري  التغيير  يف  االنخراط  أن  يتضح  أعــاله  ورد  مما  انطالقا 
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يف  االنخراط  يفرض 
والكادحني لقيادة نضال الطبقة العاملة نحو التحرر والدميقراطية 
باالستغالل  قبول  ســوى  يكون  لــن  ذلــك  غير  ألن  واالشــتــراكــيــة، 
وتعددت  النوايا  حسنت  مهما  والفساد  وباالستبداد  الرأسمالي 

اخلطابات وكثرت الشعارات.

خوض  ويف  أيديولوجيتها  متلك  يف  العاملة  الطبقة  جنــاح  إن 
التحرر  مهام  وإجناز  السائدة  الطبقية  الكتلة  ضد  الطبقي  الصراع 
وعلى  نضالها  أدوات  بناء  عليها  يفرض  واالشتراكية  والدميقراطية 
للطبقة  املستقل  احلزب  إن  العاملة.  للطبقة  املستقل  احلزب  رأسها 
فقط  والعمال  العامالت  من  االجتماعية  قاعدته  تتكون  ال  العاملة 
الثوريون  واملثقفون  والكادحني  الكادحات  عموم  فيه  ينخرط  بل 
نظرا الرتباط مصاحلهم. وبتأسيس احلزب املستقل للطبقة العاملة 
تتحول الطبقة العاملة من طبقة يف ذاتها إلى طبقة لذاتها؛ وعوض 
الكتلة  مصالح  خلدمة  البرجوازية  ــزاب  األح طــرف  من  توظف  أن 
الطبقية السائدة تنتقل إلى خدمة مصاحلها من خالل النضال وفقا 

لالستراتيجية والتكتيك والبرنامج الذي يضعه حزبها املستقل.

نضال  تنظيم  يف  يتمثل  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  دور  إن 
النضال  هذا  وقيادة  والكادحني  الكادحات  وعموم  والعمال  العامالت 
مهام  والقضاء على االستغالل وإجناز  السائدة  الطبقية  الكتلة  لهزم 

التحرر والدميقراطية واالشتراكية.
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هناك تطور ايجابي للطبقة العاملة من 
حيث حجمها وتشبيبها وتأنيثها وتعليمها 

وهذا ما يوفر شروطا هامة لنشر الفكر 
الماركسي 

املساواة بني النساء قبل 

املساواة مع الرجل

)مساواة من نوع اخر(

من دروس التاريخ:

 ال تغيري ثوري دون حزب ثوري

تصدر كل خميس
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باستمرار  يتسم  عــام  وطني  سياق  يف 
القطاعات  كل  على  القائم  النظام  هجوم 
التعليم،  قــطــاع  رأســهــا  وعــلــى  احلــيــويــة 
إلى  جــره  جــاهــدًا  املخزن  يحاول  ــذي  وال
العلمي  مضمونه  من  وإفراغه  اخلوصصة 
قيمتها  من  اجلامعية  الشواهد  وإفـــراغ 
البنود  مــن  مجموعة  فــرض  عبر  ــك  وذل
للتعليم  ــرة  ــؤط امل الطبقية  والــقــوانــني 
القرار  آخرها  كان  العمومية  والوظيفة 

التعليم. ملباراة  املنظم 
طالبية  مقاومة  عرف  الهجوم  هذا  إن 
حيث  املوسم،  هذا  بداية  النظير  منقطعة 
أغلب  يف  الــطــالبــيــة  اجلــمــاهــيــر  خــاضــت 
بطولية  نضالية  معارك  اجلامعية  املواقع 
الطالبية  احلــركــة  ملكتسبات  حتصينا 
)تط اجلامعية  شواهدها  لقيمة  وصيانة 
وان،الــربــاط،الــقــنــيــطــرة،مــكــنــاس(... ، 
عشرة  بدعوة  املعارك  هاته  تتويج  ومت 
مت  طالبي  وطني  إلضراب  جامعية  مواقع 
وهذا  كبيرًا  جناحًا  وعرف  موحد  بشكل 
الطالبية  للجماهير  ــاس  ــاألس ب ــع  راجـ
القرارات-  لهذه  رفضها  عن  عبرت  -التي 
برز  الذي  الدميقراطي  الطالبي  وللتوجه 

املهمة. احملطة  تلك  يف  بقوة 
الــتــي  الــلــحــظــة  ويف  الــســيــاق  ــذا  هـ يف 
ــادة  ج ــوات  ــط خ يف  التفكير  يــجــب  كــان 
وعــمــلــيــة لــتــوحــيــد وتــنــظــيــم نــضــاالت 
مــعــركــة  إطــــار  يف  ــة  ــي ــالب ــط ال ــة  ــركـ احلـ
العنف  ظاهرة  بعودة  تفاجئنا  وطنية، 
اجلامعية،  املواقع  من  للعديد  اجلامعي 
تطوان  موقعي  يف  حــدث  ما  آخرها  كــان 
أحد  كان  والذي  االسبوع  هذا  والقنيطرة 
العنصر  هو  البيروقراطي  التوجه  أطراف 

احلدثني. يف  املشترك 
العنف  أن  فكرة  تأكد  األحداث  هذه  إن 
مناضلني  بني  عفويًا  حدثًا  ليس  اجلامعي 
أحيانا  يتحول  الــذي  االختالف  إطــار  يف 
النظام  به  قام  اختراق  هو  وإمنا  خلالف، 
مباشر  بشكل  الطالبية  احلــركــة  ــل  داخ
كان  كلما  يحركه  وأصبح  مباشر،  وغير 
الطالبية  احلركة  يف  نوعي  تطور  هناك 
ــق لــعــرقــلــة هــذا  ــري ــط ممــا يــســهــل لــه ال
مجددًا  قبضته  إحكام  وبالتالي  التطور 

لدوريتها  وإعادتها  الطالبية  احلركة  على 
النظام  ترعب  ال  التي  السنوية  العادية 

التعليم. قطاع  يف  مصاحله  تهدد  وال 
التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل  يف  اننا 
يف  الــســيــاســيــة  مسؤوليتنا  مــوقــع  ومـــن 

يلي: ما  نعلن  الطالبية  احلركة 
ب: تشبثتنا   -

املــغــرب  لــطــلــبــة  ــي  ــن ــوط ال - االحتــــاد 
األربعة. ومببادئه 

أشكال  لكل  الرافض  الثابت  موقفنا   -
اجلامعي. العنف 

: مع  تضامننا   -

الــعــنــف اجلــامــعــي  ــالب ضــحــايــا  ــط ال  -
الرجعي. 

كافة  يف  الطالبية  اجلماهير  نضاالت   -
اجلامعية. املواقع 

- ادانتنا ل :

- العنف مهما كانت أسبابه ومصوغاته.
أقامته  الــذي  ــي  ــادمي األك التطبيع   -
الكيان  مع  العالي  التعليم  و  االبتكار  وزارة 

الصهيوني.
- دعوتنا ل :

كافة  يف  أوطــم  مناضالت  و  مناضلي    -
احليطة  ــن  م ملــزيــد  اجلــامــعــيــة  املـــواقـــع 
العنف  إلـــى  االجنــــرار  عـــدم  و  ــذر  ــ واحل
مصلحة  يخدم  رجعيًا  عنفًا  باعتباره 

فقط. القائم  النظام 
حملــاصــرة  وحـــدويـــة  مـــبـــادرة  ــرح  طـ   -
مرتكبيه  وعزل  واعالميًا  سياسيًا  العنف 
اجلماهير  أمام  ممارساتهم  فضح  أجل  من 

الطالبية.
ملناهضة  وحـــدويـــة  أرضــيــة  ــرح  طـ   -
مدخاًل  واعتبارها  األكــادميــي  التطبيع 
الوحيد  املخرج  باعتبارها  وطنية  ملعركة 
تعرفه  الذي  والتشرذم  التشتت  حالة  من 

الطالبية. احلركة 
الوطنية  السكراترية  عن 

19/06/2022 بتاريخ: 

فصيل طلبة اليسار التقدمي يدين العنف 

مهام كانت أسبابه ومصوغاته

مبناسبة 15 يونيه، اليوم الوطين للعمال الزراعيني:

الحقوق  أجــل  من  النضال  مواصلة  عىل  عازمون 
عىل  القضاء  وحىت  الكرمية  الحياة  ومقومات  املرشوعة 

كافة أشكال المتيزي.

للعمال  الوطني  الــيــوم  يونيو،   15 الــيــوم  يحل 
الزراعيني ، الذي يؤرخ لذكرى املعركة البطولية التي 
متواصلة  أشهر  ثالثة  من  ألزيد   1993 سنة  خاضها 
قاسم  سيدي  مبنطقة  والبركة  اخلير  ضيعة  عمال 
يتم  أن  قبل  كوماكري  شركة  تسيرها  كانت  التي 
تفويتها للقطاع اخلاص؛ والتي تصدى خاللها العمال 
بنضالهم امليداني املتواصل واملوحد يف إطار اجلامعة 
وبدعم من كل الدميقراطيني، حلمالت االعتقاالت 
التعسفية واألحكام اجلائرة؛ مؤكدين بذلك جدوى 
الوحدة  وحيوية  العمالية  الوحدة  وقــوة  النضال 
النقابية يف الدفاع عن احلقوق واملكتسبات وحتقيق 

املطالب والتطلعات املشروعة.
إذ  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  يف  إننا    
لهذه  تخليدا  الكبير،  الوطني  اليوم  هــذا  نحيي 
العامالت  لتضحيات  وتقديرا  النضالية  امللحمة 
تأمني  يف  احليوية  ــم  ــ وأدواره الــزراعــيــني  والعمال 
واالقتصادية  الفالحية  التنمية  ويف  شعبنا  غذاء 
للبالد، ومستحضرين مغزاه النضالي الكبير وأوضاع 
ــاع  األوض ضــوء  على  الزراعيني  والعمال  العامالت 

العامة ببالدنا؛ نؤكد ما يلي: 
املعيشية  لألوضاع  اخلطير  التدهور  استمرار   •
قدرتهم  انهيار  نتيجة  الزراعيني  والعمال  للعامالت 
الباطرونا  طرف  من  استغاللهم  وتكثيف  الشرائية 
الصحة  وشـــروط  العمل  ــروف  ظ وتــدهــور  اجلشعة 
يخص  فيما  ضدهم  التمييز  واستمرار  والسالمة 
القانوني  األدنـــى  ــد  واحل اليومية  العمل  ســاعــات 
لألجر قياسا مبا هو معمول به يف قطاعات الصناعة 
والتجارة واخلدمات؛ رغم ما مت إقراره مبوجب اتفاق 
الباطرونا  إلزام  الواجب  من  الذي   2022 أبريل   30
مناوراتها  على  الطريق  وقطع  مقتضياته  بتنفيذ 

املعهودة.

ــة مــن خــالل إجـــراءات  ــدول ــوب تــصــدي ال - وجـ
وقوانني رادعة لإلجهاز على مكتسبات العمال وخرق 
اإلطار  وتقوية  االجتماعي  والضمان  الشغل  قوانني 
ومتكينها  بالتفتيش  املكلفة  لألجهزة  التشريعي 
الوسائل املادية واملوارد البشرية الضرورية والنزيهة 

حتى تقوم مبهامها يف مراقبة تطبيق القانون. 

ــاوالت  واحمل املسوغات  ملختلف  اجلامعة  رفــض   -
بدعوى  لإلضراب  التكبيلي  القانون  لتمرير  الرامية 
املتواصل  لالستهداف  وإدانتها  ممارسته"،  "تقنني 
وتلفيق مختلف  بالتسريح  النقابيني  للمناضلني/ات 
التراجعية،  القضائية  "االجتهادات"  وتنامي  التهم 
إلى  إضافة  اإلنصاف،  وملبادئ  القانون  لروح  املضادة 
مختلف أشكال التضييق عن احلق يف التنظيم وعن 

احلريات النقابية.

ــاع  وألوض البادية  ألحــوال  املتنامي  التدهور   -
الفالحني الكادحني بسبب إهمالها من طرف الدولة 
االجتماعية  اخلدمات  وانهيار  املتعاقبة  وحكوماتها 

وغيرها من اخلدمات الضرورية األخرى.

والعمال  العامالت  بنضاالت  اجلامعة  اعتزاز   -
وباستماتتهم  البالد،  جهات  مختلف  يف  الزراعيني 
التي  الصعبة  والظروف  التحديات  كل  مواجهة  يف 

يعيشونها.
الوطنية للقطاع الفالحي ونحن  إننا يف اجلامعة   
كمحطة  الزراعيني  للعمال  الوطني  اليوم  نخلد 
العمالي  النقابي  الــنــضــال  تــاريــخ  ضمن  مشرقة 

والعامالت  العمال  حققه  مبا  نعتز  بالدروس،  وغنية 
الزراعيون املنضوون حتث لواء اجلامعة من اجنازات، 
العائلية ومن احلق  التعويضات  أهمها االستفادة من 
يف الترسيم واستقرار العمل و فرض تطبيق القانون 
وانتزاع التصريح املنتظم باآلالف منهم لدى الضمان 
التغطية  من  واستفادتهم   )CNSS( االجتماعي 
الشغل  فقدان  على  والتعويض  اإلجبارية  الصحية 
أفق  يف  لــألجــور  األدنـــى  حلــد  التدريجي  وتالرفع 
أبريل 2022  التفاق 30  وفقا  سنة 2028  توحيده 
وغير ذلك من احلقوق واملكتسبات التي مت انتزاعها  
الرأي  ومساندة  ودعم  وإصرارهم  تضحياتهم  بفضل 
اإلنسان  حقوق  ــل  أج مــن  املناضلة  والــقــوى  الــعــام 
تقوية  إلى  مدعوون  فإننا  االجتماعية،  والعدالة 
احمللية  املستويات،  كافة  على  والتضامن  النضال 
قصد  مضى  وقت  أي  من  أكثر  والوطنية،  واجلهوية 
من  يستهدفها  مــا  ومــواجــهــة  املكتسبات  حتصني 
تقوية  جانب  إلى  عليها،  اإلجهاز  قصد  مخططات 
تلعب  حتى  الــزراعــيــني  للعمال  الوطنية  النقابة 
أجهزة  مختلف  ضمن  والتأطيرية  النضالية  أدوارها 

اجلامعة ومكوناتها. ونعلن بهذه املناسبة ما يلي :
الزراعيات  العامالت  التام مع  تأكيد تضامننا   -  1
الــدول  من  وغيرها  إلسبانيا  املهاجرات  املغربيات 
األوروبية مع دعوة احلكومة املغربية وكذا السلطات 
التدابير  كافة  اتخاذ  إلــى  ــة  ــي واألوروب اإلسبانية 
وضــمــان  كــرامــتــهــن  حلــفــظ  والعملية  الــقــانــونــيــة 

حقوقهن.
2 - نطالب الدولة مجددا بتنفيذ كافة مقتضيات 
املسؤولية  وإلى حتمل كامل   ،2022 أبريل   30 اتفاق 
يف فرض تطبيق كافة مقتضيات قوانني الشغل، على 

عالتها.
3 - ندعو احلكومة إلى اتخاذ اجراءات مستعجلة 
الضيعات  داخل  والسالمة  الصحة  بشروط  للنهوض 
والعمال،  العامالت  نقل  وخالل  الفالحية  والشركات 
ووضع حد للمآسي الناجتة عن نقلهم عبر الشاحنات 
وغيرها من وسائل نقل البضائع وما تتسبب فيه من 

حوادث خطيرة ومميتة.
والغاء  النقابي  العمل  جترمي  بوقف  نطالب   -  4
قانون  ألي  الرافض  موقفنا  تأكيد  مع   ،288 الفصل 

يكبل حق اإلضراب.
- نحذر من تنامي استعمال القضاء يف االجهاز   5
والــعــمــال  لــلــعــامــالت  البسيطة  املكتسبات  عــلــى 
للتصدي  وندعو  النقابية  احلريات  على  والتضييق 

لهذه الظاهرة بكافة الوسائل املشروعة.
للحماية  املنظمة  القوانني  بتعديل  نطالب   -  6
واألمراض  الشغل  وحلوادث  والصحية  االجتماعية 
ــار  آث ــن  م الفعلية  احلــمــايــة  يحقق  ــا  مب املــهــنــيــة 
الشيخوخة والعجز والرعاية الصحية للمتقاعدين 

واملشتغلني وضمان كرامتهم.
العاملة  اليد  يف  للسمسرة  للتصدي  ندعو   -  7
الزراعية ولكل ما يكرس الهشاشة والفقر يف صفوف 
أنواع  لشتى  وتعريضهم  الزراعيني  والعمال  العامالت 

االستغالل والتحرش.
 إننا وإذ نحيي عموم العامالت والعمال الزراعيني 
ببالدنا مبناسبة هذا اليوم النضالي العظيم، ندعو 
اجلامعة  ــول  ح االلــتــفــاف  مــن  املــزيــد  ــى  إل اجلميع 
الوطنية  والــنــقــابــة  الــفــالحــي  للقطاع  الوطنية 
النضال  ومواصلة  لها،  التابعة  الزراعيني  للعمال 
املشروع لتحقيق مطالبهم وحماية مكتسباتهم التي 

انتزعوها بفضل تضحياتهم.

الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي تطالب 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
النهج الدميقراطي جهة الجنوب يدين ماتتعرض 

له الطبقة العاملة من قمع واستغالل 

 رغم قساوة الظروف، ملحمة عامالت 

وعامل " سيكوميك" مستمرة

الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  عقدت   
 15 االربعاء  يوم  العادي  اجتماعها  اجلنوب  بجهة 
يونيو 2022 ،وبعد استكمال مناقشة نقط جدول 
املتعلقة باألوضاع السياسية والتنظيمية  األعمال 
و أوضاع اجلماهير الشعبية باجلهة يف ظل الهجوم 
للجماهير  اليومي  القوت  على  ــه  األوج املتعدد 
أثمان  و  العذائية  ــواد  امل أسعار  ارتــفــاع  خــالل  من 

للطبقة  الفاحش  االستغالل  واستمرار  احملروقات، 
الترهيب  بأساليب  نضاالتها  ومواجهة   ، العاملة 
الوقوف  ، كما مت  القضائية  املتابعات  و  والتخويف 
على الهجوم املخزني املتصاعد على القوى املناضلة 
يتعرض  الذي  واحلصار  التضييق  ومنها  واملمانعة 
ت  إحدى  له حزبنا النهج الدميقراطي، والذي جتلَّ
أوجه هذا احلصار مؤخرا يف امتناع سلطات الرباط 

فضاءات  باستغالل  الترخيص  من  البيضاء  والدار 
الوطني  املؤمتر  لعقد  عمومية  مؤسسات  وقاعات 
 24  23 و   22: ــام  أيـ سينعقد  الـــذي  اخلــامــس 
للنهج  اجلهوية  الكتابة  فإن  2022.وعليه  يوليوز 
مبا  العام  الرأي  تبلغ  اجلنوب  بجهة  الدميقراطي 

يلي:
الــذي  املخزني  واحلــصــار  التضييق  تدين   -  1
تنظيم  وتــقــرر  الدميقراطي  النهج  لــه  يتعرض 
يوليوز   3 ــد  األح يــوم  للعموم  تواصلي  مهرجان 
2022 لتسليط الضوء على هذ احلصار والتضييق 

املخزني.
الدميقراطي  للنهج  اجلهوي  املجلس  دعوة    -  2

لالنعقاد.  
الطبقة  لــه  تتعرض  مــا  واستنكار  ادانـــة    -  3
العاملة باملنطقة من استغالل وهجوم على حقوقها 
سودايف  شركة  عمال  مع  تضامنها  وتعلن  الشغلية، 
االعتقال  وتستنكر  داحـــو،  بـــأوالد   SUDAPHI
واملتابعة التي تعرض لها العامالن الزراعيان محمد 
بوغابة و ... باوالد تامية اقليم تارودانت وتطالب 

بإطالق سراحهما.
الشعبية  اجلماهير  نضاالت  كافة  تساند   -  4
وتــردي  االسعار  وبارتفاع  املعيشة  بغالء  املنددة 

اخلدمات االجتماعية بكل مناطق اجلهة.
15 يونيو 2022

دعوة  واملواطنات  املواطنني  من  املئات  لبت 
سامير"  شركة  أزمــة  ملتابعة  احمللية  "اجلبهة 
احملكمة  بباب  اجلماهيرية  الوقفة  وحضرت 
الذي  الفاحش  بالغالء  تنديدا  اإلبتدائية 
مقدمتها  يف  األســـاســـيـــة،  املــــواد  أهـــم  مـــس 
شركة  تشغيل  بــإعــادة  ومطالبة  احملــروقــات، 
 20 ــوم  ي وذلــك  التكرير،  الستئناف  سامير 

.2022 هو  يونيو 
واجلمعوية  السياسية  القوى  جل  حضرت 

. ضلة ملنا ا
يونيو   20 ذكـــرى  الــوقــفــة  هـــذه  ــادف  ــص ت
بــالــدار  الشعبية  االنــتــفــاضــة  ذكـــرى   ،1981
سقط  بالسالح،   اخمادها  مت  والتي  البيضاء 
املئات.. واعتقال  الشهداء،  من  العشرات  اثرها 
العديد من اجلبهات اإلجتماعية  لقد نظمت 

الذكرى. لتلك  تخليدا  وقفات  احمللية 
حتية عالية الحرار احملمدية، نساء ورجال.

وقفة حاشدة الجبهة املحلية ملتابعة أزمة 

رشكة سامري

احملمدية

العمال(  )وبعض  عاملة   550 حوالي 
الكفاح  تــاريــخ  يف  رائــعــة  صفحة  تكتب 

الطبقي مبكناس.
ملياردير،  برجوازي  ضحايا  انهم  انهن، 

"يــد طويلة"  لــه  فــنــدق...  مــعــامــل،  لــه 
اجلــاري  القوانني  أمــام  املناعة  له  تضمن 
الشغل.  مدونة  مقدمتها  يف  العمل،  بها 
الرأسمالي، فان املئات  رغم تغول املفترس 
من العامالت نزلت للشارع يف مظاهرات يف 
التعسفية،  بإجراءاته  مسيرات...منددة 
بحقوقهن  مطالبة  الــتــشــرد،  مــواجــهــة 

املشروعة، بحقوقهم املشروعة.
الـــبـــاطـــرون يــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون 
اغــالق  اجلــهــات(:  مــن  العديد  )بتواطؤ 
سيكوميك،  شركة  تأسيس  سيكوم،  شركة 
والعمال  العامالت  بتشريد  له  يسمح  مما 
رغم مدة االشتغال عنده تتجاوز يف أغلب 
احلاالت 30 سنة...باسم اإلفالس، يتهرب 
الضامن  صــنــدوق  ــاه  جت ديــونــه  أداء  مــن 
االجتماعي )حوالي 800 مليون سنتيم(، 
األموال  الضرائب...حتويل  مصالح  جتاه 
الى مشاريع أكثر مردودية...كل هذا على 

حساب املئات من العامالت ومن العمال.
ــم  تــتــجــلــى مــلــحــمــة الـــضـــحـــايـــا، رغ
يف  صمودها،  يف  اجلسيمة،  التضحيات 

مواجهتها للباطرونا الرأسمالية املفترسة.
النهج  جلريدة  كوثر  العاملة  -تصرح 
ضحية  انا  نضالية.  حتية  الدمقراطي" 
العمل.  مــن  38ســنــة  سيكوم  ضحايا  مــن 

 14 وعمري  سيكوم  شركة  يف  العمل  بدأت 
كنت  العنف...  جميع  عليا  متارس  سنة. 
تنخدم من الثامنة صباح الى 2 ديل الليل 
كبرة  ملي  100درهـــم،  كامل  الشهر  بتمن 
رموني فشارع. كناضل على حقي. ال اطلب 
تغطية  االجــتــمــاع  الضمان  املستحيل. 
تفوتنى  تازي  الكرمي.  والعيش  الصحية 
باقي  رشيد  تــازي.  االخــر،  الى  واحــد  من 
معانات  سيكوم.  يف  اشتغل  ــا  وان مخالق 
املادة  عندي  اكانة  قريت  كوكنت  كتيرة. 
العلم  ولد  سيكوم  ديال  معانات  كون   ....
حياتي  قصة  كتبتها  كــون  رشيد  التازي 
نفساني  طبيب  خصني  حق  يعطيني  ولو 
ــن خــدمــت وخــرجــت مــن املــدرســة  ــك ...ول

)املستوى الثالث ابتدائي(.
حتياتي للشرفاء " 

الشركة  يف  مصطفى:"اشتغلت  يقول   -
16 سنة، و  28 سنة، بدأت وعمري  سيكوم 
ها أنا مشرد مثلي مثل املئات من العامالت 
أدنى  بدون  حقوق،  أدنى  بدون  العمال،  و 

تعويض..."

املغربية  اإلجتماعية  اجلبهة  خلدت   
اإلثنني  الــيــوم  ،مــســاء  بالدارالبيضاء 
 ، السراغنة  بساحة   2022 يونيو   20
.1981 20 يونيو  41 إلنتفاضة  الذكرى 

التي عرفت  الوقفة  وردد احملتجون يف 
ونقابية  سياسية  فــعــالــيــات  مــشــاركــة 
املعتقل  عــائــلــة  وكــذلــك  وحــقــوقــيــة، 
من  مواطنني  عواج  نورالدين  السياسي 
منددة  شعارات  ونساء،  أطفال  ضمنهم 
الــقــدرة  عــلــى  “إجهازا”  اعــتــبــروه  ــا  مب
واملتوسطة  الفقيرة  للفئات  الشرائية 
فواتير  وارتــفــاع  املعيشة  غــالء  بسبب 
بنارها األسر  اكتوت  التي  والكهرباء  املاء 

الهشة.
املغربية  للجمعية  اإلعالم  جلنة  عن 

بالبرنوصي اإلنسان  حلقوق 

الجبهة اإلجتامعية املغربية بالدارالبيضاء تخلد 

ذكرى 20 يونيو بساحة الرساغنة



العدد : 464       4
من  23 إلى 29 يونيو 2022 وحقوقية عمالية  قضايا 

منجم زملو: متابعات قضائية يف حق املناضلني

أوال - بعض املعطيات حول املنجم.

ناذر  معدن   ،barytine "البارتني"  املعدن:  نوعية   -
النفطية... الصناعات  يف  يستعمل  عامليا.  عنه  ومبحوث 
بعد  للبارتني  الثالث  املنتج  املغرب  يعد  املعطيات،  بعض  حسب 
بواسطة  الناظور  ميناء  الى  البارتني  نقل  يتم  والهند.  الصني 

الشاحنات، وعبر القطار )من مدينة بوعرفة(.
-  حول منجم "زملو": يوجد املنجم بجماعة بوعنان التابعة 

لدائرة بني جتليت )إقليم فكيك(.
-  حول كومابار COMABAR ، الشركة املستغلة ملنجم "زملو".

  SA شركة مجهولة االسم  -
العاملية  بيرجي  شلوم  ملجموعة  كومابار)تابعة  الشركة:    -

حسب العمال(.
يف  عامليا  املطلوب  البارتني  معدن  استخراج  النشاط:    -

األوساط البترولية.
-  املكان زملو التابع جلماعة بوعنان)اقل من 100 كلم من بني 

جتبت(.
-  تاريخ بداية االستغالل: 1978.

املتزايد  للطلب  نظرا  خيالية  أربــاحــا  حتقق  الشركة    -
الوساطة  شركات  إلــى  بااللتجاء  اإلنتاج  كلفة  والنخفاض 

واملناولة.
-  عدد العمال: ما يقارب 200

-  رقم املعامالت يقارب 500.000.000 درهم
املقاوالت  وســط  الشفافية  النــعــدام  نظرا  تقريبية  ــام  ارق

باملغرب
اثنيا.  مطالب العمال

)كدش(  النقابي  املكتب  رفعها  أن  سبق  التي  املطالب  أهم  من 
الى اجلهات املعنية قبل معركة أكتوبر 2021. لقد متكن العمال 
لم  مطالب  وهناك  احللول  بعض  فــرض  من  كفاحهم  بفضل 

تتحقق بعد. 
 1  - عىل مستوى الحقوق والحرايت:

-  تعويض عن حوادث الشغل وأمراض مهنية.
-  خلق مصلحة طبية وطبيبة شغل

-  توفير املاء الصالح للشرب وانارة وحمامات ومكان تغيير زي 

العمل
-  عدم تشغيل عمال املناولة داخل اختصاص شركة أم بدون 

اخبار مندوب العمال لتفادي نزاع شغل
-  عدم فرض على العمال أخذ العطلة السنوية

-  عدم متييز بسبب انتماء نقابي
لدى  تصريح  بــدون  الساكنة  عمال  بعض  تشغيل  عــدم    -

الصندوق الضامن االجتماعي
-  ابراهم اتفاقية الشغل اجلماعية

-  تسليم بطاقة الشغل للجميع
لتلقي  مقر  توفير  أو  النقابي  املقر  مقر  كراء  منحة  ارجاع    -

دروس مهنية عمالية
-  تنفيذ زيادة خمسة يف املائة املوزعة يف الشطر الثاني التي 

مت االتفاق من شأنها بني احلكومة والنقابات
-  االستفادة من منحة املؤدى عنها يوم فاحت ماي من كل سنة 

)عيد الشغل(

- تطبيق بنود مدونة الشغل واحترام احلريات النقابية...
-  تنظيم مفاوضات دورية مع كدش، النقابة األكثر التمثيلية 

وتوقيع محاضر اجللسات.

-  تسوية وضعية سائقي الشاحنات...
عن  خــارجــة  مصلحة  يف  تعسفيا  العمال  تشغيل  عــدم    -

اختصاصاتهم وخارج أوقات العمل...
-   استفادة العمال من الفحوصات الطبية

كما قلنا فقد متكن العمال من نزع بعض املكاسب )الزيادة ب 
5 يف املائة مثال(.

2 - شق املكتسبات:

-  حتقيق ملف السكن الذي مت اتفاق من شأنه يف اجتماعات 
سابقة

شهري  يف  عنها  مؤدى  درهم   1400 بقيمة   املنحة  ارجــاع    -
يونيو ودجنبر

 CSEM تعويض عن مصارف الدواء اخلاصة بشركة  -
-  التعويض عن شهر 13يف كل سنة

-  الرفع من قيمة عيد األضحى
-  أداء مصاريف احلليب والغاز

-  ادماج أبناء املتقاعدين
-  املطالبة بالسكن والرفع من قيمة التعويض عن الكراء

أوقات  خالل  منه  لالستفادة  باملنجم  للعمال  نادي  انشاء    -
الراحة وعند تناول الوجبات

-  ارجاع املنحة حسب املردودية
-  احداث منحة القفة.

هناك مطالب أخرى تتعلق مباهة تقني
اثلث. تذكري مبعركة أخر سنة 2021

يف غياب الرد االيجابي، اضطر العمال الى خوض اضراب عن 
العمل مع االعتصام )باستثناء 4 أشخاص تابعني جلهة أخرى( 
مقر  نحو  األرجــل  على  مسيرة  ثم   ،2021 أكتوبر  شهر  خالل 

العمالة ببوعرفة.
الى بوعنان، حيث مت  الشغل  الشركة، ومندوب  انتقل ممثل 
اجتماع بإشراف قائد املنطقة. مت التداول وسجلت االقتراحات، 

على أساسا موافقة اإلدارة العامة املوجودة بالرباط.
استئناف العمل يف انتظار تزنيل االتفاق.

وبعد شهور من االنتظار يتفاجأ العمال والرأي العامل مبتابعة 
قضائية للمناضلني العمال، يف مقدمتهم مندوب العمال وهو يف 
العام ملكت كدش باملنجم. واحلقيقة  الكاتب  الوقت نائب  نفس 
2021 )قبل  أنه مت حتريك شكاية قدمية تعود لفاحت أكتوبر 
صحبة  الشركة  اداري  أحد  بها  تقدم  شكاية  الكبيرة(،  املعركة 
خلفيات  اليوم  حــدود  الى  جتهل  أخــرى.  لنقابة  تابع  عنصر 
املعركة  قبل  "مالسنة"  حــول  بشكاية  يتعلق  ملف  حتريك 
 28 الى   2022 16 يونيو  واملفاوضة واحللول...مت اجلت جلسة 

يوليوز 2022.
الخالصة: ال ثقة يف الباطرون، يف املخزن، الحكومة 

والربملان.

رابعة. الئحة العمال املتابعني قضائيا.
- الشويبيني حسن )مندوب العمل ونائب الكاتب العام للمكت 
التوايت   – للشغل(  الدميقراطية  للكونفدرالية  التابع  النقابي 

الخليل – جلولي امليلود - عمراوي عبد الرحمان

 288 العمل والسب والشتم. الفصول  التهمة عرقلة حرية   -
و443

علي فقير

وبعد هشور من االنتظار يتفاجأ 
العمال والرأي العامل مبتابعة 

قضائية للمناضلني العمال، يف 
مقدمهتم مندوب العمال وهو يف 

نفس الوقت انئب الكاتب العام 
ملكت كدش ابملنجم. والحقيقة 

أنه مت تحريك شكاية قدمية تعود 
لفاتح أكتوبر 2021 )قبل املعركة 

الكبرية(



العدد : 464       5
من  23 إلى 29 يونيو 2022 وحقوقية  عمالية  قضايا 

احلقة  والدميقراطية  التقدمية  الــقــوى  ناضلت 
والزالت منذ احلركة الوطنية واالستقالل الشكلي من 
الشعب  فيه  يكون  حقيقي  دميقراطي  نظام  بناء  أجل 
منذ  التاريخية  أخطاءها  أن  غير  السلطة،  مصدر 
التحرير  املشؤومة وتصفية جيش  ليبان  اتفاقية إكس 
دساتير  عبر  بالسلطة  االستفراد  من  النظام  مكنت 
النخب  استقطاب  ومن  ومضمونا  شكال  دميقراطية  ال 
احملاولتني  بعد  اجليش  وحتييد  والفكرية  السياسية 
الرجعي  مشروعه  ولتثبيت  الفاشلتني.  االنقالبيتني 
لتدجني  كآلية  الريع  اقتصاد  كرس  والالدميقراطي، 
كل  لقمع  القضاء  والزال  وظــف  كما  النخب،  ــراء  وش
وعملية  الدولي  الشرط  إن  لسياساته.  معارض  صوت 
أمام هذا  امللك احلالي، كانا حاجزين  إلى  السلطة  نقل 
الالوطنية  الالشعبية  سياساته  يف  للتمادي  النظام 
االنفراجات،  بعض  ظهرت  لذلك  والالدميقراطية، 

النظام،  طبيعة  يف  كتغيير  البعض  يتوهمها  كان  التي 
للسلطة،  اجلديد  املفهوم  قبيل  من  شعارات  رفع  الذي 
الخ.  باحملاسبة...  املسؤولية  ربط  واملصاحلة،  اإلنصاف 
أن  بعد  خاصة  أقــدامــه،  تثبيت  من  متكن  أن  ما  لكن 
املركزي  هدفها  حتقيق  من  فبراير   20 حركة  عجزت 
وجهه  أظهر  حتى  االستبداد،  على  القضاء  يف  املتمثل 
إسالمي  حزب  توظيف  من  متكن  سياسيا  احلقيقي، 
مخزني وحلفائه من األحزاب املخزنية، لتمرير قوانني 
اتفاقية  توقيع  أبشعها  املجاالت  مختلف  يف  الشعبية 
التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أخذ أبعادا، لم يكن 
يجرؤ عليها سابقا واقتصاديا مت إثقال البالد بالديون 
واالقتصادية  السياسية  ــرارات  ــق ال جعل  وبالتالي 
الــدولــيــة.                أما  املالية  رهينة لدى املؤسسات 
التقدمية  القوى  أغلب  تراجع  استغل  فقد  اجتماعيا، 
كيران  بن  حلــزب  احلقيقي  والــوجــه  والدميقراطية 
إلغاء  القوانني،  أبشع  لتمرير  سيده،  من  أكثر  املخزني 
املشؤوم  الثالوث  األجــور،  جتميد  املقاصة،  صندوق 
يف  والزيادة   63/65 إلى  السن  رفع  يف  املتمثل  للتقاعد 
االقتطاع وتقليص نسبة التعويض، دون إرجاع األموال 
احلكومة  رفعت  بل  التقاعد،  صناديق  من  املنهوبة 
قضية  يف  سلف"  عما  اهلل  عفى  "شــعــار  اإلســالمــويــة 

األموال املهربة إلى اخلارج.
قانون  وسن  التوظيف  عن  التكوين  فصل  حاول  كما 

ذلك  غير  إلى  العمومية  الوظيفة  يف  بالعقدة  العمل 
من القوانني التي تستجيب إلى إمالءات صندوق النقد 
الطبقية  لسياساته  واستمرارا  العاملي،  والبنك  الدولي 
الدعم  أشكال  كل  تقدمي  عن  يتوقف  لم  الالشعبية 
أو  مجانا  أراضي  تقدمي  من  والدولي  احمللي  للرأسمال 
من  الرفع   ، الخ  ضريبية...  حتفيزات  رمزية،  بأثمنة 
واحلكومات  بغرفتيه  األعيان  برملان  أعضاء  امتيازات 
صورته،  لتلميع  أنشأها  التي  املجالس  من  ومجموعة 
يف  فشل  واإلجــــراءات  احملـــاوالت  ــذه  ه كــل  ــم  رغ لكن 
ترويض عديد من القوى احلية واليسارية احلقة رغم 
الشكلية،  مؤسساته  يف  تبذيرها  يتم  التي  األموال  كل 
مختلف  يف  الفساد  وتفشي  االستبدادية  طبيعته  ألن 
الدولة لم ولن متكنه من االستجابة للمطالب  دواليب 
يضمن  شغل  مــن  املــواطــنــني/ات،  لعموم  املــشــروعــة 
يف  طفل)ة(  لكل  ومقعد  الئــق  وسكن  الكرمي  العيش 

مريض)ة(  لكل  وسرير  مجانا  التعليم  أسالك  مختلف 
طبية  بخدمات  عمومية  املسماة  املستشفيات  يف 
يف  مواطن)ة(  لكل  احلق  وضمان  جودة  وذات  مجانية 
لكل  التنظيم  حق  وضمان  إكراه  دون  رأيه  عن  التعبير 
مواطن)ة( حسب قناعاته وجعل القضاء سلطة فعلية 
هذه  السلط،  باقي  عن  تام  باستقالل  إليه  لالحتكام 
حتقيقها  من  النظام  يتمكن  لن  األساسية،  احلقوق 
بل  والــالدميــقــراطــيــة،  الالشعبية  طبيعته  بحكم 
املطبلني/ات  املزعومة وحتى  الواقع عرى دميقراطيته 
هذا  إن  عنه.  الدفاع  من  يخجلون  أصبحوا  لسياساته 
دولة  فتحقيق  لإلصالح،  قابل  غير  الفاسد،  النظام 
احلق والقانون وجبر الضرر الفردي واجلماعي مرتبط 

بتغييره. جدليا 
اجلذرية  القوى  على  ميارسه  الــذي  التضييق  إن    
ما  الدميقراطي،  النهج  رأسها  وعلى  حقا  واملناضلة 
عن  الدفاع  يف  عجزه  وعلى  ضعفه  على  دليل  إال  هو 
برامج  ومقارعة  والتجهيلية  التفقيرية  سياساته 
يف  احلقيقية  املعارضة  أن  على  يــدل  وهــذا  مناهضة 
لكن  الصحيح،  الطريق  يف  هي  الصراع  واجهات  مختلف 
ينقصها فقط جتاوز بعض السلبيات وتوحيد جهودها 
أجل  ومن  للمخزن  مناهضة  واسعة  شعبية  جبهة  يف 
وليس  ومضمونا،  شكال  حقيقي  دميقراطي  نظام  بناء 

ذلك مبستحيل.

الدميقراطية املزعومة والواقع 

املعيش باملغرب

واملـــقـــاالت  ــات  ــ ــدراس ــ ال ــرت  ــث ك   
باملغرب  التعليمية  السياسة  عــن 
ومختلف  الشكلي  االستقالل  منذ 
القطاع  ــول  ح املنظمة  املــنــاظــرات 
للتربية  الوطني  امليثاق  آخــرهــا، 
أهدافه  يحقق  لم  الــذي  والتعليم 
له،  رصــدت  التي  األمــوال  كل  رغــم 
ــذي  ــم املــخــطــط االســتــعــجــالــي ال ث
امليزانية  مــن  كبيرة  نسبة  نهبت 
 50 التي تقدر بحوالي  املخصصة له 
التفتيشيات  زالــت  وال  درهــم  مليار 
وتقدمي  النهب  ــذا  ه ملف  تنه  لــم 
ــى الــقــضــاء  ــورطـــني/ات إلـ ــتـ كـــل املـ

واســتــرجــاع األمـــوال املــنــهــوبــة، ثم 
القدمي  اجلديد  التنموي  النموذج 
أفــق  والـــرؤيـــة االســتــراتــيــجــيــة يف 

.2035
على  املــالحــظــات  كــل  ــم  رغ لكن    
ــن طــرف  ــواء م هـــذه الــســيــاســات سـ
ــرف  ط ــن  مـ أو  وخـــدامـــه  الــنــظــام 
حتليل  ربـــط  يــتــم  ال  املــعــارضــات، 
تهجير  ــوع  ــوض مب األوضـــــاع،  هـــذه 
املغربية،  فاملدرسة  الرمادية،  املادة 
لها  وضعت  التي  العراقيل  كل  رغم 
ذلك  رغم  بقيت  فإنها  تفشل،  لكي 
صامدة أمام كل املخططات الطبقية 
بتخريج  وتفاجئنا  والــالشــعــبــيــة 
كافة  يف  عال  مستوى  ذات  كفاءات 
 28 ــاح  ــ ــال جن ــث ــم ــتــخــصــصــات ك ال
التحفيزية  األقسام  من  طالب)ة( 
بوليتكنيك  مدرسة  لولوج  لبنكرير 
الهندسية  معاهد  أرقـــى  بــاريــس، 
هذه  من  كبيرة  نسبة  لكن  بفرنسا، 
وليس  تهجيرها  يــتــم  ــاءات  ــف ــك ال
النظام.  أبــواق  يسوق  كما  هجرتها 
الالوطنية  طبيعته  بحكم  فاملخزن 
إرادة  ــه  لـ لــيــســت  ــة،  ــي ــب ــع ــالش وال
اقتصاد  لــبــنــاء  حقيقية  ســيــاســة 
التبعية  من  ومتحرر  متقدم  وطني 
ــيــة وخــاصــة  ــعــامل لــالمــبــريــالــيــة ال
على  والزال  عمل  لذلك  الفرنسية، 
منذ  الــعــمــومــيــة  املــدرســة  تــدمــيــر 
أي  إن  حيث  الشكلي،  االســتــقــالل 
تقدم حقيقي مرتبط جدليا بنظام 

تعليمي جيد، يضمن تكافؤ الفرص، 
النقدي  للفكر  ــس  ــؤس وي مــجــانــي 
لكن  والــتــفــكــيــر،  ــداع  ــ اإلب وحلــريــة 
متكن  التدميرية،  محاوالته  رغــم 
املدرسي  بشقيه  العمومي  التعليم 
ذات  كفاءات  تخريج  من  واجلامعي 
بحكم  النظام  أن  إال  عــال،  مستوى 
مــشــروعــه  والســتــكــمــال  طبيعته 
على  بالتضييق  يقوم  الــالوطــنــي، 
يسمح  ال  حــيــث  الــكــفــاءات،  هـــذه 
مرسوم  هو  ما  خــارج  بالتفكير  لها 
نطاق  خـــارج  تشغيلها  يتم  أو  لها 
زهيدة،  أجــور  مقابل  أو  تخصصها 

للبحث  للهجرة  لدفعها  ــك  ذل كــل 
تتقاطع  هــكــذا  ــب،  أرحـ فــضــاء  عــن 
إلى  يــهــدف  الـــذي  الــنــظــام  مصالح 
إفراغ املغرب من الطاقات احلرة غير 
الدول  ومصالح  لسياساته  الداعمة 
أعلى  على  حتصل  التي  االمبريالية 
التخصصات  مختلف  يف  الكفاءات 
واحدا،  فلسا  عليها  تصرف  أن  دون 
املغربية  الكفاءات  هذه  وتستغل  بل 
إلنتاج سلع ذات قيمة مضافة كبيرة 
الصعبة  بالعملة  لــنــا  بيعها  يــتــم 
تهجير  عملية  إن  خيالية.  وبأثمنة 
ممنهجة  عــمــلــيــة  ــي  هـ األدمـــغـــة 
البعض،  يتوهم  كما  إرادية  وليست 
ــقـــوى احلــيــة  ــى الـ ــل ــإن ع ــ لــذلــك ف
احلقة  والدميقراطية  والتقدمية 
البحث  املخزن،  لسياسات  املناهضة 
إما  النزيف،  هذا  إليقاف  آليات  عن 
من  أو  الدستور  تغيير  طريق  عــن 
هذه  حــقــوق  تضمن  قــوانــني  خــالل 
الكفاءات وحقوق البلد. إن فتح هذا 
الورش من طرف املعارضة احلقيقية 
عمومي  نقاش  فتح  إلــى  سيدفعها 
السياسي  الــنــظــام  طبيعة  حـــول 
الواقع. هذا  تغيير  ومداخل  املنشود 
تصور  له  الدميقراطي  النهج  إن     
األمر  لكن  املجتمعي،  املشروع  حول 
يتطلب  ممــا  تنظيم،  أي  يــتــجــاوز 
ائتالف  أو  جبهة  تأسيس  على  العمل 

أو أي شكل مناسب لذلك.

السياسة التعليمية باملغرب

وتهجري األدمغة وجهان لعملة واحدة
ج. حسن

ج. حسن
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يف إطار االستعدادات لعقد املؤمتر الخامس للهنج الدميقراطي واإلعالن عن أتسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني، 

العاملة، فكراي وسياسيا، دورا حامسا. العدد بعض التجارب اليت لعبت فهيا الطبقة  نتناول يف هذا 

من دروس التاريخ: ال تغيري ثوري دون حزب ثوري

حتمل  مازالت  أو  حملت  التي  االحزاب  هي  كثيرة     
يحمل  كان  االملاني  النازي  فاحلزب  العمالية،  صفة 
والذي  األملاني،  االشتراكي  القومي  العمال  حزب  اسم 
الشيوعي  واحلزب  االملاني،  العمالي  احلزب  سليل  كان 
االشتراكي  العمال  حزب  رحم  من  خرج  السوفياتي 
نفس  جند  احلاضر  وقتنا  ويف  الروسي.  الدميقراطي 
التسمية عند كل من حزب العمال البريطاني ونظيره 
االسباني اللذان قطعا اشواطا طويلة يف اجتاه اليمني 
احملافظ، وكذلك عند حزب العمال الكردستاني الذي 
ـ لبناء دولة ماركسية يف منطقة  ـ حسب قوله  يسعى 
كوردستان التي تشمل اجزاء من تركيا وسوريا والعراق 
اجلزائري  العمال  حزب  هناك  اجلزائر  ويف  وإيــران. 
أن  هو  املبكي  واملضحك  التروتسكية...  التوجهات  ذو 
"ماركة  عماليا  حزبا  أسس  قد  بنعتيق"  املتحذلق   "
الوصولية  ريــاح  تــذروه  ان  قبل  املغرب،  يف  مخزنية" 

واالنتهازية الى وجهة اخرى!
نطرح  واالبــهــام،  باخللط  املتميز  السياق  هــذا  يف   

التساؤالت االتية:
العاملة  الطبقة  يعتبر  "الــعــمــالــي"  احلـــزب  هــل   
وأنها  السياسي،  النضال  ان تقود  "قاصرة" ال تستطيع 

يف حاجة إلى البورجوازية لقيادتها يف هذا املجال؟ 
النقابة  يف  العمال  ببقاء  ينادي  الــذي  احلــزب  هل 
ميكن  االستغالل  ظــروف  تلطيف  أجــل  من  والنضال 

وصفه بالعمالي؟
 هل من يرفض ان يذهب ابعد من النضال االقتصادي 

او "اخلبزي" ميكن ان يوصف بالعمالي؟ 
الطبقي  النضال  عن  تعدل  العمالية  االحــزاب  هل 

وعن الثورة وعن ديكتاتورية البروليتاريا؟
الى  ان تعاد االمور  يف حلظات االنعطاف هذه يجب 
سياقه  يف  العمالي  احلزب  مفهوم  يوضع  وان  مجاريها، 
بريقه  لــه  يعاد  وأن  والطبيعي  والسليم  الصحيح 

وتوهجه.
العمالي  احلزب  مفهوم  توضيح  سنحاول  يلي  فيما    
عن  بعيدا  امللف،  هــذا  يف  إليه  التطرق  نسعى  الــذي 
لتغطية  تسعى  التي  واملغالطات  "الكليشيهات"  كل 

وحتريف جوهر وحقيقة هذا املفهوم.
   إن الرأسمالية تسعى الستغالل كل شيء، فإعالمها 
"العمالية  ــزاب  االحـ تلك  فيه  مبالغ  وبشكل  يبرز 
الدميقراطية" التي تسعى للسلطة    ـ او املشاركة فيها 
وفق  االنتخابات  اي  العام  االقتراع  عبر  ـ  االقل  على 
دميقراطية البورجوازية، حيث "شلة" من املستثمرين 
تسيطر على وسائل االنتاج التي حسمت سلفا موازين 
لصاحلهم.  االنتخابي  السياسي  احلقل  يف  الــقــوى 
كل  على  والتعتيم  وعــزل  جتاهل  جــاهــدة  وحتـــاول 
للوصول  تسعى  التي  العمالية  والتنظيمات  االحزاب 
عبر  ادق  وبشكل  الثوري،  التغيير  عبر  السلطة  إلى 

العنف الثوري.
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  كبناة  مهمتنا  إن     
الثوري يف  العمال عبر حزبهم  دور  إبراز  الكادحني هو 
كل  تنتفي  حيث  الشيوعية  شط  نحو  التغيير  قيادة 
عالئق استغالل االنسان ألخيه االنسان مرورا مبرحلة 

االشتراكية.
مليء  الشعبية  اجلماهير  سجل  ان  املــؤكــد  مــن     

ثارت  مرة  ما  وغير  االضطهاد،  ضد  جسام  بتضحيات 
سالسل  خلع  يف  تفلح  لم  لكن  يدها،  يف  والبندقية 
ألنه  رقبتها،  عن  والسماسرة  واحملتكرين  املستثمرين 
بكل بساطة لم يكن لها هدف واضح يف النضال، وألنها 

لم تكن منظمة. 
  هنا ستبرز احلاجة الى توضيح وتبيان دور الطبقة 
النضال  هــذا  يقود  وموثوق  مخلص  كقائد  العاملة 

اجلماهيري عن وعي وإدراك.
   إن النضال ضد االستغالل املفرط، هو االرهاصات 
"حفارة  بوصفها  العاملة  الطبقة  ودور  ألهمية  االولى 
الــشــيــوعــي"،  املجتمع  وصــانــعــة  الــرأســمــالــيــة  قــبــر 
فالرأسمالية هي تولد البروليتاريا، هذه االخيرة التي 
املجتمع  يف  لالضطهاد  عرضة  االكثر  الطبقة  تعتبر 
من  املجتمع  هــذا  تغيير  يف  مصلحة  لها  الرأسمالي، 
)روح  اخلاصة  امللكية  على  التام  القضاء  اي  جــذوره، 
سعي  فــإن  وعليه  واالضطهاد.  والفقر  الرأسمالية( 
ذاته  الوقت  ففي  ذاتها،  حترير  الى  العاملة  الطبقة 
استغالل  كل  من  الكادحة  اجلماهير  لتحرير  تسعى 

واستثمار. لكن كيف سيتأتى لها ذلك؟
ويف  ووعيها،  تنظيمها  يف  العاملة  الطبقة  قوة  إن    
النضال  وسبل  ومهامها،  ألهــدافــهــا  الــواضــح  فهمها 
واحلركة  الشيوعي  الفكر  بني  الربط  إن  ووسائله. 
سبيل  يف  الواعي  النضال  يبلور  الــذي  هو  العمالية 
ينبغي  النضال  هذا  قيادة  وألجل  واالنعتاق،  التحرر 
احلزب  هذا  بهم،  خاصا  سياسيا  حزبا  تأليف  للعمال 
الشيوعية  بــني  عمليا  سيربط  الــذي  هــو  العمالي 
املشتركة  املصالح  ميثل  حزب  وهو  العمالية،  واحلركة 
عن  النظر  بغض  الكادحني،  وعموم  العاملة  للطبقة 
املهنة او القومية او اجلنس او الدين او اللون أو اللغة... 
هي  املاركسية  يعتبر  الذي  هو  العمالي  احلزب  أن  أي 

أيديولوجيته احلقيقية.
 ويتجلى الدور املفصلي للحزب العمالي يف كونه تلك 
السياسية  املهام  العمالية  للحركة  تبني  التي  البوصلة 

ووسائل النضال والتكتيك واالستراتيجية. 
العمال  حــزب  هو  نقصده  الــذي  العمالي  فاحلزب 
الدولة  الة  ان يحطم  الذي يجب  الكادحة  واجلماهير 
جديدة  دولــة  عنها  عوضا  وينشئ  الــبــورجــوازيــة، 
فقط  وليس  االشتراكية،  حتقيق  ألجل  بروليتارية 
ذلك احلزب اخلفيف )light( الذي يسعى الى استالء 
الة الدولة البورجوازية عبر انتخابات جترى يف  على 

سياق "الدميقراطية البورجوازية".
الى  يسعى  الـــذي  هــو  املــقــصــود  العمالي  ــزب  احلـ
العاملة  الطبقة  لصالح  ابعادها  كل  يف  السلطة  حسم 
يف  يسير  الــذي  احلــزب  ذلــك  إنــه  الكادحني.  وعموم 
القيام  ــل  أج مــن  واملظلومني  املقهورين  كــل  طليعة 
عبر  السياسية  سيادتها  وبسط  االشتراكية  بالثورة 
مقاومة  "قــمــع"  ــل  ألج البروليتاريا،  ديكتاتورية 
املستثمرين املقلوبني، وبناء املجتمع اجلديد: املجتمع 

االشتراكي. 
إن احلزب العمالي الذي نتحدث عنه هنا هو الذي 
يعتبر الرأسمالية عدوا واحدا ومشتركا لكافة العمال 
مشعل  يحمل  الذي  احلزب  ذلك  إنه  املعمور،  بقاع  يف 

الشعار اخلالد: " اي عمال العامل، اتحدوا ! "

يف مفهوم الحزب العاميل وعالقته بالتغيري الثوري

ا.ا.ع حسن

أدرك الرفيق هو شي منه إمكانات 
الفييتنامية  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة 
يف  السياسي  التفوق  على  وقدرتها 
اختالفاتها  على  تعرف  وقد  البالد 

الذاتية. وإكراهاتها 
مختلف  ــى  ــل ع اطـــالعـــه  وبــعــد 
املاركسية  لنشر  ،خطط  التجارب 
احلــزب  تأسيس  أفــق  يف  اللينينية 
كيف  ؛  العاملة  للطبقة  املستقل 
ال و هــو مــن الــذيــن أســســوا احلــزب 
يف  تخندق  و  الفرنسي  الشيوعي 
استوعب  و  الشيوعية  األممية  صف 
اللينينية،وأدرك  األطروحة  جيدا 
ــدو  ــع ال تــشــكــل  ــة  ــي ــال ــري ــب اإلم أن 
والشعوب  العاملة  للطبقة  املشترك 
عليها  ــان  ــ ك الـــتـــي  املـــســـتـــعـــمٓرة 
البروليتارية  األممية  مع  التحالف 
الثورية  الوطنية  تكتل  إطـــار  يف 
وعمل  الــبــرولــيــتــاريــة.  واحلـــركـــة 
كتاباته  خـــالل  ــن  م مــنــه  ــي  ش ــو  ه
ــي خــصــوصــا لــدى  ــوع عــلــى نــشــر ال
وحتويل  واملثقف،  الثوري  الشباب 
الوطنية  مفهوم  مــن  الــوعــي  ــذا  ه
املاركسية  مفهوم  إلــى  الكالسيكي 

الوطنية. اللينينية 
مــجــمــوعــة  ــت  ــل ــك ش  1925 يف 
الــشــيــوعــيــني نــــواة طــلــبــة داخـــل 
الثورية"  فيتنام  شبيبة  "رابــطــة 
وكـــانـــت مــهــمــتــهــا األســـاســـيـــة هي 
احلــزب  لتأسيس  الــشــروط  تهييء 
كان  إبانها  الفييتنامي.  الشيوعي 
الصراع  و  الوطني  التحرري  النضال 
الطبقي محتدم و مشتد يف فيتنام. 
على  مسلطا  كان  الذي  القمع  ورغم 
يف  تشتغل  انطلقت  التي  الرابطة 
التصدي  استطاعت  فقد  السرية، 
ذوي  وضد   ، وخدامهم  للمسعمرين 

االنتهازية. البرجوازية  النزعات 
الشباب  ــذر  جت اخلــضــم،  ــذا  ه يف 
ــذي كـــان يــنــحــدر من  ــ ــوري ال ــثـ الـ
ــرة، داخـــل  ــي ــغ ــص الـــبـــرجـــوازيـــة ال
الــضــيــعــات  و  ــع  ــان ــص امل و  ــم  ــاج ــن امل
ــة  ــالب الـــزراعـــيـــة واكـــتـــســـبـــوا ص
عملية  بإحكام  البروليتاريا،ونظموا 
والتعبئة  والــتــحــريــض  الــدعــايــة 
العاملة  الطبقة  صفوف  يف  الثورية 

ــادوا  ــ والـــفـــالحـــني الـــكـــادحـــني ،وقـ
والرأسمال  اإلقطاع  ضد  نضاالتها 
احلركة  إلى  ،وانضافت  واالستعمار 
شعبية  نضالية  حركات  العمالية 

القوة  اكتسبت  و  واندمجت  املدن  يف 
احلــزب  تأسيس  وبـــات  السياسية 
ملحة  حاجة  الفييتنامي  الشيوعي 

آنيا.  ومطلبا 
داخل  عسير  داخلي  مخاض  بعد 
شيوعيان: تنظيمان  تولد  الرابطة، 

لــلــهــنــد  الـــشـــيـــوعـــي  احلـــــزب   -
لصينية ا

- حزب أنام الشيوعي
وأصبح  أنفسهم  تنظيم  وأعـــادوا 
اجلديدة  للفييتنام  الثوري  "احلزب 
الشيوعية  الفيدرالية   : اسم  يحمل 
هذا  ــن  زم أن  الــصــيــنــيــة.إال  للهند 
الــتــشــتــت الــتــنــظــيــمــي والــنــظــري 
ــدم طــويــال، إذ ســرعــان مــا مت  لــم ي
العمالية  النضالية  الوحدة  استثمار 
اللينينية  املــاركــســيــة  ــواء  لـ حتــت 
 3 ــه يف  ــن ــي م ــو شـ ــا هـ ــ ،حـــتـــى دع
من  مؤمتر  عقد  ،إلى   1930 فبراير 
يف  الشيوعية  القوى  توحيد  أجــل 
سياسيا  برنامج  وأقر  واحد،  تنظيم 
ستعتمد  استراتيجية  وأطــروحــة 
للحزب  املــركــزيــة  اللجنة  عليها 
من  السياسية  موضوعاتها  لصياغة 
الثورة الوطنية والتقدم  أجل قيادة 

والشيوعية. االشتراكية  نحو 
الشيوعي  احلزب  عقد   ،2021 يف 
الذي من خالله مت  الوطني  مؤمتره 
للسياسات  العريضة  اخلطوط  وضع 
ــة واالجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ

للفييتنام. والبيئية 
 

دور النضاالت الربوليتارية يف بناء 

الحزب الشيوعي الفيتنامي
مصطفى خياطي
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الطبقة العاملة الروسية،

 صانعة ثورة أكتوبر 1917 املجيدة
يف  ثـــورة  أول  ــروســيــة  ال  1917 أكــتــوبــر  ثـــورة  تشكل     
السلطة  على  املنتجون  فيها  يستولي  اإلنسانية  تــاريــخ 
املقاوالت  ومختلف  واملناجم  املعامل  فيها  يحولون  السياسية، 
الرأسماليني  ملكية  من  خاصة،  ملكية  الرأسمالية...من 
املالكني  من  األراضي  وينتزعون  جماعية،  ملكية  إلى  كأفراد، 
منظمني  الفقراء  الفالحني  على  منها  جــزء  لتوزيع  الكبار 
كوخلوز  )جمع  بــالــكــوخلــوزات  سميت  تعاونيات،  إطــار  يف 
سميت  الدولة  مــزارع  إلى  حتول  األخر  واجلــزء   ،)kolkhoz

.))sovkhoz بالسوفخوزات )جمع سوفخوز 
   تنعت ثورة أكتوبر العظيمة بالثورة البروليتارية، بالثورة 
العمالية، بالثورة السوفياتية، بالثورة البلشفية، نظرا للدور 
احلاسم الذي لعبته الطبقة العاملة يف إجناحها، تلك الطبقة 
العاملة املنظمة يف أطار مجالس تسمى السوفياتات، وبتأطير 

من احلزب البلشفي، احلزب الشيوعي الروسي.
االنتصار  خاصة،  والعمال  عامة،  الكادحون  متكن  فكيف    
ــي  األراض ومــالكــي  الرأسماليني  مــن  دمائهم  مصاصي  على 
النظام  وحتويل  أجهزتها،  مبختلف  الــدولــة  وهــزم  الكبار، 
لفهم  السوفياتية؟  اجلمهوريات  نظام  إلى  القيصري  امللكي 
روسيا  عرفتها  التي  التطورات  إلــى  الرجوع  يجيب  وقــع  ما 
تلك   ،1917 أكتوبر  ثــورة  سبقت  التي  العقود  يف  القيصرية 
ومختلف  املنتجني  طبقات  بني  الصراع  حسمت  التي  الثورة 
وطبقات  جــهــة،  مــن  الــعــامــلــة  الطبقة  بــقــيــادة  املــقــهــوريــن 
البرجوازية الرأسمالية ومالكي األراضي الكبار )اإلقطاعيني 
التي  البيروقراطية  والبرجوازية  الزراعيني(،  والرأسماليني 
ثانية... جهة  من  الدولة  أجهزة  مختلف  يف  تتحكم  كانت 
الكادحني  مصالح  بني  التناقض  حسمت  التي  الثورة  تلك  الخ، 

الكادحني. ومصالح مصاصي دماء 
أوال. الواقع الرويس يف بداية القرن التاسع عرشة.

السياسي  باالستبداد  املرحلة  تلك  خال  روسيا  واقع  يتميز   
ومختلف  اإلقطاعيني  بسيادة  )امللوك(،  القياصرة  بقيادة 
وذلك  خاصة،  والصناعة  عامة  اقتصادي  بتخلف  النبالء، 
%90 من سكان  مقارنة مع واقعي فرنسا واجنلترا...أكثر من  
والتخلف  األمية  ظل  يف  البادية  يف  تعيش  القيصرية  روسيا 
عدديا،  العاملة  الطبقة  ضعف  نفهم  هنا  مــن  الــثــقــايف... 
وليدة  العلمي  مبفهومها  العاملة  الطبقة  إن  سياسيا.  وغيابها 
مع  مقارنة  روسيا  يف  ضعيفة  كانت  والرأسمالية  الرأسمالية، 
اإلنتاج الفالحي املبني على العالقات اإلقطاعية. لذي نفهم 
ضعف دور كل من الطبقة العاملة والبرجوازية الرأسمالية.
الشعبوية" كحركة سياسية مناهضة  "الحركة  بروز  اثنيا. 

القيرصي. لالستبداد 

  أمام الفقر الذي تعاني منه اجلماهير الفالحية، واضطهاد 
بعض  واقتصادية...قرر  سياسية  بإصالحات  ينادي  من  كل 
وتنظيمات  جمعيات/تعاونيات  تشكيل  "النييرين"  املثقفني 
على  ذلــك  يف  معتمدين  السائد،  الــواقــع  لتغيير  سياسية 
البادية عامة وعلى الفالحني الفقراء و "االقنان" خاصة. ويف 
"الشعب"،  اسم  حتت  سياسي  تنظيم  تأسيس  مت  اإلطار  هذا 
حتديث  هــو  الشعبويني  ــدف  ه ــوي".   ــب ــع "ش تنظيم  ــو  وه
على  القضاء  تعاونيات،  إطار  يف  الفالحني  تنظيم  الفالحة، 
مالكي  طرف  من  "األقــنــان"  )متليك  اإلقطاعيني  العالقات 
يف  "الشعبوية"  احلــركــة  فشلت  وقــد  ــكــبــار...(.   ال أألراض 
ملناضليها،  الدولة  قمع  أهدافها:  من  األدنى  احلد  ولو  حتقيق 
أجل  من  الشعبويني  لنداءات  االستجابة  الفالحني  ورفــض 

إلى صفوفهم. االنضمام 
ثالثا- من "الشعبوية" السلمية إلى اإلرهاب النخبوي.

وانهزامه  الفالحني،  جتنيد  يف  الشعبوي  التيار  فشل  أمام    

لنظام  املعارضون  املثقفون  التجأ  اإلمبراطوري،  القمع  أمام 
اإلطار  هذا  ففي  اإلرهابية.   العمليات  اختيار  إلى  القيصر 
الشعبية".  اسم"العزمية  يحمل  جديدا  تنظيما  تأسيس  مت 
مقدمتها  ويف  الــدولــة،  رمــوز  من  العديد  ــاب  اإلره استهدف 
الذي   "Alexandre II/الثاني ألكسندر   " القيصر/امللك 

.1881 اغتيل سنة 
  وقد زادت خطة اإلرهاب والفوضوية إلى املزيد من القمع 

واملزيد من لعزلة عن اجلماهير الشعبية.
قادها  فاشلة  عسكري  مترد  محاولة  املرحلة  تلك  عرفت    
امللكية  من  بدل  دستورية  ملكية  بناء  بهدف  شباب  ضباط 

االستبدادية.
العاملة  الطبقة  وميالد  القيرصية  الصناعية  الثورة  رابعا. 

العرصية.

واجنلترا  فرنسا  أمـــام  القيصرية  روســيــا  هــزميــة  بعد   
النظام  قــرر   ،)1853-1856( العثمانية  واإلمــبــراطــوريــة 

باملعدات  اجلــيــش  وتسليح  االقــتــصــاد  عصرنة  القيصري 
العصرية... للحروب  تستجيب 

وهكذا مت بناء )بني1890-1965( وحدات صناعية ضخمة، 
وازدهـــرت  احلــديــديــة،  السكك  بواسطة  روســيــا  وتشبيك 

الصناعة املعدنية... قفز عدد العمال يف فترة وجيزة من 
000 706 إلى حوالي 000 792 2 يف أواخر 1890.

تقتحمان  الرأمسالية  والربجوازية  العاملة  الطبقة  خامسا. 
السياسية. الساحة 

امللكية  على  املبني  الرأسمالي  اإلنتاج  منط  ازدهار  يرافق     
بروز  املــأجــور،  العمل  وعلى  اإلنتاجية،  للوحدات  اخلاصة 

العاملة. والطبقة  البرجوازية  قويتني:  جديدتني  طبقتني 
لالستبداد  رفضهما  يف  اجلديدتان  الطبقتان  تلتقيان     
ألن  خاصة،  طموحات  منهما  ــدة  واح لكل  لكن  القيصري، 

تتناقض. بل  تختلف  مصاحلهما 
أي  برملانية،  دستورية  مبلكية  حتلم  البرجوازية  كانت     
أخر،  مبعنى  عليه،  القضاء  وليس  القيصري  النظام  إصالح 

القضاء عليه. تلطيف االستبداد وليس 
أما الطبقة، فمصلحتها تكمن يف القضاء ليس فقط على     
التي  الرأسمالية  على  حتى  بل  اإلقطاعي  القيصري  النظام 

تزدهر عن طريق استغالل العمال.
سادسا.  انتشار الفكر االشرتايك يصاحب منو الطبقة العاملة.

الكبار  األراضي  ومالكي  القيصر  باستبداد  يتميز  واقع  يف    
راهنت  التي  الشعبوية  التيارات  النبالء، وبعد فشل  ومختلف 
اإلرهابية  التيارات  فشل  بعدها  ومن  البادية،  فقراء  على 

فقد  العاملة،  للطبقة  الهائل  العددي  النمو  ومع  النخبوية، 
الروس بضرورة طرح  املفكرين االشتراكيني  العديد من  اقتنع 
البديل املاركسي، وهو بديل الطبقة العاملة، مادام هو موجه 
التي  الرأسمالية  وضد  القيصري  االستبداد  ضد  واحد  آن  يف 

الكادحني ومص دمائهم. تسمح للبرجوازية استغالل ماليني 
ونظرا  أندك،  روسيا  عمال  داخل  املنتشرة  لألمية  نظرا     
يشتغلونها  التي  يوميا(  ساعة   12 من  )أكثر  الساعات  لعدد 
بعض  وسط  االشتراكي  الفكر  البداية  يف  انتشر  يوميا...فقد 

والطلبة. املثقفني 
اسم  حتت  لالشتراكيني   cercle« حلقة/  أول«  تأسست    
الروس  االشتراكيون  سهر   .1883 سنة  وذلك  العمل"،  "حترير 
"الرأسمال"،  واجنلز:  ماركس،  كارل  مؤلفات  أهم  ترجمة  على 
الطوباوية  "االشــتــراكــيــة  والــرأســمــال"،  ــور  ــأج امل "الــعــمــل 

العلمية"... واالشتراكية 
ويف  عامة  روسيا  يف  بسرعة  الشيوعي  الفكر  انتشر  وقد 

وسط الكادحني خاصة.
الفكري. والوضوح  سابعا. لينني 

 1883 سنة  بــني  بروسيا  االشــتــراكــيــة  احلــركــة  عــرفــت    
حزب  )انقسام   1903 وسنة  شيوعية":(  "خلية  أول  )تأسيس 
سنة  تأسس  الذي  الروسي  الدميقراطي  االشتراكي  العمال 

1898(، الى عدة تيارات سياسية وفكرية متناقضة. 

لينني  الــشــيــوعــي  الــشــاب  السياسية  الــســاحــة  يف  بــرز    
سنة  ففي   .1870 سنة  املولود  أوليانوف(  ألييتش  )فالدميير 
ماركسي  سنة(   25 يتعدى  ال  )وعــمــره  لينني  وحــد   ،1895
املدينة   ،"saint Petersbourg بيترسبورغ  "سانت  مدينة 
العمالية، يف تنظيم ثوري حتت اسم "عصبة النضال من أجل 

العاملة". الطبقة  حترير 
أصدقاء  هم  "مــن  منها،  كتب  عــدة  املرحلة،  تلك  يف  كتب 
الرأسمالية يف روسيا"...ينتقد من خاللها  الشعب..."، "تطور 
الطبقة  بدور  وينبئ  واإلرهابية،  الشعبوية  التيارات  بعض 

الطليعي. العاملة 
وللتذكير فقد أعدم "ألكسندر"، أخ لينني، أثر مشاركته يف 
"ألكسندر  خليفة  الثالثة"  "ألكسندر  القيصر  اغتيال  محاولة 

الثاني" الذي اغتيل من قبل من طرف تيار "اإلرهاب".
الفكر  نشر  يف  واملساهمة  ــوري،  ث لتنظيم  تأسيسه  بعد 
 1895 االشتراكي وسط العمال...مت اعتقال لينني يف خريف 

إلى سيبيريا. ونفي 
   لعب لينني دورا حاسما يف الصراع ضد االستبداد القيصري، 
اليمينية  التيارات  مختلف  ضد  الرأسمالية،  البرجوازية  ضد 
وتنظيميا.  وسياسيا  فكريا  دورا  االشتراكية،  احلركة  داخل 

1917 ثمرة هذا الدور. وميكن اعتبار جناح ثورة أكتوبر 
اثمنا. الطبقة العاملة يف قلب الرصاع الطبقي بروسيا 

القيرصية.

كانت  الغربية،  أوربا  بلدان  يف  العمالية  للحركات  خالفا     
الروسية حديثة  العاملة  التاسع عشرة الطبقة  القرن  يف أخر 
يفسر  ما  هذا  تذكر،  منظمة  نقابية  حركة  تعرف  وال  العهد، 
انخراطها السياسي منذ ظهور احلركة االشتراكية: املساهمة 
الدميقراطي  االشتراكي  العمال  "حزب  )سريا(  تأسيس  يف 
 "  Iskra "الــشــرارة/  جريدة  تزويد   ،  1898 سنة  الــروســي" 

مبقاالت وأخبار حول واقع الطبقة العاملة ونضاالتها....
فقد  ونقابيا،  سياسيا  وغيابهم  التنظيمي،  ضعفهم  رغم    
مذبحة  فاثر   .1905 ثورة  يف  مهما  ميدانيا  دورا  العمال  لعب 
وسط  السخط  انتشر   ،)1905 يناير   9( الــدامــي"  ــد  "األح

الشعب الروسي عامة وداخل الطبقة العاملة خاصة.

علي فقير

يتبع ص 8
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سياسيا(  مؤطرين  )غير  بترسبورغ"  "سانت  عمال  قدم    
عريضة موجهة إلى القيصر، و مما جاء فيها:" 

جاللتكم.  إلى  جئنا  بطرسبورغ  يف  املقيمون  العمال  »نحن 
نحن عبيد مساكني، مضلمون، يسحقنا االستبداد والتعسف. 
يعطونا  أن  أسيادنا  من  وطلبنا  توقفنا  صبرنا،  عيل  وعندما 
هذا  كل  ولكن  بعذاب.  عذابا  بدونه  احلياة  تكون  ما  فقط 
مشروع.  غير  املصانع  ألصحاب  بدا  هذا  وكل  بالرفض،  قوبل 
ال  بأسره  الروسي  الشعب  مثل  ونحن  وآالف،  آالف  هنا  نحن 
عبيدا«.  صرنا  موظفيك،  بفضل  بشرية.  حقوق  أية  منلك 

جتلى رد فعل النظام، يف إطالق النار على املتظاهرين...
املدن  مختلف  يف  العاملة  الطبقة  ــاط  أوس السخط  عم    
أول  أكــتــوربــر"   9" مذبحة  بعد  مــرة  ألول  وظهر  الــروســيــة، 
من  مببادرة  بترسبورغ،  )سوفيات  عمالي"  سوفيات/مجلس 
من  فهناك  للنسيج(.   IVANOVOايفانوفو" معمل  عمال 
تنظيم  شكل  ظهور  هو  اإلضــراب...املــهــم  مبجلس  يترجمه 
شبه  انتشر  وقد  نفسها،  العاملة  الطبقة  داخل  من  كفاحي 

عفويا هذا الشكل التنظيم داخل املعامل الروسية. 
االشتراكية  التيارات  وأهــم  البالشفة  بعد  فيما  ساند    
الروسي  الشعب  مقاومة  قوى  مما  السوفيات"  "حركة  األخرى 
عامة والطبقة العاملة خاصة. وهذا هو سبب جناح اإلضراب 
املكاسب  تلك  املكاسب،  بعض  ونزع   ،)1905 )17-7أكتوبر  العام 
لإلضراب  دعــي  وقــد  النظام.  بعد  فيما  عنها  تراجع  التي 
االشتراكي  العمال  وحزب  بترسبورغ  سوفيات  من  كل  العام 

البالشفة. بقيادة  الروسي  الدميقراطي 
"زلزال" استيالء اجلنود-البحارة  أال ننسى صدى     يجيب 
 Le cuirassé Potenkine بوتينكني"/  "الــبــارجــة  على 
لدعم   "ODESSA/اوديسا" مدينة  نحو  وتوجيها  احلربية 

.)1905 العمالية. )يونيو  االنتفاضة 
1905 الطبقة العاملة    رغم فشلها، فقد أبرزت ثورة يناير 
مقاومة  يف  اجتماعية  طبقة  كأهم  التنظيمي(  ضعفها  )رغم 
النتشار  قوية  دفعة  وأعطت  "سوفياتاتها"،  عبر  االستبداد 
برهنت  لقد  لينني.  بقيادة  البالشفة  وتقوية  الثوري،  الفكر 
أحداث 1905 على صحة طروحات لينني حول التنظيم، حول 
حتالف  ضرورة  حول  الثورة،  لسيرورة  العاملة  الطبقة  قيادة 
مقدمتها  يف  األخرى،  الشعبية  الطبقات  مع  العاملة  الطبقة 
العاملة  الطبقة  أعطت  عفويتها،  الفقراء...فرغم  الفالحني 

الثوريني. دروسا جد مهمة للمثقفني 
الدميقراطي  االشــتــراكــي  العمال  ــزب  ح ــان  ف وللتذكير 
البالشفة  تيار  تياران:  من   1903 منذ  يتكون  كان  الروسي 

املناشفة االشتراكي اإلصالحي. الثوري، وتيار  الشيوعي 
ومنذ ثورة 1905 إلى ثورة أكتوبر 1917، ال ميكن احلديث 
الــدور  خــارج  القيصرية  روسيا  داخــل  الطبقي  الــصــراع  عن 
وهي  السوفياتات  بقيادة  املنظمة  العاملة  للطبقة  الطليعي 
مقدمتهم  يف  املاركسيني  املناضلني  طرف  من  ذلك  يف  مدعمة 
البالشفة. أما دور النقابات املتعارف عليها كان شبه منعدما.
لقد انتشر "السوفيات" كشكل تنظيمي قاعدي ليس فقط 

وسط العمال بل كذلك وسط الفالحني الفقراء واجلنود.
1905 بضعف األشكال التنظيمية  ميكن تفسير فشل ثورة 
الثورة،  خــالل  بــرزت  "فالسوفيات"  العاملة؛  الطبقة  لــدى 
تنظيم  أن  ننسى  أال  يجيب  الثورية.  القوى  بضعف  وكذلك 

3 سنوات. البالشفة لم متضي عليه 
1917: ثورة العمال والعامالت الغري  اتسعا. ثورة فرباير 

املكمتلة.

يف  البرجوازية   1917 فبراير  ثــورة  أسباب  حتديد  ميكن 
اآلتية: النقط 

نحو  ونفي  اعتقال  القيصري:  االستبداد  استمرار   -
7 برملاني البالشفة كمثل(، واغتياالت... سيبريا )5 من أصل 

التنظيمية  األشكال  ومختلف  النقابي،  العمل  منع   -

العاملة  والطبقة  عامة،  الشعبية  اجلماهير  تبدعها  التي 
خاصة.

-  منع التنظيمات السياسية املعارضة
يف  تصدر  كانت  )الــشــرارة  املعارضة  جرائد  صــدور  منع    -

اخلارج وتدخل سريا إلى روسيا(
- تدهور وضعية الكادحني

النظام  حشر  التي  العاملية  للحرب  الكارثية  االنعكاسات   -
الروسي نفسه فيها على حساب مصالح شعوب روسيا.

الطبيعة  ــرغ  ف اآلتــيــة:  احلقيقة  ــى  إل اإلشـــارة  وتبقى     
فان  وأهدافها،  برامجها  ناحية  من  فبراير  لثورة  البرجوازية 
الطبقة العاملة هي التي لعبت الدور األساسي يف أسقط نظام 

الثاني". "نكوال 
يف  مصنع  أكبر   ،"  Poutilov/بوتيلوف" عمال  إضــراب   -
إلى  أدى  مما  سابقا(،  بترسبورغ  )سانت  "بتروغراد"  مدينة 

اصطدامات مع قوى القمع.
"بتروغراد"  يف  خرجت  للمرأة،  العاملي  اليوم  مبناسبة   -
)عاصمة روسيا أتذك( آالف من عامالت النسيج، والطالبات، 
و  ب"السلم  مطالبة  ضخمة  مسيرات  يف  املأجورات،  ومختلف 
مبسيرة  التحق   .)1917 فبراير   23( اخلبز"  "العمل،  اخلبز"، 
مسيرة  وحتــولــت  مــضــرب،  عامل   150000 حــوالــي  النساء 
فيها  رفعت  سياسية  مسيرة  إلــى  والسلم"  واخلبز  "العمل، 
اتسعت  اجلمهورية".  "عاشت  مقدمتها  يف  ثورية  شعرات 
عمالية  بإضرابات  مسحوبة  والعصيان،  االنتفاضة،  رقعت 
امللكي  النظام  انهيار  إلى  أدى  )إضراب عام يف موسكو...(، مما 

ومت إعالن ميالد اجلمهورية البرجوازية.
 ،1917 فبراير  ملحمة  والــعــامــالت  العمال  صنع  لقد      
اليميني  اجلناح  مبشاركة  للبرجوازية  رجعت  السلطة  لكن 

املناشفة. تنظيم  االشتراكي: 
وجنود  عمال  أســس  الــبــرجــوازيــة،  سلطة  مقابل  ففي    

"بتروغراد" سوفيات مختلط كنواة سلطة معارضة.
1917: الثورة السوفياتية العظيمة. عاشرا. ثورة أكتوبر 

بني  الــصــراع  حسمت  الــتــي   ،1917 فــبــرايــر  ثـــورة  بعد     
القيصري  والنظام  جهة،  من  روسيا  شعوب  قــوى  مختلف 
األراضي  )مالكي  له  املدعمة  االجتماعية  الفئات  ومختلف 
من  الدولة  موظفي  كبار  النبالء،  االرستقراطية،  الكبار، 
طبقي  ــراع  ص إلــى  الــصــراع  حتــول  وعــســكــريــني...(،  مدنيني 
)الفالحون  وحلفائها  العاملة  الطبقة  بني  جديد:  نوع  من 
والبرجوازية  جهة،  من  املضطهدة(،  الفئات  ومختف  الفقراء 
البائد(  النظام  يساند  كان  من  )منهم  وحلفائها  الرأسمالية 

من جهة ثانية.
)الــعــمــال،  السوفياتات  مختلف  اصــطــف  عـــام،  بشكل    
املنشودة،  الــثــورة  خندق  يف  اجلــنــود(  الفقراء،  الفالحون 
السلطة  "كل  شعار  رفعوا  الذين  بالبالشفة  ذلك  يف  مدعمني 
الــتــيــارات  جــل  فيه  اصطفت  الـــذي  فــالــوقــت  للسوفيات"، 
البرجوازية  بجانب  )املــنــاشــفــة...(  األخـــرى  االشتراكية 

البروليتارية. للثورة  مناهضة 
الطبقة  أن  على  تبرهن  التي  األحــداث  بعض  يلي  وفيما    
احلسم  الناحية  من  األخيرة:  الكلمة  صاحبة  كانت  العاملة 
عبر  السياسية  الناحية  ومن  السوفياتات،  بواسطة  امليداني 
وعن  عــامــة،  الكادحني  مصالح  عــن  أمــني  كمعبر  البالشفة 

خاصة. العاملة  الطبقة  مصالح 
أعضاء  عدد  منى   1917 أكتوبر  إلى   1917 فبراير  فمن 
 000 حوالي  إلى  عضو   8000 حوالي  من  البلشفي  التنظيم 

500 أغلبهم جاؤوا من صفوف "السوفياتات.  

 100  000 حوالي   1917 يوليوز   1-4 أيام  خالل  تظاهر    -
مدن  يف  مظاهرات  تبعتهم  بترسبورغ،  يف  واجلنود  العمال  من 
تلك  نظمت  الشيوعيني.   البالشفة  بقيادة  وجلها  ــرى،  أخ
و"كل  احلــرب"  "تسقط  عليها  كتب  الفتات  حتت  املظاهرات 

للسوفيات". السلطة 
العمال  من   500000 حوالي  تظاهر  يــولــوز،  فــاحت  يــوم   -
استرجعت  )التي  بترسبوغ"  "سانت  العاصمة  يف  ب  واجلنود 
"فلتسقط  للسوفيات"،  السلطة  "كل  شعارات  رافعني  اسمها( 

احلرب" و" ليسقط عشرة وزراء الرأسمالية."   
1917، واستجابة لنداء  الثالث من غشت  - خالل األسبوع 
يف  العمل  عن  بإضراب  عامل   400000 حوالي  قام  البالشفة، 
املدن  مختلف  إلى  اإلضرابات  امتدت  وقد  بترسبورغ.  سانت 

األخرى )موسكو...(
اليميني  وبقيادة   ،1917 غشت  من  األخير  األسبوع  يف   -
النظام  إعـــادة  بــهــدف  عــســكــري  متــرد  بــدأ  ــيــلــوف"،  "كــورن
الشعب  وتنظيم  بتعبئة  البلشفي   احلــزب  قــام  القيصري. 
والتي   ، العاصمة  إلي  األحمر"  احلرس  أجته"  و  التمرد  لهزم 
حامية  إلي  باإلضافة  مقاتل  حوالي25000  قواته  عدد  بلغ 
أسطول  بحارة  من  كل  العمال  ملساندة  هب  لقد  للمدينة. 
يف  والــعــمــال  احلــديــديــة،  السكك  وعــمــال  البلطيق،  بحر 
احلرب.  جبهة  يف  واجلنود  األورال،  جبال  ودونباس،  موسكو، 
ضعفهم  )رغــم  العمال  أيــادي  على  االنقالبيني  هزمية  متت 
فقد  الــبــرجــوازيــة،  احلكومة  لضعف  ونــظــرا  التنظيمي(. 

إلى البالشفة والسوفيات لردع االنقالبيني.      التجأت 
احتاد  انتخابات  البالشفة  اكتسح  أغسطس   31 يوم  يف   -

)السوفيات(. العمال 
التنفيذية  اللجنة  تلقت   ،1917 شتنبر  فــاحت  يــوم  يف   -
السوفيات  مجالس  من   126 من  طلبات  للسوفيات  املركزية 

احمللية حتثها على االستيالء على السلطة.
روسيا  عــرفــت   ،1917 أكــتــوبــر  ــة  ــداي وب شتنبر  ــالل  خ  -
إضرابات عمالية ضخمة )موسكو، سانت بترسبورغ، املناجم، 
العمال  قام  احلديدية....(.  السكك  والنسيج،  الغزل  النفط، 
املصانع  من  عديد  يف  اإلنتاج  على  بالسيطرة  مناطق  عدة  يف 

وتوزيعه.    
املركزية  اللجنة  صــوتــت   1917 أكــتــوبــر   10 ــوم  ي يف    -
2، لقرار: " االنتفاضة املسلحة أمر  10 ضد  للبالشفة بأغلبية 

ال مفر منه، وبأن الوقت قد حان لذلك متاما".
تالني  من  االنتفاضة  انطلقت   ،1917 أكتوبر   23 يــوم   -

استونيا. عاصمة 
يف  االنتفاضة  البالشفة  قاد   ،1917 أكتوبر   25 يوم  يف   -
على  خاللها  من  متكنوا  روسيا،  عاصمة  بترسبورغ،  سانت 

الرئيسية. املرافق احلكومية  االستيالء على 
القصر  على  الهجوم  تنفيذ  مت  أكتوبر   26/25 ليلة  يف   -
حكومة  ــدة،  ــدي اجل احلكومة  تشكلت  للقيصر.   الشتوي 
العاملة  الطبقة  ثــورة  السوفيات،  ثــورة  الشيوعية،  الثورة 
اجلديدة  احلكومة  أعلنت  البلشفي.  احلزب  حزبها،  بقيادة 
تقضي  مراسيم  أصدرت  كما  العاملية،  احلرب  من  روسيا  خروج 
الرأسماليني  ومعامل  اإلقطاعيني  كبار  أراضـــي  مبــصــادرة 
الروسية  اإلمبراطورية  شعوب  حق  إعــالن  إلــى  باإلضافة 

عنها.  باالنفصال 
الخالصة

انخراط  بفضل  العظيمة   1917 أكتوبر  ــورة  ث جنحت   
القيصري،  االستبداد  ضد  الكفاح  سيرورة  يف  العاملة  الطبقة 
حداثتها،  فرغم  البرجوازية.  فبراير  جمهورية  ضد  ثم 
يف  نفسها  تنظيم  مــن  الــروســيــة  العاملة  الطبقة  متكنت 
البالشفة،  مواقف  األحيان  غالب  يف  تبني  من  سوفياتات، 
مع  اجلنود،  مع  الفقراء،  الفالحني  مع  طبقي  حتالف  بناء  يف 
الطلبة، ومع مختلف الشرائح التي كانت تعاني من االستبداد 
تاريخ  يف  شيوعية  ثـــورة  أول  صانعة  فهي  ــالل.  ــغ ــت واالس

العظيمة...الخ. أكتوبر  ثورة  اإلنسانية، 
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"كانت والدة احلزب الشيوعي الصيني 
الثورة  لتطوير  موضوعية  حاجة  هي 
املاركسية  اندماج  نتاج  وهي  الصينية، 
بعد  الصينية.  العمالية  احلــركــة  مــع 
حرب األفيون عام 1840. لقد أدى غزو 
الرأسمالية واإلمبريالية الدولية للصني 
الصيني  املجتمع  هياكل  حتولت  أن  إلى 
إلى  اإلقطاعي  املجتمع  من  تدريجيا 
إقطاعي.  وشبه  مستعمر  شبه  مجتمع 
مايو   4 حركة  إلى  األفيون  حرب  ومن 
نضاالت  الصيني  الشعب  خاض   ،1919
معارضة  ــل  أج مــن  هيابة  غير  باسلة 

ومنها  اإلقطاعي،  واحلكم  اإلمبريالية 
مملكة  حركة  الرئيسيان:  الــنــضــاالن 
وثــورة  الفالحية  السماوية  تايبينغ 
البرجوازية.  الطبقة  بقيادة   1911
بالتتابع.و  بالفشل  كالهما  انتهي  ولكن 
الفالحية  الطبقة  أن  على  التاريخ  يدل 
على  تقدران  ال  الوطنية  والبرجوازية 
حتقيق  إلي  الدميقراطية  الثورة  قيادة 
وتنمية  اإلمبريالية  ــزو  غ مــع  متشيا 
الصني  يف  تــولــدت  احلديثة  الصناعة 
قواها  بــدأت  كما  البرولتارية  الطبقة 
 ،1919 عــام  وحتى  باستمرار.  تتوسع 
حوالي  الصناعيني  العمال  عــدد  بلغ 
البرولتاريا  والدة  وأدت  نسمة.  مليوني 
الطبقي  ــاس  األس ــاء  إرس إلــى  وتطورها 
لقد  الصيني.  الشيوعي  احلزب  إلنشاء 
عام  الروسية  أكتوبر  ثورة  انتصار  جلب 
الصني.  إلى  اللينينية   – املاركسية   1917
الصينية  املتقدمة  العناصر  فاكتشفت 
إن  ــب.  ــع ــش وال ــن  ــوط ال ــاذ  ــق إن حقيقة 
الصني  يف  اللينينية   – املاركسية  انتشار 
ــع قــد كـــرس األســـاس  عــلــى نــطــاق واسـ
الشيوعي  األيديولوجي إلنشاء احلزب 
4 مايو التي اندلعت  الصيني. أما حركة 
مع  املاركسية  دمج  فدفعت   1919 عام 
وقدمت  الصينية،  العمالية  احلــركــة 
متهيدا من حيث األيديولوجيا والكوادر 
الصيني."  الشيوعي  احلــزب  إلنــشــاء 

)منقول(
ـــزب الــشــيــوعــي  اســتــراتــيــجــيــة احلـ

الصيني يف التغيير الثوري

حــاول  تأسيسه،  بعد  ســنــوات  سبع 
احلزب الشيوعي الصيني القيام بالثورة 
اعتمادا التجربة البلشفية، ففي 1927، 
شنغاي  مبدينة  انتفاضة  احلــزب  نظم 
وأدى  االنــتــفــاضــة،  فشلت  العمالية. 
اعــدام  مت  حيث  باهظا،  ثمنا  ــزب  احل
قطاع  يف  خصوصا  املناضلني  من  املئات 

السكك السكك احلديدية...
1927؟ ملاذا فشلت انتفاضة 

الصيني  املجتمع  على  يغلب  كــان   -
وكان  االقطاعي،  الشبه  الطابع  أنداك 
البروليتارية  واشباه  الفقراء  الفالحون 

مما  اجتماعية،  الطبقة  أهم  يشكلون 
الصراع ضد  جعل قضية األرض يف قلب 

البيروقراطية. االقطاع والبرجوازية 
مجالس  انتشار  الصني  تعرف  لــم   -
يف  وقــع  مــا  مثل  )الــســوفــيــات(،  العمال 

القيصرية. روسيا 
كــيــف متــكــن احلـــزب الــشــيــوعــي من 

جتاوز النواقص؟
الطبقي  "التحليل  كتيب  شــكــل   -
لتحديد  مرجعية  الصيني"،  للمجتمع 
الثورة الصينية استراتيجية وتكتيكات 

احلـــرب  اســتــراتــيــجــيــة  ــاد  ــم ــت اع  -
املدن  وتطويق  املــدى،  طويلة  الشعبية 

من البادية...
- اعتماد التحالف العمالي-الفالحي: 
ايديلوجية  اللينينية،  املــاركــســيــة 
فكرية  كمرجعية  الــعــامــلــة  الطبقة 
الفالحني  وأهمية  لــلــثــورة،  وسياسية 

كقوة ضاربة.
ــل مـــاركـــس واجنــلــس  : حــل ــة  ــالص خ
امللكية  على  املبني  الرأسمالي  املجتمع 
ــاج  ــت ــل وشــــروط اإلن ــائ ــوس اخلـــاصـــة ل
طرف  مــن  العاملة  الطبقة  واستغالل 
واستخلصا  الرأسمالية،  البرجوازية 

ضرورة اجناز الثورة.
ــيــنــني، ومـــاو،  وتــتــجــلــى عــبــقــريــة ل
شروط  يف  الثورة  اجنــاز  وكــاســتــرو...يف 
وصفة  ليست  فالثورة  بلد.  بكل  خاصة 

صاحلة لكل زمان ولكل مكان.

تأسيس الحزب الشيوعي 

الصيني
الكوبية  باجلزيرة  للوضع  ستتطرق  اللمحة  هذه 
الكوبية  الثورية  القيادة  لتشكيل  ثم  الثورة،  قبل 
الدولة  بناء  حملطات  وأخــيــرا  الــثــورة،  معمعان  يف 

العمالية.
 Fulgencio( باتستا  ديــكــتــاتــوريــة  حتــت    
1950 كانت كوبا شبه مستعمرة  بداية   )Batista
اقتصاديا،  االمريكية.  املتحدة  للواليات  تابعة 
مواطنيها  من   55% بحيث  فالحية  دولــة  تعد  لم 
 6/1 يتواجد  حيث  "هافانا"  خاصة  املدن،  يقطنون 
والسكر  التبغ  أي  الفالحي،  واإلنــتــاج  سكانها،  من 
رأسمالية  بنية  على  يتوفر  للتصدير،  املوجهني 
لوبو"  "جوليو  أمــثــال  أشــخــاص  عليها  يستحوذ 
 400 على  زيـــادة  ميلك  الــذي   )Julio Lobo(
وأسهم  بواخر  الفالحية،  األراضــي  من  هكتار   000
%50 من  35 الى  باالبناك. فلوحده يصدر ما بني 
بتلك  تشكل  السكر  مادة  ان  ومعلوم  ألمريكا،  السكر 
تعيش  الوقت  هــذا  يف  كوبا.  مداخيل  ربــع  الفترة 

منها  فالحية  عائلة   200000 حوالي  140000 يف حالة الفقر املدقع.باجلزيرة 
قرابة  يتواجد  الفالحية  العائالت  جانب  الى    
فترات  اال  يعمل  ال  نصفهم  زراعي  عامل   600000
الكوبية  الــبــرولــيــتــاريــا  امــا  الــســكــر،  قصب  قطع 
وهي  ــدن  امل تقطن  عائلة   400000 من  فتتشكل 
عائلة   200000 جانبها  والــى  بالنقابات  منظمة 
املدرسني  مــن  املشكلة  الصغيرة  الــبــرجــوازيــة  مــن 
هذه  والتجارية.  ــة  اإلداري واألطــر  القانون  ورجــال 
االجتماعية  القاعدة  كانت  الصغيرة  البورجوازية 
التي غدت التيارات املناهضة لإلمبريالية. "كاسترو" 
ــورات  ــث ال فــشــل  فبعد  الــطــبــقــة،  هـــذه  ــن  م نفسه 
تبني  اختاروا  ورفاقه،  هو  قادها  التي  البرجوازية 
وكطريق  االمبريالية  ملواجهة  االشتراكية  الثورة 

للحصول على االستقالل احلقيقي.
 )M26-7( يوليوز   26 حركة  قادتها  الــثــورة    
على  بالهجوم  البداية  وكانت  "فيديل".  بزعامة 
بهدف   )Moncada( "مونكادا"  العسكرية  الثكنة 
اعتقال  فتم  فشلت  لكن  السالح،  على  االستيالء 
العفو  وبعد  معهم.  ومن  كاسترو  "راوول"  و  "فيديل" 
على  تعرف  حيث  باملكسيك  "فيديل"  التحق  عنهم 
"غيفارا" الذي انضم حلركة 26 يونيو. هذه األخيرة 
بالسلسلة  واســتــقــرت   1956 سنة  لكوبا  رجــعــت 
 )Sierra Maestra( يسترا"  ما  "سيرا  اجلبلية 
االولــى  النواة  وكونت  عصابات  حــرب  قــادت  حيث 

للسلطة العسكرية واإلدارية البديلة.
به  ــام  ق الـــذي  العسكري  الــهــجــوم  فشل  بعد    
"باتيستا" على الثورة ماي 1958، قام الثوار يف "سيرا 
اإلصالح  من  واحد  رقم  القانون  بإعالن  يسترا"  ما 
الوضع  االعتبار  بعني  يأخذ  قانون  وهو  الزراعي، 

1,5% من كبار الفالحني  الفالحي باجلزيرة حيث 
و12%  للزراعة  الصاحلة  األراضي  من   42% ميلك 
من   70% يناهز  ملا  تبقى  ما  هي  االراضي  من  فقط 
توخى  القانون  هذا  الفقراء.  الكوبيني  الفالحني 
تطبيقه  فبدأ  والصغار  املتوسطني  الفالحني  تعبئة 
رحيل  غـــداة   )Las Villa( بــيــال"  "الس  بجهة 

"باتيستا" بتوزيع أراضيه على الفالحني الصغار.
منها  االولــى  بداياتها  يف  مشاكل  الثورة  واجهت    
دعت  فقد   .)PSP( الشيوعي  باحلزب  عالقتها 
يف  احلــزب  فتأخر  العام  لإلضراب  الثورية  احلركة 
اجلبهة  تشكيل  مشكلة  طــرح  مــا  فيه  االنــخــراط 
وانتدب  بالثوار  بعد  فيما  التحق  انه  غير  املوحدة، 
أحد قادته )Carlos Rafael( لاللتحاق بجبال 
جبهة  تشكلت  ذلــك  إثــر  الــثــوار.  حيث  "السييرا" 
لإلضراب  دعت   )FONU( موحدة  وطنية  عمالية 
العام بالعاصمة "هافانا" يناير 1959. وعلى مستوى 
التمثيلية املؤسساتية فقد تشكلت جبهة دميقراطية 
تكونت من حركة "26يونيو" ومن أوساط برجوازية 
برنامج  ان  غير  للديكتاتورية،  مناهضة  وعسكرية 
للدستور  العودة  اقتصر فقط على  الثورية  احلركة 
اإلصالح  وعلى   ،1940 ل  البرجوازي  الدميقراطي 
املوالني لإلمبريالية واحلكم الدكتاتوري.الزراعي واصالح التعليم وتنقية صفوف اجليش من 
ميثاق  وإثــر  ــورة،  ــث ال على  القضاء  فشل  بعد    
كاراكاس، تشكلت حكومة مؤقتة ومت اختيار منسق 
للجبهة الدميقراطية ورئيس مؤقت لكوبا واحتفظ 
فيديل كاسترو بقيادة اجليش، كما مت سطر امليثاق 
الديكتاتورية  على  للقضاء  موحدة  استراتيجية 
هروب  بعد  لكن  العسكرية.  املواجهة  على  ترتكز 
 )Cantillo( اجليش  من  جنرال  حاول  الدكتاتور 
االستفراد باحلكم لكن فشل فورط اجليش فساهم 
بديلة  سلطة  وتشكيل  ــورة  ــث ال جتــديــر  يف  ذلــك 
سقوط  فبعد  هكذا  الثورية.  القيادة  عن  منبثقة 
تتكون  شكلية  واحدة  حكومتني،  تشكلت  الدكتاتور 
كاراكاس،  ميثاق  وضع  يف  ساهموا  بورجوازيني  من 
وأخرى ثورية، هي احلكومة الفعلية، تعتمد التعبئة 
الزراعي.  لإلصالح  املناصرين  للفالحني  الشعبية 
ازدواجية  ضل  يف  الثورة  لتقوية  املبذول  واملجهود 
شعبيني  وجيش  بوليس  تشكيل  على  ركــز  احلكم 
احملاكم  استبدلت  ذلك  مع  موازاة  و  للثورة،  مواليني 
اجليش  من  قادة  يترأسها  شعبية  مبحاكم  الثوري وممثلون عن الشعب.القائمة 
لإلصالح  قانون  سن  االقتصادي  املستوى  على    
الزراعي هو استمرار للقانون الذي أعلن عنه بجبال 
مسلس  تعمق   1959 وطيلة  مايسترا".  "سييرا 
ربيع  وخالل  الليبرالية.  البرجوازية  مع  القطيعة 
ضد  ثورة  الى  الدميقراطية  الثورة  حتولت   ،1960
املليشيات  مشروع  "كاسترو"  فدشن  الرأسمالية، 
للقيام  والطباعة  االعالم  نقابات  وشجع  الشعبية 
أكاذيب  من  البرجوازية  تنشره  ما  على  بالرقابة 
الكوبية  الثورية  احلكومة  قامت  كما  ومغالطات. 
بتجميد األرصدة البنكية للمتعاونني مع "باتيستا" 
البرجوازي  االعالم  ألصحاب  قوية  ضربة  شكل  ومحطات الراديو اخلاصة.ما 
  القطيعة مع البرجوازية الكوبية هي التي قادت 
الى املواجهة املباشرة مع االمبريالية، وهي املواجهة 
االشتراكية وبناء الدولة العمالية.التي شكلت احملطة احلاسمة يف الطريق نحو الثورة 

ملحة عن الثورة الكوبية
احلسني بوتبغي
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املجلس  السياسية يف  اللجنة  أكدت 
ــي الــفــلــســطــيــنــي الــتــمــســك  ــن ــوط ال
الفلسطيني يف تقرير  الشعب  بحقوق 
الفلسطينية  الدولة  وقيام  املصير 
احللول  ورفض  العودة،  حق  وتطبيق 
عن  كبدائل  املطروحة  االقتصادية 

احلقوق. هذه 

خالل  السياسية  اللجنة  وشــددت 
تقنية  بــواســطــة  ــد  ــق ع اجــتــمــاع 
صــالــح  رئــيــســهــا  بــحــضــور  )زووم(، 
وأعضاء  مطر،  موفق  ومقررها  ناصر، 
على  والــشــتــات،  الــوطــن  يف  مقيمون 
الوطني،  العمل  جهود  توحيد  مبدأ 
السياسية  احلــركــة  بــني  واملــوائــمــة 

ميدانيا. الشعبية  واملقاومة 
سبل  الــلــجــنــة،  أعـــضـــاء  ونـــاقـــش 
وآليات تنشيطية لألعضاء كل حسب 
مع  العالقة  لتعزيز  اجلغرايف،  موقعه 
البرملانات  وأعضاء  الصديقة  القوى 
املساندة  لتوفير  واألجنبية  العربية 
عبر  الفلسطيني،  للحق  ــم   ــدع وال
لالعتراف  احلكومات  على  الضغط 
القدس،  وعاصمتها  فلسطني  بدولة 
ــم املــطــلــوب  ــدع مــؤكــديــن تــوفــيــر ال
املقدسيني  الفلسطينيني  للمواطنني 

العالقة. ذات  املرجعيات  وتوحيد 
ــرورة  ــز املــجــتــمــعــون عــلــى ضـ ــ ورك
وتوسيع  الشعبية  املــقــاومــة  تعزيز 
الــقــيــادة  دور  وتــفــعــيــل  مــيــاديــنــهــا، 
األعضاء  ورأى  املشتركة،  الوطنية 
الشعبي  الفعل  بني  املــواءمــة  أهمية 
حركة  مع  األرض  على  اجلماهيري 
الدولية  السياسية يف احملافل  القيادة 
ليست  القدس  أن  مبدأ  على  الثابتة 
الشعب  حــق  عــن  تــنــازل  وال  للبيع، 
وحق  دولــتــه  قــيــام  يف  الفلسطيني 

األسرى. وحرية  العودة 

ــد أعــضــاء املــجــلــس الــوطــنــي  ــ وأك
ــول االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــلـ ــ رفــــــض احلـ
الشعب  حقوق  عن  كبديل  املطروحة 
حتقيق  يف  وثــوابــتــه  الفلسطيني 
تطبيق  عبر  والــعــودة  الــدولــة،  قيام 

الالجئني. بقضية  املتعلقة  القرارات 
واعتزازهم  فخرهم  عن  وأعــربــوا 

للدفاع  املتعطشني  فلسطني  بشباب 
من  محذرين  واملقدسات،  القدس  عن 
احملــدود  غير  أميركا  دعــم  استمرار 
مخطط  ومــن  االحــتــالل،  حلــكــومــة 
للمسجد  واملكاني  الزماني  التقسيم 
املقدسات،  استباحة  بعد  األقــصــى 
ــني وجــنــود  ــن ــوط ــت ــس وتـــدنـــيـــس امل

القدسي. للحرم  االحتالل 
التحرير  مبنظمة  التمسك  وأكدوا 
ــرعــي  ــش ــل ال ــث ــم الــفــلــســطــيــنــيــة امل
الفلسطيني،  لــلــشــعــب  ــد  ــي ــوح وال
وانتظام  مؤسساتها،  بعمل  واالهتمام 
مبدأ  وعــلــى  هيئاتها،  اجــتــمــاعــات 
اخلالفات  وبحث  السياسية،  الشراكة 

الوطني. االطار  يف 
اجــراء  امكانية  األعــضــاء  وناقش 
شامل  فلسطيني   – فلسطيني  حوار 
الوطني،  املجلس  رئاسة  مظلة  حتت 
ــخــروج بــحــلــول ضــامــنــة لــوحــدة  ــل ل
وسياسيا،  وشعبيا  جغرافيا  الوطن 
مع  والصراع  املواجهة  مناعة  وتقوية 

االحتالل.
على  السياسية  اللجنة  ــددت  وش
اعــتــبــار األســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــني 
وليس  احلرية،  أجل  من  حرب  أسرى 
ولدى  احملافل  يف  والعمل  جنائيني، 
الدولية  احلقوقية  واملنظمات  القوى 
التوصيف  لــهــذا  وفــقــا  لتحريرهم 

الدولي. القانون  مع  املنسجم 

اللجنة السياسية يف املجلس الوطني: رفض الحلول 

البديلة عن الدولة املستقلة وعاصمتها القدس

لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  ــت  دع
الفاشي  ــوم،  ــي ال لــهــا  بــيــان  يف  فــلــســطــني، 
ــة  نــفــتــالــي بــيــنــيــت، رئــيــس حــكــومــة دول
استعمال  عــن  الــتــوقــف  إلــى  االحــتــالل، 
واستقراره  وأمنه  الفلسطيني  شعبنا  دماء 
إلنقاذ  الداخلية  السياسية  معاركه  يف 
وقطع  االنهيار  من  الهّش  احلكومي  حتالفه 

الــطــريــق عــلــى غــرميــه، وزيـــر اخلــارجــيــة 
يطمح  الــذي  البيد،  يائيير  اإلسرائيلي، 

احلكومة.  رئاسة  يف  محله  ليحل 
جنني  ــة  ــرمي ج إن  ــة:  ــه ــب اجل وأضـــافـــت 
من  ثــالثــة  بحياة  أودت  والــتــي  األخــيــرة 
ــدد مــن اجلــرحــى، والــغــارات  الــشــهــداء وع
أحلقته  ومـــا  ــزة،  غـ قــطــاع  عــلــى  ــة  ــوي اجل
ــح املـــزارعـــني  ــال ــص ــة مب ــغ ــال ــرار ب ــ مـــن أضـ
مــزايــدات  ــار  إط يف  تــنــدرج  الفلسطينيني 
مستغاًل  السياسيني  خصومه  على  بينيت 
األجواء  دموية،  وأكثرها  األساليب  بأبشع 
ــة املــضــطــربــة، ويف  ــي ــدول اإلقــلــيــمــيــة وال
جهة  من  أكثر  إلى  رسائل  لتطيير  محاولة 
األميركية،  املتحدة  الواليات  مقدمها  ويف 
وما  املنطقة،  إلى  بايدن  جو  زيارة  عشية 
وملفات  قضايا  مــن  حقيبته  يف  يحمله 
احلكومة  وبني  بينه  نقاش  موضوع  ستكون 

اإلسرائيلية. 
التصعيد  سياسة  إن  اجلبهة:  وأكـــدت 
إرادة  الدموي لبينيت لن تنجح يف تقويض 
املقاومة  خيار  عن  وثنيه  وترهيبه  شعبنا 
االحتالل  رحيل  حتى  والثبات  والصمود 

أرضه. عن 

ضــرورة  على  باملقابل  اجلبهة  ــددت  وش
يف  فلسطينية  اســتــراتــيــجــيــة  امــتــالك 
الفاشي  اإلسرائيلي  التصعيد  مواجهة 
والــضــغــوط األمــيــركــيــة لــوقــف املــقــاومــة 
بايدن  أطلقها  التي  الكاذبة  الوعود  مقابل 
على  اإلسرائيلية  املصالح  ُمغلبًا  عنها  وارتد 
أخرى  مرة  يؤكد  الذي  األمر  الفلسطينية، 

يف  املتوازنة  األميركية  السياسة  أكذوبة 
ملنطقة. ا

القيادة  على  التأكيد  اجلبهة  ــادت  وأع
حتمل  بضرورة  الفلسطينية،  السياسية 
ــة والــســيــاســيــة  ــي ــن ــوط ــا ال ــه ــات ــي ــؤول ــس م
الغطاء  وتوفير  شعبنا،  نحو  واألخالقية 
عملية  خطوات  عبر  لنضاالته  السياسي 
العمل  وقـــف  ــى  ــ األدن ــدهــا  ح مــلــمــوســة، 
بكل  أوسلو  التفاق  االنتقالية  باملرحلة 
والدبلوماسية  السياسية  استحقاقاتها 
ــف  ــوق ــت ــة، وال ــاديـ ــتـــصـ واألمـــنـــيـــة واالقـ
الــذرائــع  ــالق  ــ نــفــســه عــن إط الــوقــت  يف 
تقنع  لــم  ــة،  ــي واه حجج  خلف  والتلطي 
املجلسني  قـــرارات  تعطيل  لتبرير  أحــدًا 
يد  على  حتولت  والتي  واملركزي،  الوطني 
السياسية  للقيادة  املــتــرددة  السياسية 
للمقايضة  أوراق  مجرد  إلى  الفلسطينية 

رخيصة. بأثمان 
احملاوالت  كل  أن  مؤكدة  اجلبهة  وختمت 
ولعل  فشلها،  أثبتت  املقاومة؛  خيار  لتجاوز 
يوليو  )متوز/  ديفيد2«  »كامب  مفاوضات 
وتداعياتها  الفاشلة  بنتائجها   ،)2000

ذلك. على  دليل  خير  تشكل  الكبرى، 
 

يف تعليق عىل جرائم االحتالل

»الدميقراطية«: ندعو القيادة السياسية لوقف املقايضة 
بقرارات املجلسني الوطني واملركزي مقابل أمثاٍن بخسة 
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االحتجاجات الشعبية يف تزايد مطرد

فهل ستقوى عىل مواجهة الرأساملية املعوملة؟
استقراره  على  يحافظ  ان  العاملي  الرأسمالي  النظام  يحاول 
قام  اإلطار  هذا  ويف  الشغيلة  ومكتسبات  حقوق  حساب  على 
املعوملة  "الرأسمالية  كتاب  مؤلف   )William I. Robinson(
 )The Global Capitalism and the Crisiss( ــة"  واالزم
يف  الرأسمالية  الدول  بخصوص  صارمة  مالحظات  بتسجيل 
لقمع  وظفت  التي  االزمة  هذه  الصحية،  االزمة  بعد  ما  فترة 
االحتجاجات الشعبية التي تسببت فيها االزمة املركبة للنظام 
ازدادت التظاهرات  النتائج اتت عكسية حيث  الرأسمالي، لكن 
تطرح  وضع  هكذا  وامام  العالم.  دول  كل  فعمت  واالنتفاضات 
مسألة تنسيق جهود احلركات االحتجاجية وتنظيم صفوفها 

والعمل على ابتكار بدائل حتررية.
معه  ازدادت  الطبقي  الصراع  احتداد  مبرحلة  مير  العالم  ان 

يف  العاملي  الرأسمالي  االقتصاد  وأصبح  الشعبية  االحتجاجات 
الروسي  التدخل  مع  أوجه  الدولي  التوتر  وبلغ  انكماش،  حالة 
لسنة  املالي  االنهيار  مع  االضطرابات  بــدأت  لقد  بأوكرانيا. 
االنتفاضات  اندلعت  لكورونا  الصحية  ــة  االزم ومــع   ،2008
املد  من  بفترات  متر  انها  من  وبالرغم  مكان،  كل  يف  الشعبية 
من  األولى  األشهر  ففي  بفتورها.  ينبئ  شيء  ال  ان  اال  واجلزر 
بقطاعات  ضخمة  نقابية  إضــرابــات  تفجرت   20022 سنة 
احتجاجات  عمت  كما  عــديــدة،  دول  يف  مختلفة  صناعية 
مؤخرا  ــع  وق مــا  لها  مثل  ــر  آخ املـــدن،  شـــوارع  عــارمــة  شعبية 
األول  الوزير  استقالة  يف  التظاهرات  تسببت  حيث  بسريالنكا 
نفسها  الفترة  هذه  يف  القائمة.  للحكومة  تام  شبه  شلل  يف  و 
الشعبية  الطبقات  الطبقية فازدادت مشاكل  الفوارق  تفاقمت 
الرأسمالية  ان  على  انطباعا  ترك  ما  السياسية  والتوترات 
العاملية خرجت من االزمة الصحية لتدخل مرحلة أخطر قد 

جتعل العالم اجمع يواجه حربا أهلية.
 100 مــن  أكثر  العالم  هــزت  بقليل  كــورونــا  جائحة  فقبل 
بالدول  اندلعت  وقد  للحكومات،  معارضة  احتجاجية  حركة 
سقوط  وراء  فكانت  التابعة،  الضعيفة  بالدول  كما  املتقدمة 
القمع  لتصعيد  القائمة  باألنظمة  ودفعت  ورؤســاء  حكومات 
ضد اجلماهير الشعبية املنتفضة. فمن الشيلي الى لبنان، ومن 
ونيجريا  هايتي  ومن  وأمريكا،  بفرنسا  مرورا  العراق  الى  الهند 
الشعبي  احلــراك  أعطى  وكولومبيا،  افريقيا  جنوب  ــذا  وك
العاملي.  الرأسمالي  النظام  ضد  مواجهة  انه  على  االنطباع 
وعمال  طلبة  هــذا،  العارم  الشعبي  احلــراك  يف  انخرط  فقد 
وللسياسات  للعنصرية  واملناهضني  والفالحني  اللجوء  وطالبي 

وضد  للدميقراطية  املناصرين  وايضا  والتفقير  التقشفية 
2019-2017 هذا،  الفساد، وغيرهم. و"الربيع العاملي" لسنوات 
2008، شكل  هو تتويج لالنتفاضات التي عقبت االنهيار املالي 
مثيل  لها  يشهد  لم  عمالية  النتفاضات  حقيقي  "تسونامي" 
عقب  اندلعت  التي  الشعبية  فاحلركات  الزمن.  من  عقود  مند 
 Occupy( ستريت"  وول  "احتلوا  حركة  ومنها  االنهيار،  هذا 
Wall Street( التي نشأت بأمريكا وصارت لها مثيالت بالعديد 
اليونانيني،  العمال  وحركة  العربي"  "الربيع  وكذا  الدول،  من 
العالم، وبالرغم من ان  انتباه الشعوب عبر  استطاعت ان تثير 
خفتت،  ان  لبثت  ما  هذه  الشعبية  املقاومة  اشكال  من  البعض 

لكن احلراك لم يتوقف كلية بل شهد انبعاثا كالفينق 2017.
لقد أدى احلجر الصحي الى طرد احملتجني من الشارع لبعض 

الوقت، لكن فترة التوقف كانت قصيرة، ففي األسابيع املوالية 
مخاطر  رغم  وبقوة  جديد  من  االحتجاج  عادت  احلجر  لهذا 
احترام  لعدم  التجمعات  عــن  تنتج  ان  ميكن  التي  الــعــدوى 
من  فلويد"  "جورج  مقتل  فان  ذلك  من  أكثر  الصحي.  التباعد 
ضد  قوية  مظاهرات  فجرت   2020 األمريكي  البوليس  طرف 
العنصرية عبئت قرابة 25 مليون مواطن، غالبيتهم من الشباب 
األموال  وتوجيه  السالح  من  الشرطة  بتجريد  طالبوا  الذين 
يف  لالستثمار  وللتسليح،  الكبرى  الشركات  لدعم  املخصصة 
االحتجاجات  ساهمت  وقد  االجتماعية.  واملرافق  البرامج 
مهمة"  السود  حياة  "حركة  قادتها  التي  منها  العنصرية،  ضد 
)Black Lives Matter(، يف ظهور موجة من التضامن الشعبي 

عبر العالم.
الطبقي  الصراع  واشتداد  هذه  االجتماعية  االزمة  ظل  يف 
امريكي  مركز  منها  أبحاث  مراكز  قامت  العاملي،  املستوى  على 
الناس  تعاطف  نسبة  ملعرفة  الــرأي  باستطالعات   )Pew(
استطالع  فبني  االشتراكي.  او  الرأسمالي  للنظام  وتفضيلهم 
يستحسنون  األمريكيني  مــن   42% مــن  أكثر  بــان   2019 مت 
مؤخرا  به  قام  آخر  استطالع  فان  ذلك  من  أكثر  االشتراكية. 
مركز "يوكوف" )YouGov(، بأمريكا أيضا، وضح ان استحسان 
الشباب  صفوف  يف   10ٓ بنسبة  قفز  لالشتراكية  األمريكيني 
املستوى  وعــلــى  الصحية.  االزمـــة  عــز  يف  أي   ،2020 سنة 
من   65ٓ ان  على  السنة  نفس  يف  مت  استطالع  أبرز  فقد  العاملي 
يف  تتسبب  الرأسمالية  بان  يعتقدون  املستجوبني  األشخاص 
املتضررة  الشعبية  الطبقات  اما  واالضرار.  املشاكل  من  الكثير 
من األوضاع القائمة فقد عبرت عن رفضها للنظام الرأسمالي 

بحيث  الضخمة  واملظاهرات  االحتجاجات  عبر  العام  بالشارع 
سجل نوع من الراديكالية يف صفوف الشغيلة والطبقات املفقرة 
وبرزت اشكال من التضامن يف صفوف اجلماهير الشعبية، سواء 
داخل البلد الواحد او عبر العالم. هكذا ميكن اعتبار اجلائحة 
مبثابة البرق الذي يسبق الرعد، فقد استؤنفت االحتجاجات 
بأبريل  عددها  فبلغ  الصحي  احلجر  فرض  بعد  قليلة  أسابيع 
ــواء  األج تأجيجها  سبب  كــان  مسبوقة،  غير  أرقــامــا   2020
ورغم  االقتصادية.  األحــوال  تدهور  وكذا  السائدة  القمعية 
الكبرى  املــدن  شــوارع  عمت  التي  النضالية  االشكال  اختالف 
فسببها واحد هو الهجوم الشرس للرأسمالية املعوملة التي متر 
الشغيلة  حساب  على  استمرارها  ضمان  فتحاول  خانقة  بأزمة 
فالدول  واحلــرمــان.  املعاناة  حتمل  على  تقوى  تعد  لم  التي 
مركبة  واجتماعية  اقتصادية  معضالت  تواجه  الرأسمالية 
املتوحشة،  النيوليبرالية  السياسات  تطبيق  من  عقود  جراء 
واالنهيار  لكوفيد19-  الصحية  لالزمة  املرتبك  تدبيرها  فزاد 

االقتصادي الناجت عنها يف تفاقم أزمتها.
يف فترة 2018-2017 تتصرف تكتالت مالية عاملية مجتمعة 
يف 41,10 بليون دوالر امريكي، أي قرابة نصف املنتوج القومي 
ما  أي  العالم،  فقراء  من   80% ان  حني  يف  للعالم،  اإلجمالي 
يعادل 6 ماليير شخص، ال يتصرفون اال يف 6ٓ من هذه الثروة. 
كما جند ان 50ٓ من سكان العالم يعيشون بأقل من 2ٓ5 دوالر 
يف اليوم و80ٓ منهم بأقل من 10 دوالرات. اما الالجئون الفارون 
باملاليني،  فيعدون  والقمع  البيئة  ــات  االزم ومن  احلــروب  من 
الدولي  العمل  مكتب  وبــني  اجلــنــوب،  بــلــدان  مــن  غالبيتهم 
مليار   1,53 ان  على   )Bureau International du Travail(
ميثل  عدد  وهو  الهشاشة،  وضعية  يف  هم  بالعالم  العمال  من 
الكوكب  فيها  مير  فترة  يف  وذلك  العاملية،  العاملة  اليد  نصف 
والغداء  املياه  يف  حاد  نقص  يف  تسببت  بيئية  بأزمة  االرضــي 
من  إضافية  ماليني  لهجرة  أدت  طبيعية  كوارث  عنها  وترتبت 

السكان.
نظمها  ضخمة  مظاهرات  وراء  كانت  مجتمعة  االزمات  هذه 
لتوظيف  باحلاكمني  ودفعت  القائمة  لــألوضــاع  الرافضون 
القمع واستعمال الشرطة الحتواء االحتجاجات، فساعدتهم 
توظيفها  مت  كما  احملتجني،  من  الشوارع  اخــالء  يف  اجلائحة 
لتبرير التدخالت القمعية. فاحلجر الصحي املطبق من طرف 
منها  تنطلق  التي  باألحياء  خــاص  بشكل  فــرض  احلكومات 
السيطرة  ونظرا ملخافة هذه احلكومات من فقدان  املظاهرات، 
على الوضع فقد سمحت آلالتها القمعية بالتنكيل باملواطنني 
لنفس  سلمية.  غالبيتها  يف  كانت  مسيرات  يف  خرجوا  الذين 
بتراخيص  االدالء  مواطنيهم  على  احلكام  فرضت  الهدف 
العمومية ومت على عجل  التواجد باألماكن  تعطيهم احلق يف 
سن تشريعات تسمح لألنظمة املتسلطة الستعمال كل اساليب 

املراقبة و كل أدوات القمع ملواجهة االحتجاجية املتزايدة.
واملضربني  باملتظاهرين  والتنكيل  القمعية  التدخالت  ان 
أصبحت هي العملة املتداولة لذا احلكام فأصبح احلديث اليوم 
األنظمة  كانت  اذا  انه  غير  السياسي".  القمع  "جائحة  عن 
الشعبية  االنتفاضات  احــتــواء  من  متكنت  قد  الرأسمالية 
العاملية العارمة التي عرفتها فترة الستينيات والسبعينيات من 
النيوليبرالية  والثورة  الرأسمالية  العوملة  بفضل  املاضي  القرن 
فالنظام  متاما.  مغايرا  أصبح  احلالي  الظرف  فــان  املــضــادة، 
الرأسمالي العاملي اليوم قارب من استنفاذ كل إمكانيات متدده 
كل  فعلى  لذلك  خطيرة،  نووية  ومواجهة  بيئية  ازمة  وتهدده 
القوى واحلركات  املتوحش، أي على كل  النظام  الرافضني لهذا 
ان  املتوحشة  للرأسمالية  واملناهضة  لالستغالل  الرافضة 
تلتف حول قيادات ثورية مستعدة لتنظيم صفوفها وتنسيق 
اجتماعية  و  اقتصادية  برامج  صياغة  على  وقــادرة  جهودها 
تتجاوز املطالب اآلنية لتضع لبنات أولية لبناء مجتمع بديل. 

احلسني بوتبغي
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املساواة بني النساء قبل املساواة مع الرجل

)مساوات من نوع اخر(
تشكل النساء تصف املجتمع لذلك تسعى املرأة دائما للحصول 
حياتها  إدارة  على  قادرة  جتعلها  والتي  األساسية  حقوقها  على 
بالفرص  ومتتعها  استقالليتها  على  واحلصول  املجتمع  داخل 
التي  الفرص  لتلك  مساوية  واالجتماعية  والثقافية  العلمية 
يحصل عليها الرجل. وهذه املساواة بني املرأة والرجل نهدف الى 
املرأة لذاتها يف كل املجاالت من  العوائق يف  طريق حتقيق  إزالة 
التمدرس واحلق يف شغل مناصب عليا وكذلك متكينها  احلق يف 
القرار بعد أن كان هذا حكرا يف يد الرجل  من املشاركة يف صنع 
يف   والــرجــل  ــرأة  امل بني  املــســاوات  حتقيق  أهمية  وتكمن  فقط، 
وحتقيق  كاملة  بشرية  إمكانيات  ذات  سليمة  مجتمعات  إقامة 
الدميوقراطية واحترام سيادة القانون وإعطاء الفرصة للنساء 
للمساهمة يف النمو االقتصادي وتطوير املجتمعات واملشاركة يف 
الفكرية  القدرات  أن      الرجل، مبا  الى جانب  السياسية  احلياة 
بشقيقها  اســوة  النساء  متلكها  الــذات  ونكران  العطاء  وقابلية 

الرجل.
  ورغم االكراهات التي واجهتها املرأة يف املجتمعات اإلسالمية 
داخل  حقوقها  من  جزءا  تنتزع  أن  استطاعت  أنها  اال  والعربية 
واملشاركة  والتشغيل  التعليم  يف  احلــق  منها  املجتمعات  هــذه 
انتزاع  الــى  وتسعى  تعاني  ــت  الزال أنها  اال  وغيرها  السياسية 

املزيد.
املرأة  أن  نقول  أن  ميكن  واملــرأة  الرجل  بني  املساواة  مجال  يف    
مقال  من  وكم  األمر  هذا  يف  سال  مداد  من  وكم  الكثير  حققت 
حققت  هل  مغايرا  ســؤاال  لنطرح  لكن  املــوضــوع،  هــذا  يف  كتب 
املساواة  تطلب  أن  قبل  املرأة  شقيقتها  وبني  بينها  املساوات  املرأة 
بينها وبني الرجل؟ هذا السؤال لم أرد منه أن أقول ان املساوات 
يجب  النساء  نحن  بيننا  املساواة  حتى  لكن  مهم  غير  الرجل  مع 
الهامش  يف  النساء  مثل  مثلهن  ليس  املركز  يف  فالنساء  تكون،  أن 
الــنــدوات  يف  املـــرأة  حقوق  عــن  املــدافــعــات  النساء  أخــر  مبعنى 
عنهن  يدافعن  اللواتي  عن  شيئا  يعلم  ال  بعضهن  االعــالم  ويف 
الرابعة  الساعة  على  تستيقظ  التي  فاملرأة  بحقوقهن،  ويطالنب 
صباحا وتستعد لذهاب الى عملها داخل مصنع خياطة أو ضيعة 
املعادن )نساء بني  أو تصعد للجبل كي تعمل يف تنقية  فالحية 
تكفي  ال  زهيدة  بأجور  الشاقة  االعمال  من  غيرها  جتيت(أو 
حتى لشراء دواء ألمراض اصنب بها من جراء هذه املهن، ناهيك 
املشغلني  طرف  من  اليه  يتعرضن  الذي  البشع  االستغالل  عن 
سوآءا  االعتراض  حاولن  وان  وحترش  ومعنوي  مادي  استغالل 
العمل  من  الطرد  مالهن  يكون  التحرش  عن  أو  املعاملة  سوء  عن 
دون وجه حق ودون حقوق نعم دون حقوق فاملشغلني يستغلون 
بنود  على  التحايل  حيث  من  للعمل  املتقدمات  وجهل  سذاجة 
عقود العمل، وبسبب هذا ذاك هناك األن 500عاملة يف الشارع 
كناس(،والغريب  سيكومك  )عامالت  تشريدهن  على  احتجاجا 
أنه لو طلب منهن العودة الى العمل ورمبا بأسوء الظروف سيعدن 
العمل  ظروف  من  بشاعة  أكثر  الفقر  فظروف  أيضا  وبزغاريد 
مسؤولية  عاتقهن  على  يحملن  النساء  فهؤالء  الزهيد  واالجر 
النساء  وهن  النساء  من  أخر  منوذج  الى  لنعد  بأكملها.  عوائل 
واملهمشة  البعيدة  بلدتي  كنساء  بيوتهن  من  يشتغلن  اللواتي 
من كل شيء )بني جتيت(،نساء يشتغل يف صنع اخلبز وتوزيعه 
يكدن  ال  فهن  النوم  هو  ما  يعرفن  ال  التجارية  احملــالت  على 
يغمضن أعينهن حتى يصل موعد االستيقاظ وهو ساعة الفجر 
الكمية  حسب  على  واحــدة  كل  بأيديهن  اخلبز  بإعداد  يقمن 
التي تستطع اعدادها هؤالء يعلن زوجا عاطال وأبناء يدرسون 
وتدريسهم.... وملبسهم  اطعامهم  مسؤولية  تتحمل  والذين 
تنافس  بهذا  وهي  اخلبز  من  املادية  مصاريفهم  الى  باإلضافة 
املخابز التي تشتغل باأللة، أما العامالت يف الفالحة مع أزواجهن 
يشارك  فالكل  وابناءها  زوجها  مثل  مثلها  تشتغل  أخر  أمر  فهذا 
منافسة  أيضا  يعرف  والــذي  وبيعه  احملصول  وجني  احلرث  يف 
ال  رمبا  يبيعونه  ما  أن  أي  الكبرى  الضيعات  أصحاب  طرف  من 
املستهلك،  الى  يصل  لكي  ومــال  جهد  من  خسروه  ما  الى  يصل 

يسمعن  وال  شيئا  الــرجــل  مــع  املــســاوات  عــن  يعرفن  ال  ــؤالء  ه
الذي  فالرجل  عنهن  تتحدث  التي  املقاالت  الندوات  عن  حتى 
وتتقاسم  والتهميش  الفقر  يف  معه  متساوية  أنها  تعرف  تعرفه 
األمان  بر  الى  بأبنائها  تصل  أن  هو  الوحيد  همها  الشقاء  معه 
العيش  ألبنائها  توفير  سبيل  يف  باليا  لباسا  ترتدي  فتجدها 
قلبه  يف  وهو  رفاقه  الى  ينظر  ال  حتى  النظيف  وامللبس  الكرمي 
واملدافعة  احلقوقية  سيدتي  أتعرفني  مثلهم.  ميلك  ال  أنه  غصة 
هو  النساء  هؤالء  يقهر  ما  ان  معكي(  )وأنا  وحقوقها  املرأة  عن 
على  رمبا  جنرأ  وال  الطبوهات  من  تعتبر  التي  القوانني  بعض 

مناقشتها واملطالبة وهي أن تنجب االناث فقط وعندما يتوفى 
زوجها يأتي غريب ليشاركها يف منزل بنته بأظافرها وبدموعها 
وبجوعها  الشتاء  وليالي  البرد  يف  وباستيقاظها  نومها  وبقلت 
بدعوى  معها  ويتقاسمه  بعيد  من  واحــد  ليأتي  بناتها  وجــوع 
الدين والقانون اإلرث )عاصب( هذا االسم الذي تنقصه نقطة 

كي يكون اسم على مسمى )غاصب(.
املغمس  املر  العيش  لقمة  عن  والباحثات  الكادحات  النساء     
صحتها  من  تدفع  والتي  الزهيدة  واألجور  االستغالل  عسل  يف 

او  الرجل  طرف  من  فقط  يكون  ال  لهم  ثمنا  وجمالها  وجهدها 
ذلك الكائن املختلف يف اجلنس بل االستغالل ميكن ان يأتي ممن 
الروح وتفس املشاعر، فهناك نساء يشتغلن  تتشارك معها نفس 
حتت اشراف شقيقاتهن اما كعامالت يف املنازل او حتت اشرافهن 
تضاهي  معاملة  ألســوء  هن  من  ويتعرضن  وغيرها،  املعامل  يف 
منازل  كعامالت  يشتغلن  من  ومنهن  مرة،  بألف  الرجل  معاملة 
عند حقوقيات من املفروض يدافعن عن النساء العامالت وبعدة 
عودنها من الندوة التي حتدث فيها عن االستغالل ووجوب سن 
وهي  منزلها  الى  تعود  بحقوقها  املطالبة  من  املرأة  متكن  قوانني 

تتناول وجبة عشاء وحتكي كيف صفق لها اجلميع لكن ال تسمح 
للعاملة التي أعدت الوجبة ان تشاركها معها على نفس الطاولة. 
املساوات  يردن  كادحات  النساء  املرأة،  عن  املدافعة  سيدتي  نعم 
معكي قبل أن يتساوين مع الرجل، يطالنب بأبسط احلقوق وهي 
أن يدرس أبنائهن يف مدارس تتوفر على أبسط شروط التمدرس 
الى  طريقها  يف  وهي  متوت  وال  جيد  تطبيب  على  حتصل  وان 
طبيب  على  يتوفر  ال  املستوصف  أن  بدعوى  تلد  كي  املستشفى 
وال  زبونية  ــدون  ب شغل  فــرص  على  أبناؤها  يحصل  أن  تريد 
ال  أبنائها  يف  وتعبها  مجهودها  ثمرة  ترى  أن  محسوبية...تريد 
التي  املناسبات  يف  أو  مارس  من  الثامن  يف  اعالمي  مادة  تكون  أن 
تتحدث عن حقوقها. ال أحد منا يعرف املعاناة احلقيقة لهؤالء 
الكادحات فأن جتلس مع احداهن وحتكي لك عن معاناتها وفيما 
تعيش  فأن  القليل  اال  كالمها  من  يصلك  لن  حتلم  ومباذا  تفكر 

الوضع ليس كمن يسمع عنه فقط. 
للعمل  اخلروج  الى  الظروف  قساوة  دفعتهن  اللواتي  النساء    
من بزوغ الفجر الى وقت متأخر من الليل لتأمني قوتهن اليومي 
أنفسهن  وجــدن  واللواتي  لصغارهن  احلياة  متطلبات  وتوفير 
مجبرات للعب دور األب و االم مطلقات وارامل حرمن من أبسط 
يومهن  يف  وحتى  الــكــرمي،  العيش  وهــي  الطبيعية  حقوقهن 
واملهندسات  الطبيبات  جند  بهن)النساء(  واالحتفال  العاملي 
لهن  يقول  العالم  وكــأن  األضــواء،  منهن  يأخذن  واحلقوقيات 
أننت مجرد أرقام وقصص يتم تزين الندوات النسائية واملقاالت 
سيدتي  فقط،  املناسبات  يف  يكون  ذلك  وحتى  بكن  الصحفية 
باملساوات  يطالنب  أن  النساء  هؤالء  حق  من  أليس  احلقوقية، 
أن  مستوى  الى  يصلن  وأن  النحبة  درجة  من  نساء  يكن  كي  معنا 
يكن نساء وعليك أنتي وأنا حينذاك أن نطالب باملساواة مع بني 

الرجل واملرأة.

أتبير كرمية

النساء اللوايت دفعهتن قساوة 
الظروف اىل الخروج للعمل من 
بزوغ الفجر اىل وقت متأخر من 
الليل لتأمني قوهتن اليومي 

وتوفري متطلبات الحياة 
لصغارهن واللوايت وجدن 

أنفهسن مجربات للعب دور األب 
و االم مطلقات وارامل حرمن 
من أبسط حقوقهن الطبيعية 

وهي العيش الكرمي
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     إن بناء أداة ثورية تقود الشعب الكادح نحو التغيير 
جديد.  مبغرب  احلاملني  املناضلني  لكل  ُمحيرا  سؤاال  ضل 
الشافية  وكل من موقعه، يحاول اجلميع تقدمي اإلجابة 
السيَر  منه  ينتظر  الذي  التنظيم  ذلك  لصناعة  الكافية 

بالشعب نحو اخلالص.
املعلم  يصفها  كما  فنٌّ  الصناعة  تلك  أن  واحلقيقة،      
إلى  يحتاج  واإلبـــداع  ــداع،  إبـ والــفــن  البلشفي"لينني"، 
واملهارة  اخلبرة  من  عال  وقدر  رفيع  ثوري  بحس  مبدعني 

الثورية املتراكمة عبر تكوين نظري وعملي فريدين.
   أين املشكلة عندنا يا ترى؟ يف شعاراتنا أم يف تاكتيكاتنا 
وقد  املشكلة  أين  استعدادنا؟  وقلة  مبادرتنا  ضعف  هو  أم 
جت اجلامعة املغربية عددا هائال من "الكوادر الثورية"  خرَّ
الطالبية؟  احلركة  خضم  يف  الــصــراع  من  عقود  خــالل 
تضم  أنها  رغم  اجلماهيرية  إطاراتنا  "تتفجر"  لم  وملــاذا 
يستهان  ال  الذين  املناضلني  من  مهما  عددا  أحشائها  بني 
ومواقفنا  أفكارنا  توحيد  اجلرائد  تستطع  لم  ملاذا  بهم؟ 
وغيرها  تلك  الشتات...؟  هذا  يجمع  إطار  يف  وتنظيمنا 

أسئلة ثقيلة على كل غيور يناضل من أجل الوطن احلر.
     لقد أثبت التاريخ العام وتاريخنا اخلاص أن االعتقاد 
بإمكانية التغيير من داخل املؤسسات الرسمية للدولة يف 
". لكن من اخلطإ اإلستهانة  ٌ املرحلة الراهنة هو "حمٌق بنيِّ
الــغــروِر  ومــن  التقدمية،  اجلماهيرية  اإلطـــارات  ــدور  ب
وكذلك  وأدواتــه.  التغيير  لصناعة  وحَدها  عليها  الرهاُن 
ال ميكن االستغناء عن اجلرائد واملنابر احلرة واإلمكانات 
التكنولوجيا سمته  الهائلة يف عصر تعتبر  التكنولوجية 
الرئيسة، وال ميكن بأي حال من األحوال االعتماد عليها 
دون غيرها خللق أدوات ثورية تقود الشعب نحو احلرية 

السياسية.
واالعتقال  القمع  على  يقوم  سياسيا  نظاما  إن       
السياسية  ــات  ــري احل أبــســط  فيه  وتغيب  والــتــرهــيــب، 
األيدي  مكتوف  يقف  لن  الصحافة...  وحرية  والنقابية 
يناضلون  وهــم  واملعارضني  املناضلني  معشر  يف  متفرجا 
بأبشع  لهم  سيتصدى  بل  تغييره!  أجل  من  علنيا  نضاال 
بأحرارهم.  زنازنه  وميأل  بدمائهم  يديه  وسيلطخ  الطرق 
لذلك  عبرة!  البعيد  ماضينا  كما  القريب  أمسنا  يف  ولنا 
فإن أقصى ما ميكن أن تقدمه النضاالت العلنية لإلطارات 
واملنابر  التقدمية  السياسية  ــوى  ــق وال اجلماهيرية 
العامل  ذلك  مجمله  يف  يتجاوز  لن  اجلــادة...  اإلعالمية 
املوضوعي الذي ال يسمن وال يغني من جوع يف غياب ذات 
مناضلة ومنظمة تنظيما محكما، ومستعدٌة كفايًة لقيادة 

الصراع حتى منتهاه.
    وينبغي لنا أن نِقرَّ أوال بأن هذه الذات املنظمة ليست 

إنها  ومتنوع،  طويل  نضال  نتيجة  هي  إمنا  البداية،  هي 
معنٍي  ملستوًى  نضاليتني  حركتني  ونضج  تطور  عن  تعبير 
يف  واالصطفاف  واالندماج  لاللتقاء  حتما  بهما  سيؤدي 
العمال  وحركة  املثقفني  بحركة  األمر  يتعلق  العدو:  وجه 
سوى  النتيجة  ــذه  ه وليست  والــكــادحــني.  والــفــالحــني 
بدون  ثورية  نظرية  الشهير"ال  للشعار  العملية  الترجمة 
دون  النظرية  على  املثقفني  فاعتماد  ثــوريــة"،  حركة 
ممارسة النضال اليومي وسط املضطهدين لن ينتج سوى 
غوغائيني ميألون املقاهي وصفحات التواصل االجتماعي 
وال يقدمون للحركة شيئا، كما أن نضال العمال والفالحني 
واليأس. البد  التخبط  لن ينتج غير  دون بوصلة نظرية 

للحركتني أن تتلقيا.
    ولنتفق ثانيا أن هذه الذات املنظمة بحاجة ملناضلني 
ذووا تكوين عال يجمع بني النظرية والتطبيق، وذووا روح 
خالقة مبدعة ومبادرة، ولطاملا كان "لينني" يعزو أسباب 
وقلة  كفايتنا  وعدم  استعدادنا  "عدم  إلى  بروسيا  الفشل 
مبادرتنا... نحن القادة اإليديولوجيون..." وليسائل كل 

مثقف نفسه عن مدى استعداده ومدى انخراطه وفعله يف 
صفوف الكادحني ... وسيتضح له مدى ضعفنا وتأخرنا.

    وثالثا، إن هذه الذات املنظمة ال ميكن أبدا أن تكون 
النضالية  احلركة  خــارج  تقوم  أن  لها  ميكن  وال  علنيًة، 
مع  اخلــيــوط  نسج  مــن  املناضلني  متكن  الــتــي  اليومية 
واملداشر  املدن  يف  الكادحني  ومختلف  والفالحني  العمال 
وتنظيمهم يف خاليا وأنوية سرية يف كل معمل أو ورش أو 

شركة أو منجم أو مدرجات رياضية أو سوق جتارية...
جودة  وبفضل  املنظمة،  الــذات  لهذه  ينبغي  ورابعا،      
تعرفها  التي  املختلفة  التطورات  تواكب  أن  عناصرها، 
املرحلة، وأن تبدع وتبتكر آليات وأساليب جديدة للنضال 
يف  الثورية  النظرية  ُطِبقت  فقد  الظروف،  مختلف  يف 
وتعديالت  وتطويرات  وإضافات  بإبداع  البلدان  مختلف 
تطور  ومستوى  بلد  كل  خصوصية  تناسب  وابــتــكــاراٍت 
احلركة العامة فيه... وبكلمة، التغيير شيء حي متحرك 
يف  نحضره  أن  ميكن  ال  لذلك  ميتا،  جامدا  شيئا  وليس 
طبخة جاهزة ونسقطها على بلد من البلدان، بل ينبغي 

أن ينبع من هذا البلد حامال خلصوصياته.
    هذا ما نحتاجه: ذات مناضلة منظمة سرية، صارمة 
مؤمنني  مناضلني  من  مشكلة  حركتها،  دقيقة  ضوابطها، 
وسط  التحرك  يتقنون  املبادرة،  بروح  ومتمتعني  بالنصر 
وأنوية  خاليا  يف  صفوفهم  لــرص  واملثقفني  الكادحني 
والتكتيكات  الشعارات  سرية ونشيطة، ويحسنون اختيار 
املناسبة لكل مرحلة من مراحل الصراع وال يغفلون عن أي 

جانب من جوانبه.

سؤال التغيري: 
)وجهة نظر(

عبد الصادق بنعزوزي
  القانونية )أو الوالدة القانونية( 
)عند   " ميالد  "شهادة  إلى  حتتاج 
تــأســيــس تــنــظــيــم مــعــني ســيــاســي، 
ــوي...(،  ــع ــم نــقــابــي، حــقــوقــي، ج
ــن اخــتــصــاص  ــام م وهـــي بــشــكــل عـ
ميكن  و  والداخلية.  العدل  وزارتــي 
وفاة"  "شهادة  تسلما  أن  للوزارتني 

املولود. حل  عند 
إلى  أصــال  حتتاج  ال  الشرعية     
تنظيم  فميالد  الــدولــة.  "شــهــادة" 
الصراع  حلاجيات  يستجيب  معني 
زوالــه  أو  واستمراريته  الطبقي. 
ــدادة  ــس ــراع وب ــص مــرتــبــط بــهــذا ال
اخـــتـــيـــاراتـــه االســتــراتــيــجــيــة 
وتكتيكات  العام  السياسي  وخطه 

. حلية ملر ا

يحصل  أن  معني  إلطــار  ميكن     
من  لالستفادة  "القانونية"  على 
لــلــتــواصــل مع  ــيــات  بــعــض اإلمــكــان
ــات عــمــومــيــة،  ــاعـ ــر )قـ ــي ــاه ــم اجل
ــات، مـــؤمتـــرات عــالنــيــة،  ــان ــرج ــه م
التواصل  وســائــل  بعض  استعمال 
مهمة.  أشياء  وهي  العمومية...(، 
التاريخية،  املشروعية  تبقي  لكن 
األسبق.  هي  الشعبية  املشروعية 
تأسيس)قانونيا(  يختلف  هنا  ومن 
ــف اإلطـــــارات  ــل ــت ــخ األحــــــزاب وم
ــة مــن طــرف الــدولــة خــارج  اإلداريـ
واإلطـــارات  الشعبية،  املشروعية 
الصراع  افرزها  التي   " "القانونية 
ميدانيا  ــودة  ــوج م ــي  وه الطبقي 
أراد  امليالد"  "شهادة  تسليمها  قبل 

أراد و كره من كره. من 
ــزول مع  ــ ت اإلداريـــــة  ــكــائــنــات  ال
أمــا  " اإلداريـــــة،  الــوفــاة  "شــهــادة 
حية  فتبقى  الشرعية  التنظيمات 
قانونيا،  سرية  مختلفة،  بأشكال 

شعبيا. وعالنية 
ــام"  األم ــى  "إل منظمة  فتأسيس 
السرية  يف  مت   1970 غشت   30 يوم 
أية  املخزني" النعدام  القانون  " عن 
عدم  رغم  و  العلني،  للعمل  إمكانية 
يومنا  إلى  مستمر  فهي  "قانونيتها" 

داخل  من  املناضلني  آالف  عبر  هذا 
ــل  ــن داخ ــي، م ــراط ــق ــدمي الــنــهــج ال
املاركسية،  احلساسيات  مختلف 
املنظمة.  الغير  الفعاليات  آالف  عبر 
مرجعية،   " األمام  إلى   " فلمنظمة 
أن  قبل  ممارسة  مبادئ،  اختيارات، 
 " األمام  "إلى  منظمة  هياكل.  تكون 
الصمود.  مدرسة  الكفاح،  مدرسة 
ال  و  ميالد"  "لشهادة  حتتاج  لم  فهي 

الوفاة". "لشهادة 
القرار  الكائن اإلداري ميوت مع     
يستمد  ــذي  ال اإلطـــار  و  اإلداري؛ 
الطبقي  الصراع  واقع  من  شرعيته 
الــقــرارات  مــع  يفنى  ال  حيا  يبقى 

التعسفية.  و  الزجرية  اإلدارية 
ــرد شــكــل  ــجـ "احلـــــــزب لـــيـــس مـ

ومجموعة  ورايــة  ــم  واس تنظيمي 
احلزب  إن  الهياكل.  أو  األفــراد  من 
يف  هو  للماركسي،  بالنسبة  الثوري، 
عمل  وأساليب  برنامج  األول  املقام 
املركز  يف  وفقط  وتقاليد،  وأفــكــار 
)لها  وهــيــاكــل  تنظيم  هــو  الــثــانــي 
حمل  أجــل  مــن  شــك(  بــال  أهميتها 
الشعب  فئات  ألوســع  األفــكــار  تلك 
املاركسي  احلزب  على  يجب  العامل. 
على  ــة  ــداي ــب ال مــنــذ  يــتــأســس  أن 
والتي  والبرنامج،  النظرية  قاعدة 
التاريخية  التجربة  تلخيص  هي 
هذا،  دون  من  للبروليتاريا.  العامة 
احلــزب  بــنــاء  إن  شـــيء.  ال  احلـــزب 
البطيء  بالعمل  دائما  يبدأ  الثوري 
الكوادر،  وتثقيف  لتجميع  واملضني 
الفقري  الــعــمــود  يشكلون  الــذيــن 
هذا  بأكملها.  حياته  طوال  للحزب 
لكن  املسألة،  من  األول  النصف  هو 
الثاني  النصف  األول.  النصف  فقط 
الوصول  كيفية  وهو:  تعقيدا  أكثر 
ــعــمــال بــأفــكــارنــا  إلـــى جــمــاهــيــر ال
ــؤاال  س لــيــس  ــذا  وهـ وبرنامجنا؟ 
من  اإلطالق.")منقول  على  بسيطا 

احلزب( حول  املاركسية  األدبيات 
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العربية،  اللغة  أبجدية  يف  سحر  من  هناك  كان  إذا    
فعناقهما   . والـــالم"  "االلـــف"  حــريف  يـــوازي  سحر  فــال 

! الثورة  الوجود:  بلسم  مينحننا 
وجه  يف  "شرقي"  متمرد  أول  نطقها  التي  الكلمة  إنها 

 . االحادي  الرأي  واستبداد  اجلبروت 
وعرابو  والطغاة  اجلالدون  جوبه  الكلمة  بهذه  أفليس 

التطبيع؟  إلى  واملهرولون  االستعمار 
العارية؟ الصدور  ذوو  العزل  سالح  أليست 

االستبداد. واسقطت  العروش  زلزلت  كلمة  "ال" 
العظماء. اال  بها  يصدح  ال  لكن  بسيطة  كلمة  "ال" 

الثورة  هي  بل   ، الثورة  نحو  الوحيد  الطريق  هي  "ال" 
. نفسها

رقابكم  تتحسسوا  ولن  "ال"،  قول  على  ألسنتكم  عودوا 
. بعد

الظلم  معاناة  رحم  من  السعيدة  احلياة  تنبعث  فبها 
واالستعباد.

عقيدة. النشء  عند  مرة  اول  نطقها  اجعلوا 
للظلم.  فال 

للظالمية. ال 
للنفاق. ال 

. للبؤس  ال 
واحلرمان. احلاجة  لذل  ال 

املشانق. على  االجساد  لترنح  ال 
باألحماض. االجساد  لتذويب  ال 

املــشــرق  لــيــل  الــبــنــات يف عــلــب  بــأجــســاد  لــلــتــجــارة  ال 
الطويل.

والطبيعة. باألرض  للعبث  ال 
. الشعوب  حريات  ملصادرة  ال 
صهيون. بني  مع  للتطبيع  ال 

املعتقالت. يف  "املزعجة"  االصوات  لزج   ال 
ال  ال ال ال 

ال ال ال ال ال
..... ثورة !

"ال" والثورة

انتفاضة

بصينية  أختي  علي  دخلت   )...(
العاشرة  الساعة  حوالي  عند  شــاي. 
والنصف التحق بي أخي األصغر حسن 
يف غرفتي مفصد اجلبني بالعرق. ومن 
يشهد  عمر  درب  إن  قــال  لهاثه  خلل 
ــات بــني أصــحــاب الــدكــاكــني  ــه ــواج م
واملــتــاجــر ورجـــال الــســلــطــة. وأضــاف 
الوقائع  بأن  أخبروا  آخرين  إن  قائاًل 

وسائقي  البوليس  بني  جارية  نفسها 
انتصبت  احلـــال،  ويف  األطــوبــيــســات. 
السهل  ــن  م ــزل.  ــن امل ــادرت  ــ وغ ــًا  ــف واق
باسباتة  هنا  مواطنني  أن  إلى  التفطن 
املدينة.  بأحياء  يجري  مبا  علم  على 
وجوههم تشي. اقترب مني أحد أبناء 
احلومة عند عطفة الدرب، وقال لي إن 
السراغنة،  وساحة  غلف،  درب  من  كاًل 
وشارع  الكبير،  ودرب  السلطان،  ودرب 
الفداء، وحي الفرح، ودرب ميال، ودرب 
بوكيتا،  ومــودي  والقريعة،  السادني، 
وحي  مـــرمي،  ــة  الل ــي  وح وبنمسيك، 
واحلي  والبلدية،  ومبروكة،  السالمة، 
احملمدي، ودرب موالي الشريف، وعني 
عثمان،  وســيــدي  وبــورنــازيــل،  الــشــق، 
وأحــيــاء  السبع،  ــني  وع والــبــرنــوصــي، 
بالشعارات.  تغلي  املدينة  من  أخــرى 
ــار  أنــظــر هــنــاك آلــســي مــحــمــد، وأشـ
مدعومًا  احلــومــة  مــقــدم  ــى  إل بــيــده، 
احلــوس،  ــا  أّب يرغم  كيف  باملخازنية 
حانوت  فتح  على  الستيني،  الــرجــل 
اسباتة؟  يف  نحن  ننتظر  ماذا  بقالته. 
وسار  الشاب  تركني  برأي  أفت  لم  وملا 
درب  زاوية  يف  متجمهرين  شباب  جهة 
يتهامسون  رأيتهم  أنا  ينظرون.  فرعي 
ويتشاورون، وفجأة انطلقت حناجرهم 
سر  أملــقــدم  وبــالــشــعــارات:  بالصفير 
ــة مـــاشـــي ديـــالـــك،  ــومـ ــك احلـ ــال ــح ب
علت  ثّم  احلومة..  بحالك  سر  أملقدم 
اختفى  الغالء.  حــول  أخــرى  شعارات 
البوليس  وحّل  املخازنية،  وراء  املقدم 
وشرعوا  فاركونيتهم  من  نزلوا  باملكان، 
يفرقون كل من جتمع يف احمليط. توزع 
أحدهم:  وصاح  األزقــة.  على  الشباب 
آخرون  وتبعه  آآسليغان.  آآساليغان، 

املغرب  بحالك  سر  آآسليغان  يهتفون: 
الرشق  ــدأ  ب وفــجــأة  ــك..  ــال دي مــاشــي 
طرف  من  الرشق  والدخان،  باحلجارة 
البوليس.  طرف  من  والدخان  الشباب 
لهذه  محضر  البوليس  أن  واضحًا  كان 
التحكم  الصعب  من  وصار  املواجهات. 
بباب.  أحتمي  أنا  تراجعت  املوقف.  يف 
يف  هي  حقيقية  معركة  أن  لوقت  بدا 

البوليس  بــني  الــنــشــوب  ــى  إل سبيلها 
بدورها  حلت  التي  املساعدة  والقوات 
جهة،  من  السرعة  وجــه  على  باحلي 
يستسيغوا  لم  الذين  احلي  أبناء  وبني 
احلــوس  ــا  أّبـ على  االعــتــداء  عملية 
بدايًة، ثّم تصاديًا مع ما يحدث بباقي 
األحياء من جهة أخرى. عند منتصف 
جديد  ــن  م الــشــبــاب  جتمهر  الــنــهــار 
آآلقتلة  ويهتفون:  يصفرون  وشرعوا 
قد  العمومية  القوات  كانت  آآلقتلة. 
سقوط  خبر  وكـــان  ــارع.  ــش ال احتلت 
السكان،  بــني  انتشر  قــد  قتيل  أول 
ومن  السبعني،  يف  شيخ  إنه  قائل  فمن 
األمر  أن  تأكد  أخيرًا  طفلة.  إنها  قائل 
ما  12 بعد  تبلغ سن  لم  يرتبط بطفلة 
بدرب  حية  رصاصة  قناص  إليها  وّجه 
إلى  ــرت  س املقتل.  يف  أصابتها  غلف 
بعد  الــواحــدة  الساعة  على  غرفتي 
يــدي،  بــني  مذكرتي  أخـــذت  ــزوال،  ــ ال
يف  نبًأ  أسمع  لعلي  ــو  ــرادي ال وفتحت 
فرانس  إلــى  اإلبــرة  حركت  املــوضــوع. 
أنتر، وإذا باملذيع ينقل أخبارًا عن دفع 
مقدمني  مــن  باملغرب  السلطة  ــال  رج
وشـــيـــوخ إلـــى الــتــهــجــم عــلــى أبـــواب 
ــراب،  اإلض يــوم  تفتح  لكي  احلوانيت 
وعلى بيوت التجار يطرقونها للضغط 
والوعيد،  التهديد  بواسطة  عليهم، 
التجارية،  أعمالهم  يــبــاشــروا  حتى 
فيما مّت استبدال سائقي األطوبيسات 
املذيع  وأشار  املهنة.  عن  غرباء  برجال 
ــار املــضــروبــة على  ــص إلـــى حــالــة احل
ا.ش.ق.ش،  وحـــزب  النقابة  مــقــرات 
وقال  وليبراسيون.  احملرر  وجريدتي 
أعناقها  تطاولت  الــدخــان  ألسنة  إن 
أنا  وبينما  البيضاء.  ــدار  ال سماء  يف 

يف  اجلديد  عن  أنتر  فرانس  أستخبر 
تناهى  املتعاقبة  اإلخبارية  نشراتها 
نساء،  عويل  بعيد،  غير  مسامعي،  إلى 
الــدرب.  إلى  الراديو  مبارحًا  فقفزت 
الــنــوافــذ،  مــن  يطلون  ــران  ــي اجل كــان 
ينظرون  بالعتبات،  واقــفــًا  وبعضهم 
البوليس  اقتحام  عملية  إلى  جميعهم 
وبعد  احلــومــة.  شيخ  يتقدمهم  ــدار  ل

أيديهم  وبــني  مــرقــوا  فحسب  ــوان  ثـ
أحــد شــبــان احلــي وقــد لـــّووا ذراعــه 
إلــى  بــه  ــوا  رمـ ظــهــره.  خــلــف  اليمنى 
الشارع  إلى  وانطلقوا  فاركونيت،  جوف 
يتبعهم عويل وشعارات وحجارة. كانت 
جديد  مــن  عــصــرًا.  الرابعة  الساعة 
الشعارات،  من  هدير  الفضاء  يف  تردد 
سكان  ــن  م الــعــشــرات  إثـــر  يف  فــســرت 
همت  اعتقاالت  أن  تأكد  بعدما  احلي 
حتى  ومنهم  الــدروب  مبختلف  شبابًا 
املتظاهرين  عدد  تضاعف  األطفال، 
من  تلميذان  الشارع.  يف  تقدمنا  كلما 
قسم لي سارا إلى جنبّي. شاهدت جارًا 
نصل  نكد  ــم  ول يتقدمني.  أربعيني 
عربات  ظهرت  حتى  الشارع  نهاية  إلى 
املساعدة  والقوات  بالعساكر  مدججة 
جانب  إلـــى  ــدرك  ــل ل جــيــب  وعـــربـــات 
ــى األرض  بــولــيــس. قــفــزوا دفــعــات إل
املتظاهرون  حقيقيًا.  سالحًا  مشهرين 
الفرعية.  والدروب  األزقة  إلى  هرعوا 
سبيل  عــن  أبحث  أن  لــي  بــد  ال  وكــان 
ــال، فــدخــلــت دربـــًا  ــق ــت لــتــفــادي االع
إلى  فــآخــر،  درب،  ــى  إل ومــنــه  أمــشــي، 
السماء  يف  املــنــزل.  ــدام  قـ صـــرت  أن 
أالحق  رأسي  رفعت  هليوكبتر.  حلقت 
كيف  أدري  ولست  املنخفض.  حتليقها 
سالفادور  زمــن  الشيلي  صــورة  هّبت 
ــى شــاشــة ذهــنــي. هــل من  ألــيــنــدي إل
التاريخية  الــســيــاقــات  ــم  رغ عــالقــة 
هكذا  علي  وردت  الــصــورة  الفاصلة؟ 
لولعي  رمبا  وبتلقائية.  مباشر  بشكل 
املتعددة  لقراءاتي  ولرمبا  بالسينما، 

.)...( الشيلية  للتجربة 

حسن أيت اعمر

محمد الهجابي



العدد : 464       15
من  23 إلى 29 يونيو 2022 حوار 

2018، االعالن عن حزب  ملاذا اعترب الهنج الدميقراطي، يف 
آنية؟ مهمة  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 

1995، كاستمرارية فكرية وسياسية  أبريل   15 منذ تأسيسه يف 
نفسه  على  الدميقراطي  النهج  طرح  املاركسية-اللينينية،  للحركة 
العاملة  للطبقة  السياسية  األداة  بناء  سيرورة  يف  املساهمة  مهمة 
الناحية  من  األداة  هــذه  طبيعة  حتديد  دون  الكادحني  وعموم 

التنظيمية) هل حركة أم جبهة أم حزب؟(.

يف  نوعية  نقلة   2016 يف  املنعقد  الرابع  الوطني  املؤمتر  وشكل 
العاملة  للطبقة  السياسية  األداة  لبناء  الدميقراطي  النهج  تصور 
وعموم الكادحني، وذلك استجابة للظروف املوضوعية وعلى أساس 

السابقة:. جتربته  حصيلة  تقييم 

وعــودة   2008 يف  انفجرت  التي  الرأسمالية  ــة  أزم احــتــداد   -
سيرورات  وانطالق  والشعوب  العاملة  للطبقة  النضالي  النهوض 
استطاعت  واملغاربي،  العربي  العالم  يف  خاصة  العالم،  عبر  ثورية 
أن تفجر من جديد موجة من النضال الشعبي واالممي، لعبت فيه 
أدوارا فارقة. لكن مت اجهاض أغلبها بسبب غياب  العاملة  الطبقات 
حاسما  دورا  يلعب  الذي  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  ضعف  أو 
الطبقات  جبهة  ضعف  أو  وغياب  العاملة  الطبقة  لصالح  التغيير  يف 

الشعبية.

يف  يدخلنا  السيرورة  هذه  يف  "املساهمة"  بطرح  االكتفاء  إن   -
من  أكثر  جتربة  أبانت  ماركسية  قوى  على  والرهان  االنتظارية 
احللقية  طغيان  بحكم  لذلك  مستعدة  غير  أنها  سنة  عشرين 
طبيعة  حول  اجلوهري  واخلــالف  بعضها  صفوف  يف  والدغمائية 
أم  الوطني  التحرر  هل  املغربي)  الشعب  نضال  من  احلالية  املرحلة 
االشتراكية؟( مع احلركة التروتسكية. ويجعلنا نتخلف عن حتمل 
مسئوليتنا التاريخية إزاء الطبقة العاملة وعموم الكادحني. ولهذا 
التنظيم  هذا  يكون  أن  على  الرهان  اخلاطئ  من  أصبح  أيضا  السبب 
تنظيمات  بني  جبهة  الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة  املستقل 
ثوريني  مناضلني  هناك  ليس  أن  يعني  ال  الذي  الشيء  ماركسية. 

العظيم.  املشروع  هذا  يف  ماركسيني سيساهمون 

الوحيدة  السياسية  القوة  فان  التاريخية،  التجربة  تعلمنا  وكما 
الطبقيني،  أعدائها  على  النصر  نحو  العاملة  الطبقة  لقيادة  املؤهلة 
حتليل  على  القدرة  ميتلك  والــذي  املستقل  السياسي  حزبها  هو 
وعلى  االستراتيجي  التخطيط  وعلى  تعقيداته،  بكل  الــواقــع، 
أن  يستطيع  ــذي  وال املفاجئات  واستحضار  املستقبل  استشراف 
يحدد املهام الواجب اجنازها والشعارات املالئمة من اجل التحضير 

لكل تطور قد يحدث يف موازين القوى الطبقية. 

نظرة  من  وال  ذاتية  رغبة  من  ينطلق  ال  احلــزب  هــذا  بناء  إن 
واستعالئية،  هيمنية  نظرة  من  وال  مفرطة  ارادوية  من  وال  حلقية 
الدميقراطي  النهج  يتشرف  تاريخية  لضرورة  استجابة  هو  بل 

عبئها.   بتحمل 

وكخالصة، تبنى املؤمتر الوطني الرابع مهمة االعالن عن احلزب 
وبلترة وتوسيع  الوطني اخلامس ومقررا من أجل تصليب  املؤمتر  يف 

املهمة. هذه  لتفعيل  التنظيم 

 ،2018 شتنبر  إلى   2016 يوليو  من  متتد  التي  الفترة  اتسمت 
املقرر  وخاصة  املهمة،  مع  املطلوب  التفاعل  وعدم  ببطء  عام  بشكل 
تنظيمات  اغلب  طرف  من  والتوسع،  والبلترة  التصليب  أجل  من 
وذلك  املناضلني/ات،  اغلب  إلى  وباإلضافة  الفروع  وخاصة  احلزب 
ألسباب عدة لعل أهمها عدم وضع الكتابة الوطنية خلطة وبرنامج 
من  لعدد  التنظيمي  الوضع  وأيضا  املهمة  هذه  لتنزيل  ملموسني 
مع  ولتمفصله  اجلماهيري  لعملنا  خاطئة  مفاهيم  وترسخ  الفروع 

والتنظيمي.  السياسي  عملنا 

وإحــداث  التنظيم  استنهاض  إلى  وسعيا  الوضع  هذا  وملواجهة 
 ،2018 يوليوز   14 يف  الوطنية،  اللجنة  صــادقــت  داخــلــه،  رجــة 
مدقق  وبرنامج  خطة  على   ،2018 شتنبر   30 يف  الوطني،  واملجلس 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  عن  االعالن  مهمة  لتنزيل 

آنية. الوطني اخلامس، واعتبرتها مهمة  املؤمتر  يف 

العاملة  الطبقة  انجازه للتحضري لإلعالن عن حزب  ماذا مت 

الكادحني؟ وعموم 

يشكل  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  عن  االعالن  إن 
احلزب  لبناء  واملستمرة  واملعقدة  الطويلة  السيرورة  يف  نوعية  نقلة 
والتزام من النهج الدميقراطي ببذل كل اجلهود من أجل اجناز هذه 

املهمة.

يعني  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  عن  لالعالن  التحضير  إن 
القصوى  لألهمية  الدميقراطي  النهج  ومناضلي  مناضالت  استبطان 
ممارستهم  وتثوير  املهمة  هذه  الجناز  اجلهود  كل  وبذل  للتعبئة 
السياسية  املستويات  على  خلطه،  شامل  بتقييم  احلــزب  وقيام 

اجلماهيري. ولعمله  والتنظيمية،  واإليديولوجية 

للمؤمتر  التحضيرية  اللجنة  أشغال  مثلت  اإلطـــار،  هــذا  ويف 
لتدقيق  مناسبة  عليها  أشرفت  التي  والندوات  اخلامس  الوطني 
وأنتجت  والتنظيمي  واأليــديــولــوجــي  السياسي  اخلــط  وإغــنــاء 

املؤمتر. أطروحات هامة ومتقدمة سيبث فيها 

كشعار،  احلزب  قضية  بطرح  االكتفاء  عدم  االجنازات،  أهم  ومن 
ملتابعة  وآلية  الواقع  أرض  على  لتنزيله  وبرنامج  خطة  بلورة  بل 

وحتيينه. وتقوميه  وتقييمه  اجنازه 

كذلك، فإن مواجهة أطروحات ما بعد احلداثة وما بعد املاركسية 
داخلنا،  ذلك  يف  مبا  اليسار،  وسط  الهشيم  يف  كالنار  تنتشر  التي 
والنتيجة  أساسية.  مسألة  الطبقي  الصراع  محورية  على  والتأكيد 
الريادي  العاملة  الطبقة  لــدور  احلاسمة  باألهمية  الوعي  نشر 
االشتراكي  األفــق  ذي  الشعبي  الدميقراطي  الوطني  التغيير  يف 
وكادحي  ومعدمني  فقراء  فالحني  من  الكادحني  لباقي  الهام  والدور 
أداة  لبناء  القصوى  والضرورة  النضال  هذا  يف  الشعبية  االحياء 
املاركسية،  إلى  املستند  احلزب  البرجوازية:  عن  املستقلة  حتررهم 

الثوري. للتغيير  ونظرية  للتحليل  كمنهج 

التجدر  يتطلب  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  إن 
وتصليبه  التنظيم  وبلترة  الكادحني  وكافة  العاملة  الطبقة  وسط 
النهج  يسعى  ولــذلــك  املــاركــســيــني.  املــنــاضــلــني)ات(  واســتــقــطــاب 

: إلى  الدميقراطي 

العمالي لتقوية قطاعه  أهمية خاصة  - إعطاء 

مواقع  وتبوئها  والكادحة  العمالية  األطر  وتكوين  استقطاب   -
قيادية.

الدميقراطي  للنهج  الطبقية  الطبيعة  يف  نوعية  نقلة  إحداث   -
من  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة  وســط  التجدر  بواسطة 

خالل:

النقابي،  عمله  وتــوجــيــه  تنميته  عــلــى  ــدا  ــاه ج الــعــمــل    -  
نحو  العاملة،  الطبقة  وسط  للتجدر  األساسي  املدخل  باعتباره 
وجعله  والضيعات،  واملناجم  املعامل  يف  خاصة  العاملة،  الطبقة 
واستقطاب  والعامالت  للعمال  الطبقي  الوعي  تطوير  إلى  يهدف 

صفوفه. إلى  منهم)ن(  املتقدمني)ات( 

- التعريف، على أوسع نطاق، مبشروع االعالن عن حزب الطبقة 
مع  املباشر  التواصل  بواسطة  خاصة  الكادحني،  وعموم  العاملة 
العمال والعامالت أمام املصانع ومع الكادحني والكادحات يف االحياء 

الشعبية.

ــارات  االط يف  العاملني)ات(  ومناضليه  مناضالته  توجيه    -  
العمال  قضايا  على  جهودهم)ن(  تركيز  إلى  املختلفة  اجلماهيرية 

والكادحني. 

- حث قطاعه النسائي على جعل العمل مع العامالت والكادحات 
الشباب  والكادحني  العمال  مع  العمل  جعل  على  الشبيبي  وقطاعه 

أولوياتهما. رأس  على 

املــدن،  بعض  يف  الشعبية  األحــيــاء  يف  للعمل  مــبــادرة  ــالق  إط  -
هو  والكادحني  العمال  وسط  لالنغراس  املداخل  أحد  لكون  اعتبارا 

التي يسكنون فيها. التواجد يف األحياء 

احلركات  تالقي  على  والعمل  النضال  واجهات  جل  يف  التواجد   -
يف  للوحدة  ملل،  أو  كلل  دون  دعوته،  خالل  من  الشعبية  النضالية 
النضال ولبناء هياكل تنسيقية وتشبيك املنظمات العاملة يف نفس 

أن  منه  اقتناعا  وذلك  املناضلة،  القوى  بني  العمومي  واحلوار  املجال 
املناضلة. الذي يفرز الطالئع  النضال  احلزب سيبنى يف معمعان 

وعموم  العاملة  الطبقة  أوضــاع  على  وتركيزه  إعالمه  تنويع   -
تخدم  التي  والنقابة  حزبهم)ن(  بناء  ــرورة  وض الــكــادحــني)ات( 
حيث  تنوع  الذي  بإعالمنا  التنويه  من  هنا  بد  مصاحلهم)ن(.وال 
االلكتروني  وموقعنا  الورقية  االسبوعية  جريدتنا  إلى  انضافت 
بدأت  وقناة  والكادحات)ين(  للعمال)ات(  موجهة  رقمية  جريدة 
الرقمية،  الندوات  من  العديد  بتنظيم  دعايتنا  متيزت  كما  عملها. 

والكادحني. العاملة  والطبقة  احلزب  لقضايا  خصص  معظمها 

- استمراره يف مد اليد لكل املاركسيني واملاركسيات ودعوتهم)ن( 
واإليديولوجي  السياسي  اخلــط  بناء  يف  واملساهمة  احلــوار  إلــى 
حتى  الــدرب  نفس  على  وسيستمر  املنشود.  للحزب  والتنظيمي 
املشروع وضرورة تضافر جهود  املؤمتر إميانا منه بجسامة هذا  بعد 

إلجناحه. املاركسني)ات( 

القمة  يف  املثابر  عملنا  بفضل  الدولية  لعالقاتنا  وتنوع  تطور   -
االحزاب  بناء  أهمية  على  باستمرار،  نؤكد،  حيث  للشعوب  العاملية 
املاركسية ونستفيذ من عالقاتنا لتطوير خطنا السياسي  العمالية 
لينني  وإسهامات  املاركسية  حول  املختلفة  التكاوين  ومن  والفكري 
الطبقة  وأوضاع  الشعوب  ونضاالت  العاملية  الشيوعية  احلركة  وإرث 

العالم. يف  العاملة 

إنجاز هذا املرشوع العظمي؟ ماهي التحدايت والعراقيل أمام 

ذاتية: هناك تحديات 

الذي  الفروع  من  لعدد  املطلوب  املستوى  دون  التنظيمي  الوضع   -
يؤدي إلى عدم تفعيلها لبرنامج االعالن عن احلزب.

الصغرى. البرجوازية  أساسا، نحو  النقابي،  - توجه عملنا 

الصغير. البرجوازي  العنصر  طغيان   -

- ضعف متفصل عملنا اجلماهيري وعملنا السياسي-التنظيمي.

مناضالت)ين(  على  الدميقراطي  النهج  يتوفر  املقابل،  ويف 
هام  عنصر  وهذا  وماركسيني)ات(.  ومكافحني)ات(  مخلصني)ات( 

لتثويرهم)ن(. جدية  إمكانية  يوفر 

وموضوعية:

وتشبيبها  حجمها  حيث  من  العاملة  للطبقة  االيجابي  التطور   -
املاركسي  الفكر  لنشر  هامة  شروطا  يوفر  والذي  وتعليمها  وتأنيثها 

: التنظيم يتزامن مع واقع سلبي يتمثل يف  وأهمية 

للرأسمالية.   اخلطير  األيديولوجي  الهجوم   -

اإلنتاج  منط  أزمة  مع  خاصة  متزايد  بشكل  الهشاشة،  انتشار   -
العاملة بسبب: الطبقة  19، وسط  الرأسمالي وجائحة كوفيد- 

مكتسبات  من  العديد  على  قضت  التي  النيولبرالية  هجوم   -
وحقوقها. العاملة  الطبقة 

االستيطان  املتعددة  الشركات  مكنت  التي  الرأسمالية  العوملة   -
اآلخــر.  إلــى  البلد  هــذا  من  الداخل  من  املقاولة  أنشطة  نقل  من 
من  تعاني  التي  النقابية  احلركة  إضعاف  يف  ساهم  الــذي  الشيء 
اإلضــراب،  إلى  اللجوء  وجعل  البيروقراطية  وسيطرة  التشرذم 

أكثر صعوبة.  العاملة يف نضالها االقتصادي،  للطبقة  كأهم سالح 

االشتراكية  بــنــاء  جتــارب  بفشل  املتسمة  املرحلة  طبيعة   -
قابل  اشتراكي  بديل  بلورة  وصعوبة  الوطني  التحرر  وحركات 

والكادحني... العاملة  الطبقة  وانعكاس ذلك على وعي  للحياة 

إلى  ويسعى  الدميقراطي  النهج  يطال  الــذي  واملنع  احلصار   -
العاملة  الطبقة  وســط  انغراسه  مهمة  وتعقيد  نشاطه  عرقلة 
والكادحني والذي يتجلى، حاليا، يف التسويف واملماطلة يف متكينه 
من قاعة لعقد اجللسة االفتتاحية ملؤمتره ومكان الحتضان أشغال 

ومؤمتريه. مؤمتراته  وإقامة  مؤمتره 

املستقل  احلــزب  عن  ــالن  االع على  العزم  عــاقــدون)ات(  لكننا 
وعلى  اخلــامــس  الوطني  مؤمترنا  يف  املغربية  العاملة  للطبقة 
النضال، بكل ما أوتينا من قوة، من أجل عقده يف موعده ويف ظروف 

ومالئمة. عادية 
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والقمع  بــالــقــســوة  الــثــانــي  احلــســن  عــهــد  متــيــز 
املناضلة.  وللقوى  الشعب  جلماهير  املوجه  الرهيب 
صــرح  ــل  ب ذلـــك  يخفي  الــثــانــي  احلــســن  يــكــن  ــم  ل
الصحفية  مقابالته  احــدى  يف  وعلنيا  حضوريا 
للحفاض  الشعب  بثلث  للتضحية  مستعد  بأنه 

خانغة. طائعة  البقية  على 

20 يونيو الدموية يوم مت قتل املتظاهرين  كانت 
سنة  الدارالبيضاء  شوارع  يف  احلي  بالرصاص  رميا 
من  منها  جماعية،  قبور  يف  القتلى  ودفــن   1981
الكتمان  طي  يزال  ال  من  ومنها  به،  االعتراف  مت 
الثانية  االنتفاضة  هي  جوان   20 كانت  اإلنكار.  او 
حيث   1965 مارس   23 بعد  البيضاء  الدار  لساكنة 
األحياء  دروب  وأزقة  شوارع  الشباب  دماء  غسلت 
والشعبية.  العمالية  املدينة  هــذه  يف  الشعبية 
القطيعة  تعلن  مدينة  اول  البيضاء  الــدار  كانت 
طبيعة  على  وتتعرف  الشكلي  االستقالل  عهد  مع 
لالستعمار.  الشكلي  اخلروج  بعد  السلطة  تولى  من 
للسياسة  رفضه  الشباب  أعلن   65 مــارس   23 يف 
طرف  من  تطبيقها  املزمع  النخبوية  التعليمية 
أعلن   81 جوان   20 ويف  السائدة  الطبقية  الكتلة 
للغالء  رفضهم  الكادحة  واجلماهير  أيضا  الشباب 
عميل  نظام  طــرف  مــن  املطبقة  النهب  وسياسة 
للبنك  املــطــيــع  واخلـــدمي  االمــبــريــالــيــة  لــلــدوائــر 

الدوليني. النقد  وصندوق 

الشبيبة  عــلــى  قــاســيــا  فــقــط  الــنــظــام  يــكــن  لــم 
تارة   إياهم  واصفا  يحتقرهم  كان  بل  والكادحني 
اإلمعان  يف  وزاد  أخــرى  تــارة  وبالرعاع  بــاالوبــاش 
ــس الــبــصــري بــشــهــداء  ــ ــرم إدري ــج ــا وصــفــهــم امل مل
من  النظام  يريد  املعنوي.  االغتيال  انه  كوميرة 
النه  اخلطير  فشله  على  التغطية  ــك  ذل ــالل  خ
وحتصني  لشعبه  اخلبز  كسرة  توفير  يستطع  لم 
ايدانا  جوان   20 انتفاضة  كانت  الغذائية.  سيادته 
وانسداد  النظام  شعبية  يف  الفظيع  التقهقر  على 
ذلك  وتــوج  الدمياغوجية  مشاريعه  امــام  االفــاق 
بإعالن  أي  القلبية  السكتة  بخطر  بــاالغــتــراف 
يهدد  مما  واالجتماعي  االقتصادي  الدولة  فشل 
النظام  متاسك  تهدد  قد  سياسية  ازمــة  بانفجار 

.1972 و   1971 كما حدث سنتي 

يحيي الشعب املغربي ذكرى 20 جوان هذه السنة 
إطــالق  نتيجة  الــغــالء  مــن  مسبوق  غير  وضــع  يف 
األساسية  ــواد  وامل احملــروقــات  يف  االحتكاريني  يد 
املغرب  يعرفها  لم  لدرجة  الفقر  وتفشي  للمعيشة 
النظام  وهرولة  الشكلي  االستقالل  عقود  طيلة 
التطبيع  لعل  جــديــدة  حماية  عــن  البحث  نحو 
األمريكية  للخطة  واخلنوع  الصهيوني  الكيان  مع 
من  للخروج  تسعفه  املنطقة  على  يدها  لوضع 
املسماة  الترقيعية  سياساته  وتطبيق  ــة  األزمـ

جديد.   تنموي  برنامج 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

أمريكا تفشل يف عقر دارها

20 يونيو 1981 جرمية العهد أمريكا الالتينية تكشف للعامل األساطري املؤسسة للهيمنة األمريكية
الحسين

تخوضها  التي  احلــرب  أخــبــار  عــن  بعيدا 
بحدث  وارتباطا  أوكرانيا،  يف  الناتو  ضد  روسيا 
الطرف،  للغرب  اإلعالمية  اآللــة  عنه  غضت 
قمة  انعقد  أخبارها،  يف  اهتمام  أي  ُتعره  ولم 
األمريكيتني تكبدت خاللها اإلدارة األمريكية 
أمريكا  دول  أبانت  حيث  ذريعا،  سياسيا  فشال 
املوقف  وحــدة  عن  الكرايبي  وبحر  الالتينية 
للهيمنة  تسعى  التي  األمريكية  السياسات  من 
على كل القارة والعالم. ورغم غياب- أو تغييب- 
والتأثير  احلضوة  ذوو  الرؤساء  من  مهم  عدد 
)فنزويال(  ــادورو  مـ نيكوالس  مثل  الــقــارة  يف 
ور  أوبرا  ومانويل  )نيكاراغوا(  أورتيغا  ودانييل 
)املكسيك( وميغيل دياز كانيل )كوبا(...، فقد 
أجمعت وتوحدت بلدان أمريكا والكاريبي على 
وازدرائها  األمريكية  للعجرفة  التصدي  موقف 
للشعوب املنطقة. وبدا أن واشنطن أرادت جتاهل 
املشاكل األساسية للقارة وسطرت جدول أعمال 
يتماشى ومصالح أجندتها يف صراعها مع الصني 
والتجارية  االقتصادية  وتوازناتها  وروســيــا 
والسياسية. ومن بني النقاط التي أثارت استياء 
الدول املذكورة أعاله، هو جتاهل أمريكا ملسألة 
أكثر  منذ  كوبا  على  املضروب  أعدائي  احلصار 
من ستني عاما، ورفض هذه الدول احلديث عن 
أمريكي  منظور  من  واملخدرات  والعنف  الهجرة 
خالل  شكل  ــالف  اخل هــذا  و  ومتييزي.  صــرف 
تكبدته  الــذي  الذريع  للفشل  مقدمة  القمة 
سياساتها  تخبط  من  زاد  سعيها،و  يف  واشنطن 
العالقة  يف  ال  و  الــقــارة  ــل  داخ ال  اخلــارجــيــة، 
يف  فشلها  بعد  خصوصا  آسيا  و  أوروبــا  دول  مع 
أفغانستان و أوكرانيا و يف حربها االقتصادية و 

التجارية مع الصني و روسيا.
وسيكون جليا أمام املتتبع املراقب للخريطة 
املتنامي  الصعود  الالتينية  ألمريكا  السياسية 
)البيرو-نيكاراغوا-  اليسارية  للحكومات 
الــبــرازيــل...(  وقريبا   - تشيلي   - األرجنتني 
لتأويل وشرح مدى انحصار أمريكا داخل قارتها 
وكان  قوتها.  أكذوبة  وانكشاف  هناك  وعزلتها 
يف  بــوضــوح  وقــال  صــرح  قــد  الكوبي  الرئيس 
للتعاون  اآلن  حتتاج  املنطقة  أن  الصدد  هــذا 
والسيادة،  املصير  تقرير  يف  واحلرية  والتضامن 
قد  والغطرسة  واإلقــصــاء  التبعية  زمــن  وأن 
يف  قضايا  عن  واشنطن  تتحدث  كيف  إذ  ولى، 
عن  والناجمة  مثال  كالهجرة  أصحابها  غياب 
أنتجته  الذي  والفقر  والعنف  االستقرار  عدم 
احلكومات  لبعض  النيوليبرالية  السياسات 
املوالية لواشنطن، ويجري احلديث عن الهجرة 
من كوبا وفنزويال ويتم اقتراح ومحاولة مترير 
داخــل  ممثلتان  غير  وهما  بشأنهما  احلــلــول 
على  احلصار  قضية  حذف  يتم  وكيف  القمة؟ 
كوبا من جدول األعمال علما أن جو بايدن كان 
قد قال خالل حملته االنتخابية أنه سيراجع 

القرار بشكل شمولي؟
ومبـــــوازاة هـــذه الــقــمــة، احــتــضــنــت لــوس 
مواجهة  يف  ــدت  ــ وواع مهما  حــدثــا  أجنــلــوس 
التوجهات النيوليبرالية، أال وهو قمة الشعوب 
التي اعتبرت نفسها قمة بديلة يف نفس املكان 
والزمان حيث شارك فيها أزيد من 1000 شخص 
املجتمع  مــن  منظمة   200 مــن  أكــثــر  ميثلون 

املدني. 
من  التاسعة  هي  األمريكيتني  قمة  وتعتبر 

نوعها حيث انعقدت األولى يف ميامي عام 1994، 
وكان هدف الرئيس األمريكي بيل كلينتون هو 
وكانت  جتارية..  منطقة  خلق  أجل  من  السعي 
التجارة  لكن  العوملة.  انطالق  فترة  هي  الفترة 
األزمات  أمام  وجدواها  توهجها  فقدت  احلرة 
الصناعة  نحو  والتوجه  للرأسمالية  املتوالية 
الشرسة  املنافسة  بسبب  وكــذلــك  احلربية، 
كذلك  يعزى  و  وروســيــا.  الصني  أبدتها  التي 
إلى  األمريكية  التجارية  املخططات  فشل 
و  األمريكي  لالقتصاد  احلمائية  التوجهات 
التناقضات  و األوروبيني.،ثم  حلفائه االجنليز 
مقيت  و  جلي  بشكل  ظهرت  التي  و  بينها  فيما 
قمم  فإن  وبالتالي  كورونا.  أزمة  احتدام  خالل 
اال  تعد  ولــم  طموحا  أقــل  باتت  األمريكيتني 
ورهان  أهــداف  وبال  روح  بدون  روتينيا  تقليدا 

خاسر المريكا يف سعيها إلى الهيمنة.
ــاء  جــذيــر بــالــذكــر ان مــواقــف أغــلــب رؤس
التعبير  مت  والتي  الالتينية  األمريكية  الدول 
هذه  بني  األممــي  التضامن  عن  تكشف  عنها، 
وحــدة  ال  بواشنطن  جتمعها  ال  التي  الـــدول 
املنتظر  مــن  وبالتالي  املصير،  وال  األهـــداف 
بعد  املمانع  احللف  إلــى  البرازيل  تنضاف  أن 
اإلطاحة الوشيكة بخافيير بولسورانو وعودة 
يلعب  قــوي  حلف  وتشكيل  احلكم  إلــى  اليسا 
األحادية  القطبية  إسقاط  يف  التاريخي  دوره 
األمريكية  لالمبريالية  املمانع  القطب  وتقوية 
للبشرية  تنتج  لم  التي  الصهيونية  وحليفتها 
ــار واملــآســي ونــهــب اخلــيــرات  ــدم اال احلـــرب وال

الطبيعية واملعدنية.

تعرض  عــن  إنــســانــيــة  منظمات  كشفت 
سن  دون  ســـودانـــي  ــل  ــف ط مـــاليـــني  ــالث  ــ ث
 325 بينهم  ــاد،  ح تغذية  لسوء  اخلامسة 
تلقيهم  عدم  حال  باملوت  مهددون  طفل  ألف 

العالج.

ــدة  ــح ــت امل األمم  مــنــظــمــات:  ورســـمـــت 
إنترناشيونال  بالن  ٓاليونيسفٓ،  للطفولة 
وأنقذوا  بالسودان  العاملية  الرؤية  بالسودان، 
قامتة  أوضــاع  مشترك،  تقرير  يف  األطفال؛ 
فيها  يحتاج  التي  البالد  يف  األطفال  ألوضاع 

إنسانية. ملساعدات  كان  السُّ ثلث 

حصلت  ــذي  ال املشترك،  التقرير  ــال  وق
ماليني  ٓثالث  إن  تربيونٓ؛  ٓســودان  عليه 
من  حالًيا  يعانون  اخلامسة،  سن  دون  طفل 
طفل  ألف   650 منهم  احلــاد؛  التغذية  سوء 
الشديد،  احلــاد  التغذية  ســوء  من  يعانون 
عالجٓ. على  يحصلوا  لم  إن  نصفهم  سيموت 

إلى  7.8 مليون طفل  أن احتياج  إلى  وأشار 
هذا  ارتفاع  مرجًحا  اإلنسانية،  املساعدات 

نتيجة  تفاقمت  التي  األزمات  بسبب  العدد 
أوكرنيا. يف  احلرب 

طفل  ألف   78 وفاة  عن  التقرير  وحتدث 
ألسباب  سنوًيا،  اخلامسة  سن  دون  سوداني 
بارتفاع  توقعات  وسط  منها،  الوقاية  ميكن 
االستثمارات  ُتزاد  لم  حال  كبيرة  العدد  هذا 

الصحي. القطاع  يف 

يف  الغذائي  لألمن  جديد  تقييم  ــاد  وأف
العاملي  األغذية  برنامج  عن  صادر  السودان 
 15 ــأن  ــألمم املــتــحــدة، اخلــمــيــس، ب الــتــابــع ل
يف  حــادا  انعداما  يواجهون  سوداني  مليون 
.18 األمن الغذائي يف جميع واليات البالد الـ 

من  العميق  قلقها  عن  املنظمات  وأبــدت 
ــودان  ــس ال ــادي يف  ــص ــت ــع االق ــوض ال ــور  ــده ت
ــوع املــتــزايــد  ــ والــصــراعــات املــســتــمــرة واجل
أزمتي  إلى  إضافة  للمناخ،  العاملي  والتأثير 

املمدتني. واملياه  التغذية 

ٓمتحو  سـ  األوضــاع  هذه  أن  إلى  وأشــارت 
أنشطتنا  خــالل  من  حتققت  التي  املكاسب 

ــال يف  ــف الــتــي تــتــمــحــور حـــول قــضــايــا األط
يـــزال،  والـــســـودان ال  الــســنــوات األخـــيـــرة. 
مكانا  األطفال،  من  جًدا  كبير  لعدد  بالنسبة 

فيهٓ. والنمو  للوالدة  صعبا 

األطــفــال  إن  املــشــتــرك  الــتــقــريــر  ــال  وقـ
الصغيرات  الفتيات  خــاصــة  الــســودان،  يف 
املعاملة  وسوء  للعنف  يتعرضون  واملراهقات، 
تشويه  مثل  الشائنة  واملمارسات  واالستغالل 
وزواج  اإلنــاثٓ  ٓختان  التناسلية  األعضاء 

األطفال.

مخيفة  جديدة  إحصائيات  عن  وكشف 
يتعرضن  حيث  السودانيات،  الفتيات  ألوضاع 
إلى   10 بني  أعمارهن  تترواح  الالتي  من   31ٓ
تزويج  إلــى  إضافة  اإلنـــاث،  خلتان  سنة   14
 18 ــ   15 أعمار  يف  اللواتي  الفتيات  من   38ٓ

عاًما...  18 الـ  سن  اكتمال  قبل  عاًما 
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