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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي

جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

< املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

< مدير النشر :احلسني بوسحابي

< رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد :مصطفى خياطي

في احلاجة حلزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني

كلمة العدد

في مواجهة االستبداد

ي��س��ت��ع��رض ال��ن��ظ��ام امل��خ��زن��ي س��ي��اس��ات��ه الطبقية وه���و مزهو
ب"اإلجن�����ازات" ،ال��ت��ي ي��ح��اول م��ن خاللها تأبيد ال��وض��ع القائم.
وح��ت��ى عندما يعترف بالفشل أح��ي��ان��ا ،فهو ينسبه طبعا إلى
بعض امل��ؤس��س��ات التنفيذية أو إل��ى اإلدارات الوظيفية . ..إنه
تأكيد لطبيعته االستبدادية وانكشاف لزيف الشعارات والتعددية
السياسية املفترى عليها.

لقد شكل النظام القائم في املغرب القاعدة االجتماعية من كتلة
طبقية تتكون من املالكني الكبار والبورجوازية وكيلة الرأسمال
العاملي .ويعتمد في اكتساب شرعيته على فرض قوانني رجعية
تستند إلى دستور مخزني ممنوح .منها القانون اجلنائي ،قانون
مكافحة اإلرهاب ،قانون الصحافة والنشر وكل القوانني واملراسيم
التي من شأنها تكريس التمييز والالمساواة ،ويكون فرضها بواسطة
أجهزة بوليسية وقمعية ف��وق القانون أو احملاسبة .هكذا يكون
املخزن األداة والوسيلة القهرية لتطبيق سياسات النظام ،بينما
تشكل املافيا احملزنية تلك النواة الصلبة املشكلة من كبار املسؤولني
األمنيني والعسكريني واملسؤولني في سلك القضاء ،وأغلب القادة
احلزبيني وعدد من رجال األعمال وبعض اإلعالميني أو النافذين
من محترفي العمل في منظمات ما يسمى باملجتمع املدني.
ومن هنا يكتمل نظام احلكم الفردي املطلق ليقوم على القمع
واستغالل الدين في تبرير شرعيته وتكريس ثقافة رجعية قائمة
على عالقته بالرعايا وليس باملواطنات واملواطنني األحرار أساس
نظام احلكم واملراقبة الشعبية.

يرفض نفس النظام أي تعددية سياسية حقيقية أو تنظيمات
من شأنها املنافسة على الوصول إلى احلكم ،أو من شأنها أن تبلور
مشاريع سياسية ،اقتصادية واجتماعية أو ثقافية بديلة .ويتكفل
املخزن بصناعة األحزاب وإفساد األحزاب الوطنية والدميقراطية،
معتمدا في ذلك على تعددية حزبية متحكم فيها ،كفيلة بإعادة
إن��ت��اج نفس البنيات االقتصادية والسياسية القائمة ف��ي إطار
دميقراطية الواجهة.
وتبقى املؤسسة امللكية تلعب دور الناطق الرسمي للكتلة الطبقية
السائدة وضامن وحدة ومتاسك املخزن .إن الكتلة الطبقية السائدة
في حاجة إل��ى االستبداد املخزني لفرض هيمنتها واستغاللها
املكثف ونهبها خليرات البالد .واملخزن في حاجة للملكية املطلقة
لتبرير االستبداد.

لذلك سيكون من الوهم االعتقاد بأن امللكية البرملانية التي تعني
تفكيك العالقة العضوية بني هذا الثالوث سهلة املنال .صحيح
أن هناك تناقضات بني مكونات هذا الثالوث ،لكنها تظل ثانوية
في غياب حركة نضالية شعبية عارمة مبشاركة الطبقة العاملة
وبقيادة ثورية حازمة.

لقد فتحت النضاالت الشعبية فرصا كبيرة أمام إمكانية جتاوز
ه��ذا الوضع السياسي احملتبس في امل��غ��رب ،خصوصا مع حركة
 20فبراير املجيدة ف��ي س��ي��اق ال��س��ي��رورات ال��ث��وري��ة ال��ت��ي عرفتها
املنطقة وك��ان من املمكن االرتقاء إلى وضع أفضل لوال عمليات
االحتواء والقمع التي قادها النظام واألحزاب امللتفة حول املخزن
لتعود األمور إلى الوراء .لكن هذه املرة ،مع احتدام األزمة في جل
املجاالت ،مما دفع بالنظام إلى محاولة استدراك الوضع واألخذ
بجميع امل��ب��ادرات لتبرير الوضع امل��أزوم ومنع أي "انفالت أمني"
أو فرصة ميكن استغاللها من طرف املعارضة التي مترست على
تأطير الشارع والبحث عن التغيير من خارج املؤسسات...
ومن أبرز املبادرات احلديثة التي يستبد بها املخزن ،تلك املسماة
باللجنة اخلاصة بالبحث في منوذج تنموي جديد بعد االعتراف
بفشل النموذج القائم .كأن األم��ر يتعلق بتقنيات جديدة يجب
تغييرها دون احلاجة إلى تغيير طبيعة النظام السياسي القائم في
بالدنا وإقامة نظام دميقراطي يفتح آفاقا جديدة للشعب املغربي
عامة .فقد طلع علينا تقرير اللجنة اخلاصة وهو ال يحمل أي
جديد أو بدائل تنموية عن النموذج القائم عمليا في املغرب،
لتكريس التبعية واالستبداد ونظام احلكم الفردي املطلق وضمان
استمرار نفس السياسات الطبقية التي أثبت التاريخ فشلها الذريع
بسقوطها في إغراق البالد بالديون والتخلف االجتماعي.

ل��م ي��ع��د ب��اإلم��ك��ان االس��ت��م��رار ف��ي حت��م��ي��ل ج��م��اه��ي��ر الشعب
املغربي وق���واه املناضلة ف��ات��ورة االرمت���اء ف��ي أح��ض��ان املؤسسات
املالية للرأسمال العاملي ،واالختيارات السياسية للنظام املخزني
التي تقطع مع أية فرصة إلنقاذ البالد من األزم��ة الشاملة التي
تتهدد املغرب .ويبقى الرهان على القوى الدميقراطية والقوى
املناهضة للمخزن أن تتحمل مرة أخرى مسؤولياتها الكاملة في
فرض سياسات بديلة تقطع مع االستبداد وتخلص البالد من
املخزن العقبة الرئيسية أمام تقدم وازدهار بالدنا وحتقيق احلرية
والكرامة واملساواة والعدالة االجتماعية.

هل أزمة اليسار ،أزمة قادة أم أزمة
توجه و قيادة طبقية ؟
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حلقة جديدة في مسلسل
تخريب املدرسة العمومية
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الهشاشة في الشغل بني القوانني
الرأسمالية والواقع األشد بؤسا
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فوز اليسار في البيرو ينعش حظوظ القوى
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الثانية
القطاع العمالي للنهج الدميقراطي يدعو لالنخراط واملشاركة في بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني

انعقد املجلس العمالي للنهج الدميقراطي ي��وم 06
يونيو  2021باملقر املركزي بالرباط في دورته اخلامسة
حتت شعار “عمال وعامالت من أجل بناء حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني” .وبعد مناقشة التقريرين
األدبي واملالي املقدمني من طرف السكرتارية الوطنية
للقطاع العمالي واملصادقة عليهما قرر املجلس اصدار
البيان التالي:
– تثمينه عاليا للخطة السياسية التي يسير عليها
النهج الدميقراطي لإلعالن عن تأسيس حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،ودعوته جميع املناضلني/ات
ال��ى االن��خ��راط اجل��دي إلجن��اح ه��ذه املهمة التاريخية
العظيمة.
– ش��ج��ب��ه ل��ل��ح��ص��ار ال����ذي ي��ف��رض��ه ال��ن��ظ��ام املخزني
على النهج الدميقراطي وعلى باقي مكونات القوي
املمانعة ببالدنا واملفروض من طرف الدول اإلمبريالية
ومؤسساتها إلسكات كل صوت يدعو إلى حترر الشعوب
من هيمنتها وجشعها،وإعادة ما تنهبه من خيراتها.
– تنديده بتطبيع النظام املخزني مع الكيان الصهيوني،
ودعوته كل األحرار واحلرائر لفرض القطيعة مع هذا
الكيان االتعماري الغاصب ،وط��رد ممثليه من املغرب
ومناهضة جميع أشكال التطبيع معه.
– تنديده بالطرد التعسفي الذي يتعرض له العامالت
وال��ع��م��ال ف��ي ك��ل ال��ق��ط��اع��ات ،وب��ال��ت��راج��ع��ات اخلطيرة
التي شملت كل احلقوق واملكتسبات حتث ذريعة األزمة
واستغالل أوضاع جائحة كورونا لطرد العمال القدامى
واستبدالهم بعمال جدد ومترير املخططات الطبقية
املكرسة للهشاشة والبطالة والبؤس االجتماعي.
– تنديده بالوضعية املزرية التي تعيشها فئة املربيات
وامل��رب��ي�ين وع���م���ال احل���راس���ة وال��ن��ظ��اف��ة وال��ط��ب��خ في
املؤسسات التعليمية من ريع اجلمعيات وشركات املناولة
مع صمت وتواطؤ اجلهات املسؤولة.
– فشل السياسة االقتصادية نتيجة فشل االختيارات
االستراتيجية للنظام املخزني مما يساهم في تفاقم
الفقر الذي أصبح ميس اكثر من  20مليون مواطن/ة
وت��ف��اق��م ال��ه��ش��اش��ة ف��ي ال��ش��غ��ل وع��ط��ال��ة ال��ش��ب��اب ورفع
أسعار كل املواد األساسية وتسليع وخوصصة اخلدمات
العمومية من صحة وتعليم وغيرها.
– ال يختلف “النموذج التنموي اجلديد” في جوهره
ع��م��ا سبقه م��ن “البرامج التنموية” ال��ت��ي أطلقتها
الدولة منذ اإلستقالل الشكلي للمغرب حيث سيكرس

االستبداد السياسي والرأسمالية املتوحشة وخوصصة
القطاعات العمومية وي��ض��رب م��ا تبقى م��ن مجانية
اخلدمات العمومية ،ويعمق التبعية للدوائر االمبريالية
بتعميقه خليار املديونية.
– الهجوم على حق الطبقة العاملة في التنظيم النقابي
عبر حرمانها من تأسيس مكاتبها النقابية واالنتقام من
املناضلني واملسؤولني النقابيني عبر الطرد (حالة رفيقنا
كرمي حاجي) أو املتابعات واحملاكمات الصورية.
ومن أجل كل ما سلف:
 1دع����وة ك���ل امل��ن��اض��ل�ين وامل���ن���اض�ل�ات وك���ل القوىالتقدمية السياسية واحلقوقية والنقابية واجلمعوية
لتوحيد صفوفها من أجل وقف الهجوم املخزني على ما
تبقى من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة واجلماهير
الشعبية وحتصني ما تبقى منها والدفاع عن عودة كل
العامالت والعمال املطرودين إلى عملهم بدون شروط
مسبقة ،وكذا اطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني.
 - 2تضامنه املطلق مع كافة النضاالت العمالية من
عتصامات واحتجاجات في كل مواقع العمل ،ودعوته
كافة العامالت والعمال لرص صفوفهم وتوحيد معاركهم
من أجل فرض إحترام حقوقهم واسترجاعها.
 - 3تضامنه مع معركة األساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد وك��اف��ة الفئات التعليمية ،ودع���وة ك��ل األحرار
واحل��رائ��ر لدعمهم ومساندتهم وال��دف��اع ع��ن املدرسة
العمومية وف��رض إحترام حق ابناء الشعب في تعليم
عمومي مجاني وجيد ،واالستجابة ملطالب نساء ورجال
التعليم لضمان شروط اإلستقرار والعطاء في عملهم
للقيام بأداء رسالتهم التربوية على أحسن وجه.
 - 4رفضه التام لنظام العمل بالعقدة في كل املجاالت
نظرا النعكاساته اخلطيرة على حقوق الطبقة العاملة
وعلى القطاعات العمومية واحلياة االقتصادية بصفة
عامة.
 - 5تضامنه مع املعارك النضالية للمعطلني واملعطالت،
وش��ج��ب��ه مل��ا ت��ت��ع��رض ل��ه اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلاملة
الشهادات املعطلني باملغرب من قمع وح��ص��ار ،ودعوة
كل احلرائر واألحرار ملساندتهم ودعمهم حتى حتقيق
مطالبهم العادلة واملشروعة في الشغل والتنظيم.
 - 6دعوة العمال والعامالت لإلنخراط واملساهمة في
بناء حزبهم السياسي املستقل :حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني ،وهو السبيل الوحيد لفرض حقوقهم
والدفاع عنها وقيادة التغيير اجلذري الذي ميكنهم من

شبيبة النهج الدميقراطي تطالب باطالق سراح
الصحفيني الريسوني والراضي وكافة املعتقلني السياسيني
نتابع في املكتب الوطني لشبيبة النهج الدميقراطي ،الوضع الصحي اخلطير للصحفي
سليمان الريسوني ،الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أزيد من شهرين.
نعتبر مطالب سليمان الريسوني ،عادلة ومشروعة ،ونطالب بإطالق سراحه فورا ،ودون
قيد أو شرط.

نؤكد أن مت��ادي الدولة املخزنية في جتاهل مطالب الريسوني ،وم��ا وص��ل إليه وضعه
الصحي ،ينطوي على نية مبيتة وخبيثة ،تهدد مبا ال يحمد عقباه ،ويؤكد أن ممارسات
العهد البائد ،مازالت مترسخة لدى املخزن وجالديه.
نعلن تضامننا مع الصحفي سليمان الريسوني ،وعائلته ،وكافة أسرة اإلعالم ،ونشدد أن
معركته النضالية ،هي في صلب النضال من أجل إعالم حر ومستقل.
نساند املبادرات احلقوقية والنضالية في سبيل الضغط على الدولة املخزينة من أجل
االستجابة إلى مطالب سليمان الريسوني.
جندد دعوتنا إلطالق سراح الصحفي عمر لراضي .وكافة املعتقلني السياسيني.
الرباط 10 :يونيو 2021
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السلطة.
 - 7دعوة كل املناضلني/ات اليسارين/ات املخلصني/
ات لقضايا الطبقة العاملة إلى املساهمة في عملية بناء
واالعالن عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
 - 8املطالبة باحلق في العمل النقابي وبالغاء الفصل
 288من القانون اجلنائي ال��ذي يجرم العمل النقابي
ونطالب بالوحدة النقابية النضالية في اف��ق الوحدة
النقابية التنظيمية.
 - 9املطالبة بعودة رفيقنا كرمي حاجي وكافة العمال
املطرودين الى عملهم بدون قيد أو شرط.
 - 10املطالبة باملساواة في احل��د االدن��ى لالجور في
جميع القطاعات مبا فيها القطاع الفالحي
 - 11احلق في الصحة والعالج وفي بناء قطاع صحي
عمومي جيد يلبي احلاجيات العالجية الضرورية
 - 12احلق في الشغل والسكن الالئق وتوفير ضروريات
احلياة في البوادي والوحات وأعالي اجلبال
 - 13احلق في املاء واالرض وعدم التدخل من طرف
ال��دول��ة ف��ي األراض���ي الساللية التي تعتبر ملكا لذوي
احل��ق��وق وتوفير جميع املتطلبات ال��ض��روري��ة لساكنة
البوادي ورفع احلصار على بوادي املغرب العميق
 - 14مساندته كفاح الشعب الفلسطيني في معركته
التحررية إلقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس
 - 15تهنئة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
على انتصاره على الكيان الصهيوني في عدوانه على
انتفاضة الشعب الفلسطيني ف��ي ال��ق��دس احملاصرة
من طرف األبارتايد الصهيوني اإلسرائيلي وضمنها
مقاتلي اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ونطالب
بإطالق س��راح جميع قيادات املقاومة احملتجزين في
السجون الصهيونية.
 - 16تضامنه مع احتجاجات العمال والعامالت عبر
مواقع عملها عبر العالم خصوصا في ال��دول املغاربية
ودعوته إلى التفكير في وحدة صفها ما دام العدو الذي
تواجهه واحد واملتمثل في الدول األمبريالية وشركاتها
العابرة للقارات.
 - 17ت��ض��ام��ن��ه م��ع ك��ف��اح��ات ك��ل ال��ش��ع��وب املقهورة
وقيادتها التقدمية من أجل تقرير مصيرها والتحرر
من التبعية والقمع واحلصار ونهب ثرواتها من طرف
االنظمة االمبريالية واالستبدادية<.

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
خر يبكة

عمال الوساطة الفوسفاطيني ضحايا التوقيف يحتجون

نظم عمال الوساطة بأوراش الفوسفاط "صيانة"،
وق��ف��ة احتجاجية ص��ب��اح ي���وم السبت  12يونيو
 2021أم��ام معمل بني دي��ر ،مصحوبني بأبنائهم
وعائالتهم.
وتأتي هذه الوقفة ضمن الصيغ النضالية اليومية
التي قررها العمال ضحايا اإلقصاء من اإلدماج سنة
 ،2011بتأطير ودعم النقابة الوطنية لعمال الوساطة
الفوسفاطيني ( ،)CDTحيث حضر الوقفة الكاتب
العام اجلهوي للنقابة الوطنية للفوسفاط"حمزة
جديد" ،دفاعا على حقهم في االستمرار في العمل
واحتجاجا على التوقيف الذي طالهم بحجة انتهاء

الصفقة ،بعد اشتغالهم بأوراش املؤسسة ملا يقارب
 17عشر سنة.
وق��د ق��رر احملتجون االستمرار في برنامجهم
النضالي حتى حتقيق مطلبهم امل��ش��روع املتمثل
في ارجاعهم للعمل ،معبرين عن عزمهم تفعيل
صيغ جتمعهم مع باقي املهن األساسية واألوراش
التي يشغل بها عمال الوساطة الفوسفاطيني للدفاع
على عناصر امللف املطلبي العالق منذ عشر سنوات،
كما دع���وا ب��اق��ي ال��ع��ام�لات وال��ع��م��ال للمشاركة في
الوقفة املقرر بداية األسبوع املقبل .

وتستمر مآسي العمال زراعيني مع حوادث السير
وق��ع��ت ص��ب��اح ال��ي��وم ال��ثﻻث��اء 8
يونيو  2021حوالي الساعة الرابعة
صباحا حادثة سير على مستوى
ال��ط��ري��ق اﻻق��ل��ي��م��ي��ة ال��راب��ط��ة بني
ب��ي��وك��رى و م���ط���ار امل��س��ي��رة حيث
انقلبت س��ي��ارة بيكوب تقل عمال
زراع�����ي��ي��ن ق����ادم��ي�ن م����ن جماعة
التمسية عمالة انزكان اي��ت ملول
وح��س��ب ش��ه��ود ع��ي��ان ف��ان احلادث
ن��ت��ج ع���ن اﻻف�������راط ف���ي السرعة
والتجاوز املعيب .

و جت���ذر اﻻش����ارة إل���ى أن هؤﻻء
العمال يشتغلون باحدى الضيعات

عمال ضيعة هشام الكروج في مواجهة تعسفات الباطرونا

ي���وم اخل��م��ي��س  10ي��ون��ي��و  ،2021ق���ام وف���د من
أعضاء املكتب اجلهوي للقطاع الفالحي للجامعة
 ،FNSAب��زي��ارة تضامنية لعمال ضيعة "الدومني
ش��اط��ر" " ،Domaine Chatarوللوقوف على ما
يعانيه العمال الزراعيني من استغالل ومن تعسف
آخره طرد عامل زراعي بشكل تعسفي.
وخالل هذه الزيارة امليدانية للضيعة ،عبر أعضاء
املكتب اجلهوي عن استعداد نقابة العمال الزراعيني
التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي FNSA
(إ .م ش) ،وإل���ى ج��ان��ب ال��ف��رع اجل��ام��ع��ي للقطاع

ببركان ،عن دعمهم للمعارك التي تخوضها الطبقة
العاملة في القطاع الزراعي باقليم بركان للدفاع
عن حقوقهم وصون مكتسباتها.
كما عبر أعضاء املكتب النقابي عن حتميلهم
مسؤولية م��ا يتعرض ل��ه ال��ع��م��ال ال��زراع��ي��ون من

استغالل وتعسف ،للسلطات احمللية ،ومندوبية
التشغيل ،ومسؤولي صندوق الضمان االجتماعي
من خالل تقاعسهم على تطبيق قانون الشغل على
عالته وعلى االستجابة للمطالب املشروعة للعمال
الزراعيني في مواجهة تعسفات الباطرونا ،التي
حتظى بالدعم السخي من طرف الدولة في إطار
املخطط األخضر وشجيعها على استنزاف الثروات
ال��ف�لاح��ي��ة ،ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��ت��ع��رض ل��ه العمال
لالستغالل املكثف واحلرمان من أبسط احلقوق
وضرب املكتسبات.
وي��ش��ت��غ��ل ف���ي هذه
ال��ض��ي��ع��ة  21عامل،
مت م���ؤخ���را توقيفأحدهم  -يعانون من
ع��دم اح��ت��رام انتظام
ص�����������رف أج�������وره�������م
ال��ه��زي��ل��ة ف���ي أجلها
القانونية ،..
وال��غ��ري��ب ف��ي األمر
أن م������س������ؤول������ة في
م��ن��دوب��ي��ة التشغيل
ت��ت��درع ب��ع��دم توفرها
ع��ل��ى م��ف��ت��ش للشغل
للقيام مبهمة املراقبة
وت��ط��ب��ي��ق القوانني،
(لكونها تتوفر فقط
علىمفتشات من العنصر النسوي؟).
لالشارة ،فإن ضيعة "الدومني شاطر" "Domaine
 ،Chatarهي اآلن في ملكية العداء هشام الكروج.

من  15إلى  21يونو 2021

شتوكة ايت باها

وقد نتج عن هذه احلادثة اصابة
خ��م��س��ة ع���م���ال ب��ك��س��ور متفاوتة
اخلطورة اضافة الى جروح مختلفة
ل���ع���دد م��ن��ه��م ت��ل��ق��وا اﻻسعافات
والفحوصات اﻻول��وي��ة مبستشفى
امل��خ��ت��ار ال��س��وس��ي ببيوكرى وعلى
الساعة  11صباحا مت نقل جميع
املصابني الى مصحة  cnssبأكادير.

بركان
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الزراعية لشركة كاليبرمي املعروفة
بالشرقاوي تربطها بهؤﻻء العمال
ع��ق��ود ش��غ��ل م��ح��ددة ي��ت��م نقلهم
مكتظني بواسطة بيكوبات تنعدم
ف��ي��ه��ا ش�����روط ال��س�لام��ة واألم�����ان
وال���ك���رام���ة أم����ام أن���ظ���ار السلطات
اﻻمنية واحمللية.

وق��د علمنا أثناء زيارتنا صباح
ال��ي��وم ل��ه��ؤﻻء ال��ع��م��ال باملستشفى
اﻻقليمي ببيوكرى أن سائق السيارة
(ال��ب��ي��ك��وب) وض���ع ره���ن اﻻعتقال
لدى درك بيوكرى في انتظار القيام
باﻻجرات القانونية.
فإلى متى سيستمر هذا النزيف
ال������ذي ي���ذه���ب ض��ح��ي��ت��ه العمال
والعامالت في الوقت الذي تستمر
ف��ي��ه ال��ب��اط��رون��ا اﻻس��ت��غ�لال��ي��ة في
ن��ه��ب اخل���ي���رات وال��ن��ت��ي��ج��ة املآسي
اﻻجتماعية والبيئية ....؟:
تقرير :حسن لعميمي

خاطرة حول انتخابات اللجن الثنائية
ول��س��ت ب��ح�لال ال��ت�لاع مخافة.
ولكني كنت في ساحة الوغى كلما
نادى منادي اجلامعة.
فمناضلو ومناضالت اجلامعة
ف��ي خطوط التماس م��ع القوات
ال��ع��م��وم��ي��ة .وإن س��ح��ل��وا أع���ادو
الكرة.يبيتون طاويي البطون في
االعتصامات.يفترشون الثرى في
املسيرات .ومع كل من مسه ضيم
او ح��ي��ف.ول��ك��ل م��ف��س��دة او ريع
يتصدون للفاسدين من االدارات
املتسلطة.لن تخيفهم مجالس
ت��ادي��ب او ت��أن��ي��ب.او محاكمات
كيدية تروم اخراس صوت احلق.
ولالستءناس فكلنا نتذكر نازلة
رفيقنا اسماعيل امرار ببني مالل
هزبر األطلسي .ومحاكمات رفاق
اخرين واعتذر عن عدم ذكرهم.
هذه احملكمة التي انقلب السحر
ع��ل��ى ال��س��اح��ر.وك��ل��ن��ا ال ننسى
حكايات النقابات هنا واختفاء
كاشيات النقابات.
ه��ذه ه��ي  fneال��ت��ي اق��م��ت بني
ظهرانيها ده��را ورضعت البسالة
وامل��������روءة واالق��������دام م���ن ثديها
امل��ع��ط��اء .وحت��ل��ق��ت ح���ول مواءد
امل��س��ي��ح.وس��م��ع��ت خ��ط��ب كاتبها
ال��وط��ن��ي وه����و ي���رف���ع املعنويات
ح��ت��ى ف��ي اح��ل��ك اللحظات.لقد

ح����دث م����رة ان اس���ق���ط���وه قربي
ببيضاء الكدح تضامنا مع وزرات
العقد الفريد.وملا الح��ظ تبرمي
خاطبني ب��ب��رودة واالبتسامة ال
ت��ب��رح م��ح��ي��اه م��اوق��ع ش���يء ع��اد.
فتحية اجالل رفيقي عبدالرزاق.
النك ال حتضر ماذبة اللءام.حني
يتكالب الكل على رغيف املدرس.
اي��ه��ا االس���ت���اذ ال��ف��اض��ل ايتها
االستاذة الفاضلة هذه كلمة حق
قلتها حتى اب��رء ذم��ت��ي .فما انا
مبترشح أو مصوت لسبب بسيط
اني استاذ متقاعد.ونصيحتي او
ان ص��ح التعبير موقفي .يدخل
في ب��اب درء املفسدات وحتصني
املكرومات التي ضحى من اجلها
رجال ذاقوا برودة الزنازن ومنهم
ق��ط��ع��ت ارزاق����ه����م .وال�������دال على
اخلير والنضال كفاعلهما .ولنا
ي��وم ال��س��ادس عشر م��ن حزيران
لعبرة.يا اولي األلباب.
وم���ن ح��س��ن احل���ظ ان ينجح
معلم من االري��اف يساري يتخذ
من حملته قلما يذكرنا برمزنا
.وفي قالع الدكتاتوريات بالبيرو
عبد اللطيف صردي

قضايا عمالية وحقوقية
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حقوقيون يحملون الدولة كامل املسؤولية في املساس باحلق في احلياة للصحافي الريسوني
حمل حقوقيون الدولة املغربية كامل املسؤولية في املساس
بحق احلياة لسليمان الريسوني .وجاء في بيان عاجل صادر
عن هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا
انتهاك حرية التعبير باملغرب
واللجنة احمللية ب��ال��دار البيضاء م��ن أج��ل ح��ري��ة عمر
الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير ،عقب جلسة
 10يونيو حملاكمة الصحافي سليمان الريسوني

تابع الرأي العام املغربي يوم اخلميس  10يونيو ،2021
من خ�لال جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني،
مهزلة قضائية بكل ما حتمله العبارة من معنى .وحيث
إن س��ل��ي��م��ان ق��د ق��ض��ى م��ا ي��زي��د ع��ن س��ن��ة ف��ي االعتقال
االحتياطي ،وحيث إنه قد دخل اليوم  64من اإلضراب عن
الطعام ،وحيث إن وضعه الصحي قد أصبح متدهورا جراء
فقدانه  32كيلوغراما من وزن��ه ،وحيث إن طبيب السجن
والطبيب املختص قد أكدا بعد الفحوصات تدهور حالته
الصحية ليلة اجللسة؛ وبناء على كل ما سبق ،كانت هيئة
الدفاع وجميع من حضر يأمل أن تتصرف احملكمة إزاء هذا
الوضع وفق مقاربة إنسانية .لكن ولألسف الشديد تشبتت
احملكمة مبواصلة احملاكمة وجتهيز امللف ،وكررت لعدة مرات
أثناء اجللسة أن "اإلضراب عن الطعام هو اختيار للمعتقل"
و "أن امللف جاهز" .وال��س��ؤال ،كيف يتسنى لهذه احملاكمة
يثُ ُل أمام احملكمة وهو
أن تكون عادلة وسليمان الريسوني مَ ْ
فاقد للقدرة على الكالم وال��وق��وف ،أي فاقد للقدرة على
الدفاع عن نفسه .ناهيك عن أن سليمان الريسوني املنهارة
صحته بسبب  64يوما من اإلضراب عن الطعام ،قد تُ ِر َ
ك يوم
اجللسة في قبو احملكمة ينتظر مدة  3ساعات دون مراعاة
لوضعه الصحي .وهو فعل يدل بكل وض��وح على اإلمعان

في تعذيبه وقتل معنوياته قبيل بدء احملاكمة .وبعد هذا
الفصل املشؤوم انطلقت اجللسة في سجال سوريالي حول
الوضع الصحي للمعتقل دام ساعتني ،تقدم خاللها الدفاع
بطلبات موضوعية تخص حتويل الريسوني على املستشفى
لتلقي العالج في قسم العناية املركزة ،وكذا ض��رورة إجراء
خبرة على وضعه الصحي .لكن احملكمة واص��ل��ت نهجها
ال��ش��اذ ب��رف��ض ك��ل ه��ذه ال��ط��ل��ب��ات ،ض��ارب��ة ع��رض احلائط
مبدأي احلق في احلياة واحلق في احملاكمة العادلة .وأمام
هذه املعطيات التي تكشف الطبيعة السياسية لهذا امللف،
تعلن اللجان املوقعة ما يلي:
 حتملينا ال���دول���ة امل��غ��رب��ي��ة وف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا األجهزةالقضائية املشرفة على ه��ذا امل��ل��ف كامل
املسؤولية ملا قد ت��ؤول إليه األم��ور حيث ال
ينفع التبرير والندم.

احملاكمة العادلة ،إذ ال يليق بهذه املؤسسة الوطنية أن تبقى
محايدة في مثل هذه القضية.
 مطالبتنا الهيئات احلقوقية والسياسية والنقابيةواجلمعوية باالنخراط في حملة تضامنية رقمية وميدانية
م��ن أج��ل إط�لاق س��راح عمر ال��راض��ي وسليمان الريسوني
وكافة املعتقلني السياسيني باملغرب.
وختاما نقول ،إنه على كل غيورة وغيور على مبدأ احملاكمة
العادلة ومبدأ احلق في احلياة أن يهب دفاعا عن هذه القيم
اإلنسانية والكونية ،حتى نتفادى غدا أو بعد غد مقولة ”
أكلت يوم أكل الثور األبيض“.

 مطالبتنا القضاء بالتعامل باستقالليةوحياد في هذه القضية ،والقبول مبتابعة
سليمان الريسوني في حالة س��راح بعد أن
قضى أكثر من سنة في احلبس االحتياطي
التعسفي.
 مطالبتنا الدولة املغربية بتوفير املتابعةالطبية العاجلة والالزمة لسليمان الريسوني
من خ�لال وضعه في قسم العناية املركزة
وحتت إشراف أطقم طبية مختصة.
 مطالبتنا امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي حلقوقاإلنسان بتحمل مسؤوليته في هذه احملاكمة
من أجل حماية احلق في احلياة واحلق في

النهج الدميقراطي بوجدة يستنكر صمت السلطات إزاء املشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية
اجتمع املجلس احمللي للنهج الدميقراطي بوجدة ،في
دورت��ه الثانية مبقر احل��زب ،وبعد استيفاء نقط جدول
أعماله ومناقشة مجموعة من القضايا أصدر البيان التالي:

على إث��ر ما خلفته جائحة كورونا من آث��ار اجتماعية
واقتصادية فظيعة وموجعة ،تعيش بالدنا وضعا سياسيا
واق��ت��ص��ادي��ا م��ت��ردي��ا؛ م��ن س��م��ات��ه األس��اس��ي��ة التراجعات
اخلطيرة حول مكتسبات الشعب املغربي وازدي��اد الهجمة
الشرسة على مختلف األص��وات املنادية لتغيير حقيقي
واستمرار مافيات الفساد واالف��س��اد ،حيث الزال النظام
امل��خ��زن��ي مي���رر ك��ل مخططاته السياسية واالقتصادية
مستغال جائحة كورونا وما يسمى اإلجماع الوطني ،وفي
مقدمتها نهج سياسة احلصار على كل األص��وات احلرة
وقمع احلركات االحتجاجية.
م��ن خ�ل�ال تتبعنا مل��ل��ف او م��ا ي��ع��رف بتقرير اللجنة
اخلاصة بالنموذج التنموي “اجلديد” الفاشل منذ وهلته
األول��ى يكرس فقط سياسة االستبداد واالج��ه��از عن ما
تبقى من احلقوق…

– ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمل��ل��ي ،ف���إن امل��ج��ل��س احمل��ل��ي للنهج
الدميقراطي يسجل ما يلي:

 - 1ت��ده��ور ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي بشكل
غير مسبوق كنتيجة طبيعية للسياسات الطبقية ،من
تفقير وتفشي البطالة ورك��ودجت��اري مما أدى إل��ى هجرة
الشباب سواء لعبور احلدود أو الدفع بهم لذالك ،معرضني
حياتهم بقوارب املوت بشواطئ البالد أو بشواطئ اجلزائر
أومحتجزين مبراكز عمومية مبدنها.

 - 2تعمق الفساد السياسي داخل ما يسمى باملؤسسات
املنتخبة ،أمام الصمت املشبوه للسلطات واستمرار معاناة
معتقلي ال��رأي ومعتقلي الريف وعائالتهم ،وم��ا عكسته
بشكل الف��ت التسريبات ال��ت��ي راف��ق��ت ان��ت��خ��اب املجالس
اجلماعية ،وغياب شروط الشفافية فيما يخص الصفقات

العمومية ،وتفويت األمالك اجلماعية بأثمان بخسة ،كما
تدل على ذلك األحكام الصادرة في
ح��ق بعضهم و امللفات املعروضة
ع��ل��ى أن��ظ��ار احمل��اك��م ج���راء تعزز
اخل��روق��ات وس��وء التدبير وغياب
ال���ك���ام���ة اجل����ي����دة ،وغ����ي����اب ربط
املسؤولية باحملاسبة التي يتبجح
بها املخزن صباح مساء.

 - 3دع���م���ه امل���ب���دئ���ي وامل���ي���دان���ي ل���ن���ض���االت احل���رك���ات

 - 3انتهاج سياسة ال��ه��روب إلى
األمام فيما يتعلق باملطالب امللحة
ل��ل��ج��م��اه��ي��ر ال��ش��ع��ب��ي��ة واملتعلقة
أس���اس���ا ب��ال��ش��غ��ل ،وال��س��ك��ن وامل���اء
وال���ص���ح���ة -وال��ت��ن��م��ي��ة والبنيات
التحتية…الخ.

 - 4ضرب احلقوق االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة للطبقة العاملة
والطرد التعسفي الذي يتعرض العامالت والعمال ،بتواطؤ
مكشوف من السلطات املخزنية ،حيث جتاهل تطبيق بنود
مدونة الشغل”على عالتها” وعدم تنفيذ أحكام قضائية
صادرة عن احملاكم املغربية.
وعليه يؤكد املجلس احمللي للنهج الدميقراطي على ما
يلي:

 - 1تثمينه عاليا ق���رار النهج ال��دمي��ق��راط��ي التاريخي
لإلعالن عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
في مؤمتره القادم ،وق��رار الكتابة اجلهوية عقد مؤمترها
الثاني ،ودعوته جميع املناضلني/ات إلى االنخراط اجلدي
إلجناحهما.
 - 2إدان���ت���ه ل��ص��م��ت ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة جت���اه املشاكل
االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتفشية باإلقليم،
وتسويق الوهم بتنظيم حمالت انتخابية سابقة ألوانها.

االحتجاجية ملختلف ال��ف��ئ��ات امل��ت��ض��ررة م��ن السياسات
املخزنية.
 - 4مطالبته ال��دول��ة املغربية بالتدخل إلرج��اع املغاربة
احملتجزين في مراكز عمومية باملدن اجلزائرية.

 - 5تهنئته النتصار املقاومة في معركة “سيف القدس”
وإدانته للكيان الصهيوني املتمادي في عدوانه على الشعب
الفلسطيني ،خاصة حملة اإلعتقاالت اإلنتقامية املستمرة.

 - 5دعوته الشعب املغربي وقواه احلية املناضلة وكل أحرار
البالد للمزيد من اليقظة والتعبئة من أجل إرجاع حقوق
الشعب الفلسطيني ،واسقاط التطبيع.
عن املجلس احمللي

من تاريخ الحركة النقابية والعمالية

هل أزمة اليسار  ،أزمة قادة  /زعماء ،أم أزمة توجه و قيادة طبقية ؟
 في السياق  :ص��دور ن��داء من طرف بعض اليسارينييدعو على تغيير قيادات األحزاب اليسارية األربع (احلزب
االش��ت��راك��ي امل��وح��د – ح��زب امل��ؤمت��ر الوطني االحت���ادي –
ح��زب الطليعة ال��دمي��ق��راط��ي االش��ت��راك��ي – ح��زب النهج
الدميقراطي !!! لكي يحدث التحول الثوري في املجتمع،
 في اإلشكالية :أزمة اليسار تتلخص في قادة (زعماء)هذه األحزاب التي أصبحت متجاوزة ؟.
في تعريف وفرز اليسار وتناقضاته
ميكن بتلخيص شديد تقسيم "اليسار" في املغرب على 3
اجتاهات كبرى (النداء يقسمها إلى إثنني) وهي :
 "اليسار" ال��ذي متخزنت قيادته ومت��ت إع��ادة هيكلةأغلب قواعده للتكيف مع املخزنة واملتمثل في االحتاد
االش��ت��راك��ي وح��زب التقدم واالش��ت��راك��ي��ة ،وأصبحت هذه
القوى متطرفة ميينيا في الدفاع عن املخزن ومشاريعه
االق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وف��ق��دت أي ب��ع��د إص�لاح��ي أو
دميقراطي ول��و ف��ي ح���دوده الليبرالية ،وه��ذا التوجه
ي��ن��ت��ف��ي ف��ي��ه اس���م ال��ي��س��ار ال����ذي ي��ت��ح��ول ف���ي أقصى
احل��االت إلى مجرد نوسطاجليا للواهمني أو رأسمال
رمزي لالستغالل االنتخابي لهذه األحزاب االنتهازية
املتحولة ميينا ،وترويج انتماء هؤالء لليسار هو تشويه
وتبخيس مقصود لليسار احلقيقي ولقيمه النضالية
السامية (اإلص�لاح��ي وال��ث��وري) ولتضحيات احلركة
االحتادية املناضلة.
 اليسار الدميقراطي (السوسيال دميقراط) املراهنعلى النضال املؤسساتي بالدرجة األول��ى في التغيير
الدميقراطي واملفتقد للدقة والوضوح األيديولوجي
(ال��ذي طالب به بن بركة في نقده لألخطاء القاتلة
للحركة الوطنية) ،وهذا اليسار يضم مكونات فيدرالية
اليسار مع وجود تفاوتات بينها وداخل كل واحدة بني
مناضليها (خصوصا احلزب االشتراكي املوحد الذي
يضم التيارات وح��زب املؤمتر الوطني االحت��ادي الذي
تغيب عنه الوحدة الفكرية واأليديولوجية)
 ال��ي��س��ار امل��ارك��س��ي وامل��ارك��س��ي اللينيني (اليسارالشيوعي) ويضم كتنظيم النهج الدميقراطي الذي
ل��ه وض���وح ف��ك��ري وس��ي��اس��ي ث���وري متقدم (املرجعية
املاركسية واللينينية) م��ن مختلف القضايا (نظام
احلكم ،استراتيجية التغيير الثوري وتكتيكاته ،منظوره
لبناء احلزب الثوري وللجبهات الشعبية لتقوية اليسار
ومتنيعه وقلب موازين القوة ،منظوره ألدوات الدفاع
الذاتي وأهمية الهجوم الوحدوي لتوحيد فعلها النضالي
ف��ي أف���ق ت��وح��ي��ده��ا ت��ص��ورا كفاحيا وتنظيما ،منظوره
للنضال الدميقراطي اجلذري ومكوناته )...ومجموعة من
املاركسيني واملاركسيني اللينينيني امليدانيني واملناضلني
وط�ل�ائ���ع ال��ع��م��ل اجل��م��اه��ي��ري امل���ش���ارك�ي�ن ف���ي مختلف
النضاالت اجلماهيرية والذين يعيشون توترا فكريا نظرا
لغياب أط��روح��ة لهم في التنظيم واملطالبني بالسير في
اجتاه الضرورة الفكرية والسياسية والعملية في الوضوح
األيديولوجي نحو مهمة بناء احلزب البروليتاري للراغبني
في املساهمة في التغيير وليس احلديث عنه فقط.
في نقذ فكرة  :أزمة اليسار في ضعف قادته (زعمائه)؟
في تشخيص أزمة اليسار؟
أوال ميكن إعادة تقسيم اليسار بإلغاء من متخزن وذلك
إل��ى  3أص��ن��اف (ي��س��ار إص�لاح��ي ،ي��س��ار "ف��وض��وي" ،يسار
ثوري).
ف��إذا كان اليسار اإلصالحي معروف من خالل أدبياته
ومرجعياته األيديولوجية االشتراكية الدميقراطية
فإن اليسار "الفوضوي مغربيا" الرافض للتنظيم بدعاوي
مختلف منها "انتظار األداة الثورية" ومنها الرفض الذي
يصل درج��ة الكراهية للتنظيم باملفهوم اللينيني للكلمة
(الفكر التصفوي) ومنه الذي يريد االحتفاظ مبرجعية

ماركسية ب���دون املساهمة التنظيمية ف��ي ب��ن��اء احلزب
(ح��زب الطبقة) ومنه القريب من أط��روح��ة ح��زب النهج
الدميقراطي والتردد في االنضمام بسبب بعض املواقف
السياسية الغير مكتملة الوضوح ،وهذه كلها تعبيرات تضع
نفسها موضوعيا وعموما (رغم تعبيراتها املختلفة ) في
تناقض أو ت���وازي (ق��د يكون مؤقتا وق��د يطول ألسباب
كثيرة ومعقدة ذاتية وموضوعية) مع أطروحة بناء احلزب
الطبقي ال��ذي يتطلب ليس فقط وج��ود قيادة بل وجود
قيادة طبقية فكريا وتنظيميا لقيادة مهمة التغيير الثوري،
وهي سيرورات تاريخية وفكرية ونضالية أممية بعيدة عن
حاجة الفراشات(النخب املناضلة) إلى اإلضاءة لفضائاتها
اخلاصة مبحاولة تبخيس العمل املنظم القائم (الترديد
امل��م��ل لتشخيصات غير منتجة ال فكريا وال سياسيا:
أحزاب صغيرة – أشخاص قياديني غير مناسبني)...
إن اليسار ال��ذي نتطلع إليه ونقدم مشروع أطروحته
ل��ل��ن��ق��اش وس���ط امل��ارك��س��ي�ين خ��ص��وص��ا وط�ل�ائ���ع العمل
النضالي اجلماهيري اجل��ذري ونريد أن يكون له وجودا

ليست المسألة في
العمق مسألة نوايا صادقة أو غير
صادقة في خدمة المشروع "اليساري"
بل المسألة مسالة منهج في التفكير يضع
الخلفية الذاتية أحيانا ثم يبحث لها عن
مصوغات مقوالتية وهو منهج يتيه عن الخط
الماركسي واللينيني في تشخيص االزمة وبالتالي
في اقتراح البدائل المرتبطة بالممارسة الثورية
والممارسة الثورية هي في المقام األول
إلتزام وممارسة تنظيمية.

وازن��ا واستراتيجيا هو "ح��زب الطبقة العاملة وجماهير
ال��ك��ادح�ين" واحل����زب اجل����اذب للطبقات احل��ل��ي��ف��ة ،وهو
حزب ضد التشكيلة االقتصادية االجتماعية الرأسمالية
التبعية ويهدف الى حتقيق الثورة الوطنية الدميقراطية
الشعبية بآفاق اشتراكية ثم شيوعية ،ويساهم في النضال
األممي من أجل "بناء أممية ماركسية ولينينية شيوعية
" واملساهمة في نضاالت الشعوب املتضامنة ضد النظام
ال��رأس��م��ال��ي وان��ظ��م��ت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة وت��رس��ان��ت��ه القانونية
ومشاريعه املكرسة للمزيد من استغالل الطبقة العاملة
واضطهاد الشعوب.
من ه��ذا املنطلق فأزمة األح���زاب ليست تنظيمية في
املقام األول بل هي فكرية وسياسية رغم املظاهر ،والتنظيم
في كل االدبيات املاركسية يعكس اخلط الفكري والسياسي.
كما أن األزم��ة ليست أزم��ة دميقراطية داخلية (-عقد
املؤمترات في وقتها – جتديد الهياكل التنظيمية – رفض
فكرة الزعيم اخلالد فكل األحزاب املذكورة تنص قوانينها
األساسية على واليتني للكاتب الوطني وتنص أدبياتها
على تشجيع الشباب والنساء في هياكلها القيادية وإن
بتفاوت عمليا)
كما أن بعض القيادات وخاصة النهج الدميقراطي ال
تنقصه اجلرأة والشجاعة في العديد من املواقف املكلفة
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والتي صمت حولها نخب ومثقفون أف��راد متحررون من
ثقل االل��ت��زام��ات التنظيمية وغ��ي��ر ملتزمني باحلضور
امليداني املكلف في العديد من املعارك الكبرى.
إن مستويات النقاش مختلفة نوعيا من خالل اختالف
األهداف :
فإذا كان الهدف هو تقوية اليسار املاركسي واللينيني فإن
طبيعة األسئلة وإشكاالتها ستتمحور حول ما يلي:
 كيف نبني احلزب الطبقي للتغيير الثوري واجلذري؟ كيف نقوى الفكر امل��ارك��س��ي اللينيني ومتوقعه فيصفوف الطبقات املؤهلة للتغيير في مرحلة الثورة الوطنية
الدميقراطية الشعبية وفي مرحلة الهجوم الكاسح للثقافة
الليبرالية املتوحشة والقمع السياسي االجتثاثي املتنوع،
وسيادة التردد نحو الفكر االشتراكي والشيوعي؟
 كيف نغير موازين القوة الطبقية لصالح اجلماهير(طبقة عاملة وحلفائها املوضوعيني)؟
 كيف جنعل "النخبة املثقفة" املاركسية واللينينيةفي خدمة املشروع وليس في خدمة تفكيكه ؟
ما النداء املطلوب وألي فئة نوجهه؟
إن املطلوب هو نداء للتفكير اجلماعي حول األسئلة
التالية :
 هل مشروع التغيير يحتاج إلى حزب صارم موقفاوتربية ونضاال وإلتزاما ،وما طبيعة هذا احل��زب؟ أم
يحتاج فقط إل��ى تغيير قياديني (زع��م��اء) ورمب��ا عن
طريق (طلب عروض !!) وليس عن طريق الدميقراطية
الداخلية للتنظيمات احلزبية.
 إن هناك أط��روح��ة ماركسية ف��ي الساحة تقولوتردد بأن األزمة مرتبطة بغياب احلزب الطبقي (حزب
الطبقة العاملة وع��م��وم ال��ك��ادح�ين ) وه��ي أطروحة
احلركة املاركسية -اللينينية في كل االزم��ان ،وإذا كان
م��ا ك��ان م��ن تكسير حللم "ب��ن��اء احل���زب حت��ت نيران
العدو" فإن املهمة مستمرة ولها قيادييها ومناضليها
امليدانيني ه��ذه املهمة ال��ت��ي م��ا يجب أن يتجند لها
جميع املاركسيني واللينينيني الصادقني للجواب عن
كيفية بناء هذا احلزب وأسسه النظرية والبرنامجية
والتنظيمية (اخل���ط ال��ف��ك��ري – اخل���ط ال��س��ي��اس��ي –
اخلط التنظيمي -اخلط التربوي) مستفيدين طبعا
من تعثرات التجارب السابقة وغير متنكرين لصدقها
ولشرعية املهمات.
 ك��ذل��ك ف���إن م��ش��روع احل����زب ف��ي ح��اج��ة إل���ى جبهةدميقراطية قوية ومتراصة وذات نفس استراتيجي فما
هي عوائق بنائها؟
 إن اجل��واب عن أزم��ة اليسار تكون من خ�لال اقتراحالبديل الفكري والسياسي والبرنامجي والتنظيمي وليس
االكتفاء مبنطق "التصوفويني" ،ان املشاريع واالطروحات
واألجوبة املقدمة من طرف احزاب اليسار املذكورة ليست
مشاريع أفراد بل هي -مهما قيل عنها -مشاريع تنظيمات
كاملة األرك��ان ،ولن يتم هدم املشروع من خالل التشكيك
في األفراد!.
مالحظة أخيرة  :ليست املسألة في العمق مسألة نوايا
صادقة أو غير صادقة في خدمة املشروع "اليساري" بل
املسألة مسالة منهج في التفكير يضع اخللفية الذاتية
أحيانا ثم يبحث لها عن مصوغات مقوالتية وهو منهج
يتيه عن اخلط املاركسي واللينيني في تشخيص االزمة
وبالتالي في اق��ت��راح البدائل املرتبطة باملمارسة الثورية
وامل��م��ارس��ة ال��ث��وري��ة ه��ي ف��ي امل��ق��ام األول إل��ت��زام وممارسة
تنظيمية<.
04/06/2021

السياسية
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حلقة جديدة في مسلسل تخريب املدرسة العمومية
احلسني لهناوي
تناولت ع��دة مواقع إخبارية ،املدفوعة الثمن ،العديد
م��ن االس��ت��ج��واب��ات م��ع بعض التالميذ ال��ذي��ن اجتازوا
امتحانات البكالوريا لهذه السنة ،موجهة إليهم أسئلة تهم
مضامني االختبار وسيره .واملالحظ أن هؤالء التالميذ
مت انتقائهم بعناية وتزويدهم بأجوبة مغرضة تستهدف
تسفيه التعليم العمومي ومن خالله التحقير والتشهير
و"بهدلة" املدرسة العمومية .وبقليل من التركيز ،نستشف
أن هذه اخلطة تندرج ضمن اإلستراتيجية أو اجلرمية
املتكاملة األرك����ان ال��ت��ي وض��ع��ت م��ن��ذ ب��داي��ة ثمانينات
القرن املاضي خ�لال تطبيق برنامج التقومي الهيكلي،
السيئ الذكر ،ال��ذي فرضه صندوق النقد ال��دول��ي .فمن
أه��م محاور ه��ذا البرنامج ،احمل��ور ال��ذي يعتبر التعليم
قطاع رأسمالي يستوجب خوصصته وإخضاعه لعمليات
االستثمارات الرأسمالية وقانون العرض والطلب .فدور
الدولة ،حسب هذا البرنامج ،يجب أن ينحصر في دعم
التعليم اخل��ص��وص��ي وتشجيعه ليتوسع ع��ل��ى حساب
التعليم العمومي ،في أفق تصفيته
الشاملة ،باإلضافة إلى سهرها على
م��راق��ب��ة ال���ق���وان�ي�ن ال��ت��ن��اف��س��ي��ة بني
مختلف املستثمرين في هذا القطاع.
هذا التوجه يتطلب تهييئ املجتمع
وج��ع��ل��ه ي��ت��ق��ب��ل "م����زاي����ا" التعليم
اخل��ص��وص��ي ،وبالتالي تقبله ضرب
م��ج��ان��ي��ة التعليم ال��ت��ي ض��ح��ى من
أجلها الشعب املغربي إبان مقاومته
لالستعمار .فاجلماهير الشعبية التي
عانت من األمية املتفشية في صفوفها
والفقر والتهميش املفروضني عليها
م��ن ط���رف االس��ت��ع��م��ار ب��ت��واط��ؤ مع
ال��ن��ظ��ام امل��خ��زن��ي ،ك��ان��ت ت��ن��ظ��ر إلى
التعليم كوسيلة ورافعة أساسية من
شأنها إنقاذ بنات وأبناء الشعب من
ه��ذه الظروف احلياتية التي عاشها
حت���ت ن��ي��ر االس��ت��ع��م��ار .ف�ل�ا غرابة
أن نساء ورج��ال التعليم ،كانت لهم
مكانة مرموقة داخل املجتمع ،بصفتهم بناة أجيال
املستقبل.
ف���إذا ك��ان ت��ق��دمي التشجيعات امل��ادي��ة م��ن إعانات
وتسهيل م��س��اط��ر اق��ت��ن��اء ال��ع��ق��ارات ل��ب��ن��اء امل���دارس
اخلصوصية وإع���ف���اءات ضريبية وغ��ي��ره��ا ،ه��ي في
م��ت��ن��اول ال��ن��ظ��ام الطبقي ،ف��إن إق��ن��اع الشعب بعدم
فاعلية التعليم العمومي وفشل املدرسة العمومية،
يتطلب ن��ه��ج س��ي��اس��ة ت��دري��ج��ي��ة ه��دف��ه��ا التخريب
املمنهج ملنظومة التعليم العمومي .هذه اخلطة ترتكز
على اجلوانب األساسية التالية:
 ف��ي البداية مت استهداف نساء ورج���ال التعليممن خالل إط�لاق حمالت دعائية تشهيرية مغرضة
تنعتهم بعدميي الضمير ،وأن همهم واهتمامهم
يكمنان في جمع املال عبر إعطائهم دروسا خصوصية
مؤدى عنها ،وبسبب هذه الدعاية تراجعت ،مكانتهم
االعتبارية في املجتمع بشكل فظيع .فخالل عقدي
الستينات والسبعينات ك��ان ن��س��اء ورج���ال التعليم
يتمتعون باحترام املجتمع ،كيف ال وهم من يتكلفون
بإعداد أجيال الغد الذين سيسهرون على تقدم البالد
وازدهارها.

 التغييرات ال��ع��دي��دة واملسترسلة ملضامني املقرراتواملناهج املدرسية ،قصد إفراغها من أي محتوى نقدي
وحشوها ب��اخل��راف��ات واحل��ك��اي��ات .كما مت التالعب في
اعتماد لغة التدريس ف��ي امل���واد العلمية م��ن الفرنسية
إلى العربية في الثانويات مع االحتفاظ بالفرنسية في
التعليم العالي ،هذا االرتباك ينعكس سلبا على استيعاب
الطلبة للمقررات التعليمية اجلامعية.
 اجلانب اخلطير ،هو إلهاء الشعب ،وجعله في حالةانتظار دائم ،ولهذا الغرض ،مت خلق العديد من اللجان
واملناظرات والبرامج ،التي تتشابه فيما بينها وتهدف،
ف��ي نهاية امل��ط��اف ،إل��ى التصفية التدريجية للمدرسة
العمومية .وم��ن ب��اب التذكير ،ن��درج ع��دد الهياكل التي
أنيط بها إصالح التعليم وكذا تواريخها املتقاربة ،مما
يفيد ع��دم االه��ت��م��ام بالتقييمات ومبتغى مقاصدها
احلقيقية:

إن رد االعتبار
للمدرسة العمومية وحق بنات
وأبناء الشعب المغربي في تعليم مجاني
علماني وموحد ،هو في نفس السياق رد
االعتبار للوظيفة العمومية كمرفق عمومي،
يسعى النظام التبعي إلى تصفيته ليحل محله
سياسة التشغيل بالعقدة وهو ما يعني تعميم
الهشاشة في الشغل على كافة القطاعات
وعلى رأسها قطاع التعليم ،الذي يعد
الركيزة األساسية في تقدم
الشعوب واألمم.
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اخلصوصي عبر إعفائه من الضرائب ومنحه التسهيالت
ف��ي ال��ق��روض إل��ى غير ذل��ك م��ن التشجيعات السخية،
ب��ح��ي��ث ع���رف ال��ت��ع��ل��ي��م اخل��ص��وص��ي ،ب��أس�لاك��ه الثالثة
االبتدائي واإلع��دادي والتأهيلي تطورا كبيرا .لقد عرف
صعودا كبيرا من نسبة ال تتعدى  7في املائة ،من مجموع
األس�لاك الثالثة ،خ�لال سنة 2008
ل��ي��ص��ل إل����ى ن��س��ب��ة  14.5ف���ي املائة
خالل سنة  .2019أما عدد املدارس
اخلصوصية خالل نفس الفترة فقد
انتقل من  2399وحدة إلى  ،5828أي
بارتفاع  143في املائة .عدد التالميذ
في األسالك الثالثة انتقل بدوره من
 447550خالل سنة  2008إلى 1.04
مليون تلميذ وتلميذة خ�لال سنة
 ،2019بنسبة  43ف��ي امل��ائ��ة ،مقابل
فقط  10.8في املائة بالنسبة للتعليم
العمومي ،في نفس الفترة وبالنسبة
للمستويات الثالثة.
خ��ل�ال امل���وس���م ال����دراس����ي ،2016
اعتبرت ال��دول��ة أن ال��ظ��روف مواتية
لتطبيق التشغيل بالعقدة في قطاع
ال��ت��ع��ل��ي��م ،م��س��ت��غ��ل��ة ت���زاي���د أع����داد
امل��ع��ط��ل�ين ،س��ن��ة ب��ع��د أخ����رى ،الذين
يلجون س��وق الشغل ويبحثون عن
فرصة للتشغيل ،مبا فيهم احلاصلني
ع��ل��ى ال��ش��واه��د ال��ع��ل��ي��ا ف��ي مختلف التخصصات.
وتهدف هذه اخلطة إلى إعداد يد عاملة مكونة في
ما سمي مبراكز التكوين على مهن التعليم ،لتكون
رهن إشارة لوبيات التعليم اخلصوصي بأجور زهيدة.
في نفس التوجه يتم إف��راغ امل��دارس االبتدائية من
تالميذها وتوجيههم إلى أحياء بعيدة عن مساكنهم
قصد تفويتها إلى القطاع اخلصوصي.
إن رد االعتبار للمدرسة العمومية وحق بنات وأبناء
الشعب املغربي في تعليم مجاني علماني وموحد،
هو في نفس السياق رد االعتبار للوظيفة العمومية
كمرفق عمومي ،يسعى النظام التبعي إلى تصفيته
ليحل محله سياسة التشغيل بالعقدة وهو ما يعني
تعميم الهشاشة في الشغل على كافة القطاعات وعلى
رأسها قطاع التعليم ،ال��ذي يعد الركيزة األساسية
في تقدم الشعوب واألمم .تشكل نضاالت تنسيقية
األس��ت��اذات واألس��ات��ذة الذين ف��رض عليهم التعاقد،
إحدى األعمدة الرئيسية التي من واجب الشعب أن
ينخرط فيها ،عبر تنظيماته السياسية والنقابية
واجلمعوية ،حماية لهذا القطاع احليوي<.

7

ملف العدد
في احلاجة حلزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
منذ تأسيسه يقوم النهج الدميقراطي بأدوار هامة ومتفردة في كل واجهات الصراع
الطبقي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،وكان حاضرا ومؤثرا في
النضاالت واملعارك التي عرفها املغرب خالل هذه الفترة ،وعلى رأسها حركة 20
فبراير املجيدة التي شكلت حلظة حتول عميق في املجتمع؛ ولم يكن تواجده
محصورا في احملطات النضالية االجتماعية والسياسية بل ظل يساهم في تطوير
الفكر السياسي وإغنائه بتقدمي أطروحات واجتهادات نظرية أصيلة؛ مما ساعده
على توسيع تواجده وتأثيره في مختلف الواجهات السياسية والنقابية واحلقوقية
والنسائية والشبابية واإلعالمية .وكان بروز النهج الفتا في احملطات االنتخابية
ملا أظهره مناضالت ومناضلو النهج الدميقراطي من صالبة في مواجهة القمع
املخزني وملا حققه موقف املقاطعة من جتاوب جماهيري وتأكيد على فقدان الثقة
في مؤسسات املخزن.
مكنت االج��ت��ه��ادات النظرية وكفاحية املناضالت واملناضلني من جعل النهج
الدميقراطي فاعال أساسيا وس��ط تنظيمات اليسار على الصعيد ال��دول��ي وفي
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مختلف ال��ق��ارات؛ ويلعب عمله في ه��ذه الواجهة أدوارا هامة في دع��م القضايا
األممية وفي دعم نضال شعبنا.
واستطاع النهج الدميقراطي رغ��م ظ��روف احل��ص��ار والقمع االل��ت��زام باحترام
قوانينه في تنظيم كل احملطات التنظيمية خالل املدد احملددة لها ،وكانت تتحول
إلى حلظات للتفكير واالجتهاد وإب��داع األجوبة على األسئلة التي تنتصب أمام
اليسار .وهكذا فقد وضعت أطروحات املؤمتر الوطني الرابع للنهج الدميقراطي
أهدافا واضحة ومدققة لنضاله خالل الفترة الراهنة وعلى رأسها تأسيس حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
في ملف هذا العدد نقف عند سؤال اإلعالن عن تأسيس احلزب املستقل للطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،لتسليط الضوء على األهمية التي يكتسيها تأسيس
هذا التنظيم باملغرب اليوم؛ وكذا عن املستلزمات وطبيعة السيرورة التي تتطلبها
عملية البناء ما بعد املؤمتر اخلامس؟

بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني سيرورة تاريخية متواصلة
تفرض وحدة املاركسيني/ات وانغراسهم وسط العمال والكادحني

جمال براجع

عندما قرر النهج الدميقراطي في مؤمتره الوطني الرابع
املنعقد في سنة  2016اإلعالن عن حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني في مؤمتره الوطني اخلامس فليس من
باب اإلرادوي���ة أو الطوباوية ،كما قد يعتقد البعض ،بل
إدراك��ا منه للضرورة التاريخية والسياسية لهذا اإلعالن
وال��ت��ي تفرضها التحديات وال��ش��روط امللموسة للصراع
الطبقي باملغرب بني الكتلة الطبقية السائدة من جهة
والطبقة العاملة واجلماهير الشعبية الكادحة من جهة
أخ�����رى وال���ت���ي م���ن امل����ف����روض أن
متتلك أدوات��ه��ا املنظمة خلوض
هذا الصراع وفي مقدمتها أداتها
السياسية املستقلة.

الطفيلي والرأسمال األجنبي .الشيء ال��ذي ترتبت عنه
نتائج وخيمة على الفئات غير االحتكارية من البرجوازية
نفسها ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ش��رائ��ح ال��واس��ع��ة م��ن الطبقات
والفئات الوسطى .ولعل م��ن أب��رز مظاهر تلك النتائج
هو إف�لاس أكثر من  20أل��ف مقاولة متوسطة وصغيرة
منذ سنة  ،2014وانحدار الكثير من أصحابها إلى القاع
االجتماعي إلى جانب اجلماهير الكادحة ،وخاصة منذ
انتشار جائحة ك��ورون��ا التي عمقت األزم��ة االقتصادية

ف���ي ض�����رورة اإلع��ل��ان ع���ن حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني
إن ق�������رار اإلع����ل���ان ع����ن ح���زب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني
ل��ي��س ن��ت��ي��ج��ة رغ��ب��ة ذات���ي���ة نابعة
م��ن ت��أم��ل ن��ظ��ري م��ث��ال��ي مفارق
ل��ل��واق��ع لنخبة مثقفة منفصلة
عن الصراع الطبقي ،بل هو نتيجة
وعي النهج الدميقراطي بالضرورة
املوضوعية اآلن��ي��ة لهذا اإلعالن،
بناء على التحليل امللموس لواقع
هذا الصراع وتطوراته وتراكماته،
وملتطلبات اإلجابة عن حتدياته من موقع املصالح الفعلية
للطبقة العاملة واجلماهير الشعبية في التغيير .مبعنى
آخر ،متليه الشروط املوضوعية لهذا الصراع ،وما يفرضه
حل تناقضاته من توفير األداة الثورية للطبقة العاملة
وحلفاءها.
إن تفاقم األزم���ة العميقة لنظام الرأسمالية التبعية
ب��ب�لادن��ا ،ف��ي ارت��ب��اط ب��األزم��ة العامة للرأسمالية ،يقود
شيئا فشيئا نحو توفير ش���روط األزم���ة ال��ث��وري��ة .فهذا
ال��ن��ظ��ام وص����ل إل����ى م��س��ت��وى غ��ي��ر م��س��ب��وق م���ن الركود
االقتصادي وانسدت أمامه آفاق التراكم الداخلي بسبب
الضعف الكبير للرأسمال املنتج وسيادة الرأسمال الريعي
االحتكاري واملضارباتي ،واحتكاراملافيا املخزنية لسلطة
القرار االقتصادي وتوظيفها في خدمة ه��ذا الرأسمال

واالجتماعية.
إن انعكاسات ه��ذه األزم���ة على األوض���اع االقتصادية
واالجتماعية للطبقة العاملة كانت كارثية بكل املقاييس،
من توسع ل��دائ��رة البطالة والهشاشة والفقر حيث فقد
ماليني العمال والكادحني م��وارد رزقهم ،وألقي بهم في
مستنقع الفقر وال��ب��ؤس (أك��ث��ر م��ن  22مليون مغربي
يعانون من الفقر) وتركتهم الدولة لوحدهم في مواجهة
م��ص��ي��ره��م امل��ج��ه��ول ،مم��ا زاد م��ن م��ن��س��وب استياءهم
وسخطهم على النظام القائم ورم���وزه وان��خ��راط جزء
هام من العمال والكادحني في النضال من أجل مطالبهم
االقتصادية واالجتماعية ومنها احلق في الشغل والعدالة
االجتماعية.
فالعمال وال��ك��ادح��ون وح��ت��ى ال��ف��ئ��ات املتوسطة فقدوا

ثقتهم ف��ي ال��دول��ة املخزنية بسبب انحيازها الكلي إلى
ج��ان��ب ال��ب��رج��وازي��ة الطفيلية واس��ت��م��راره��ا ف��ي تطبيق
سياسة التقشف وض��رب االستقرار في الشغل وتفكيك
الوظيفة العمومية والتخلص من اخلدمات االجتماعية
العمومية .واخ��ذوا يعبرون عن ذل��ك عبر االحتجاجات
وال��ن��ض��االت وعبر وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ...وفي
خضم ذلك بدأ سؤال البديل يطرح نفسه بإحلاح للخروج
من هذه األوض��اع املتأزمة ،وخصوصا مع فقدان الثقة
في املؤسسات واألح��زاب املخزنية
واملمخزنة والبروقراطيات النقابية،
وفشل املشاريع التنموية املخزنية،
وم��ع تطور وع��ي الطبقة العاملة
واجل��م��اه��ي��ر ال��ك��ادح��ة ف��ي خضم
تطور وتوسع النضاالت العمالية
واحلركات الشعبية املختلفة منذ
انطالق حركة  20فبراير.
وف���ي امل��ق��اب��ل ل��ي��س ل���دى الدولة
امل���خ���زن���ي���ة م����ا ت��ع��ط��ي��ه للطبقة
ال��ع��ام��ل��ة وال��ش��ع��ب ب��س��ب��ب العجز
البنيوي للمالية العمومية وضعف
االس���ت���ث���م���ار وإغ�������راق ال���ب�ل�اد في
امل��دي��ون��ي��ة ال��ت��ي جت����اوزت قيمتها
الناجت الداخلي اإلجمالي ،والتي
ال سبيل لتسديدها س��وى املزيد
من املديونية ،مما سيزيد من رهن
بالدنا للدوائر املالية االمبريالية.
ولن تستطيع أكذوبة "النموذج التنموي اجلديد" إقناع
اجلماهير بإمكانية إخراجها من األزمة وحتسني أوضاعها
ألنها أصبحت ت��درك بخبرتها زيف مثل هذه األكاذيب
وال��ش��ع��ارات املضللة .وبالتالي ل��م يعد ل��ه��ذه ال��دول��ة من
سبيل ملواجهة هذا الواقع سوى املزيد من تشديد املقاربة
القمعية ضد النضاالت واالحتجاجات العمالية والشعبية.
ه��ذه املقاربة التي تعمقت أكثر م��ع تركز سلطة القرار
السياسي في الدائرة األمنية املخابراتية وما نتج عن ذلك
من بولسة الدولة والتحكم في تفاصيل احلياة السياسية
واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية...
ـ
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تتمة مقال :بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني سيرورة تاريخية
إن هذه الصورة العامة لواقع األزمة العميقة والشاملة لنظام
الرأسمالية التبعية ببالدنا والعجز البنيوى للدولة املخزنية
عن إيجاد حلول لها وتنامي السخط الشعبي والنضاالت
العمالية والشعبية ،تؤكد وبامللموس احل��اج��ة الضرورية
وامللحة لتوفير الشرط الذاتي املتمثل في بناء حزب الطبقة
العاملة واجلماهير الشعبية الكادحة لتنظيمها وقيادتها في
الصراع ضد الكتلة الطبقية السائدة ونظامها املخزني.

 انخراط فئات واسعة من الطبقة العاملة واجلماهيرالشعبية ف��ي ال��ن��ض��االت امل��ي��دان��ي��ة ،وجل��وءه��ا إل��ى تنظيم
صفوفها للدفاع عن مكتسباتها واملطالبة بحقوقها ،وفرز
ق��ي��ادات م��ي��دان��ي��ة معظمها م��ن ال��ش��ب��اب تتميز باجلرأة
واحلركية وحتضى بالثقة الشعبية وذات مستوى تعليمي
مهم .العديد منها له توجهات يسارية ودميقراطية (الريف-
جرادة -بني جتيت.)...

ب��ن��اء ح��زب الطبقة العاملة وع��م��وم ال��ك��ادح�ين سيرورة
متواصلة

 وجود نواة سياسية وفكرية وتنظيمية ماركسية حتملمشروع بناء احلزب وتقود بكل جد وحرص عملية البناء
ه��ذه استنادا إل��ى تصور وخطة م��دروس��ة وه��ادف��ة ،متكنت
عبرها من إجن��از تراكمات هامة في اإلع��داد لإلعالن عن
احلزب ،ونقصد بها النهج الدميقراطي.

إن عملية بناء ح��زب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
في املغرب هي سيرورة تاريخية متتد جذورها إلى أواخر
الستينيات وبداية السبعينيات مع ظهور احلركة املاركسية
اللينينية ،واستمرت من نشأة النهج الدميقراطي الذي حقق
تراكمات واجن���ازات فكرية وسياسية وتنظيمية ونضالية
غنية وملموسة على طريق حتقيق هذا الهدف ،مكنته من
أن يصبح قوة سياسية وازنة وسط اليسار لها حضور متميز
على املستوى احلقوقي والنقابي وعلى مستوى املبادرات
السياسية الوحدوية ،مما مكنها من حتقيق إشعاع سياسي
وفكري ال باس به .كما متكن في إط��ار هذه السيرورة من
اقتحام الطبقة العاملة واستقطاب طالئع
عمالية شكلت أس���اس ب��ن��اء وهيكلة قطاعه
العمالي وتوسيعه رغم اإلكراهات املوضوعية
الكثيرة والصعبة .وجعل من مهمة اإلعالن
عن تأسيس احلزب موضوعا معروضا للتداول
وال��ن��ق��اش ف��ي ال��س��اح��ة السياسية والفكرية
اليسارية ،ساعده على ذلك استثمار الوسائل
الرقمية والوسائط االجتماعية.
أكيد أن سيرورة البناء ستبقى مستمرة بعد
اإلع�لان عن تأسيس ح��زب الطبقية العاملة
وع��م��وم ال��ك��ادح�ين .ب��ل أن��ه��ا س��ت��ك��ون أصعب
وأكثر تعقيدا بالنظر للطبيعة القمعية للنظام
امل��خ��زن��ي ال����ذي ي����درك ج��ي��دا خ��ط��ورة متلك
الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية ألداتها
السياسية املستقلة على استمرار السيطرة
الطبقية للكتلة الطبقية ال��س��ائ��دة ،وبالنظر
أيضا للطبيعة الطفيلية املتوحشة لهذه الكتلة
الطبقية وهجومها على التنظيم النقابي
للعمال/ات ،مستغلة في ذلك الفائض الهائل لقوة العمل
املعطلة في ظل تعمق األزم��ة االقتصادية واالجتماعية،
وت��واط��ؤ واص��ط��ف��اف ال��دول��ة ال��دول��ة املخزنية إل��ى جانبه،
وتواطؤ البروقراطيات النقابية معها ضدا على مصلحة
العمال/ات في إطار نهج سياسة التعاون الطبقي لالستفادة
من االمتيازات اخلاصة .باإلضافة إلى انتشار أفكار ليبرالية
لدى بعض أوساط اليسار ال تؤمن بالدور التاريخي للطبقة
العاملة كقائدة للتغيير ،وتطرح ما يسمى باملجتمع املدني
واحل��رك��ات االجتماعية كبديل .ه��ذا من جهة ،وم��ن جهة
أخرى انتشارفكر فوضوي يسراوي يقدس العفوية وينبذ
التنظيم.
ورغم هذه الظروف الصعبة واملعقدة فإنها حتبل مبؤشرات
ايجابية تشكل قاعدة هامة ملشروع بناء احلزب إذا ما مت
حسن استثمارها منها:
 التطور امللحوظ واملتواصل للوعي العمالي والشعبيالناجت عن التجارب النضالية امليدانية ،وانتشار استعمال
وسائل التواصل االجتماعي ،والتحوالت العميقة في بنية
الطبقة العاملة ومنها على اخل��ص��وص ان��خ��راط أجيال
ج��دي��دة ف��ي س��وق الشغل ذات مستوى تعليمي ومعرفي
وتقني مرتفع.

 وجود محيط واسع من املاركسيني/ات معظمهم/هن،يتواجدون في مختلف واجهات ومجاالت الصراع الطبقي،
إال أن معظمهم/هن غيرمنظم سياسيا ،مما يجعل حصيلة
تضحياتهم/ن ضعيفة في تطور الصراع الطبقي من موقع
الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية.
 وج��ود ي��س��اري مهم وم��ؤث��ر ف��ي اإلط���ارات اجلماهيريةالنقابية واحلقوقية واجلمعوية وضمنه النهج الدميقراطي.

فما العمل إذن لالستثمار األفضل لهذه املعطيات اإليجابية
مبا يخدم مشروع حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
 املزيد من التحام وجتذر املاركسيني/ات وفي مقدمتهمالنهج ال��دمي��ق��راط��ي وس��ط الطبقة العاملة واجلماهير
ال��ك��ادح��ة م��ن خ�ل�ال ال��ت��واص��ل معها م��ي��دان��ي��ا ف��ي مواقع
ت��واج��ده��ا (م���واق���ع اإلن���ت���اج واألح���ي���اء ال��ش��ع��ب��ي��ة) ،وعبر
تنظيماتها املختلفة وخصوصا النقابية ،وع��ب��ر وسائل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،وامل��س��اه��م��ة ف��ي ت��أط��ي��ره��ا وبناء
تنظيماتها النضالية املستقلة ،ون��ش��ر الفكر االشتراكي
وسطها ،واملشاركة في نضاالتها ودعمها والتعريف بها،
وفضح كل أشكال القمع واحلصار والتشويه التي تتعرض
لها .وم��ن ش��أن ه��ذا أن يعيد للطبقة العاملة واجلماهير
ال��ك��ادح��ة الثقة ف��ي العمل النقابي وال��س��ي��اس��ي ،وبالتالي
الثقة في نفسها وقدرتها على النضال من أج��ل حتقيق
مطالبها وحت��ري��ر نفسها .وف��ي ه��ذا اإلط���ار يجب إعطاء
األهمية الضرورية لتأطير النساء والشباب الذين أبانوا عن
ريادتهم/ن وقدراتهم/ن وانخراطهم/ن الكبير في النضاالت
العمالية واحلراكات الشعبية.
 تكثيف حمالت التعريف مبشروع حزب الطبقة العاملةوعموم الكادحني وسط الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية
إم���ا م��ب��اش��رة ع��ب��ر ال��ت��واص��ل امل��ي��دان��ي أو عبر
ال��ن��ق��اب��ات والتنظيمات اجلماهيرية أو عبر
وسائل التواصل االجتماعي والندوات الرقمية
إلقناعها بتبنيه وباالنخراط فيه وخصوصا
عناصرها الطالئعية.
 العمل ال��دؤوب واملتواصل من أجل توحيداملاركسيني/ات املغاربة حول مشروع بناء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،من خالل
االس��ت��م��رار ف��ي ال��ن��ق��اش ال��ف��ك��ري والسياسي
معهم/هن حول قضايا التغيير الثوري ببالدنا
إلقناعهم باالنخراط في املشروع على قاعدة
الوضوح الفكري والسياسي.

إن بناء حزب
الطبقة العاملة وعموم
الكادحين هو سيرورة تاريخية
يتمفصل فيها ما هو ذاتي بما هو
موضوعي في معمعان الصراع الطبقي.
وبالتالي فهو سيرورة متواصلة تتطلب
النضال الدؤوب والصبور تنصهر فيه إرادات
وقوى وتضحيات جميع الماركسيين/ات
المقتنعين/ات بضرورة وراهنية إنجاز هذا
المشروع العظيم لقيادة التغيير الثوري
ببالدنا وإنجاز الثورة الوطنية
الديمقراطية في أفق
االشتراكية.

 النضال من أجل دمقرطة العمل النقابيوجعله رافعة أساسية لبناء احل��زب املنشود.
وه��ذا يتطلب من املناضلني/ات املاركسيني/
ات النقابيني/ات االرت��ب��اط اليومي بالعمال/
ات ونشر الوعي النقابي الدميقراطي التقدمي
وسطهم ودعمهم في نضاالتهم في الدفاع عن
مكتسباتهم وحقوقهم وتشجيعهم على حتمل املسؤولية
النقابية.
 نشر الفكر العلمي العقالني التنويري وسط املجتمعوم��واج��ه��ة الفكر ال��ب��رج��وازي الرجعي مبختلف أوجهه
وف��ض��ح م��ظ��اه��ره وخلفياته وان��ع��ك��اس��ات��ه اخل��ط��ي��رة في
تكريس األوض����اع ال��س��ائ��دة وإع����ادة إنتاجها مب��ا يخدم
تكريس سيطرة الكتلة الطبقية السائدة ونظام الرأسمالية
التبعية السائدة ببالدنا.
خالصة
إن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني هو سيرورة
تاريخية يتمفصل فيها ما هو ذاتي مبا هو موضوعي في
معمعان الصراع الطبقي .وبالتالي فهو سيرورة متواصلة
تتطلب النضال الدؤوب والصبور تنصهر فيه إرادات وقوى
وتضحيات جميع املاركسيني/ات املقتنعني/ات بضرورة
وراهنية إجناز هذا املشروع العظيم لقيادة التغيير الثوري
ب��ب�لادن��ا وإجن���از ال��ث��ورة الوطنية الدميقراطية ف��ي أفق
االشتراكية<.

الملف

إعالن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
ضرورة تاريخية ومهمة آنية
عادت الطبقة العاملة لتحتل واجهة الصراع ضد الرأسمالية مع
استفحال أوضاعها ،واحتداد أزمات النظام الرأسمالي ،وانكشاف
عدم ق��درة احلركات االجتماعية اجلديدة على قيادة النضال
ضد الرأسمالية وتشكيل بديل للحركة العمالية؛ وفضحت جائحة
كوفيد -19توحش النظام الرأسمالي ومكامن ضعفه أمام الكوارث،
بينما ظهرت قوة الطبقة العاملة خاصة وأنها كانت في الصفوف
األمامية املواجهة لفيروس ك��ورون��ا املستجد؛ إن احل��دي��ث عن
الطبقة العاملة وأوضاعها يفضي بالضرورة إلى تناول موضوع
حزبها املستقل؛ وإذا كانت معطيات الواقع تبني بجالء أهمية
هذا املوضوع ،فإن استعداد النهج الدميقراطي لإلعالن عن حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني في مؤمتره اخلامس يضفي
صبغة خاصة على هذا النقاش و يربطه أكثر باملمارسة العملية.

تردي األوضاع احلالية للطبقة العاملة:

جاءت جائحة كوفيد -19لتؤكد من جديد توحش الرأسمالية،
وتكشف ورق التوت عن عورتها ،وتعري عجزها عن حل مشاكل
البشرية وحت��ول��ت إل��ى ح��ال��ة م��ن التوحش حت��ول��ت فيها الدولة
الرأسمالية إلى ما يشبه قطاع طرق للسطو على املواد اخلاصة
مبواجهة الفيروس ،وغ��ام��رت البورجوازية بالعامالت والعمال
من أجل استمرار اإلنتاج وحتقيق األرب��اح على حساب األرواح.
وأصبح تشريح الرأسمالية الذي كان املاركسيون يقدمونه واضحا
للعيان؛ وأدت البشرية أثمانا باهظة لهذا االنحطاط الرأسمالي
وللتدخالت االمبريالية لتركيع الشعوب والسطو على
خيراتها؛ وكانت الطبقة العاملة أكبر الضحايا لهذا الوباء
ولضعف النظام الرأسمالي ف��ي مواجهته ،والستغالل
البورجوازية للظرفية بشكل انتهازي إلشباع جشعها،
وتكثيف وتسريع الهجوم على حقوق ومكتسبات العامالت
والعمال وعموم الكادحات والكادحني.
إن ج��ائ��ح��ة كوفيد -19ل���م ت��خ��ل��ق األزم�����ة احلالية
للرأسمالية بل عمقتها فقط؛ وتظل األزم��ات املتواترة
للرأسمالية مرتبطة بطبيعة منط إنتاجها ،وعدم قدرته
على مسايرة تطور قوى اإلنتاج.
وإذا كانت هذه حالة الوضع على الصعيد العاملي ،فإن
ذل���ك ق��د خ��ل��ف ان��ع��ك��اس��ات م��ب��اش��رة ،وأك��ث��ر ح���دة ،على
الصعيد احمللي وخاصة على العامالت والعمال وعموم
ال��ف��ئ��ات الشعبية ،ن��ظ��را لطبيعة ال��رأس��م��ال��ي��ة التبعية
اجلاثمة على املغرب.
لقد انضافت التداعيات الكارثية للجائحة على أوضاع
العامالت والعمال لتعمق من املآسي التي كانت تفرضها
عليهم ال��رأس��م��ال��ي��ة قبل ال��وب��اء؛ ول��ع��ل م��ن أه��م سمات
األوضاع التي أصبحت تعيشها الطبقة العاملة املغربية
ما يلي:
 انعكاسات األزمات املتواترة واملتنوعة للرأسمالية فياملركز على الوضع احمللي املطبوع باالستبداد والفساد
والريع؛
 تفاقم استغالل الكتلة الطبقية السائدة للطبقةالعاملة؛

وقد انفضحت كل الرهانات واملناورات إلبعاد الطبقة العاملة عن
القيام بدورها التاريخي مببررات واهية ،كقلة عددها ،أو ضعفها،
أو تطور عالقات اإلنتاج وانعكاس ذلك على مفهوم العامل ،أو فشل
جتارب االشتراكية؛ إن الطبقة العاملة هي الطبقة األكثر ثورية

 تخلي الدولة عن دعم األجراء ملواجهة تداعيات الوباء بعدمحاوالت أوى محتشمة ،وتراجع التشغيل وتسريح واسع للعمال
وتقليص األج���ور وخنق احل��ري��ات العامة واحل��ري��ات واحلقوق
النقابية ،والعمل على مترير قوانني اجتماعية تراجعية ومجحفة
في حق العمال واملستخدمني واملوظفني؛
 تشتت وض��ع��ف احل��رك��ة النقابية امل��غ��رب��ي��ة ،وض��ع��ف نسبةالتنقيب ،وقبول حتييد الطبقة العاملة من الصراع السياسي،
واستبعاد البعد الطبقي على مستوى اخلطاب واملمارسة ،في
العمل النقابي؛
 استغالل تداعيات جائحة كوفيد -19للرفع من وتيرة الهجومعلى حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ولفرض املزيد من الدعم
والتسهيالت وأرب��اح املقاوالت؛ بينما رفعت الباطرونا من سقف
مطالبها وتتلقى استجابة كاملة من الدولة املخزنية.

ألنها هي الطبقة املنتجة للخيرات ،وهي الوحيدة القادرة على
الذهاب بالثورة إلى هدفها ،وإنهاء االستغالل الرأسمالي ،والقضاء
على وجود الطبقات في املجتمع ،وبناء االشتراكية ،نظرا لطبيعة
موقعها في عالقات اإلنتاج وبحكم اخلبرات والقدرات التنظيمية
التي تراكمها في العمل؛ أما باقي الطبقات فمعروفة بتذبذبها
ومب��ح��دودي��ة أدواره���ا ف��ي من��ط اإلن��ت��اج ال��رأس��م��ال��ي .إن الطبقة
العاملة هي أداة التاريخ لتحقيق القطع الثوري مع منط اإلنتاج
الرأسمالي واالنتقال إلى منط إنتاج خال من الطبقات.
رغم تعدد األطراف واحملاوالت الداعية إلى تقزمي دور الطبقة
العاملة فإن مصيرها الفشل ،ألنها لن جتد بديال لها قادرا على
ال��ق��ض��اء على االس��ت��غ�لال ال��رأس��م��ال��ي وب��ن��اء مجتمع خ��ال من
الطبقات؛ ومهما كانت أفعالها وأقوالها فإنها تتموقع في خندق
الدفاع عن بقاء الرأسمالية.
ملاذا حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني؟
مبا أن الصراع الطبقي هو محرك التاريخ فإن كل طبقة تعمل
على بناء أدوات��ه��ا خل��وص ه��ذا الصراع وال��دف��اع عن مصاحلها؛
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محمد بلعتيق

ومنذ ظهور املجتمع الرأسمالي والطبقة العاملة تطور في أدواتها
حسب حاجتها ومتطلبات معاركها مع البورجوازية :التعاونية،
النقابة ،االحت���اد ،احل���زب ،األمم��ي��ة...وراك��م��ت الطبقة العاملة
جتارب كبيرة في هذا املجال ولم يتوقف إبداعها ألشكال تنمي
قدرتها على خ��وض ال��ص��راع الطبقي في واجهاته االقتصادية
واأليديولوجية والسياسية.
إن الدافع النخراط عموم الكادحات والكادحني في ح.ط.ع.ع.ك
هو تالقي املصالح واإلقتناع بضرورة التجاوز الثوري للرأسمالية؛
واملقصود بعموم الكادحات والكادحني الفالحني الفقراء وكادحات
وك��ادح��ي األح��ي��اء الشعبية أي األش��خ��اص الذين ي��زاول��ون مهن
الفقر.

تأسيس أو بناء أو إعالن ح.ط.ع.ع.ك:

إن ت��وض��ي��ح ال��ف��رق ب�ين ب��ن��اء وإع��ل�ان ح���زب الطبقة العاملة
وعموم الكادحات والكادحني أمر ضروري لتجاوز اخللط بينهما
ولتسهيل التواصل في هذا املوضوع .إن ضرورة احلزب املستقل
للطبقة العاملة كانت شعارا لكل املاركسيني/ات املغاربة وظلت
هي املهمة املركزية لهم/هن ،وبالتالي فإن مهمة البناء مستمرة
في الزمن ولن تتم في حلظة محددة؛ بينما عملية اإلعالن عن
احلزب محددة في التاريخ؛ وعليه تعتبر عملية اإلعالن جزء من
عملية البناء وحلظة من حلظاته وليست خامتة ل��ه؛ وكالهما
نقطة التقاء أو خط مشترك لتجارب الطبقة العاملة واجتهادات
املاركسيات واملاركسيني.

إن توضيح الفرق بين
بناء وإعالن حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحات والكادحين أمر ضروري
لتجاوز الخلط بينهما ولتسهيل التواصل في هذا
الموضوع .إن ضرورة الحزب المستقل للطبقة العاملة
كانت شعارا لكل الماركسيين/ات المغاربة وظلت هي
المهمة المركزية لهم/هن ،وبالتالي فإن مهمة البناء
مستمرة في الزمن ولن تتم في لحظة محددة؛ بينما
عملية اإلعالن عن الحزب محددة في التاريخ؛ وعليه
تعتبر عملية اإلعالن جزء من عملية البناء ولحظة
من لحظاته وليست خاتمة له؛ وكالهما نقطة
التقاء أو خط مشترك لتجارب الطبقة
العاملة واجتهادات الماركسيات
والماركسيين.

 غياب احلزب املستقل للطبقة العاملة ،مما يضعف قدرتهاعلى الدفاع عن مصاحلها اآلنية واالستراتيجية.

ملاذا اشتراط قيادة الطبقة العاملة لنجاح التغيير؟

إن ال��ط��ب��ق��ت�ين اجل��وه��ري��ت�ين ف���ي امل��ج��ت��م��ع ال��رأس��م��ال��ي هما
ال��ب��ورج��وازي��ة وال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة؛ وت��ع��ي��ش األول����ى م��ن فائض
القيمة ال��ذي تنتجه الثانية وذل��ك من خالل ش��راء قوة عملها؛
وتناور البورجوازية من أج��ل استمرار ه��ذا االستغالل وتطوير
رأسمالها؛ بينما تصارع الطبقة العاملة من أجل القضاء على
هذا االستغالل ،وإنهاء استالب فائض القيمة الذي تنتجه .إن
التجاوز الثوري للرأسمالية يبقى مرهونا بقيادة الطبقة العاملة
له؛ والفقرة التالية من البيان الشيوعي واضحة في هذا الباب
"ومن بني جميع الطبقات التي تقف اآلن معارضة للبورجوازية
متثل البروليتاريا وح��ده��ا الطبقة الثورية حقا .إن الطبقات
منو الصناعة الكبيرة ،بينما البروليتاريا
األخرى تنهار وتهلك مع ّ
حد اآلن كانت
هي ِ
تاج األكثر أصالة لها".؛ ويضيف البيان "وإلى ّ
الن ُ
أما حركة
أقليات
لصالح
أو
أقليات
تنجزها
التاريخية
احلركات
كل
ّ
البروليتاريا فهي احلركة القائمة بذاتها لألغلبية الواسعة لصالح
األغلبية الواسعة .والبروليتاريا ،الطبقة السفلى من املجتمع
تقوض
احلالي ،ال ميكنها أن تنهض وتقف على قدميها دون أن ّ
كلّ البنية الفوقية للشرائح التي تؤ ّلف املجتمع الرسمي.".
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العدد414 :

إع�لان ح.ط.ع.ع.ك ض���رورة تاريخية وموضوعية
ومهمة آنية:

إن القراءة املاركسية ألوضاع الطبقة العاملة في عالقتها
بسؤال احلزب تبني لنا ما يلي :
 الطبقة العاملة هي الطبقة الوحيدة القادرة على جتاوزمنط اإلنتاج الرأسمالي وبناء مجتمع خال من استغالل
اإلنسان لإلنسان ومن الطبقات؛
 احتداد أزمات الرأسمالية وتكثيف استغاللها للطبقةالعاملة وللدول التابعة لتوفير األرب��اح الالزمة لتمكينها
م��ن جت��اوز أزم��ات��ه��ا؛ يدفعها إل��ى مزيد م��ن الهجوم على
مكتسبات العامالت والعمال وعلى اخل��دم��ات العمومية
وإلى املزيد من اخلوصصة؛
 تأكيد السيرورات على أنها مهما قدمت من تضحياتومهما حققت من جناحات ومهما أسقطت من أنظمة فإن
الطبقة البورجوازية تظل هي احلاكمة عن طريق األحزاب
أو اجليش ويرجع ذلك إلى غياب الطبقة العاملة عن قيادة
هذه السيرورة الثورية؛ إن إجناز مهام التحرر والدميقراطية
واالش��ت��راك��ي��ة ره�ين بقيادة الطبقة العاملة للتغيير .إن
سقف منجزات هذه السيرورات الثورية محكوم بالطبقات
املشاركة فيها وف��ي قيادتها؛ وتبقى الطبقة العاملة هي
الوحيدة القادرة على اإلطاحة بالبورجوازية وبناء الدولة
الوطنية الدميقراطية الشعبية ذات األفق االشتراكي؛

 ضعف م��ردودي��ة احل��راك��ات واالح��ت��ج��اج��ات الشعبيةوال��ن��ض��االت العمالية ف��ي امل��غ��رب رغ��م توسعها وتنوعها،
ومت���ادي النظام املخزني ف��ي سياسته املعادية ملصالح الطبقة
العاملة وكل الفئات الشعبية؛ وسبب ذلك هو تشتتها وغياب قيادة
الطبقة العاملة وحزبها املستقل؛
 ت��راك��م جت��ارب وخ��ب��رات كثيرة ح��ول ح��زب الطبقة العاملةبداية من احلزب الشيوعي واحلركة املاركسية اللينينية والنهج
ال��دمي��ق��راط��ي ومختلف التنظيمات وامل��ج��م��وع��ات اليسارية،
وتشكل القناعة ل��دى نسبة كبيرة م��ن املاركسيات واملاركسيني
باستحالة اإلس��ت��م��رار ف��ي حالة االن��ت��ظ��ار وض���رورة امل��ب��ادرة إلى
إعالن ح.ط.ع.ع.ك آنيا ،على أن تتواصل عملية بنائه وتقويته
مستقبال.
نستخلص مما سبق أن إع�لان ح��زب الطبقة العاملة وعموم
ال��ك��ادح��ات وال��ك��ادح�ين ض���رورة تاريخية وموضوعية وه��و أيضا
مهمة آنية ال تقبل التأجيل وعلى طالئع العمال واملاركسيات
واملاركسيني املغاربة حتمل مسؤولياتهم في إجناز هذه املهمة<.
الدار البيضاء 12 :يونيو 2021

الرأي
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الهشاشة في الشغل بني القوانني الرأسمالية والواقع األشد بؤسا
يعتبر الشغل حقا من أهم حقوق االنسان ،بل يأتي مباشرة
بعد احلق في احلياة .

ويبقى للعمل في املنظومة الشغلية معنى خ��اص ،حيث
ميكن تعريفه باجلهد البدني أو العقلي الذي يبذله العامل
مبقتضى اتفاق مع املشغل.
ومنذ عقود زمنية خلت احتل احلق في العمل الصدراة
في امللفات املطلبية للمنظمات النقابية ،حيث ارتقى إلى
مصاف احلقوق الدستورية ،بل إلى مستوى احلق الدولي من
خالل إصدار االعالنات واملواثيق الدولية املتعلقة باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية .

وإذا كانت التشريعات الدولية واحمللية قد نصت على احلق
في التشغيل واعتبرته من احلقوق األساسية ،فإنه في واقع
سيادة االقتصاد اللبيرالي والسياسات الشغلية املرتبطة به،
يبدو أن هذا احلق يقابله عدم التزام الدولة أو املشغل .

وف��ي س��ي��اق إخ��ض��اع سياسة التشغيل ملتطلبات النظام
الرأسمالي ومصاحله ،عملت الدولة املغربية على تكييف
التشريع الشغلي لذات الهدف ،فخلقت أجهزة وساطة في
التشغيل منذ  ,1921قبل ص��دور مدونة الشغل واحتركت
دوره����ا ع��ن ط��ري��ق م��ك��ات��ب التشغيل ال��ع��م��وم��ي��ة  ,وجعلت
خدماتها مجانية  .وبعدها رخصت لبعض مكاتب التشغيل
ملمارسة مهام الوساطة مبقابل في املجال الفني استناذا
لظهير 30يونيو  ,1945مع تقييدها بنسبة مئوية ترتفع
تبعا ملدة العمل .
كما أجاز املشرع للصحافة بالقيام بدور الوساطة وفق ظهير
 07مايو .1940
كما مت إحداث املجلس األعلى لليد العاملة تبعا للمرسوم
امللكي بتاريخ  14غشت  ،1967يعهد له إبداء الرأي في قضايا
التشغيل على املستوى الوطني ،واللجان احمللية لليد العاملة
والتي كانت مهامها منحصرة في حدود االختصاص احمللي
التابع للعمالة أو اإلقليم .

وفي سنة  1993مت إح��داث مراكز اإلرش��اد والتوجيه من
أجل التشغيل أو ما كان يعرف ب  ciopesمؤسسات عمومية
تابعة لوزارة التشغيل .

وف��ي ظ��ل ت��واط��ؤ ال��دول��ة م��ع ال��رأس��م��ال ،مت تفعيل عقود
املقاولة من الباطن قبل صدور مدونة الشغل ،فيما يتعلق
بتوريد اليد العاملة ،والذي مت إلغاؤه مبشروع املدونة في سنة
 ,1998ومت تعويضها بجهاز جديد للتشغيل سمي " مقاوالت
التشغيل املؤقت "
ورغ��م تعدد التشريعات واألج��ه��زة املكلفة بالوساطة في
التشغيل ،يبقى دوره���ا سلبيا ف��ي حماية حقوق األجير،
مقابل تفعيل كل املواد التي حتمي مصالح الباطرونا.
*مأسسة املرونة في مجال التشغيل

سابقا ،ك��ان املشرع يرفض إب��رام عقود الشغل مل��دد غير
محددة؛ ويبطل كل التزام يتعهد من خالله شخص تقدمي
خدماته طوال حياته ،باعتبارها صورة من صور الرق .
لكن مع تطور العالقات الشغلية ،أصبح عقد الشغل غير
احملدد املدة هو األصل ،واحملدد املدة هو اإلستثناء.

وتبعا لروح هذا التوجه اللبيرالي املستند الى االرباح أوال،
بدأت الباطرونا تروج ملفهوم املرونة في الشغل إعالميا من
خالل اإلعالم البورجوازي املوالي لها ،ثم بادرت إلى طرحه
على طاولة مايسمى باحلوار االجتماعي من خالل نقابتها
الوحيدة االحت��اد العام ملقاوالت املغرب ،واستطاعت انتزاع
مكتسبات لصاحلها جتلت في
 -إمكانية إبرام عقود شغل محددة املدة

 يسمح للمشغل تقليص م��دة عمله العادية في حدودمعينة على خلفية أزمة إقتصادية عابرة مبقاولته ،أو لظروف
طارئة خارجة عن إرادت��ه ؛ إضافة إلى حقه في اللجوء إلى
االستعمال املؤقت لألجراء في إطار ما أصبح يعرف الحقا
بالتشغيل املؤقت.
دور وكاالت التشغيل اخلصوصية في مجال الوساطة:

مت خ��ل��ق ه���ذه ال���وك���االت ب��ه��دف- :ال��ت��ق��ري��ب ب�ين طلبات
وع��روض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في

العالقة الشغلية التي تنشأ عن ذلك .

تشغيل أج��راء ووضعهم مؤقتا رهن إش��ارة شخص ثالثيسمى " املستعمل " يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها.
البحث عن الشغل أو مايسمى باالدماج املهني.التشغيل املؤقت

تبعا للمادة  495من مدونة الشغل ،فإن مقاوالت التشغيل
املؤقت هي كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية
ويقتصر عمله على ممارسة النشاط املذكور في املادة 477
من املدونة وحتديدا في الفقرة "ج" من هذه املادة.
حاالت اللجوء إلى العمل املؤقت

أحكام مدونة الشغل تشترط توفر  03ش��روط لتشغيل
العمال بصورة مؤقتة ذكرها املشرع في املادتني 496و 497
من املدونة .
الشرط االول  :يجب على املشغل الذي يطلب عماال من
مقاولة التشغيل امل��ؤق��ت عبر صفقات عمومية ،أن يلتزم
بتشغيل ه��ؤالء العمال في أشغال غير دائمة ،واحل��ال أنه
لدينا إدارات عمومية تشغل عماال ف��ي أع��م��ال دائ��م��ة عن
طريق عقود عمل مع مقاوالت التشغيل املؤقت.
الشرط الثاني  :ضرورة استشارة املشغل للهيئات التمثيلية
للعمال داخ��ل مقاولته ،في شأن تشغيل العمال في أشغال
دائمة أو غير دائمة ،تنفيذا للمادة 496من مدونة الشغل .
الشرط الثالث :

امل��ادة 496من مدونة الشغل ،ح��ددت احل��االت التي يسمح
فيها بتشغيل العمال املؤقتني على سبيل احل��ص��ر ،وهي
احلاالت :
 إحالل أجير محل أجير توقف عن الشغل دون أن يكونهذا التوقف راجعا لإلضراب (مرض ،سفر من أجل استكمال
التكوين)...،
 -ازدياد نشاط املقاولة بشكل مؤقت

 القيام بعمل موسمي (احلاجة إلى عمال من أجل جنياحملصول الزراعي )
 القيام بأشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلىعقد شغل غير محدد املدة بسبب طبيعة الشغل .

 أن اليكون سبب اللجوء إلى الشغل املؤقت القيام بأعمالتكتسي خطورة خاصة وذلك تطبيقا للمادة  497من مدونة
الشغل .

استطاعت مقاوالت التشغيل املؤقت بفضل املرونة حتقيق
األرب��اح واستغالل املفرط للطبقة العاملة ،واسمرار نشاط
املقاولة مبا يتوافق مع متطلبات السوق ،مقابل عدم استقرار
عالقات الشغل .
ن��ص��ت امل����ادة  43م��ن م��دون��ة ال��ش��غ��ل ع��ل��ى إل��زام��ي��ة تقيد
املشغل الراغب في إنهاء عقد الشغل غير احملدد املدة ،بأجل
اإلخطار ،وعملت هذه امل��ادة لألسف على حصره في عقود
التشغيل غير احمل��ددة امل��دة ،وهو مايحرم جيش من عمال
التشغيل املؤقت من مدة اإلخطار أو اإلشعار وتتركهم فريسة
للسمسرة املستمرة .
حيث الحق له في املطالبة بتعويض عن اإلعفاء املفاجئ أو
التعويض عن األخطار.

كل مواد املدونة في مجال التشغيل املؤقت أتت مبقتضيات
غير صريحة في هذا الباب ،وأبقت وضعية األجير املؤقت
وضعية قانونية واجتماعية تطبعها الهشاشة.
التعويض عن الفصل التعسفي

الي���وج���د م��ق��ت��ض��ى ق��ان��ون��ي ص��ري��ح ف��ي��م��ا ي��خ��ص عمال
التشغيل املؤقت ،مقابل أنه ال مينع بلجوءه للقضاء للمطالبة
بالتعويض عن الفصل التعسفي استنادا إلى امل��ادة 35من
مدونة الشغل.
حوادث الشغل واألمراض املهنية

تطرقت امل��ادة  504من مدونة الشغل على ض��رورة اتخاذ
املقاولة "املستعملة " لعمال التشغيل املؤقت ،لكل التدابير
الوقائية واحلمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسالمة
األجراء املؤقتني العاملني لديها.

العدد414 :
من  15إلى  21يونو 2021

عبد الله غميمط

الضمان اإلجتماعي

تنص امل��ادة  501من مدونة الشغل على ض��رورة تسجيل
العمال املؤقتني في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي،
تبعا لتضمني عقود الشغل لرقم انخراط العامل في cnss
ورقم تسجيله.

إن شركات التشغيل املؤقت عامة أصبحت تتمتع بصالحيات
واس��ع��ة ف��ي م��ج��ال خ��رق بنود امل��دون��ة واستغالل العمال ،
مقابل أنها غير معروفة على مستوى املنطقة ،النها فقط
ترتكز على بنية إدارية تتكون من مكتب وكاتبة مبدينة ما،
لكنها متارسها أنشطتها مبناطق أخرى .
كل عقود التشغيل املؤقت تبرم في إطار املادة 16من مدونة
الشغل تبعا لنشاط موسمي او ازدياد نشاط املقاولة بكيفية
مؤقتة .

من أجل حماية نسبية حلقوق األجراء وتفاديا للهشاشة
فرض املشرع في باب التشغيل املؤقت أحكاما خاصة على
مقاوالت التشغيل املؤقت ،مثل ايداع كفالة 1300000درهم
بصندوق االيداع والتدبير  .لكن هذه املقتضيات على عالتها
الحتترم في العديد من األحيان ،بل تتحايل هذه الشركات
وت��ق��وم بحل نفسها وفتح ش��رك��ات ج��دي��دة بأسماء أخرى
هروبا من الدعاوي القضائية التي تقام ضدها في احملاكم .

وب��ع��د ص���دور م��دون��ة الشغل  2003وال��ت��ي ك��ان��ت تراجعية
تستجيب ملصالح الرأسمال اجلشع ،تلقت شركات التشغيل
املؤقت الضوء األخضر ،ارتفع عددها دون احترامها ملجمل
مقتضيات مدونة الشغل احلالية ،بل دورها جتلى في توفير
فقط اليد العاملة للمرفق بعقود إذعان تفرض على األجير
االنتقال الى شركة أخرى بعد إنتهاء مدة العقد  .وفي كل
هذه الوضعيات يظل األجير دون شغل إلى أن يتم املناداة
عليه من جديد.

فكيف إلدارة تبرم صفقات مع شركات املناولة يتقاضى
من خاللها املشغل مبلغ أكثر من 4000درهم شهريا عن كل
أجير ،فيما يتقاضى هذا االخير فقط 1000الى 1500درهم
شهريا دون التصريح به لدى  , cnssوال يتمتع بحقوقه في
العطل االسبوعية والسنوية والدينية والوطنية .
وال يعطى له احل��ق حتى في ق��روض األبناك ألن العقود
الشغلية تكون في حدود 03أشهر،وليس له احلق في املطالبة
بتحسني أحواله وإقرار العالوات .

إن الوساطة في التشغيل كرست العبث بشريحة واسعة من
العمال ،وتشرعن انتهاك حقوقهم في العمل القار واألجر
الالزم للعيش الكرمي طبقا لديباجة مدونة الشغل .

إن ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ال��ت��ي تشتغل ف��ي م��ج��ال التشغيل
املؤقت محرومة من من العمل ال��دائ��م واملستقر ،وتشتغل
يوميا 12ساعة نهارا أو ليال ،أجورها جد هزيلة ،احلريات
النقابيةممنوعة ف��ي ه��ذه امل��ق��اوالت ،وتشتغل م��ع شركات
بهويات مختلفة ،فالصفقة تتم بإسم ،وبعدها تختفي لتظهر
من جديد بإسم جديد ،سعيا للتخلص من العمال السابقني
وتكاليفهم اإلجتماعية ،وكل هذا يتم حتت مسؤولية جميع
السلطات العمومية ( عمالة ،باشوية ،املديرية االقليمية
للشغل ،مسؤولي القطاع املشغل محليا).

جت��اوز الوضع امل��أس��اوي لقطاع واس��ع من أج��راء التشغيل
املؤقت يقتضي أوال حتسيس العمال والعمل على تنظيمهم
نقابيا بشكل موحد في املنطقة او القطاع أو وطنيا ،و إجناز
ملف مطلبي م��وح��د،وخ��وض م��ع��ارك نضالية تتطور من
األشكال املمكنة ،إضافة إلى اللجوء لالعالم للتعريف بواقع
الفئة ومشاكلها ،وتغطية معاركها من أجل إرغام املشغلني
واالدارات املتعاقدة معهم على:
 -احترام بنود املدونة وعدم التالعب بالصفقات .

 منع تفريخ ش��رك��ات التشغيل امل��ؤق��ت م��ن ط��رف أقارباملسؤولني ،حيث يكون هؤالء املسؤولني هم املالكني احلقيقيني
لتلك الشركات احملدثة بهدف استغالل العمال ونهب قوة
عملهم مقابل أجور زهيدة وظروف عمل مزرية .
 إجناز عقود عمل حتترم مقتضيات مدونة الشغل فيمايتعلق باحلد األدنى لألجور والتعويضات والرخص واحلريات
النقابية <
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فوز اليسار في البيرو ينعش حظوظ القوى التقدمية لقيادة أمريكا الالتينية
ف��از امل��رش��ح ال��ي��س��اري ب��ي��درو كاستيلو ،االنتخابات
الرئاسية التي شهدتها بيرو ،وتقدم امل��درس القروي
على منافسته اليمينية كيكو فوجيموري ،بنسبة 50.2
باملائة من مجموع األصوات.
وشهدت بيرو ،يوم  06يونيو ،إجراء الدور الثاني من
االستحقاقات الرئاسية بني كاستيلو وفوجيموري،
واستطاع املرشح اليساري أن ينتزع النصر برئاسة
البلد األمريكي الالتيني املثقل بتداعيات أزمة كورونا،
وال��س��ي��اس��ات النيو ليبرالية ال��ت��ي أنهكت القطاعات
االجتماعية البيروفية.
وكما ك��ان متوقعا ،رفضت املرشحة اليمنية ،نتائج
االن��ت��خ��اب��ات ،مدعية أن��ه شابتها عمليات "تزوير"،
وه��و ما نفته الهيئات الرسمية املشرفة على إجراء
الرئاسيات باإلضافة إلى الهيئات املدنية والدولية التي
أشرفت على مراقبة هذه االستحقاقات.
وم��ب��اش��رة بعد ادع����اءات فيجيموري ،دع��ا كاستيلو
أنصاره إلى الدفاع عن الدميقراطية ،واحلفاظ على
سلمية التظاهرات والفعاليات التي سيتم تنظيمها.
وأعلنت بعثة مراقبة االنتخابات التابعة ملنظمة الدول
تسجل وجود "مخالفات خطرة" في
األميركية أنها لم
ّ
االنتخابات الرئاسية في البيرو التي وصفتها بأنها
"إي��ج��اب��ي��ة" ،فيما ب���دأت السلطات م��راج��ع��ة عشرات
آالف بطاقات اقتراع طعنت بها مرشحة اليمني كيكو
فوجيموري ،التي أظهر التعداد األخير لألصوات أنها
خاسرة بفارق  60ألف صوت.

اإلجهاض على وجه التحديد.
ويشكل ف��وز اليسار برئاسة البيرو ،مؤشرا إيجابيا
حول عافية اليسار في القارة التي قاومت باستمرار
مساعي واشنطن إل��ى بسط سيطرتها على خيرات
البلدان األمريكية الالتينية ،والتحكم في قراراتها
السياسية.
وستجرى استحقاقات مماثلة في كولومبيا ،التي
تشهد انتفاضة شعبية عارمة ،ضد نظام إيفان دوكي
اليميني ،الذي حاول أن يفرض سياسات تقشف على
الفقراء ،مما أشعل سلسلة احتجاجات منذ أبريل
امل��اض��ي ،واج��ه��ت��ه��ا األج��ه��زة األم��ن��ي��ة بقمع شديد،
مخلفة العديد من القتلى واجل��رح��ى ،بينما بلعب
حكام كولومبيا دور اخل��ادم الوفي للواليات املتحدة
األمريكية ،من خالل اتخاذها إلجراءات عدائية ضد
فنزويال ،ومساندتها لالنقالب ال��ذي شهدته بوليفيا
أواخر سنة .2019
وستجرى انتخابات رئاسية أيضا في البرازيل ،البلد
األكبر من الناحية االقتصادية والسكانية واجلغرافية
في أمريكا اجلنوبية ،ويرأسها حاليا ،اليميني الفاشي
جايير بولسونارو ،إذ صعد إلى احلكم بعد االنقالب
البرملاني والقضائي واإلع�لام��ي على الرئيس ل��وال دا
سيلفا ،ودي��ل��م��ا روس��ي��ف ،وب��ع��د مسلسل ط��وي��ل من
املناورات ووضع لوال في السجن ،قررت احملكمة العليا
في البرازيل مؤخرا ،أن األحكام والقرارات التي اتخذت
ض��ده ،بوضعه في السجن وحرمانه من الترشح في

وي��س��ع��ى ال��رئ��ي��س ال��ي��س��اري امل��ن��ت��خ��ب ،إلى
إع�����ادة ال���ت���ف���اوض م���ع ال���ش���رك���ات األجنبية
املتعددة االستيطان ،التي وضعت يدها على
قطاعات اقتصادية واسعة في البالد ،من أجل
ض��م��ان ب��ق��اء ج��زء م��ن أرب���اح ه��ذه الشركات
داخل البلد ،و وعد ناخبيه بإعطاء األهمية
القصوى لقطاع الصحة املنهك بأزمة كورونا
والسياسات النيو ليبرالية التي أضرت بالقطاع
العمومي ،باإلضافة إلى قطاع التعليم الذي
ينتسب إليه ،وتبني سياسات من أجل معاجلة
مشاكل البطالة.
وك���ان الزعيم ال��ي��س��اري ق��د أك��د أن��ه إذا فاز
باالنتخابات الرئاسية ،فإنه سينسحب من
مجموعة "ليما" ،وه��ي ائ��ت�لاف للعديد من
ال��دول من القارة األمريكية ،التي تسعى إلى
تغيير ال��ن��ظ��ام ف��ي ف��ن��زوي�لا ،خ���ارج القانون
الدولي ،وضد اإلرادة الشعبية للفنزويليني ودستورهم.
ويعتبر كاستيلو ،أن املنظمات الدولية احلكومية
في القارة األمريكية ،التي تقودها الواليات املتحدة
األم��ري��ك��ي��ة ،لها دور سلبي ف��ي ال��ق��ارة وت��ق��وض إرادة
شعوبها.
وأعرب الرئيس املنتخب ،أثناء احلملة االنتخابية،
عن رغبته في العمل من أج��ل إع��ادة صياغة دستور
جديد للبالد ،يعزز دور الدولة في منافسة الشركات
اخل��اص��ة والتحكم ف��ي االق��ت��ص��اد ،وس��ب��ق أن اقترح
تأميم امل���وارد الطبيعية والصناعات االستراتيجية،
ويشجع على بناء دول��ة متعددة القوميات مبشاركة
احلركات االجتماعية ،التي يقول إنها ستكون جزءا
من حكومته اجلديدة ،كما أعلن أنه ضد اإلمبريالية
األميركية؛ ومع ذلك ،فله مواقف متناقضة مع حقوق
اإلنسان ،حني يتعلق األمر بحقوق النساء ،احلق في

يشكل فوز
اليسار برئاسة البيرو ،مؤشرا
إيجابيا حول عافية اليسار في
القارة التي قاومت باستمرار مساعي
واشنطن إلى بسط سيطرتها على
خيرات البلدان األمريكية الالتينية،
والتحكم في قراراتها السياسية.
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حماذ وعيسى

الرئاسيات السابقة ،كان نتيجة تدليس مارسه أحد
القضاء بتواطئ مع النائب العام ،وأعلنت أن لوال له كامل
حقوقه السياسية وألغت جميع األحكام املتخذة ضده،
مما يخول له الترشح في الرئاسيات املقبلة ،أو على
األقل لعب دور في مساندة أحد املرشحني اليساريني.
بينما تأن البرازيل حتت سياسات نيو ليبرالية مغدقة
في التخلي عن القطاعات العمومية ،ويرفض الرئيس
اليميني ارت����داء ال��ك��م��ام��ات وف���رض احل��ج��ر الصحي
أو إج���راء عمليات التلقيح ض��د ال��ف��ي��روس التاجي،
مما خلف مئات آالف الوفيات ،واعتبرتها منظمات
حقوقية جرمية إبادة جماعية.
وف��ي التشيلي ،وب��ع��د أن جن��ح الشعب ف��ي انتخاب
جمعية تأسيسية إلعادة صياغة دستور جديد ،مكان
الدستور السيئ الذكر املوروث في البلد منذ الديكتاتورية
العسكرية لبينوشيه ،وبالتالي سيتاح ملمثلي الشعب
إل��غ��اء ال��ع��دي��د م��ن األح��ك��ام ال��دس��ت��وري��ة ال��ت��ي كرست
سيطرة أوليغارشية متنفذة أحكمت قبضتها على
ثروات البالد خصوصا املاء .وجنح اليسار في حتقيق
مركز جد متقدم في اجلمعية التأسيسية ،مما يعني
أن ل��ه ح��ظ��وظ واف����رة ف��ي االس��ت��ح��ق��اق��ات الرئاسية
والتشريعية املقبلة.
أم���ا ك��وب��ا ،ال���دول���ة االش��ت��راك��ي��ة ال��ص��غ��ي��رة ف��ي بحر
الكاريبي ،فقد استطاعت الصمود في وجه احلصار
الغربي بقيادة أمريكا ،وجنحت خالل الشهر املاضي،
في تنظيم انتقال سلس في قيادة احل��زب الشيوعي
الكوبي ،وانتخاب ميغيل دياز كانيل برموديز ،سكرتيرا
عاما للحزب ،مكان الرجل الثاني في الثورة
الكوبية رافاييل كاسترو ،ف��ي ح�ين جنحت
هافانا في اتخاذ إجراءات هامة في مواجهة
ف��ي��روس ك��ورون��ا ،وأرس��ل��ت أطقمها الطبية
لتقدمي املساعدة للعشرات من بلدان العالم.
أما بوليفيا ،فقد استطاعت أن تتغلب على
االن��ق�لاب ال���ذي ق���اده اليمني ض��د الرئيس
اليساري السابق إيفو موراليس ،سنة ،2019
وبعد سنة من النضال الشعبي ،استرجعت
ح���رك���ة "ن���ح���و االش���ت���راك���ي���ة" رئ���اس���ة البلد
بانتخاب لويس آرسي ،والظفر أيضا بأغلبية
ساحقة في الكونغرس .وفي األرجنتني فقد
استطاع اليسار أيضا أن يحوز على رئاسة
ال��ب�لاد ب��ان��ت��خ��اب أل��ب��ي��رت��و ف��ي��رن��ان��دز أواخر
 ،2019ولعب دورا مهما أيضا ف��ي مواجهة
االنقالب في بوليفيا ،واحتضنت بالده إيفو
موراليس إلى أن أتيحت له الفرصة بالعودة إلى بلده
وسط احتفاالت ،أما باملكسيك ،فيقودها أيضا رئيس
تقدمي ،منذ سنة .2018
وم���ن امل��رج��ح أن ي��واج��ه ال��رئ��ي��س ال��ب��روف��ي ،بيدرو
كاستيلو ،العديد من التحديات ،أبرزها الدور املعادي
لليسار ال���ذي تنتهجه اإلدارات األم��ري��ك��ي��ة ،إضافة
إل��ى أن موقع ال��ق��وى اليسارية ف��ي البرملان البيروفي
يبقى محدودا ،ناهيك عن سيطرة البورجوازية على
االقتصاد وأكثر من  80باملائة من اإلعالم.
وم���ع ذل����ك ،ي��ب��ق��ى ان��ت��ص��ار ال��ي��س��ار ف��ي الرئاسيات
البيروفية نصرا للقوى التقدمية في العالم ،وفي القارة
األمريكية على وجه التحديد ،وهو ما من شأنه أن
ي��ك��ون م��دخ�لا إلع���ادة إن��ع��اش سياسات التكامل بني
بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التي كان قد
لعبت فيها كوبا ،فنزويال والبرازيل أدوار مهمة<.

المرأة المناضلة

االستقالل االقتصادي للمرأة
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من برنامج النهج الدميقراطي في العمل النسائي

إن املسألة النسائية بوصفها مسالة اجتماعية عينية ،هي
نتاج عصر الرأسمالية والصراعات الطبقية املرافقة لها.
فتحرير النساء من قيود املاضي اإلقطاعي ،وحتويلهن
إل��ى ي��د عاملة وسلعة ف��ي س��وق العمل االق��ت��ص��ادي ،كان
مطلبا اجتماعيا للبرجوازية الصاعدة .لقد شكلت حاجة
الرأسمالية إل��ى ي��د عاملة رخيصة ق��اع��دة أس���اس لطرح
حترير امل��رأة في املجتمع البرجوازي .إن جوهر  .املسألة
النسائية من املنظور املاركسي هو تأمني املساواة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية واحلقوقية الكاملة للمرأة.
إن النهج الدميقراطي الذي ينهل في مرجعيته من الفكر
املاركسي ،يعتبر أن مساهمة املرأة في العمل املأجور هو نقطة
انطالق وش��رط التحرر االقتصادي والسياسي والقانوني
واجلنسي للمرأة .ذل��ك أن وض��ع امل���رأة ،باعتبارها إنسانا
وعضوا في املجتمع ،مرتبط بشكل ال انفصام فيه بامللكية
اخلاصة لوسائل اإلنتاج ،فهنا الفارق بيننا –كما يقول لينني
– وبني حركة النساء البرجوازية .فمساهمة املرأة في العمل
والتحرر من االستغالل الرأسمالي هما املرحلتان
األس��اس��ي��ت��ان ل��ت��ح��رر امل�����رأة .ه���ذا ه��و األس���اس
النظري لطرحنا للمسألة النسائية باعتبارها
ج��زءا من  .املسألة االجتماعية العمالية ،ومن
ثمة ارتباطها بالنضال البروليتاري م��ن أجل
االشتراكية.

الدولية ،مع األخ��ذ بعني االعتبار األم���راض الناجتة عن
الصناعات احمللية خاصة التي تتمركز فيها النساء كالنسيج
واملواد الغذائية ،إضافة إلى النشاطات الفالحية والغابوية.

إعطاء الدور التوعوي والوقائي لطب الشغل مع إحداثجلنة مختصة لرعاية املرأة بكل مصلحة طبية باملقاولة أو
املؤسسة.
*حماية األمومة والدفاع عن كرامة املرأة:

ت��ص��دي��ق امل��غ��رب على جميع االت��ف��اق��ي��ات ال��ص��ادرة عنمنظمة العمل الدولية املتعلقة باحلقوق اخلاصة باملرأة
ومالئمة التشريع املغربي لها.
حماية وتوطيد حقوق األمومة بدءا بالعودة إلى إقرارالعقوبة السجنية كإجراء زجري ضد أي طرد للعاملة في
الصناعة واخلدمات بسبب احلمل أو الوضع وتعميمه على
العامالت الزراعيات.
-إلزامية احلماية من األع��م��ال الشاقة واخلطيرة على

وتتمثل مطالبنا في ما يلي:

إلغاء جميع التراجعات التي ج��اءت بها مدونة الشغلالرجعية ووضع مدونة جديدة تالءم املواثيق الدولية ،وحتد
من االستغالل املكثف للنساء العامالت عن طريق ضمان
االستقرار في العمل واألجر ،وإدماج القطاعات غير املقننة
واملسماة التقليدية ،إضافة إلى خادمات البيوت.
تقليص ساعات العمل القانونية بدون املساس مبستوىاألجر الشهري مع تبني مبدأ التطوع والتحفيز فيما يتعلق
بالساعات اإلضافية وكذا تطبيق التوقيت املستمر باإلدارات
العمومية والشبه العمومية م��ع توفير البنيات التحتية
الضرورية.
*حماية املرأة في العمل:

سن سياسة اجتماعية حلماية املرأة من البطالة بوضعب��رام��ج ال��ت��ش��غ��ي��ل وال��ت��أه��ي��ل امل��ه��ن��ي ووض����ع ح��د ملسلسل
التسريحات واالغالقات للمعامل واملؤسسات والقطاعات
املؤنثة التي حتتل فيها النساء مكانة الصدارة.
دع��م دور النقابة على مستوى املقاولة وف��رض احتراماحلريات النقابية.
-توسيع الئحة األمراض املهنية مبا يتناسب مع الالئحة

وتستفيد الرأسمالية من هذا الوضع الدوني للمرأة القائم
على التمايز اجلنسي املكرس من طرف نظام الباطرياركا،
لالستفادة من العمل املنزلي للمرأة واستغالله مجانيا ،بل
ودون أي اعتبار لدوره ومساهمته في إعادة إنتاج قوة العمل
التي تتحمل النساء جزءها األكبر ،مبررة إياها كأعمال
خاصة ال يجب على الرأسمال آن يتحمل أي��ة مسؤولية
فيها.
ومهما تكن القوانني التي تقضي بتحرر املرأة (والتجربة
التاريخية تثبت ذلك )فستظل امل��رأة رقيقا منزليا ما دام
اقتصاد املنزل الصغير يثقل كاهلها ،يخنقها
وي��ب��ل��د ح��س��ه��ا وي��ق��ي��ده��ا ب��امل��ط��ب��خ وغرفة
األطفال ،مبددة جهودها في عمل غير منتج.

وي��ق��ول أجن��ل��س أن حت��رر املرأة”:لن يصبح
ممكنا إال متى استطاعت أن ت��ش��ارك على
نطاق اجتماعي كبير في اإلنتاج ،ومتى أصبح
العمل البيتي ال ي��أخ��ذ م��ن وقتها إال قدرا
ضئيال”.

وضدا على التمييز الذي تتعرض له املرأة في
العمل ،ودفاعا على خصوصيتها كامرأة يجب أن
حتظى مطالب النساء باملساواة في األجور ،ومن
أجل حماية العمل النسوي ورعاية األمومة بكل
دعمنا.

ضمان احلق في الشغل للنساء وإقرار املساواة في األجوربني النساء والرجال وبني القطاعات بدءا بعدم التمييز في
احلد األدنى لألجور ضد القطاعات املؤنثة مع ربط األجور
مبستوى الزيادة في األثمان والتقليص الفعلي للفوارق بني
األجور العليا والدنيا.

وقد ساهمت قسمة العمل هاته في استعباد املرأة ،عندما
خصتها بعمل داخل البيت ،بعمل محدود وغير منتج ففقد
عملها أهميته من منظور اقتصادي ،وباتت تعتبر مخلوقا
غير ذي قيمة  -كما تقول كولونطاي -باملقارنة مع ممثل
القيم اجلديدة أي الرجل.

إن التحرر احلقيقي للمرأة لن يبدأ إال حني
وع��ن��دم��ا ي��ب��دأ ال��ن��ض��ال اجل��م��اه��ي��ري بقيادة
الطبقة العاملة في املجتمع االشتراكي ضد
هذا االقتصاد املنزلي الصغير ،من اجل إعادة
تنظيمه تنظيما جماعيا ليصبح اقتصادا
اشتراكيا.

إن العمل يعطي امل���رأة ثقة ف��ي النضال ضد
ال��رأس��م��ال��ي��ة ،وي��وف��ر ل��ه��ا ال��ق��درة ع��ل��ى مقاومة
االض��ط��ه��اد ال����ذي ت��ت��ع��رض ل���ه داخ����ل األس���رة
وداخل املجتمع ،فضال عن أنه مينحها إمكانية
االستقالل املادي عن الرجل.

*احلق في العمل للنساء:

وتهميش للمرأة واقتصارها على املهام الثانوية (عمل البيت
وخدمة الرجل).

جسم املرأة وجنينها في كل القطاعات الصناعية والفالحية
وغيرها.

متديد عطلة األمومة املؤدى عنها إلى  16أسبوعا والعملبنصف يوم عمل  8أسابيع قبل العطلة و 8أسابيع بعدها،
مع عدم املس باحلقوق واملكتسبات املستحقة ،وضمان عودة
األم إلى عملها بشكل عادي وتوفير قاعات مجهزة والئقة
للرضاعة واحلضانة في أماكن العمل.
جعل العمل الليلي اختياريا بالنسبة للنساء ،وضمانسالمة النساء اجلسدية وأمنهن وحمايتهن من أخطار
العمل الليلي ،والتنقل في القرى النائية واألحياء الصناعية
اخلالية من السكان وذلك بتوفير النقل واألمن الضروريني.
صون كرامة املرأة العاملة واملوظفة وحمايتها من االهانةوالعنف والتحرشات اجلنسية بأماكن العمل.
احملور الثاني :التحرر من عبودية العمل املنزلي

إن إبعاد املرأة عن اإلنتاج االجتماعي كان سببا لفقدانها
السيادة التي كانت تتمتع بها في املشاعات البدائية وقد جاء
هذا التحول كنتيجة حتمية النفصال االقتصاد املنزلي
املشاعي عن اقتصاد القبيلة وتعويضه باالقتصاد املنزلي
الفردي ،إضافة إلى ظهور تنظيمات اقتصادية مستقلة عن
االقتصاد املنزلي املشاعي (احلرف مثال) ،وتطور االقتصاد
الزراعي وبروز التبادل .هكذا فقدت النساء دورهن كمنتجات
رئيسيات وأصبحن أسيرات املطبخ ،بينما أصبح الذكور
يحتكرون األعمال اإلنتاجية اخلارجية.
ونتج عن ذلك احتكار كامل من طرف الرجل للعمل املنتج

إذن ،لكي تصبح املرأة مساوية للرجل فيجب
أن تتحرر من كل االعتبارات االقتصادية التي
جتعلها ت��اب��ع��ة ل��ل��رج��ل ف��ي حتصيل أسباب
معيشتها .وحتى تتحرر من تلك االعتبارات
ال بد من املشاركة في العمل املنتج ،ولكي يتحقق لها هذا
يجب أن تتحرر من األع��ب��اء املنزلية وال��واج��ب��ات العائلية
بحيث تصبح هذه األعباء مسؤولية املجتمع تضطلع بها
مؤسسات عامة.
وتتلخص مطالبنا في هذا املجال كالتالي:

االعتراف بالطابع االجتماعي للعمل املنزلي وتقييمهوالتعويض عنه.

توفير مراكز مجهزة والئقة الستقبال األطفال والرضعمن األشهر األولى إلى سن املراهقة مفتوحة باستمرار على
مدار اليوم واألسبوع ،تكون خاضعة ملراقبة األمهات واآلباء
أو العائالت أو ذوي األطفال الذين يودعون أطفالهم بها،
وتكون االستفادة من خدماتها غير مشروطة بالدخل أو
احلالة العائلية للمستفيدين مع مراعاة ملستوى األثمنة
التي تكون في متناول اجلميع.
خ��ل��ق م��ط��اع��م جماعية بأثمنة ف��ي امل��ت��ن��اول وبجودةمقبولة موزعة توزيعا عادال على جميع األحياء الصناعية
واألحياء السكنية الشعبية.
توفير مغاسل جماعية في متناول اجلميع من حيثاألثمنة والقرب من السكن.

س��ي��اس��ة سكنية للقضاء على م��دن الصفيح والسكنال��ع��ش��وائ��ي ع��ن ط��ري��ق وض���ع ح��د ل�لاح��ت��ك��ار واملضاربات
العقارية وإعطاء األولوية للمساكن اجلماعية والعمل على
أال تتجاوز السومة الكرائية  10في املائة من الدخل<....
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الشباب في قلب سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
يوسف أحا
"ايها الرفاق ،أود اليوم أن أحدثكم عن املهمات األساسية
املوضوعة أمام احتاد الشباب الشيوعي ،وبالتالي ،عما يجب
أن تكون عليه ،بوجه عام ،منظمات الشباب في االشتراكية.
يجدر بنا أن نتوقف عند هذه املسألة خاصة وأنه ميكن
ال��ق��ول ،مبعنى م��ا ،أن املهمة احلقيقية القاضية بإنشاء
املجتمع الشيوعي ستقع بالضبط على ع��ات��ق الشباب.
فواضح أن جيل الشغيلة ،الذي تربى في املجتمع الرأسمالي،
قادر ،في أحسن احلاالت ،على إلغاء أسس النظام الرأسمالي
القدمي ،القائم على االستثمار ،وأكثر ما ميكن القيام به
أن يحل مسألة إنشاء نظام اجتماعي من شأنه أن يساعد
البروليتاريا والطبقات الكادحة في االحتفاظ بالسلطة
بأيديها وفي إرساء قاعدة متينة ال يستطيع أن يبني عليها
غير اجليل الذي يبدأ العمل في ظروف جديدة ،في وضع ال
وجود فيه لعالقات االستثمار بني الناس .
وإذ أتناول مسألة مهمات الشباب من وجهة النظر هذه
يترتب علي أن أقول إن املهمات املوضوعة أمام الشباب بوجه
ع��ام وأم��ام احت��ادات الشبيبة الشيوعية وجميع املنظمات
األخرى بوجه خاص ميكن حتديدها بكلمة واحدة :تعلم".
(مقتطف من خطاب لينني ألقاه في املؤمتر الثالث الحتاد
الشبيبة الشيوعي لعامة روسيا سنة .)1920

السائدة ،وعلى رأسها حزبها.

تنسيقيات )…،عن القوى املناضلة احلقيقية .

لقد أكدت السيرورات الثورية في العالم العربي واملغاربي
الدور احلاسم للطبقة العاملة في فرض رحيل رموز أعتى
األنظمة االستبدادية كمصر والسودان وتونس واجلزائر،
وم���ع ع���دم ال��ت��وف��ر ع��ل��ى احل���زب ال��ط��ب��ق��ي ،أع��ط��ى الضوء
األخضر لقوى (قوى الثورة املضادة) بدعم من البرجوازية
وحلفاءها من السطو على املكتسبات الثورية لصاحلها ،وال
ميكن التمكن من إجناز املهام املرحلية املتمثلة في التحرر
الوطني والبناء الدميقراطي وانفتاحها على االشتراكية إال
بالتوفر على حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ولعبه
دورا رياديا.

وما سيعمل على توحيد نضالها وإعطائه أفقا سياسيا
يتمثل ف��ي ع��زل النظام طبعا على طريق ب��ن��اء الطبقة
ال��ع��ام��ل��ة حل��زب��ه��ا ال���ث���وري ال��ش��يء ال����ذي ال ينفصل عن
االستمرار في الدعوة لبناء جبهة الطبقات الشعبية .ومن
امل��ع��ل��وم أن ال��ظ��روف مالئمة واألرض��ي��ة خصبة إلحداث
نقلة نوعية في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني نظرا لكون النضاالت الشعبية املتعددة تلعب دورا
هاما في تطور الوعي لدى الكادحني بأعدائهم وأصدقائهم
وبأهمية التنظيم والوحدة.

وإذا مت احلديث عن املغرب فبالدنا تعيش م��دا نضاليا
جماهيريا وعماليا متقدما ،وجزرا مرتبطا مبوازين القوى
وه��ذا األم��ر قد ي��ؤدي إل��ى االنفجار في أي��ة حلظة ،بينما
مساهمة الطبقة العاملة في هذه السيرورة تخدم مصالح
الطبقات األخ���رى ف��ي ظ��ل ع��دم ام��ت�لاك الطبقة العاملة
ألدوات��ه��ا املستقلة ،وعلى رأس��ه��ا احل���زب .ول��ذل��ك ف��إن أي
تأخر في تأسيس هذا احلزب ستكون له نتائج غير مرضية،
علما إن ال��ص��راع الطبقي يتخذ أس��اس��ا ،شكل نضاالت
تخوضها تنظيمات ذاتية شعبية مستقلة (حراكات شعبية،

م���ن خ�ل�ال ه���ذا ي��ؤك��د ل��ي��ن�ين ع��ل��ى املهمات
األس��اس��ي��ة للشبيبة ال��ث��وري��ة ف��ي س��ي��رورة بناء
املجتمع البديل املنشود بقيادة الطبقة العاملة
وحت��دي��دا حزبها الطبقي املنشود إل��ى جانب
ح��ل��ف��اءه��ا امل��وض��وع��ي�ين م���ن ف�لاح�ين فقراء
وعموم الكادحات والكادحني.

وف���ي امل��غ��رب ،ك���ان للشباب ال��ث��وري ف��ي ظل
تراجع أحزاب مرتبطة باحلركة الوطنية دور
أس��اس��ي ف��ي تشكل اخل�لاي��ا األول����ى للحركة
املاركسية اللينينية املغربية خاصة منظمة
إل��ى األم���ام ب��داي��ة سبعينيات ال��ق��رن املاضي،
وعبد اللطيف زروال والتهاني أمني وسعيدة
املنبهي ...ك��ان��وا شبابا يافعا ك��ان ك��ل همهم
هو طرح قضية التغيير الثوري في البالد عن
طريق تقوية احل��زب الطبقي بقيادة الطبقة
العاملة.

إذن هذه املهمة املستعجلة ستبقى في تواصل
وتطور مالزم لها حتى تتمكن الطبقة العاملة
من زمام األمور وإرس��اء أسس املجتمع البديل
الدميقراطي وأفقه اشتراكي.
وبالتالي ضرورة التأكيد على مشروعية أربعة
أسئلة وإجاباتها توجه السهام ملهمة بناء حزب
الطبقة العاملة وع��م��وم ال��ك��ادح�ين م��ن خالل
حتليل ال��واق��ع ال��راه��ن ال��ذي يحيط بجوانب
متعددة ،زيادة على دور الشباب العمال بصفة
خاصة في ذلك ،إضافة إلى املهام امللقاة على عاتق احلزب
الطبقي املنشود ف��ي مسلسل التغيير اجل���ذري إلرساء
املجتمع البديل الدميقراطي وأف��ق��ه االش��ت��راك��ي ،وهذا
لن يتحقق إال بدكتاتورية البروليتارية ليس كمفهوم
إصطالحي أو ترف فكري أكثر منه ملحاحية انسجاما
والوضوح الفكري واإليديولوجي كمهمة تاريخية إلرساء
معالم املجتمع البديل إلقبار دكتاتورية البرجوازية ذات
املصلحة اخلاصة في بنية النظام الرأسمالي.
وبالتالي فالتعبير عن الواقع احلالي في مجمل عناصره
يستوجب احلديث عن دخول النمط اإلنتاجي الرأسمالي
في أزمة هيكلية عميقة ومتفاقمة لن يستطيع جتاوزها
إال ب��احل��روب وتكثيف استغالل الطبقة العاملة ونهب
اخل��ي��رات الطبيعية وتدمير البيئة ،وه��و ما يحتم على
الرأسمالية التخلي عن مظهرها الدميقراطي وانفضاح
حقيقتها أكثر فأكثر كدكتاتورية البرجوازية علما أن
ه���ذا ال��واق��ع ي��راك��م ال��س��خ��ط الشعبي ض��د الرأسمالية
ويوفر شروطا إيجابية السترجاع االشتراكية ملكانتها،
كشرط لبناء الطبقة العاملة ،باعتبارها الطبقة النقيض
للرأسمالية ،وبناء أدواتها املستقلة عن الكتلة الطبقية

إن املهمة املركزية للماركسيني الشباب املغاربة في ظل
الوضع العام الذي حللناه هي كسب وتسلح الشبيبة للمشروع
التحرري الدميقراطي ذي األفق االشتراكي ،هذه املهمة غير
قابلة ال لالختزال النضالي أو التنظيمي وحتى اجلماهيري
وبشكل متداخل ومتواصل ،مبعنى أدق يفترض إجنازها
القيام مبهامها من خالل مساهمة الشباب العمال بصفة
عامة وعلى وجه اخلصوص شبيبة النهج الدميقراطي في
سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني .لقد
أثبتت التجربة التاريخية للحركة الشيوعية العاملية أن
الشباب كان لهم دور مركزي في بناء العديد من األحزاب
الشيوعية والعمالية.

إن المهمة
المركزية للماركسيين الشباب
المغاربة في ظل الوضع العام
الذي حللناه هي كسب وتسلح الشبيبة
للمشروع التحرري الديمقراطي ذي االفق
االشتراكي ،هذه المهمة غير قابلة ال لالختزال
النضالي أو التنظيمي وحتى الجماهيري وبشكل
متداخل ومتواصل بمعنى أدق يفترض إنجازها
القيام بمهامها من خالل مساهمة الشباب
العمال بصفة عامة وعلى وجه الخصوص
شبيبة النهج الديمقراطي في سيرورة
بناء حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحين.

وب��ال��ت��ال��ي ف��ك��ي��ف س��ي��س��اه��م ال��ش��ب��اب عامة
والشبيبة على وج��ه اخل��ص��وص ف��ي سيرورة
بناء احلزب؟ وهل ستتخلى عن كافة مهامها
امل��رت��ب��ط��ة ب��ق��ض��اي��ا ال��ش��ب��اب ال��راه��ن��ة بعالقة
مع النضاالت الشبيبية والتحركات الشبابية املتعلقة
بالطلبة أو املعطلني والتالميذ...؟ مبعنى أكثر تدقيقا
أن انخراط الشبيبة في خطة تهيئ شروط اإلعالن عن
بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني غير مرتبط
باالبتعاد عن مهام الشبيبة املسطرة كما سبق ذكره ،بل
العكس يجب إخضاع هذه األخيرة على املستوى الفكري
والتكوين والدعاية ونشر الفكر االشتراكي والصراع ضد
النزعات الليبرالية املعادية للتنظيم وتصليبه واالنغراس
وسط الشبيبة العمالية والكادحة ،ثم التوجه نحو طلبة
املعاهد التقنية وباقي الفئات املهمشة املتضررة من البنية
احلالية وقاعدتها تهيمن عليها فئة الشابات والشباب.
ويقتضي كل ذل��ك االنتقال نحو طور أعلى من بناء
ق��ط��اع شبيبي ق���وي وم��ك��اف��ح م��ت��ج��ذر وس���ط الشبيبة
العمالية والكادحة ،قادر على توحيد املاركسيني الشباب
وال��دف��ع نحو دمقرطة النضال النقابي وخلق اللبنات
األولى جلبهة شبيبية واسعة ،سياسية وميدانية وعريضة
تساهم ف��ي ت��ق��دم ال��ن��ض��االت الشعبية بالبالد وتضمن
استمراريتها<.
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الثقافية

خادم الناس سيدهم/هن  :الكتاب
تهرولن متنافسات لتقدمن له أشهى االط��ب��اق...
يتحلقن حوله وهو ممسك "رميوت كنترول''.التحكم
عن بعد في التلفزيون ليس من شأن النساء متاما
كما هو التسكع ليال  ،قيادة العالم شأن رجالي .بدهاء
وه��و يتلمظ يثني على م��ن أع��دت طبق ال��ي��وم وهو
يعلم في سريرته أن هذا االط��راء /الطعم سيشعل
ن��ار ال��غ��ي��رة وحت��ت��د امل��ب��اراة وال��ت��ن��اف��س ،وه��و املتفرج
املستمتع.وهن يغرهن ال��ث��ن��اء ،منازلة ستسيل في
خضمها دموع سوداء ،حبر يسطر دروبا تعكر صفو
خدود وردية ،عندما تنغرس السكاكني في قلب البصل
الطري ويكون الطبق القادم  ،شهيا لذيذا وبعده أشهى
وألذ ...ينظر اليها شزرا هي التي لم تروضها لعبته ،لم
تشأ تأثيث رقعة شطرجن حاشيته محدثا إحداهن :
"سلمت يداك ما أكلت أروع من هكذا طبق في حياتي"،
م��ردف��ا ص���دق ال��ق��ائ��ل " :خ����ادم ال��ن��اس س��ي��ده��م "...
تتظاهر بالغباء مقهقهة في أعماقها هي الهاربة من
قبيلة سيد لم يتمكن من تطويعها واحلاقها بإمائه
املتباهيات بأكبادهن وقلوبهن املطبوخة
املقدمة بسخاء بالتوابل املقدسة العتيقة،
امل��دروس��ة حت��ت مجهر العشيرة اخلاص،
املسحوقة على أث��واب��ه��ن الشفافة والتي
ال تليق اال بوالئم السيد .محرم التمرد
على روائ��ح��ه��ا وم��ذاق��ه��ا وك��ف��ر تغييرها.
آو جتريبها وف��ق م��زاج وذوق مختلفني.
مهدور عمرهن على أطباق منقوشة عليها
ذكرياتهن منذ وقفن على نعومة أصابع
ارجلهن ليصلن صنبور مغسلة األواني ،لم
تستطع كل مساحيق الصابون طمسها...
موقعة مبسحوق الذل واالنصياع .هي ال
تأبه لتلميحات سيدهن الغبية السخيفة،
وفي نظرهن هي ''غير "حاذقة" وال تفهم
ف��ي أشغالهن الشاقة امل��ؤب��دة ''ك���ان عليها
إتقانها كلها مب��ه��ارة فائقة لتنال رضى
القبيلة ال����ذي ل��ن حت��ظ��اه م��ه��م��ا فعلت،
عليها تقدمي كل ف��روض الطاعة والوالء
للسيد ال��ذك��ر ون��س��ائ��ه/اجل��واري املتخلى
ع��ن��ه��ن ،ف���ور ظ��ه��ور امل�����رأة اخل���ارق���ة التي
ستلحق ''باحلرملك'' .تركت لهن السيد
وخدمته ،أضربت عن غسل الصحون وإبر
الصنبور في دماها الفائرة من أجل جنوم

إصدارات:

"ظالل احلكي"

ص��درت مجموعة قصصية حديثا للكاتب
عبدالكرمي الرطابي بعنوان "ظالل احلكي".
وتعتبر املجموعة باكورته األولى على مستوى
النشر .بحيث له أعمال أخرى لم تر النور بعد
كروايته وكتابة السيناريو.
واملعروف أن للكاتب مقاالت متعددة نشرت
في منابر ثقافية وطنية منذ الثمانينيات.
كما نشر في الصفحة الثقافية جلريدة النهج
ال��دمي��ق��راط��ي.م��ق��االت فنية ح���ول األغنية
امللتزمة والنقد السينمائي والبرامج الترفيهية
في التلفزيون املغربي.
نتمنى م��ش��وارا ثقافيا ل�لاس��ت��اذ املتقاعد
عبدالكرمي الرطابي ببرشيد وال��ذي سيكون
دون ريب واعدا بالعطاء.
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الثقافة و التغيير
عائشة جرو

أخرى لقمر يظل وحيدا كلما ولدت جنمة ،وعلقت
وسام أنها ال تفهم في هذه االشغال املذلة حتى وان
كانت تتقنها كباقي نساء العالم مرغمة وبطلة في ٱن.
ساعات املطبخ املهدورةكاألعمار العبثية...وأوانيه
وكل نشاز معزوفات الصنابير وكل تقاليد االعياد وكل
نفاق املناسبات املرصوصة فيها بنظام ممل حلويات
م��ك��ررة متشابهة ح��د الغباء ،انفصلت ع��ن قطيعه،
نزعت عنها توب عبوديتها وارمتت عارية بني أحضان
سيدها الكتاب ،غاصت حتى االعماق في درر أفكاره
وذوبتها كلماته واحرفه لسعتها ألسئلة  ،ثم غرقت
في خيال حر لها وحدها ،هناك حطمت كل الطناجر
املصقولة والكؤوس امللمعة ،هناك فتت عمرها بكرم
زائد...
وحدها جتوب مدنه وكل العالم ملك ميينها .خادم
الناس سيدهم/هن  :الكتاب
يونيو 2014

"لن تستحم في ماء النهر مرتني"
نور الدين موعابيد
ال��ث��اب��ت أن ال ش���يء ث��اب��ت ،وإذا ك��ان��ت األدبيات
التربوية "متخمة" بالبحوث التي بأرت اهتمامها في
املعارف ،املهارات ،واملواقف ،فإن كفايات معينة لم
تنل شقصها من االحتفاء ،وهي الصيرورات ،لذلك
حت��اول ه��ذه املساهمة املتواضعة إض��اءة التحوالت:
امليكروبنيوية واملاكروبنيوية التي حققها مفكرون
استثنائيون م��ن ع��ي��ار أول��ئ��ك ال��ذي��ن بصموا الفكر
اللينيني بخاصة.
املاركسي
التقدمي بعامة ،والفكر
ّ
ّ
ّ
وك���دي--ه���ن���ا م���ؤق���ت���ا--س���ي���رورة امل��ف��ك��ر ،املناضل
الشهيد":حسني مروة" ،مستندا ،بتصرف ،إلی ما ورد
تيزيني"(:في السجال
املاركسي"طيب
كتيب املفكر
في ّ
ّ
ّ
�ري ال��راه��ن ،..دار الفكر اجلديد.ط.01السنة
ال��ف��ك� ّ
).1989
مي��ك��ن أن من��ي��ز إح����دی ال��ث��ن��ائ��ي��ات ال��ت��ي احتفی
بها الشهيد وهي:ثنائية تأصيل/حتديث.ويرتد
نسغها إلی التحاقه بأحد معاهد النجف الدينية ،إذ
َ
التأصيل منذ البواكير((علی نحو
التحديث
اخترق
ُ
ساهم ف��ي ضبط شخصية "م���روة" الفكرية آنذاك
والح��ق��ا()).امل��رج��ع نفسه.ص.130 :بتصرف.).وال
يتلكأ صاحب"النزعات امل��ادي��ة ،"..فيصف معاناته
الديني،
وهو يواجه الذهنية املاضوية ،هناك باملعهد
ّ
��ع ع��ش��رة س��ن��ة ،يقول:
النجفي ،حيث
ّ
سيقضي أرب� َ
ّ
الدراسي قاسيا ال يسمح للطالب بأن
((ك��ان النظام
ّ
يدرس إال في الكتاب املقرر( ))..حسني مروة.املنهجية
اجلدلية في الدراسات العربية اإلسالمية.تقدمي"وائل
احللو".مجلة الوحدة .شباط.1985ص..).128:إال
أن الرفيق لم ينبطح ،وإمن��ا مت��رد --مت���ردا واعيا-
ع��ل��ی ذل���ك ال��ن��ظ��ام ال��ب��ئ��ي��س ،إل���ی ح��د أن���ه اعترفمبشروعه((:كنت أرغب في قراءة كل شيء ،خصوصا
املؤلفات احلديثة())..نفسه.ص:نفسها.).
وكائنة ما كانت سيرو ُر ُة "مروة" ،فإن
الدارس لَ َيتبيَنّ
َ
متضامة هي:املرحلة النجفية،
ثالثة مفاصل كبری،
ّ
املرحلة العقالنية ،الدميقراطية ،واملرحلة املاركسية.
اجلدلي بقوله((:إنه
"تيزيني"علی هذا التحول
يعلق
ّ
ّ
حتول يتضمن رفضا للظن أن مرحلة فكرية ،ما--
مهما كانت حاسمة و عميقة--متثل قطيعة كلية مع
ما سبقها من مراحل فكرية( ))..نفسه.ص).132:
ولعل اآللية التي أسعفت الشهيد هي آلية ثنائية
التاريخي كذلك،
التاريخي والتفاصل
البعد:التواصل
ّ
ّ
الالحق السابقَ  ،فإذا هما متصاديان
ففي األول يحاور
ُ
�ع املاضي متتد في احل��اض��ر ،وفي
 ،مبعنی أن وق��ائ� َ
املستقبل ،أما البعد األخر فيحظر ذلك"التعايش"،
معتمدا التمايزَ ،متايز الالحق والسابق.وهو ما قاد
مؤلف "م��ش��روع رؤي��ة ج��دي��دة"...إل��ى أن يقتنع بأن
الفكري هي ((أن يحيط بآلية منو فكر
مهمة الناقد
ّ
الداخلي ،وذلك بآفاق منهجية قد ال يتبينها
املفكر،
ّ
املفكر نفسه( )).ص .133:بتصرف).
ُ
ق���ول ك��ات��ب ه���ذه ال��س��ط��ور ف��ي نص
ه��ك��ذا ي��ت��أك��د
آخ�����ر:إن�����ه إذا ك�����ان مم��ك��ن��ا االع�����ت�����داد مب����ا س��م��اه
":BACHELARDالقطيعة االبستمولوجية" في
احلقول العلمية"الدقيقة" ،فإنه ليس بوسع الباحث
اإلنساني أن ُيسقط
في احلقول الفكرية ذات الطابع
ّ
الباشالري علی اآلداب والفلسفة والفنون،
ذلك املفهوم
ّ
بل إن أقصی ما يركن إليه حينئذ هو "الاستمرارية"
تفكير معينّ .
LA DISCONTINUITE
يونيو 2021
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تستضيف جريدة الهنج الدميقرايط يف هذا العدد الرفيق مصطىف خيايط عضو اللجنة الوطنية للهنج
الدميقرايط وعضو اللجنة التحضريية لملؤمتر الوطين اخلامس ،حناوره حول أمهية تأسيس حزب الطبقة العاملة
ومعوم الاكدحني ومقومات إجناح هذه اخلطوة ...
 - 1النهج الديمقراطي مقبل على عقد مؤتمره الوطني
الخامس ،و يف خطوة غري مسبوقة ،يعتزم اإلعالن عن تأسيس
الحزب املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحني .ما هي يف نظركم
األهمية التي يكتسيها تأسيس هذا التنظيم باملغرب اليوم؟
في البداية أتوجه بالشكر للطاقم الساهر على استمرار
صدور هذا املنبر اإلعالمي املناضل .أما حول أهمية تأسيس
احل��زب املستقل للطبقة العاملة وع��م��وم ال��ك��ادح�ين ،فقبل
التطرق إلى هذه اللحظة املفصلية الهامة في تاريخ الصراع
الطبقي باملغرب وال��ت��ي ستطبع مجريات امل��ؤمت��ر الوطني
اخل��ام��س للنهج الدميقراطي ،ال ب��د م��ن التذكير مبحطة
املؤمتر الوطني ال��راب��ع (يوليوز  ،)2016وال��ذي ك��ان من بني
أبرز خالصاته وتوصياته ،هو قرار حتمل النهج الدميقراطي
ملسؤوليته التاريخية في جعل املؤمتر اخلامس موعد ًا إلعالن
تأسيس ح��زب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،ألننا في
السابق كنا نقول املساهمة في بناء تنظيم مستقل ...أمال
في تكتل وانضمام قوى أخرى واملشاركة في حتديد الشكل
التنظيمي (إما جبهة أو فيدرالية أو حزب .)...لكن هذا الوضع
ال��ذي اتسم باالنتظارية وإث��ارة قضايا ال مصلحة للطبقة
العاملة فيها ،أدرك املؤمترون /ات خالل املؤمتر الوطني الرابع
أن مهمة التأسيس صارت آنية ومن الضروري تهييء الشروط
لوعاء تنظيمي/سياسي يعبر عن تطلعات وطموحات العمال
وال��ك��ادح�ين ،خصوصا وأن درس حركة  20فبراير ظ��ل في
األذهان عندما جتاوزت اجلماهير املنتفضة كل التنظيمات
ولم تكن هناك قيادة سياسية منسجمة تعطي للهبة الشعبية
مضمونها السياسي وتتحول بها إلى تعبير ثوري بهيئة أركان
ترسم خطواته وحتدد برامجه.
أما عن أهمية تأسيس هذا التنظيم باملغرب اليوم ،وبغض
النظر عن األرضية النظرية واملرجعية التأسيسية ،فبمجرد
النظر إلى املشهد السياسي/احلزبي املغربي اليوم ،يدرك املتتبع
البسيط أن ال  36حزب املشاركة واملتنافسة على الريع املخزني
السياسي واالق��ت��ص��ادي ،واملتهافتة أيضا على موطئ قدم
قريب من محيط الكتلة الطبقية السائدة ،ومن يخدمها أكثر،
فيدرك أن هذه الكيانات احلزبية املدجنة ال متثل اجلماهير
الشعبية وال تتنافس إال على  16٪من األصوات املُعٓ ّب ِر عنها
خالل االنتخابات ،بالرغم مما تعرفه العملية من جتاوزات
وش���راء أص���وات ومشاركة الع��ت��ب��ارات قبلية أو عائلية .لكن
اإليجابي واألكيد هو أن املغاربة أدركوا أال وجود داخل السائد،
حلزب ميثلهم ويدافع عن مصاحلهم املادية والدميقراطية
واالجتماعية ،ويبرز لهم حقيقة عدوهم الطبقي ويطرح
أمامهم برنامجا ثوريا يقطع مع السائد ويضع مصيرهم
بني أيديهم من خالل تبيان مزايا وض��رورات حتالف العمال
والفالحني الفقراء والكادحني واملعطلني أصحاب الشواهد
وال��س��واع��د .أم��ا ميدانيا وم��ن خ�لال اجل����والت التعريفية
باحلزب التي قام بها مناضلو/ات النهج الدميقراطي ،فأغلب
املستهدفني عبروا عن احلاجة حلزب سياسي مستقل وقادر
على متثيل وال��دف��اع ع��ن مصاحلهم وي��راف��ع سياسيا عن
حقوقهم على مختلف الواجهات واألصعدة .فالعامالت في
املصانع مثال يدركن أن سبب كثافة وبشاعة استغاللهن مرده
إلى أن ليس لهن أدوات للدفاع (النقابة واحلزب) وأن السائد
واملوجود متواطئ من الباطرونا والبرجوازية .وعليه ،واحلالة
هاته فميزان القوة مختل ومريب ،وال ميكن أن يستمر إلى
م��ا ال نهاية ألن الرأسمالية عموما ماضية بالبشرية إلى
الدمار والكارثة احلتمية .إذن ،اآلن وهنا في املغرب تكمن
أهمية تأسيس وبناء احلزب املستقل للطبقة العاملة وعموم
الكادحني ،ألنه سيكون التعبير السياسي الطبقي الذي يعبر
عن املصالح اآلنية واملستقبلية للطبقة العاملة التي تبيع قوة
عملها من أجل أن تعيش ،وجهدها البدني هذا هو مصدر
مناء وأرباح الرأسمال .لهذا ومن أجل إجناز برنامج التغيير
الثوري البد أن تنتظم وتتحالف مع الكادحني والفقراء داخل
ه��ذا احل���زب ال���ذي ميكنها م��ن ب��ل��ورة مشروعها املجتمعي

التحرري ،وهو مشروع للطبقة العاملة الواعية لذاتها واملدركة
لدورها التاريخي أمميا ومجتمعيا.
 2ما هي يف رأيكم املستلزمات األساسية النظرية ،وأساسا
على مستوى املمارسة التي يتطلبها بناء الحزب املستقل للطبقة
العاملة وعموم الكادحني يف املدى املنظور؟
دعني أوضح أوال أن احلزب املنشود والذي يوصف بأنه تعبير
سياسي عن مصالح الطبقة العاملة ال يعني حتما أن العضوية
داخله ستكون محصورة في العامالت والعمال فقط .هذا
احلزب سيكون طبعا ُمشكّ الً من طالئع العمال الذين مترسوا
على النضال النقابي وخبروا الصراع االقتصادي داخل املعامل
واألحياء الصناعية .وسيضم كذلك حلفاءهم من كادحي
األحياء الشعبية والفالحني الفقراء ،وهؤالء كلهم يشكلون
األغلبية الساحقة من اجلماهير الفقيرة نتيجة السياسات
التفقيرية وهيمنة الرأسمالية على كل مفاصل احلياة .إذن
تنمية العضوية وبلترتها وجعلها تعكس التركيبة االجتماعية
املغربية أمر في غاية األهمية .وهذه الفئات التي تشكل في
امل��غ��رب ح��وال��ي  22مليون نسمة كما أظ��ه��رت م��ؤخ��را أزمة
كوفيد ،-19يعتبرون خزانا هائال في احلركات االحتجاجية
وكافة األشكال النضالية التي يعرفها املغرب يوميا إما أمام
املعامل أو الضيعات الفالحية أو أم��ام البلديات والعماالت
وباقي بنايات الدولة .لذلك فاملناضلون/ات الطليعيون لهذه
الفئات الكادحة هم رافد أساسي لتنمية عضوية حزب الطبقة
العاملة شريطة أن يتم متتني وحت��ص�ين حسهم الثوري
اجلمعي بالتكوين والتأطير النظري ال��واض��ح والسياسي.
والبد أن يساهم في هذه املهمة املثقفون الثوريون واملشتبكون
املرتبطون مبصالح الطبقة العاملة ،وستكون من مهامهم
نقل التربية الشيوعية لطالئع العمال والكادحني وتكوينهم
على ممارسة الدعاية لالشتراكية ومزاياها والتحريض ضد
الرأسمالية وأطماعها الكارثية على البشرية .وهذا العمل ال
يتم إجنازه داخل املقرات فقط ،بل بزيارات ميدانية متكررة
ومخطط لها إلى أماكن عمل وسكن العامالت والعمال .وكذلك

المغاربة
أدركوا أال وجود
داخل السائد ،لحزب يمثلهم
ويدافع عن مصالحهم المادية
والديمقراطية واالجتماعية ،ويبرز
لهم حقيقة عدوهم الطبقي ويطرح
أمامهم برنامجا ثوريا يقطع مع السائد
ويضع مصيرهم بين أيديهم من خالل
تبيان مزايا وضرورات تحالف العمال
والفالحين الفقراء والكادحين
والمعطلين أصحاب الشواهد
والسواعد.
التواجد إلى جانبهم خالل نضاالتهم ليس فقط العمالية ولكن
كذلك تلك اخلاصة مبطالبهم فيما يخص حقوقهم املتعلقة
بالصحة أو املاء أو التعليم أو البنيات التحتية من خالل التأطير
الذي توفره الوسائط واإلطارات احلقوقية أو عبر تنظيماتهم
الذاتية في احلي واملدينة أو الفئوية .وأود هنا أن أؤكد أنه على
مستوى املمارسة امليدانية حيث يتحتم علينا التواصل مع
مختلف الفئات ومن شتى املشارب الثقافية والهوياتية ،فعلى
املناضل املنتسب لهذا التنظيم الثوري أن يتحلى بأخالق

امل��ن��اض��ل الثوري
وأن ي��ت��ج��ن��ب ما
أمكن املمارسات
ال�����ل�����ي�����ب�����رال�����ي�����ة
والبرجوازية.
أم���������������ا ع����ل����ى
املستوى النظري ،ومبا أن احلزب هو تنظيم مستقل للطبقة
العاملة وع��م��وم ال��ك��ادح�ين ف��ه��ذا يعني أن خطه ه��و خط
اجلماهير ،وه��و هيئة أرك��ان صراعها السياسي والنضالي.
ويتفاعل معها باستمرار ويعلمها ويتعلم منها ،وهذه العملية
هي نظريا من صلب اللينينية ،إذ أن احلزب عندما يكون في
عالقة تنظيمية بعفوية اجلماهير ،فإمنا يبرهن على ما قاله
لينني" :حقيقة أن اجلماهير عندما تدخل احلراك عفويا ال
يجعل تنظيم الصراع أقل ضرورة ،بل على العكس فهي جتعله
أكثر أهمية" .أع��ود وأؤك���د أن احل��زب باعتباره هيئة أركان
سياسية وذي مرجعية تنظيمية واضحة تنهل من التجارب
الثورية الناجحة ،ال بد أن يلعب من خالل هياكله احمللية
واجلهوية واخللوية ،دورا حاسما في إعطاء االحتجاجات
الشعبية والعمالية مضمونها السياسي ،والعمل على بناء
التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير الشعبية وحتويل
احلركات االحتجاجية إلى حركات اجتماعية وذات بوصلة
سياسية حتصنها كي ال تكون ضحية لشراسة القمع والتشتت
أو املؤامرة التي قد حتاك ضدها من طرف األجهزة السياسية
واإليديولوجية واإلعالمية للدولة.
وبهذا العمل املُثابر سيتمكن احل��زب من التجذر وسط
ال��ك��ادح�ين وال��ع��م��ال ،وم��ن خ�لال تلقني التكوين الشيوعي
للطالئع العمالية ،سيعيد للعمل النقابي ج��دواه وأهميته
ف��ي خ��وض ال��ص��راع االق��ت��ص��ادي امل���وازي للصراع السياسي
ال��ذي سيخوضه احل��زب على مختلف الصعد والواجهات.
لكن من أجل وضوح الهدف الذي هو التغيير الثوري الوطني
الدميقراطي الشعبي ذي األف��ق االش��ت��راك��ي ،ال ينبغي جر
املناضلني وطالئعهم العمالية والشعبية إلى التشتت النظري
وتعدده مما قد يخلق تعددا في التصورات وه��ذا من شأنه
أن ُيحدث تشويشا غير مرغوب على وحدة احلزب في إطار
املركزية الدميقراطية.
 3ال بد أن عملية بناء حزب مستقل للطبقة العاملة عملية
طويلة ومعقدة .كيف ترون هذه الصريورة بعد املؤتمر الخامس؟
هناك في اإلجابة عن السؤال الثاني ما يشير إلى سيرورة
البناء بعد امل��ؤمت��ر ،وه��و كل ما يتعلق بالتجذر واالرتباط
بقضايا الكادحني والعمال في مقار عملهم وسكناهم .وكما
أش��رت في البداية ،فاملؤمتر اخلامس سيكون حلظة إعالن
التأسيس والتسمية .أما عملية البناء التنظيمي واملرتبط
ج��دال بالتوسع واالستقطاب وحت��وي��ل البنية االجتماعية
للحزب وبلترته ،فال بد من توفير البنية املالئمة لكل األفكار
وورش��ات التكوين والتأطير وتنظيم وضبط عملية الدعاية
والتحريض واستمرارية وسائل اإلع�لام اخلاصة باحلزب
مركزيا وجهويا ومحليا ،ورقيا وإلكترونيا .وكل هذا متوفر في
ما راكمه النهج الدميقراطي من رصيد فكري وأدبي .فالتنظيم
وآلياته ووسائله كانت في صلب اهتمام الهياكل الوطنية للنهج
الدميقراطي من خالل إصداراته الداخلية كالتقارير والتعاميم
املوجهة للفروع وكذلك تلك اخلاصة ببناء اخلاليا وتشكيل
القطاعات العمالية والنسائية والشبيبية محليا وجهويا.
لهذا فالتزام املناضلني/ات والهياكل في الفروع بتنفيذ هذا
التراكم التنظيمي /الفكري كفيل باملضي بسيرورة البناء إلى
ما نتمناه لهذا املشروع املجتمعي التاريخي.
و شكرا مجددا لطواقم اجلريدة ،الصحفية والتقنية على
مجهوداتها اجلبارة< .

األخيرة

اجلمعية  AMDHتطالب رئيس النيابة العامة بالتدخل
العاجل إلنقائ حياة الصحفي سليمان الرسوني
قدمت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يومه األربعاء
 9يونيو  ، 2021رسالة إلى رئيس النيابة العامة ،تطالب منه
التدخل العاجل النقاد حياة الصحفي سليمان الرسوني .
وعبرت اجلمعية من خالل رسالتها عن متابعتها ،بقلق
وتوجس عميقني ،الوضعية الصحية اخلطيرة التي يوجد
عليها الصحفي املعتقل بالسجن املدني عني السبع (عكاشة)
املضرب عن الطعام مند أكثر من ستني يوما احتجاجا على
ما طاله من حيف وتشهير وخرق حلقه في محاكمة عادلة
تتوفر فيها كافة الشروط والضمانات ،وأولها احترام قرينة
البراءة؛
ونظرا ملا قد ينتج عن هذه الوضعية من انعكاسات وخيمة
علي الصحة والسالمة البدنية للمعتقل الصحفي سليمان
الريسوني ،وتأثيرات اجتماعية ونفسية ومعنوية
بليغة على عائلته الصغيرة والكبيرة ،طالبت
اجلمعية رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل
مبا له من سلطة دستورية و قانونية من أجل
إن��ق��اذ ح��ي��ات��ه ،وض��م��ان حقه األص��ي��ل واملشروع
وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه
ف��ي أن يحظى مبحاكمة ع��ادل��ة ي��ت��س��اوى فيها
ك��ل أط����راف ال���دع���وى ،ومتتيعه التمتع باحلق
باملتابعة في حالة س��راح ،خاصة وأن االعتقال
االحتياطي يبقى مجرد تدبير إسثتنائي عن
األصل والقاعدة ،وهما حرية األشخاص وقرينة
ال���ب���راءة؛ انسجاما م��ع ال��دس��ت��ور ف��ي م��ادت��ه 23
والقانون اجلنائي املغربي .ومع القانون الدولي

حلقوق اإلنسان ،الذي يرى أن احلرية هي القاعدة ،بينما
االحتجاز استثناء ال ينبغي اللجوء إليه "ف��ي اإلجراءات
اجلنائية إال كمالذ أخير" (القاعـدة 6-1 :من قواعد األمم
املتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية أو ما
يسمى "بقواعد طوكيـو")؛
كما طالبت ،واستنادا إلى املقتضيات القانونية املتعلقة
بإلزامية ووج��وب تقدمي املساعدة لشخص في خطر ،درءا
ملا قد يسفر عنه اضرابه عن الطعام من فاجعة متس حقه
في احلياة وفي السالمة البدنية واألمان الشخصي ،بضرورة
االستجابة لطلباته في فتح حوار معه للنظر في مطالبه
ال��ع��ادل��ة وامل��ش��روع��ة ،اع��م��اال لاللتزامات الوطنية والدولية
للدولة املغربية في مجال احترام حقوق االنسان ،وضمانا
للحق في العدالة واالنصاف.

إن اللجنة املركزية حلزب العمال:
ّ
– تستنكر هذه الزيادات وتدعو الشعب التونسي مبختلف
طبقاته وفئاته إلى اخلروج إلى الشارع من أجل فرض التراجع
عنها وعن بقية اإلجراءات التقشفية األخرى التي تهدف إلى
تبقى من مؤسسات
تعميق البطالة والفقر والتفريط فيما ّ
عمومية مبا في ذلك األراضي الدولية للرأسمال األجنبي في
انتهاك صارخ لسيادتنا الوطنية.
أن اخلضوع إلرادة صندوق النقد الدولي ال مصلحة
– تعتبر ّ
فيه لشعبنا وإنمّ ��ا هو خيار طبقي/سياسي ملنظومة عميلة
ولصوصية ال معنى لديها الستقالل البالد وال لسيادة الشعب
وحقه ف��ي حياة ك��رمي��ة ،وال ق��درة لها على ات��خ��اذ إجراءات
ضد أصحاب الثروات الكبرى والشركات األجنبية وعصابات
واملتهربني الذين يمُ لون عليها خياراتهم.
املهربني
ّ
ّ

– تؤكد أن ال حلّ إلنقاذ وطننا وشعبنا إ ّ
ال بإسقاط كامل
املنظومة الطبقية والسياسية احلاكمة التي سرقت آمال
وجوعته وتركته يواجه املوت
وفقرته
الشعب وداست طموحاته ّ
ّ
إن خيارات جديدة
وحده منذ أن حلّ وباء الكورونا ببالدناّ .

من  15إلى  21يونو 2021

من وحي األحداث

االنتخابات املهنية والوحدة النقابية
التيتي الحبيب
س��ت��ج��ري ي���وم  16ي��ون��ي��و  2021االن��ت��خ��اب��ات املهنية
ملندوبي العمال وألعضاء اللجان الثنائية لألجراء في
القطاع العام .وكأي مناسبة انتخابية تنخرط املركزيات
النقابية والنقابات القطاعية في حملة تستعمل فيها كل
األسلحة للفوز بأكبر عدد من املنتخبني لتحصل النقابة
على صفة األكثر متثيلية ،وهو الفخ القانوني املوضوع
بإحكام م��ن أج��ل التقسيم النقابي وم��ن أج��ل تفتيت
ص��ف��وف امل��ن��خ��رط�ين .فما ه��و امل��ط��ل��وب م��ن املناضلني
واملناضالت العمال واألج���راء فعله حتى يتميزوا عن
مسلكيات أصحاب الفهم املتخلف للعمل النقابي؟
 +فاملناضالت واملناضلون النقابيون النزهاء يخوضون
حملتهم النقابية وه��م يستحضرون مصالح الشغيلة
ومنها ض��رورة ال��وح��دة النقابية .لذلك ال يجعلون من
حمالتهم النقابية عامل التشرذم او التقسيم ملا تنتهي
حملتهم.
 +ال يسبون املستقبل وال يصبون امل��اء في طاحونة
التشتيت النقابي وإمنا يبنون للوحدة مستقبال وبروح
رفاقية.

حزب العمال التونسي يحذر من الرجوع إلى مربع الدكتاتورية والفاشية

إن اللجنة امل��رك��زي��ة حل��زب العمال املجتمعة ف��ي دورتها
ّ
الرابعة والعشرين يوم األحد  06جوان  ،2021وبعد الوقوف
عند سمات األزمة العميقة والشاملة واملتفاقمة التي تنخر
البالد كنتيجة حتمية لتواصل نفس خ��ي��ارات ره��ن الوطن
مقدراته وتفقير شعبه تفقيرا مدقعا مع منظومة
وتدمير
ّ
احلكم التي مسكت مبقاليد السلطة منذ  14جانفي 2011
مبختلف أحزابها وتياراتها وائتالفاتها وحكوماتها ورؤسائها.
وق��د بلغت ه��ذه األزم��ة ط��ورا غير مسبوق مع فريق احلكم
احلالي الذي جاءت به االنتخابات الفاسدة لعام  ،2019وما
الزيادات املهولة األخيرة في األسعار التي شملت عديد املواد
واخلدمات األساسية في إطار سلسلة اإلج��راءات التقشفية
املعادية للشعب التي التزمت احلكومة بتنفيذها صاغرة أمام
صندوق النقد الدولي إ ّ
ال دليال على حقيقة هذه احلكومة
وعلى االئتالف الذي يدعمها في البرملان وفي مقدمته حركة
النهضة.
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العدد414 :

 +ال يجعلون م��ن حملتهم سببا ف��ي تنفير العمال
والعامالت من الوحدة النقابية ملا يسفهون ويؤججون
احلقد على رفيقاتهم ورفاقهم في النقابات األخرى.
 +إنهم واع��ون ب��أن التعددية النقابية فخ نصب منذ
البداية لتمزيق صف الطبقة العاملة وتسخيرها ملصالح
أعداء وخصوم العمال والعامالت.
فاملناضالت واملناضلون النوعيون هم/ن:

وطنية ودميقراطية واجتماعية أمر ممكن شرط التخلص
من هذه املنظومة التي لن ينال الشعب من استمرارها غير
مزيد اخلراب والدمار.
– تدعو كافة مناضالت احلزب ومناضليه إلى االنخراط في
نضاالت شعبهم في كافة املواقع من أجل التصدي العتداءات
املنظومة على قوته وحريته وكرامته وإلى تصدر احتجاجاته
وحتركاته دفاعا عن حقه في العيش الكرمي.
توحد بشكل عملي وملموس
– تهيب بكل القوى التقدمية أن ّ
جهودها وأن تطور وتعمق ارتباطها بالشعب في معركته دفاعا
عن قوته وحقه في الوجود ،وأن تخلق كل األطر التي يقتضيها
تنظيم االحتجاج وتطويره و تصعيده.
– ت��دع��و جماهير شعبنا وق���واه احل��ي��ة إل��ى اليقظة جتاه
املشاريع الرجعية التي تتربص بالبالد إلعادتها إل��ى مربع
الدكتاتورية والفاشية التي عانى منها الشعب سابقا بعنوان
م��ع��ارض��ة امل��ن��ظ��وم��ة احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ال تختلف معها ال في
االختيارات االقتصادية واالجتماعية وال في االرتباطات
اخلارجية مع القوى االستعمارية.
حتيي امللحمة التي ّ
خطها الشعب الفلسطيني ومقاومته
–
ّ
الباسلة والتي من شأنها أن تفتح الطريق أم��ام النضاالت
الوطنية للشعوب العربية ضد سياسات التبعية والتقشف
والتهميش والتطبيع.
اللجنة املركزية حلزب العمال
تونس في  06جوان 2021

 من يخضن معركة انتخاب اللجان الثنائية واملناديببروح رفاقية يحافظون على الوحدة النضالية ويصونون
املستقبل للوحدة النقابية.
 حملة مشعل وحدة صف الطبقة العاملة والشغيلة.هم وهن من لم يزرعوا األحقاد والتخوين في حق رفاقهم
في املركزية األخرى.
 من ينبذ احللقيني واملخونني ودعاة تشتيت الصف. من يخوض املعاركة مبوضوعية ،يبني نقاط قوتهوي��ل��ت��زم ب��إص�لاح وجت����اوز ه��ف��وات��ه .ي��ع��ت��رف خلصومه
بنقاط قوتهم ويلتزم بأنه سينافسهم بشرف .يفضح
الباطرونا وما تقوم به من جرائم جتاه العمال .يفضح
الدولة وأجهزتها املسخرة خلدمة مصالح الباطرونا.
 من يخصص وقتا لشرح أهمية العمل النقابي املكافحوض���رورة االل��ت��ح��اق بالنقابات ودور ال��ق��واع��د لتحصني
العمل النقابي.
أم��ا املناضلون املاركسيون فعليهم واج��ب تخصيص
حصة معتبرة من وقتهم ليشرحوا أهمية بناء احلزب
املستقل للطبقة العاملة ،وهو احلصن احلصني للعمل
النقابي املوحد.
فما أصعب أن تخوض مباراة وحتافظ على املبادئ
وعلى خدمة مصالح الطبقة العاملة وأول��ه��ا وحدتها
النضالية ثم التنظيمية.

