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يضيف العدد :  المصطفى عباو

متيزت العالقة بني العامل والباطرون دائما بالصراع نظرا لتناقض 
املصالح بينهما، فالباطرون يسعى إلى تنمية ثروته من خالل تقوية 
االستغالل والنهب الذين ميارسهما على العامل؛ بينما العامل يدافع 
وتقليص  أجرته  من  والرفع  عمله  قوة  حماية  ومنها  حقوقه  عن 
والصحة  الشغل  ظــروف  عام  وبشكل  العمل  ووتيرة  العمل  ساعات 
العطلة...  وأيام  االستراحة  وساعات  والنفسية،   البدنية  وسالمته 
حدة  على  عامل  بكل  االنفراد  الى  الباطرون  يسعى  الصراع  هذا  ويف 
استوعب  العامل  بينما  العامل  شوكة  يكسر  حتى  إخوته  عن  وعزله 
بأن مصلحته مرتبطة عضويا  مبصلحة رفاقه وال ميكنه نيل حقه 

مبعزل عنهم.

هكذا ظهرت فكرة ضرورة وحدة العمال يف مواجهة الباطرون ومعها 
نشأت فكرة العمل يف إطار ينظم هذه الوحدة وينبني على الدفاع عن 
حقوق العمال ضد الباطرون فنشأت النقابة كتنظيم خاص بالعمال.

من  غالية  تضحيات  النقابات  إنشاء  يف  احلق  انتزاع  أمر  يتطلب   
أو  والــدرك  البوليس  برصاص  االستشهاد  الى  وصلت  العمال  طرف 
يف  العمال  ضد  الدولة  أجهزة  الباطرونا  طبقة  حرضت  ملا  اجليش 
وصدور  اعتقاالت  هناك  ايضا  وكانت  الضيعات  أو  املصانع  أو  املناجم 

أحكام ثقيلة ضد العمال وخاصة منهم النقابيني.

العاملة  الطبقة  عاشتها  التي  التجربة  نفس  هي  هذه  تكون  تكاد 
املغربية وهي تخوض الصراع ضد باطرونا املعمرين يف عهد االستعمار 
العمال  انتزع  الشكلي.  االستقالل  دولــة  يف  الباطرونا  ومع  املباشر، 
وبدأت  جدا  مشرف  بشكل  فيها  وانخرطوا  نقابتهم  بناء  قي  احلق 
النقابة تربي العمال على العمل املنظم وعلى التضامن بني الوحدات 
طبقة  كانت  القطاعات.  مختلف  بني  أو  قطاع  كل  داخل  االنتاجية 
الباطرونا تنظر بعني الريبة والشك يف هذه التجربة ولذلك سارعت 
ضرب  وأهمها  األساليب  بشتى  النقابي  العمل  وعرقلة  نسفها  إلى 
أوجه  اليوم  بلغ  الصفوف  العاملة وتشتيت  للطبقة  النقابية  الوحدة 
النقابي ومنعه  العمل  20 نقابة، ثم قامت مبحاربة  أكثر من  بوجود 
عمليا يف العديد من وحدات اإلنتاج؛ فيكفي أن يتشكل مكتب نقابي 
العمل  يفرض  من  الباطرونا  من  وهناك  للطرد،  اعضاؤه  ليتعرض 
وقمع  العمال  استغالل  على  تساعده  له  موالية  نقابة  يف  النقابي 
املناضلني ذوي الضمير احلي. وجنحت طبقة الباطرونا وجهاز دولتها 
الى  وحولتها  النقابية  املركزيات  من  العليا  القيادات  اختراق  على 
الباطرونا  إلمالءات  ومرتهنة  النقابية  القواعد  عن  منفصلة  أجهزة 

املتنفذة  القيادات  للوطن. حتولت هذه  العليا  املصلحة  مببرر خدمة 
الى أجهزة بيروقراطية متسلطة تعادي أي روح نقابية منحازة ملصالح 
العمال، روح ترفض استعمال الطبقة العاملة كمطية ملصالح الباطرونا 

واخلنوع لسياسات الدولة الرجعية.

فإذا طلب منا تركيز أخطر األعطاب التي يعرفها الوضع النقابي 
ببالدنا؛ فإننا نرتبها يف : 

- أوال التشتت النقابي وضرب الوحدة النضالية للطبقة العاملة. 

وجترميه  عمليا  ومنعه  النقابي  العمل  من  العمال  تنفير  ثانيا   -
قانونيا عندما يخوض العمال إضرابات عن العمل. 

- ثالثا هيمنة القيادات البيروقراطية على املركزيات النقابية مما 
يحول النقابات إلى أجهزة خانعة أو تكسر الوحدة النضالية للطبقة 
توفره  الذي  احلسي  الوعي  من  املزيد  اكتساب  من  ومتنعها  العاملة 
النقابة، مخافة أن يتطور إلى ما هو أعلى أي أن تصبح الطبقة العاملة 
واعية ملصاحلها وتطمح إلى حتمل مسؤولياتها التاريخية جتاه نفسها 

وجتاه الطبقات الشعبية حليفتها الوفية.

العمل  يف  املنخرطون  املناضلون  استنتج  االعــطــاب  هــذه  ــام  أم  
وجود  سهل  الذي  احلقيقي  السبب  معاجلة  ضرورة  املكافح  النقابي 
العطب  لذلك  نتائج  إال  ليست  احلقيقة  يف  هي  التي  االعطاب  هذه 
احلقيقي. إن هذه املعاجلة ترمي إلى حل اإلشكالية من جذرها وهي 
الطبقي  الصراع  يف  األساسي  العنصر  إلى  العاملة  الطبقة  حتويل 
حل  هو  بل  احلــلــول؛  مئات  هناك  فليس  ذلــك  يتم  ولكي  ببالدنا. 
حزبها  على  العاملة  الطبقة  تتوفر  أن  وهو  ووحيد  واحــد  جوهري 
العاملة  العديد من جتارب الطبقات  إنها خالصة  السياسي املستقل. 

عبر العالم ومنذ ما يقارب 3 قرون من التاريخ.

لذلك وضع النهج الدميقراطي على عاتقه مهمة املساهمة الفعلية 
مادية،  حقيقة  إلى  وحتويله  احلزب  هذا  بناء  يف  اآلنية  والعملية 
وساعتها ستتمكن الطبقة العاملة من استرجاع وحدتها النقابية عبر 

خطوات عملية ملموسة وقابلة للقياس والتقييم واملتابعة. 

أيتها العامالت، أيها العمال املغاربة، لقد دقت ساعة احلزم والعزم 
العاملة  للطبقة  املستقل  ــزب  احل لنبني  اجلماعي  النهوض  على 
خوض  أركــان  هيأة  فلنبني  التقاعس.  أو  للتردد  مجال  ال  املغربية، 

الصراع الطبقي من وجهة نظر الطبقة العاملة املغربية. 
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الــنــقــابــي والــســيــاســي  ــل  جــدلــيــة  ــص ف
الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  مــحــاولــة لــتــحــيــيــد 
ــي  حــتــى ال  ــاس ــي ــس ــا ال ــ وتــحــجــيــم دورهـ

ي. تتمكن من  تأسيس حزبها الثور

سلطة"النسبية"

العمل النقابي بين  أعطاب الراهن 
وشروط البديل لبناء الحزب 

المستقل للطبقة العاملة

تصدر كل خميس



العدد :  455       2
من 21 إلى 27 ابريل 2022 الثانية

 
القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يندد بسياسة التجاهل والتواطؤ 

املخزين اتجاه الكوارث والفواجع يف حق العامالت والعامل

- القطاع النسايئ للهنج الدميقراطي يعترب ان موجة الغالء 
يهنجها  شعبية   ال  واقتصادية  سياسية  اختيارات  نتيجة 

النظام املخزين منذ االستقالل الشكيل.

- يجدد تضامنه مع نضاالت النساء:

- العامالت ضحااي جشع الباطروان،

- الفالحات ضحااي مافيات العقارية وانهيب االرايض،

- املتابعات قضائيا ضحااي تغول املخزن.

للنهج  النسائي  للقطاع  الوطنية  اللجنة  عــقــدت 
  2022 أبريل   17 يوم   التاسع،   اجتماعها  الدميقراطي 

رافعة  به  والهنوض  النسايئ  القطاع  شعار"تصليب  حتت 
والكادحات"   الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  لبناء 
من  النسائي  النضال  رمــز  جبار  مينة  "الرفيقة  دورة 
لكون  الشعار  هذا  أهمية  وتأتي    ، االرض"  يف  احلق  اجل 
حزب  بناء  ميكن  ال  يعتبرأنه   الدميقراطي  النهج  حزب 
الطبقة  من  يجعل  االشتراكي  أألفق  ذي  التغييرالثوري 
بدون  واالقتصادية  السياسية  الختياراتها  رائدة  العاملة 
تواجد النساء يف الصدارة،  وان جناح اي تغيير ذي طابع 
ثوري  مرتبط أساسا مبدى املساهمة الفعلية للنساء منذ 
التنظيمية  بنيته  يف  حتتله  الذي  باملوقع    ، البناء  بداية 

والقيادية. 
النضال  رمز  جبار  مينة  "الرفيقة  اسم  الدورة   وحتمل 
الذي  للدور  ــك  وذل االرض"  يف  احلــق  اجــل  من  النسائي 
احلركات  و  النضاالت  يف  كطليعة  النساء  تلعبه  أصبحت 
السكن،   يف  حقها  عن  دفاعا  واالجتماعية  االحتجاجية 

واألرض ضد املافيات العقارية وناهبي االراضي...
وبعد اطالعها وحتليلها للوضع السياسي العام وحتديد 
انعقاد   حملطة  استعدادا  املستقبلية  وأنشطتها  برنامجها 
قــررت  الــدميــقــراطــي،  للنهج  اخلــامــس  الوطني  املــؤمتــر 

التالي: البيان  النسائي إصدار  الوطنية للقطاع  اللجنة 
يف  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  اللجنة  قــرار  تثمن   -
 22 أيــام   اخلامس  مؤمتره  عقد  الى  الداعي   21 دورتها 
الفروع  يف  الرفيقات  وتدعو   2022 يوليوز    24 و    23 و 
بانتزاع  املرتبطة  اخلطة  تفعيل  على  العمل  الى  واجلهات 
حضوري.حقنا يف عقد مؤمترنا اخلامس يف قاعة عمومية وبشكل 
يسنها  الــتــي  والتفقير  الــتــجــويــع  ســيــاســة  تــديــن   -
الغذائية  املــواد  أسعار  يف  الزيادات  عبر  املخزني  النظام 
للمواطنني  الشرائية  القدرة  ضرب  وبالتالي  واحملروقات، 
وتعتبر النساء ضمن هذه السلسلة احللقة األضعف نظرا 
لوضعهن الهش) تأنيث الفقر(،مما يجعل من االنخراط يف 
وانية  املغربية ضرورة ملحة  مبادرات اجلبهة االجتماعية 
الدميقراطية  القوى  وكل  الدميقراطي  النهج  واحلية.ملناضالت 
يف  الفالحية  ــي  االراض على  السطو  حملة  تستنكر    -

ايت  قبيلة  مــن   كل  يف  الــدولــة  اجهزة  بتكالب  البادية 
جبار،  )عائلة  بنسليمان  منطقة   ، تاجيت(  يعقوب)بني 
وسرحان(...حيث تلعب النساء الدور الطليعي  يف مواجهة 
النساء  مقاومة  حتيي  املناسبة   وبهذه  املفترسني،  العقارية.جشع  ضحايا ناهبي االراضي الفالحية واملافيا 
اجتاه  املخزني  والتواطؤ  التجاهل  بسياسة  تندد    -
فاجعة  ،فمن  والعمال  العامالت  حق  يف  والفواجع  الكوارث 
وفاة ثالث عمال لدى شركة لصيانة الطريق السيار قضوا 
جرفتهم  بعدما  املائية  القنوات  احــدى  داخــل  حتفهم 
على  نقل  حافلة   انقالب   كارثة  الى  املطرية،   السيول 
القصر  مستشفيات  الى  الفراولة  وعامل  عاملة   22 اثرها  
مبكناس  للخياطة  سيكوميك  وعمال  عامالت  اما  الكبير، 
أبريل   4 لقاء  محضر  تفعيل  ينتظرن  معتصمات  فالزلن 
طرد  بعد  وذلــك  املشروعة  بحقوقهن  مطالبات   2022
 11 ميثل  بينما   العامالت،  من   العديد  وتشريد  وتسريح 
امام  والنسيج   للخياطة  صوفيا  بشركة  وعامل  عاملة 

القضاء بطنجة بتهم " التهديد وعرقلة حرية العمل. 
هذه  تتابع  النسائي،وهي  للقطاع  الوطنية  اللجنة  ان 
 ، العاملة  الطبقة  نضاالت  مع  تضامنها  جتــدد  املــاســي، 
وفضح  اجلرائم   هذه  عن  املسؤولني  مبحاسبة   تهاون و تواطؤ املخزن معها.وتطالب 
املغربي  الشعب  يكتوي  التي  الغالء  موجة  ان  تعتبر   -
واقتصادية  سياسية  اخــتــيــارات  نتيجة  هــي   ، بلهيبها 
االستقالل  منذ  املخزني  النظام  ينهجها  شعبية   ال 
ارتفاع  يبرر  الذي  الرسمي  اخلطاب  وتستهجن  الشكلي، 
اجلفاف  ،وبوضعية  األوكرانية  احلرب  بتداعيات  األسعار 

.19 ومبخلفات جائحة كوفيد 
استعمال  عن  وبالكف  الطوارئ  قانون  برفع  تطالب   -
 ، 19 لضرب احلريات وجلم االفواه  ذريعة جائحة كوفيد 
وبإطالق سراح ضحايا تهم خرق قانون الطوارئ ومعتقلي 
واالجتماعية  االحــتــجــاجــيــة  احلـــراكـــات  ومــعــتــقــالت  
املدافعات  والناشطات   ، اجلنسي  التحرش  وفاضحات 
مواقع  يف  وتدوينات  منشورات  خلفية  على  احلقوقيات 
مينة   " فالحة  الرفيقة   ومنهن  االجتماعي؛  التواصل 
اعتقال  حالة  يف  املتابعة  العلمي"  "سعيدة  واملدونة  جبار" 
الزهراء  فاطمة  كالناشطة  ــراح  س حالة  يف  واملتابعات 
تضامنها  وتعلن   ..." مجدي  نزهة   " واألستاذة  اخلبابي 

ومتابعتهن. اعتقالهن  بإيقاف  ،وتطالب  معهن 
- تدين سياسة التطبيع الشامل التي يشرعنها  النظام 
مناضالتها  انخراط  وتعلن  الصهيوني،   الكيان  مع  املخزني 
اجلبهة  اليها   تدعو  التي  النضالية  املــبــادرات  كافة  يف 
الهجمة املخزنية.املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع، كما تعلن تضامنها  مع ضحايا 
-  تسجل تضامنها مع الشعب الفلسطيني يف انتفاضته 
سياسة  إدانتها   وجتدد  الفلسطينية   األراضي  مبختلف 
باألسيرات  التنكيل  الــى  الرامية  الصهيوني  االحتالل 
االسيرة  )الرفيقة  سراحهن  اطالق  ورفض  سعافني(.الفلسطينيات  ختام 
واملعتقلني  العادلة   القضايا  معتقلي   وضــع  تدين    -
السياسيني  يف سجون النظام  بعيدا عن عائالتهم، انتقاما 
 ، الــراضــي...(  )عمر  وذويهم  تعذيبهم  يف  وتعنتا  منهم 
وكافة  الريف  معتقلي  سراح  بإطالق  مطلبها  جتدد  كما 

االحتجاجية. احلراكات  ومعتقلي  السياسيني،  املعتقلني 
الوطنية  اللجنة  عضو  الكبير"  "قاشا  رفيقنا  تهنئ   -
للتضامن  املكللة   براءته  انتزاع  على  الدميقراطي  والنضال املشترك.للنهج  الواسع 

 
النهج الدميقراطي بالدار 

البيضاء ينظم عرضا حول آفة 
الغالء األسباب وما العمل؟ 

تلته  عرضا  مشترك  بشكل  بالدارالبيضاء  الدميقراطي  النهج  فرعا  نظم 
مناقشة يف إطار األنشطة التي برمجاها خالل شهر رمضان، وذلك يف موضوع 
محاور  العرض  تضمن   . احلبيب  إلتيتي  الرفيق  العرض  وقدم   ، الغالء  آفة 
املناضلة  الدميقراطية  القوى  على  الواجب  العمل  و  وأبعادها  اآلفة  أسباب 

وعلى اجلماهير الشعبية وخاصة الطبقة العاملة ملواجهتها.            
الذي  املغلوط  للتفسير  بانتقاد  باألسباب  يتعلق  فيما  الرفيق  انطلق     
يعتبر الغالء قرار موظفني خدام املخزن من رئيس احلكومة او الوزراء ، وأبرز 
أن للغالء بعدين أساسيني ، بعد قار ومتواصل مرتبط بطبيعة منط  اإلنتاج 
الرأسمالي ، وبعد موسمي يتمثل يف موجات ارتفاع كبير لألسعار بشكل ظريف 
. ويف بعده األول تقوم البورجوازية باستمرار بالزيادة يف األسعار لضمان عدم 
تقليص أرباحها، ويف بعده الثاني تخلق البورجوازية أزمات اقتصادية وتستغل 
حلظات ما للزيادة يف األرباح عبر الغالء. ليستخلص من ذلك أن أسباب الغالء 
التفسير  يدحض  التفسير  وهذا   . الرأسمالي  اإلنتاج  منط  جوهر  يف  كامنة 
البورجوازي  الدمياغوجي الذي يعتبر أن الغالء  خلل يف قانون السوق بني 

العرض والطلب . 
وانتقل الرفيق يف عرضه إلى حتليل الوضعية يف املغرب. وركز أساسا على 
فترة  يف  صاروخية  ارتفاعات  مؤخرا  عرفت  التي  احملروقات  سوق  وضعية 
لسياسة  صارخ  مثال  بالدنا  يف  احملروقات  حالة  أن  الرفيق  واعتبر  قصيرة.  
ليبرالية متوحشة لدولة فاشلة. وجتسد ذلك حسب الرفيق فيما آلت إلية 
شركة السامير، فهذه األخيرة أسست من طرف الدولة يف عهد حكومة عبد 
اهلل إبراهيم يف سياق كانت العديد من دول العالم الثالث تعمل على حتقيق 
سيادة وأمن طاقيني ومن أجل التصنيع، ولكن الدولة املخزنية التبعية قامت 
يف مرحلة النيوليبرالية املتوحشة بتوجيه من املؤسسات املالية اإلمبريالية 
بتطبيق سياسة اخلوصصة ، التي كان من بني تدابيرها خوصصة السامير،  
موضوع  لتصبح  إصــرار  سبق  عن  ومسيروها  اجلــدد  مالكوها  بها  سار  التي 
قضية تصفية يف احملكمة التجارية. وشكل هذه اخلوصصة  هدية من الدولة 
املخزنية للشركات االحتكارية اخلاصة احمللية والدولية. ويف الفالحة حولت 
نحو  اخلصبة  واألراضــي  املائية  اإلمكانيات   ذات  املناطق  يف  القطاع  الدولة 
وتاركة  اإلمبريالي  للسوق  املوجهة  التصديرية  األساسية   غير  الزراعات 
اجلفاف  وبالتالي  السماء  رحمة  حتت  املغاربة  لتغذية  األســاس  املنتجات 
منوذج  خالل  من   ، باملغرب   الغالء  أن  ذلك   من  الرفيق  واستخلص  املتواتر. 
للدولة  فاشلة  استراتيجة  واختيارات  سياسة  نتاج  هو   ، واحلبوب  احملروقات 
املغربية ، وهي سياسة أفقدت البالد سياتها وأمنها الطاقي والغذائي. والحظ 
الوضع  أن  ينذر  مما  للمسالة،  اهتمام  أي  تعر  لم  بنموسى  وصفة  أن  احملاضر 
السيادة  فقدان  دائــرة  سيوسع  الوصفة  يف  املقترح  النموذج  وان  سيتفاقم 

وحتكم الرأسمال الطفيلي واإلمبريالي يف مقدرات البالد. 
وانتهى الرفيق يف عرضه إلى محاول اإلجابة عن سؤال ما العمل ؟ وطرح 
املناضلة  القوى  توجهه  الغالء  حــول  واســع  نقاش  فتح  ــرورة  ض اإلجابة  يف 
هذا  يف  األولويات  لتحدد   ، الشعبية  اجلماهير  فيه  وتنخرط  الدميقراطية 
الشعب  بها  قام  التي  باملقاطعة  مثاال  وأعطى  الغالء،  مواجهة  ويف  االهتمام 
املواد  ،أولها أهمية  املغربي والتي ركزت على مواد ثالثة العتبارين أساسيني 
باالحتكار  توزيعها  أو  إنتاجها  يتميز  مــواد  أنها  وثانيها  السكان  عيش  يف 
الغالء  محاربة  تنسيقيات  لتجربة  الرفيق  أشار  الكفاح  آليات  .وبخصوص 
التنظيمات  بتكوين  يتوج   ، املناطق  مختلف  يف  شانا  تكون  أن  يجب  الــذي 
للطبقة  والبــد   ، الغالء  عن  التراجع  فــرض  أجــل  من  للجماهير  املستقلة 
العاملة، الطبقة املعنية األكثر،االنخراط يف هذه التنظيمات ،كطبقة واعية 
الطبقة العاملة.مبصاحلها   ضرورة ، كما هو ضروري دخولها الصراع الطبقي عبر بناء حزب 
طرف  من  التساؤالت  وطــرح  للمناقشة  املجال  فتح  العرض  نهاية  وبعد   
احلضور. ركزت التدخالت على تدعيم  وتوسيع العرض بأفكار وأمثلة تؤكد 
األخرى  االجتماعية  الطبقات  إلى  اإلشارة  ضرورة  ومنها   ، العرض  حتليالت 
املتضررة من الغالء مثل الشرائح الوسطى والدنيا للطبقة املتوسطة  وطبقة 
الفالحني الصغار، كما طرح بعض املتدخلني ضرورة اإلشارة إلى بعض العوامل 
املالي  القرار  ملراكز  والتبعية  الريع  سياسة  مثل  الغالء  يف  املساهمة  األخرى 
إليها  آل  التي  الوضعية  إلى  اإلشــارة  متت  املواجهة  بخصوص  و  اإلمبريالي. 
العمل النقابي الذي غيب النضال ضد الغالء وتوقف عن املطالبة يف الزيادة 

يف األجور . 

محمد شاعر
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

العمالي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية  أصدرت 
سعيد،  محمد  الرفيق  العامل  مع  تضامنيا  بيانا 
ــل بــاســتــدعــاء مــن طــرف  ــوص ــان قــد ت الـــذي كـ
من  كيدية  شكاية  على  بناء  العرائش  شرطة 
التي  ــة  ــذي األح لصناعة  أملــانــيــة  شــركــة  ــرف  ط
العمل  من  طــرده  يتم  أن  قبل  فيها  يشتغل  كان 
وهي  العمل  حرية  عرقلة  بتهمة  تعسفي  بشكل 
من  لالنتقام  الباطرونا  اليها  تلجا  التي  التهمة 
الشكاية  هذه  جاءت  وقد  النقابيني.  املناضلني 
ودفاعه  سعيد  للرفيق  النقابي  النشاط  بسبب 
وعامالت  عمال  ومصالح  حقوق  عن  املستميت 

كة. لشر ا
للقطاع  الوطنية  الــســكــرتــاريــة  عــبــرت  ــد  وق
 2022 أبريل   13 يوم  الصادر  بيانها  يف  العمالي 
االمبريالية  بني  الطبقي  للتحالف  إدانتها  عن 
ضد  املغربية  الدولة  مع  االستغاللية  وشركاتها 
األخيرة  هــذه  داعية  العاملة،  الطبقة  مصالح 
يف  احلازم  الوقوف  أجل  من  والتضامن  للتحالف 
قناعتها  عن  عبرت  كما  التحالف...  هذا  وجه 
االستغالل  هــذا  مــن  اخلـــروج  كــون  يف  الــراســخــة 
احلفاظ  العاملة  الطبقة  من  يقتضي  الرأسمالي 
يف  الفعلي  وانخراطها  النقابية  وحدتها  على 

املستقل. السياسي  حزبها  تأسيس 
ــام  هـــذا وســيــمــثــل الــرفــيــق مــحــمــد ســعــيــد أم

بالعرائش. ماي   23 جلسة  يف  احملكمة 

القطاع العاميل يندد 
باستهداف الرفيق 

محمد سعيد 
ــال شــركــة  ــمـ ــالت وعـ ــامـ نــظــمــت عـ
ــك" لــلــخــيــاطــة مبــكــنــاس  ــي ــوم ــك ــي »س
وقفة  مع  /احتجاجيا  جماعيا  إفطارا 
أبريل   14 اخلميس  يوم  احتجاجية 
الــعــامــالت  اســتــعــمــلــت  ــد  وقـ  .2022
الــشــكــل، األوانـــي  املــشــاركــات يف هــذا 
احلالة  عن  منهن  كتعبير  املطبخية 
جراء  وضعيتهن  بلغتها  التي  املزرية 
ــن الــعــمــل مــنــذ أكــتــوبــر  تــوقــيــفــهــن ع

.2021
للكونفدرالية  احمللي  االحتاد  وكان 
ــل مبــكــنــاس  ــغ ــش ــل الـــدميـــقـــراطـــيـــة ل
ابــريــل   4 بــتــاريــخ  ــا  ــالغ ــد أصـــدر ب ق
ــوار  2022عـــلـــى إثـــر االجــتــمــاع /احلـ
واملصاحلة،  للبحث  جهويا  أسماه  الذي 
/مكناس  فاس  جهة  والي  إشراف  حتت 
اجلهوي  واملدير  مكناس  عامل  وحضور 
للصندوق  اجلــهــوي  ــر  ــدي وامل للشغل 
واملمثل  االجتماعي  للضمان  الوطني 
والصناعة  الــتــجــارة  لغرفة  اجلــهــوي 
ــام لــلــنــقــابــة  ــعـ ــور الـــكـــاتـــب الـ ــضـ وحـ
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الــنــســيــج واجلــلــد 
ــاد  االحتـ ــن  م وأعـــضـــاء  ش(  د.  )ك. 
الدميقراطية  للكونفدرالية  احمللي 
على  االتفاق  مت  أنه  فيه  أخبر  للشغل، 
ومنها  املطلبي  امللف  من  نقاط  خمس 
ومــنــهــا صــرف  الــعــمــل  ــرار يف  ــم ــت االس
الصندوق  مستحقات  وتسديد  األجور 

االجتماعي. للضمان  الوطني 
بقي  عــلــيــه  االتــفــاق  مت  ــا  م أن  اال 

اذ  ورق.  على  حبر  مــجــرد  اآلن  حلــد 
بــنــود  ــن  م بــنــد  أي  تــطــبــيــق  يــتــم  ــم  ل
يكن  لــم  احلـــوار  أن  ويتبني  االتــفــاق. 
نوع  خللق  مكشوفة  مسرحية  ــوى  س
العامالت  ــاط  أوس يف  االنتظارية  من 
ــني وكـــســـر شــوكــة  ــج ــت والـــعـــمـــال احمل
يقظتهم  وإلهاء  التصعيدي  نضالهم 
التي  اإلنــتــاج  ووســائــل  اآللــيــات  جتــاه 
ال  كيف  وقت.  كل  يف  تهريبها  يتم  قد 
عاما   25 قضني  الضحايا  والعامالت 
ــل هــذه  ــأة االســتــغــالل داخـ ــت وطـ حت

الشركة!؟
يتحجج  جــانــبــه  ــن  م ــرون  ــاط ــب ــال ف
لصرف  املالية  السيولة  توفر  بعدم 
الصندوق  مستحقات  وتسوية  األجور 
ــان االجــتــمــاعــي.  ــم ــض ــل الـــوطـــنـــي ل
على  ــه  ــام إرغ عــن  عــاجــزة  والسلطة 
فائض  هو  به.فأين  التزم  ما  تنفيذ 
التصدير  عمليات  وحتويالت  القيمة 
ــالل  ــغ ــت ــنـــوات االس ــة عـــن سـ ــب ــرت ــت امل
والــعــمــال؟؟  الــعــامــالت  لــقــوة  الكثيف 
املخزنية  السلطات  أعــني  كانت  وأيــن 
إزاء عدم أداء املستحقات االجتماعية 
لــشــركــة كــبــيــرة ومـــعـــروفـــة؟ فــلــوال 
والعمال  للعامالت  البطولي  الصمود 
أفضت  الثالثية  الــتــواطــؤات  لكانت 
مصالح  على  ضدا  الشركة  تصفية  إلى 
الشغلية  وحقوقها  العاملة  الطبقة 

واالجتماعية.

يف غياب حلول فعلية ملشاكلهم،عامالت وعامل 

شـركـة "ســيـكـوميــك" يصعدون االحتجاج

مكناس

صفرو

ــال الــنــظــافــة الــتــابــعــني  ــم نــظــم ع
وقــفــة  ــرو  ــف ــص ب "أوزون"  ــة  ــرك ــش ل
صفرو  عمالة  أمام  وازنة  احتجاجية 
املستحقة  أجورهم  بصرف  للمطالبة 
تأخير  2022.وأصبح  مارس  شهر  عن 
ــن األمـــور املــألــوفــة  صــرف األجـــور م
الى  يصل  قــد  والـــذي  الــشــركــة  لــدى 
انتظر  مؤخرإذ  حدث  كما  أشهر  عدة 
أجورهم  لصرف  أشهر  ثالثة  أصال.العمال  الهزيلة 
يف  بصفرو  النظافة  عمال  ويعيش 
تالعب  بسبب  الهشاشة  من  وضعية 
الشغل  عقود  مبدد  امُلشِغلة  الشركة 
ــدم الــتــزامــهــا بــدفــاتــر  ــة، وعـ ــرم ــب امل
مع  بعقد  تربطها  الــتــي  التحمالت 

اجلماعي. املجلس 

لــلــتــذكــيــر فـــإن الــتــدبــيــر املــفــوض 
شركة  ــه  ب متــســك  ــذي  الـ لــلــنــفــايــات 
مناولة  لشركات  متريره  يتم  أوزون، 
ــال.  ــم ــع ــر تــشــغــيــل ال ــاش ــب هـــي مـــن ت
الــتــدبــيــر  عــقــد  أن  ــك  ــذل ك ويـــذكـــر 
نهاية  صالحيته  ستنتهي  املــفــوض 
يف  صــعــوبــات  هــنــاك  وأن  مـــاي،  شــهــر 
ألن  الشركة  وتغيير  العقد،  جتديد 
يعيش  بــصــفــرو  اجلــمــاعــي  املــجــلــس 
عدم  يعني  ممــا  البلوكاج  مــن  حالة 
مشاريع  عدة  وتنفيذ  مترير  إمكانية 
ــذي  ال ــوض  ــف امل الــتــدبــيــر  بينها  ــن  م
مليار  من  أكثر  اجلماعة  مالية  .يكلف  سنتيم

احتجاج عامل رشكة "أوزون" ضد 
الهشاشة واالستغالل

مشروع بلقصيري

حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  أصــدر 
ــوم  ــدي قــاســم بــالغــا ي ــي ــس ــان ب ــسـ اإلنـ
فيه  عــبــر   ،2022 ــل  ــري أب  12 الــثــالثــاء 
مبشرع  النظافة  عمال  مع  تضامنه  عن 

للمطالبة  اعــتــصــامــهــم  يف  بــلــقــصــيــري 
ظروف  وحتسني  املتأخرة  أجورهم  بصرف 

الصماء  اآلذان  سياسة  ظل  ويف  عملهم. 
والسلطات،  الباطرونا  قبل  من  املنتجة 
ساعة   72 للتمديد  قابلة  املعركة  فــإن 

مطالبهم. جتاهل  على  ردا 
بالغه  يف  اجلــمــعــيــة  فـــرع  طــالــب  كــمــا 
وفتح  التحمالت  دفــتــر  بــنــود  بتطبيق 
الشركة  إدارة  بــني  ومــســؤول  جــاد  ــوار  ح
ملطالبهم  الفورية  واالستجابة  والعمال، 

واملشروعة. العادلة 
فإنه  اجلمعية  لفرع  جديد  بالغ  وحسب 
معركتهم  بعد  العمال  أجور  صرف  مت  قد 
املنظم  النقابي  النضال  ألن  البطولية. 
ــده ســبــيــل االنــتــصــار وانـــتـــزاع  ــ هـــو وح

احلقوق. 

الجمعية تتضامن مع عامل رشكة "كازا 
تكنيك" يف نضالهم املرشوع

العرائش
الجمعية تطالب بانصاف 

عامل الصيد املطرود 
تعسفيا

طانطان

آثــار  مــن  يعاني  بوفتاح  خليل  السيد  الزال 
شركة  طــرف  مــن  طاله  ــذي  ال التعسفي  الــطــرد 
2021 ماي   21 بتاريخ  البحري"  الصيد  "أمنيوم 
اجلمعية  فــرع  عبر  املــوضــوع،  يف  له  بــالغ  ففي 

إدانته  عن  بطانطان  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
للقانون،  صارخا  انتهاكا  يعتبر  الذي  القرار  لهذا 
و   67  -  66 واملــواد   42 إلى   32 املــواد  وخصوصا 
على  التمييز  جترم  والتي  الشغل  مدونة  من   69

السياسي. والرأي  النقابي  االنتماء  أساس 
لصالح  اشتغل  بوفتاح  خليل  السيد  أن  يذكر 
اآلن  وملفه   ،2006 فبراير  منذ  املذكورة  الشركة 

القضاء. أنظار  على  معروض 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  وطالب 
أبريل   11 بتاريخ  الــصــادر  بيانه  يف  بطانطان 
كما  عمله،  إلــى  املطرود  العامل  بإرجاع   2022
عامالت  مبصير  الــتــالعــب  حجم  بفضح  طــالــب 
وضمان  البحري  للصيد  أمونيوم  شركة  وعمال 

والشغلية. االجتماعية  حقوقهم 
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الرعاية  مؤسسات  عمال/ات  معاناة  زالت  ما 
خاصة  بصفة  احلـــاج  ــاط  ــاوط ب االجتماعية 
وذلــك  متواصلة  عامة  بصفة  بــوملــان  وبإقليم 
إثر  على  بــرواتــبــهــم  تــوصــلــهــم/ن  ــدم  ع بسبب 
منح  ــرف  ص لــه  مــذكــرة  يف  اإلقــلــيــم  عــامــل  منع 
املسيرة  اجلمعيات  لفائدة  اجلماعية  املجالس 
الوطني  التعاون  منحة  وتأخر  املؤسسات  لهذه 

متويل  مصادر  وغياب   ./.30 بنسبة  وتقليصها 
أخرى.

ان تأخير صرف رواتب العمال/ات يعتبر خرقا 
سافرا حلقوقهم يف دخل قار يضمن لهم/ن تلبية 
رمضان  شهر  خالل  وخاصة  املعيشية  حاجياتهم 

إضافية. استهالكية  متطلبات  من  يفرضه  وما 

 

فاجعة أخرى لضحايا الهجرة غري 
النظامية

فاجعة  على  املغاربة  يستفيق  أخرى  مرة 
ففي  السرية.  الهجرة  فاجعات  من  أخــرى 
األسبوع املاضي غرق مركب للهجرة السرية 
متنه  على  يحمل  كان   ، طرفاية  بسواحل 

معظمهم  ينحدرون  الشباب  من  مجموعة 
وقد  مالل.  بني  بإقليم  افــورار  منطقة  من 
مصرعهما  لقيا  لشابني  جثتني  انتشال  مت 

بينما مازال االخرون يف عداد املفقودين.

ــت جــهــة بــنــي مـــالل خــنــيــفــرة قد  ــان وك
مماثلة  فواجع  األخيرة  اآلونــة  يف  عاشت 
يف  غرقا  الشباب/ات  من  عدد  وفاة  بسبب 
بحثا  سرا  الهجرة  محاولتهم/ن  عند  البحر 

البطالة  ظل  يف  أفضل  وحياة  الشغل  عن 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضــاع  وتأزم 

باملنطقة وغياب فرص الشغل.

 

انعقد جمع عام لذوي   2022 ابريل   10 بتاريخ 
ــدارس  ت خــاللــه  مت  يعقوب  ــت  اي قبيلة  حــقــوق 
الساللية  القبيلة  ــي  ــ أراض مــلــف  مــســتــجــدات 

ومنها  املرحلة  يف  عنه  الدفاع  العملة  واخلطوات 
اللحمة  لتعزيز  مختلطة  محلية  جلنة  تشكيل 
عريضة  وتوقيع  احلــقــوق  ذوي  بــني  الداخلية 
وتوجيه  وإقليميا  محليا  استفسارات  وتقدمي 
العامة  كاملفتشية  املتخصصة  ــإدارات  ل شكايات 
الترابية إليفاد جلن للتحقيق يف املوضوع  لإدارة 
الهيئة  مــن  الثقة  لسحب  ــالت  ــراس م وتــوجــيــه 
النيابية واالستشارية وتوجيه مراسالت للهيئات 
كل  وشــرح  العام  املــال  بحماية  املعنية  احلقوقية 

الساللية.  اجلماعة  أمالك  متس  التي  اخلروقات 
نضالية  اشــكــال  على  ــاق  ــف االت جــانــب  ــى  ال ــذا  ه

تصعيدية.

جميع  ســلــكــوا  ــد  ق ــوق  ــق احل ذوي  ان  ــر  ــذك وي
االشكال  من  العديد  وخاضوا  القانونية  املساطر 
عن  والدفاع  باإلنصاف  للمطالبة  االحتجاجية 
أراضيهم يف مواجهة أطماع مافيا العقار التي تريد 
االستحواذ عليها.  اال ان ذلك قوبل بالتجاهل من 
طرف اجلهات املختصة مما قوى عزميتهم وارادتهم 

يف الصمود والنضال حتى حتقيق مطالبهم.

 قبيلة أيت يعقوب تصعد النضال 
دفاعا عن أراضيها الساللية

 

تأجيل محاكمة الرفيق مينة 
جبار مناضلة النهج الدميقراطي 

ببنسليامن
ــت احملــكــمــة االبــتــدائــيــة  ــل اج
ابريل   12 بتاريخ  ببنسليمان 
الرفيق  محاكمة  جلسة   2022
ــة الــنــهــج  مــيــنــة جـــبـــار مــنــاضــل
املغربية  واجلمعية  الدميقراطي 
الى  ببنسليمان  االنسان  حلقوق 

.2022 17 ماي  يوم 
اجلمعية  لــفــرع  ــالغ  ب وحــســب 
ــان  ــسـ ــوق االنـ ــقـ املـــغـــربـــيـــة حلـ
ــاء  ــدع ــت ــان اس ــ بــبــنــســلــيــمــان ف
احملكمة  امــام  للمثول  الرفيقة 
ــا وابــنــة اخــتــهــا  ــه ــدت ــة وال ــق رف
جنحي  مــلــف  بــخــصــوص  يــأتــي 
ــار مــن  ــقـ ــزاع عـ ــ ــت ــ ــن اجــــل ان ــ م
تفاصيل  وتــعــود  الغير.  حــيــازة 
القرن  من  الستينات  الــى  امللف 
الرفيقة  والد  كان  حيث  املاضي 
أحد  عند  زراعــيــا  عامال  مينة 
يف  يشتغل  ظل  وبعده  املعمرين، 
صوديا  شركة  عند  األرض  نفس 

استرجاع  بعد  للدولة  التابعة 
أرض هذا املعمر الى جانب عمال 
الــى  يستغلونها  ظــلــوا  اخــريــن 
النافذين  بعض  أطــمــاع  ظهرت 
غير  بــصــفــة  عــلــيــهــا  لــالســتــالء 

. نية نو قا
ــاء  ــضـ ــقـ ــان الـ ــ ــ لــــــإشــــــارة فـ
االبـــتـــدائـــيـــة  مــرحــلــتــيــه  يف 
أنصف  قــد  كــان  واالستئنافية 
املدعي  ضد  جبار  الرفيق  عائلة 
تستغله  الـــذي  ــعــقــار  ال ــأن  ــش ب

فوقه. وتعيشه 
زج  ان  لــلــمــدعــي  ــق  ــب س وقـــد 
السجن  يف  جبار  مينة  بالرفيقة 
أشهر  بــثــالثــة  االولـــى  ׃  مــرتــني 
حبسا  أشــهــر  بــســتــة  والــثــانــيــة 
كيدية  شكاية  إثــر  على  نــافــذا 
الرفيقة  على  للضغط  طرفه  من 

العقار.          ملغادرة  واسرتها 

اوطاط احلاج 
 عامل وعامالت مؤسسات الرعاية 

االجتامعية بدون أجرة 

طرفاية 
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ندوة "بناء حزب الطبقة العاملة 
وعموم الكادحني/ات وآفة 

الجفاف"
نــظــم حـــزب الــنــهــج الــدميــقــراطــي 
البيضاء  )فــرعــي  الــبــيــضــاء  ــدار  ــال ب
اجلمعة  يــوم  والشمالية(  اجلنوبية 
ندوة  بآنفا،  مبقره  2022م،  أبريل   15
العاملة  الطبقة  ــزب  ح "بــنــاء  ــول  ح
اجلفاف"،  وآفة  الكادحني/ات  وعموم 
احمللي  الكاتب  أشغالها  بتسيير  قــام 
الرفيق  اجلــنــوبــيــة  الــبــيــضــاء  لــفــرع 
الكاتب  وأطــرهــا  بناصر  آيــت  أحــمــد 
الرفيق  الدميقراطي   للنهج  الوطني 

براهمة. املصطفى 
يف تقدميه للندوة سطر الرفيق  آيت 

املوضوع  وأهمية  راهنية  على  بناصر 
معضلة  ــون  ــك ل ــنــقــاش،  ــل ل ــروح  ــطـ املـ
الشغل  أصبحا  األسعار  وغالء  اجلفاف 
االجتماعية  األوساط  لكافة  الشاغل 
الشعبية  الفئات  منها  وخاصة  ببالدنا 
ــة  ــي والـــكـــادحـــة، وتــأثــيــراتــهــا اآلن
وقٌع  محالة  ال  لها  سيكون  واملستقبلية 
السياسية  األوضاع  كبير على تطورات 
يجب  واالجتماعية،  واالقتصادية 
ــات يف  ــ ــوي ــ ــب األول ــي ــرت دراســـتـــهـــا وت
مــشــروعــنــا االســتــراتــيــجــي والــظــريف 
على  السلبية  وانعكاساتها  ملواجهة 

شعبنا... جماهير 
على  أكد  بدوره  براهمة  الرفيق  أما 
يف  للموضوع  الفرعني  اختيار  حسن 
لتأسيس  والعشرين  السابعة  الذكرى 
أبريل   15( الدميقراطي  النهج  حزب 
املؤمتر  انعقاد  ــواب  أب وعلى   )1995
باملناسبة  )تندد  اخلامس،  الوطني 
تنظيمنا  عــلــى  ــروض  ــف امل بــاحلــصــار 
ملنضاليه  واحملــاكــمــات  وبالتضييق 
ترمو  الــتــي  الــقــمــع  ــال  ــك أش وبــكــافــة 
املعارضة  احلــرة  ــوات  األصـ إلخـــراس 
الــغــازات  آلثــار  تــطــرق  ثــم  للنظام(. 
ــا األنــشــطــة  ــره ــوف ــي ت ــت ــة ال ــئ ــداف ال
درجة  وارتــفــاع  املناخ  على  البشرية 
ــألرض  ــوي ل ــالف اجلـ ــغ ال ــرارة يف  ــ احل
ــرط لــلــثــروة  ــف والــتــصــحــر والـــهـــدر امل

ــاء،  وامل األرض  أن  وباعتبار  املــائــيــة، 
الفالحي،  لإنتاج  األساسيني  املكومني 
الكبار  العقاريني  املالكني  حتت سيطرة 
أوصلوا  فقد  املخزني،  النظام  حاشية 
البالد لهذا الوضع الكارثي وفرطوا يف 

الغذائية... السيادة 
التكتل  طرف  من  املتتبعة  السياسات 
اإلمبرياليات  )وكيل  السائد  الطبقي 
أصبح  ــذي  ال سابقا(  الــكــومــبــرادور   -
مباشرة،  التنفيذية  السلطة  ميارس 
والــتــفــريــط  الــتــفــويــت  يف  ويــســتــمــر 
العمومية  واملــؤســســات  الــثــروات  يف 

ابراهيم(، عبداهلل  حكومة  )منجزات 
الطبقي  بالوعي  تكون  واملواجهة 
لــكــل الــفــئــات والــطــبــقــات املــتــضــررة 
جبهة  أوســع  إطــار  ويف  حزبها  بقيادة 

. ممكنة
الكاتب  عرض  أعقب  الذي  النقاش 
ــي كـــان ثـــريـــا، حــيــث أغــنــت  ــن ــوط ال
األفكار  واملناضلني  الرفاق  تدخالت 
عن  بــالــكــشــف  الــعــرض،  يف  ــواردة  ــ الـ
الطبقية  للكتلة  الهدامة  املخططات 
الطبقي  الــتــكــتــل  ــل  ــ داخ املــهــيــمــنــة 
السدود  سياسية  قبيل  من  السائد، 
ــورات  ــث ــي وال ــ الــفــاشــلــة ونــهــب األراض
ــر املـــجـــال الــغــابــوي  ــي ــدم ــة وت ــي ــائ امل
شاكلة  على  الترفيهية  و'املــشــاريــع" 
ــقــي مبــيــاه  ــس املــخــطــط األخــضــر وال
على  يجهز  قد  الــذي  احملــالت  البحر 
األراضي اخلصبة خالل سنوات... مما 
مهام  يف  التقدم  ضــرورة  علينا  يطرح 
الدميقراطية  الوطنية  الثورة  إجناز 

الوطني... للتحرر  الشعبية 
ــنــدوة  ال ــال  ــغ ــث أش هـــذا وقـــد مت ب
للنهج  الرسمية  الصفحة  على  مباشرة 
حيث  بــوك  بالفيس  الــدميــقــراطــي 

متميزين. والتفاعل  املتابعة  كانت 

انجم الواحد  عبد 

 

منظمة العفو الدولية تطالب السلطات 
املغربية بوقف مضايقاتها للمدافعني 

عن حقوق االنسان
السلطات  الدولية  العفو  منظمة  اتهمت 
املــكــتــب  ــرة  ــة مـــديـ ــب ــائ ن ــر  ــب ع ــة ֚  ــي ــرب ــغ امل
افريقيا  وشمال  األوســط  للشرق  اإلقليمي 
التضييق  مبمارسة  البقالي،  امنة  السيدة 
االنسان  حقوق  عن  املدافعني  ضد  والترهيب 
جنائية  حتقيقات  ــالل  خ مــن  والــنــشــطــاء 
محاولة  يف  زائــفــة  واتــهــامــات  لها  ــاس  أس ال 
وتضييق  املنتقدة  األصوات  إلسكات  مخزية 
بني  ــن  وم السلمي،  الــنــشــاط  على  اخلــنــاق 
وإبراهيم  العلمي  سعيدة  النشطاء   هؤالء 
واملــدون  بوغنبور  ــرزاق  الـ وعــبــد  النافعي 
احملكمة  عليه  حكمت  الذي  بوزلوف  محمد 
ابريل   4 يف  نافذا  حبسا  بشهرين  بــورززات 

مع  فيها  يتضامن  له  تدوينة  بسبب  اجلاري 
العلمي. سعيدة  الناشطة 

سراع  إطالق  الى  السلطات  املنظمة  ودعت 
جميع  واســقــاط  العلمي  سعيدة  الناشطة 
التحقيقات  ووقـــف  اليها  املــوجــهــة  التهم 
النشطاء  لــهــا  يــتــعــرض  الــتــي  واحملــاكــمــات 
ــة  ــري ح يف  ــم  ــه ــق حل ممـــارســـتـــهـــم  ــب  ــب ــس ب
بسبب  النشطاء  محاكمة  التعبيروانهاء 
مسؤولي  او  العامة  للشخصيات  انتقادهم 
جميع  ــغـــاء  وإلـ  ، مــؤســســاتــهــا  او  الـــدولـــة 
إهــانــة  خلفية  عــلــى  املــفــروضــة  الــعــقــوبــات 

بهم. والتشهير  العموميني  املسؤولني 

الجمعية تطالب  بالحقيقة واإلنصاف يف  
ملف املختطف أحمد برهيش بنموىس

للجمعية  املــركــزي  املكتب  وجــه 
بتاريخ  االنــســان  حلقوق  املغربية 
2022 رسالة الى رئيسة  31 مارس 
االنسان  حلقوق  الوطني  املجلس 
من  بها  تــوصــل  شكاية  على  بــنــاء 
برهيش  احــمــد  املختطف  عائلة 
العرب(  شيخ  )مجموعة  بنموسى 
ــل مـــن اجــل  ــدخ ــت يــطــلــب فــيــهــا ال
مللف  والــعــادلــة  الشاملة  املعاجلة 
بنموسى  برهيش  احمد  املختطف 
ــن األســـبـــاب  ــكــشــف عـ وذلــــك بــال
دفنه  ــان  ــك وم لــوفــاتــه  احلــقــيــقــة 
واعتذار  للعائلة،  رفاته  وتسليم 
من  حقها  يف  اقترفته  عما  الدولة 
االنسان،  حلقوق  جسيمة  انتهاكات 

ــا  ــق وف احلـــقـــوق  ذوي  ــاف  ــ ــص ــ وان
عدم  وإقـــرار  الــدولــيــة،  للمواثيق 
لعدم  ضمانا  العقاب  من  ــالت  اإلف

التكرار.
ــان  ــة ف ــل ــائ ــع ــة ال ــاي ــك وحــســب ش
ــف احـــمـــد بــرهــيــش مت  ــط ــت ــخ امل
 1964֚ سنة  يف  مــرة  اول  اخطافه 
مــحــاكــمــة  يف  عــلــيــه  احلــكــم  ومت 
حبسا  سنة   25 ب  الشهيرة  مراكش 
بعد  ثانية  اختطافه  مت  ثم  نافذا. 
اخبرت   1977 سنة  يف  عنه  العفو 
من  متكينها  دون  بوفاته  العائلة 
احلقيقة  عن  الكشف  ومن  جثمانه 

ووفاته. باختطافه  املرتبطة 
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يف الحاجة إىل االشرتاكية
اتسعت  وكلما  الكادحني/ات،  صفوف  يف  الفقر  ازداد  كلما 
ماليني  لتشمل  والظلم  واإلقصاء  والتهميش  احلرمان  أشكال 
الصحة  أحوال  وساءت  التعليم  انهار  وكلما  والفقيرات،  الفقراء 
مساكنهم  من  الناس  وتشرد  الشغل  فرص  وانحسرت  العمومية 
أو لم يجدوا، أصال، مسكنا يحميهم من التشرد يف الشارع، وكلما 
تعمقت الفوارق الطبقية وازداد األغنياء اغتناء والفقراء فقرا 
احلاجة  أصبحت  كلما  واالضطهاد،  االستغالل  تعمق  بسبب 
واقتصادي  سياسي  كنظام  لالشتراكية  فأكثر،  أكثر  ماسة، 
جنت  ما  الذي  احلالي  الرأسمالي  للنظام  مناقض  واجتماعي 
إال  خصوصا،  العاملة  وطبقاتها  عموما،   العالم،  شعوب  منه 

احلروب والتوترات واملجازر والكوارث والويالت.
نظام  يحكمه  بلد  كل  على  تنطبق  الفكرة  هذه  كانت  وإذا 
عليه  يسيطر  الذي  بلدنا  على  كذلك،  تنطبق،  فهي  رأسمالي، 
تردي  على  املسؤول  هو  مستبد،  فاسد  تبعي  رأسمالي  نظام 
األوضاع العامة ببالدنا، بسبب ما ينهجه من مخططات طبقية 
الطبقي  التكتل  مصالح  وتأمني  حماية  على  مجملها،  يف  تقوم، 
العريضة  الشعبية  اجلماهير  مصالح  حساب  على  السائد، 
والسكن  والصحة  التعليم  التي يعصف، بحقوقها األساسية يف 

والشغل والعدالة االجتماعية واحلرية واملساواة.
 24 على  يزيد  ما  أصبح  الطبقية،  السياسات  تلك  فبسبب 
مستدامة  تنمية  ظل  يف  الفقر،  عتبة  حتت  مغربي)ة(  مليون 
البشرية  التنمية  121 يف سلم  الرتبة  املغرب  إذ يحتل  مفقودة، 
189 دولة يف العالم، وفق تقرير برنامج األمم املتحدة  من أصل 
رديئا  العمومي  التعليم  أصبح  حني  2021،يف  لسنة  اإلمنائي 
للغاية ما جعل املغرب يحتل املرتبة 121 من أصل 140 دولة على 
العاملي  االقتصادي  املنتدى  مؤشر  )املرجع׃  العاملي،  الصعيد 

حول التعليم، موقع لكم اإللكتروني بتاريخ 30 أبريل 2021(.
أما على مستوى اخلدمات الصحية، فهي مهترئة وتعاني من 
تردي فظيع ال يقل خطورة على تردي وضعية التعليم، وتكفي 
اإلشارة إلى أن املغرب صنف ضمن أسوأ عشرين دولة من حيث 
"انديغوويلنس"  والرفاه، وفق مؤشر  التمتع بالرعاية الصحية 
املواطنني/ رضا  وعدم  الصحية،  اخلدمات  جودة  تدني  بسبب 
 80 تفوق  بنسبة  املقدمة  الصحية  اخلدمات  مستوى  عن  ات 
البنيات  وهشاشة  والبشرية  املالية  املوارد  يف  النقص  بسبب   ،%
التحتية والنقص يف األدوية والتجهيزات واملستلزمات الطبية، 
يتعلق  فيما  بلدا   195 ضمن   112 املرتبة  يحتل  املغرب  جعل  ما 
وفضال  وجــودتــهــا،  الصحية  اخلــدمــات  ــى  إل ــولــوج  ال مبــؤشــر 
والزيونية  )الرشوة  الصحة  قطاع  يف  املستشري  الفساد  عن 
والفوضى بشكل عام( فإن أخطر مشكل يعاني منه هو النقص 
املهول يف األطر الصحية، إذ ال يتجاوز عدد العاملني يف القطاع 
األطباء  عدد  يتجاوز  وال  موظف)ة(،  ألف   47 الصحي  العام 
70 يف تونس و300 يف  100 ألف نسمة )مقابل  46 طبيبا لكل 
فرنسا، وطبيب واحد لكل 150 نسمة يف كوبا( و10 ممرضني لكل 
تصنف  العاملية  الصحة  منظمة  يجعل  ما  وهو  نسمة.  ألف   10
املغرب من بني 57 دولة تعاني نقصا حادا يف املوارد البشرية، إذ 
 6000 يعاني املغرب من خصاص يف امليدان الصحي ال يقل عن 
وتصريحات  وتقارير  كتابات  )املرجع׃  ممرض  و9000  طبيب 
الدكتور عزيز غالي رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان(.
عن  خــطــورة  يقل  ال  فإنه  الشغل  ســوق  مستوى  على  أمــا 
قطاعي التعليم والصحة، فانطالقا من اإلحصائيات الرسمية 
بلغ  البطالة  معدل  فــإن  بحذر،  إال  بها  يعتد  ال  التي  نفسها 
%12.3 يف سنة 2021. وهو رقم رسمي ال يأخذ بعني االعتبار 
وخصوصا  الشغل،  وهشاشة  املقنعة  للبطالة  العديدة  األوجه 
والشغل  جدا،  احملدودة  والعقود  للشغل،  املألوفة  غير  األشكال 
والتي  إلخ.  الناقص  والشغل  دخل،  بدون  والشغل  قصيرة،  ملدة 

يتجلى بعضها يف االحصائيات التالية׃
ارتفع عدد السكان يف سن النشاط إلى 27.127.000 شخص 
الشغل،  سوق  خــارج  منهم   50% من  أكثر  يوجد   ،2021 سنة 

ويقدر عددهم ب 14.847.000. 
أما خزان البطالة الرسمية فقد تغذ ى بأكثر من 400.000 
النشيطني  السكان  ــدد  ع بلغ  بحيث  ــدد،  اجلـ املعطلني  مــن 
وخصوصا   ،2021 سنة   12.3% مبعدل  املعطلني1.508.000، 
وسط الشباب ما بني 15 و24 سنة )%31.8( والنساء )16.5%( 

وحاملي الشهادات )19.6%(.
اإلحصائيات  إليه  أشارت  ما  الشغل،  هشاشة  مؤشرات  ومن 
 )9.3%( مرتفعا  ظل  الناقص  الشغل  معدل  أن  من  الرسمية 
وشمل أكثر من مليون شخص. كما أن أكثر من نصف النشيطني 
انقطاعهم  بسبب  شهادة  على  يتوفرون  ال   )%52,9( املشغلني 
املبكر عن الدراسة أو بسبب عدم االلتحاق بها أصال، و%10,5 
ميارسون   %14 من  وأكثر  موسميا،  أو  عرضيا  عمال  يزاولون 
شغال غير مؤدى عنه، وربع النشيطني املشغولني )%25( فقط 
 45,4%( بالشغل  املرتبطة  الصحية  التغطية  من  يستفيدون 
ال   )%(54,6 املأجورين  نصف  من  وأكثر  املأجورين(،  بالنسبة 

يتوفرون على عقود عمل تنظم عالقاتهم مع مشغليهم.
إلى  العاملة  الطبقة  تتعرض  هذه،  الشغل  هشاشة  ظل  يف 
واضح  بتواطؤ  الطبقي،  االستغالل  من  ومتنوعة  كثيرة  أشكال 
على  منها  نذكر  اجلشعة،  الباطرونا  مــع  الــدولــة  طــرف  مــن 
 14.2% بلغت   عنه  املــؤدى  غير  الشغل  نسبة  أن  اخلصوص، 
يشتغلون  شخصا   1.530.000 أن  يعني  ما  وهــو   2021 سنة 
 1.364.000( الــقــروي  بالوسط  وأغلبهم  دخــل،  أي  بــدون 
سنة  إحداثها  مت  التي  شغل  منصب  شخصا(،وأنال230.000 
عنه،  مؤدى  غير  جديد  منصب   33.000 على  تشتمل   2021
تطبق  التي  املقاوالت  نسبة  وأن  القروي،  بالوسط  وخصوصا 
والضمان  األجــور  يخص  )فيما  عالته  على  الشغل  قانون 
لوزارة  سابقة  دراسة  )حسب   15% تتعدى  ال  االجتماعي...( 
من  هم   )25%( فقط  املشغلني  النشيطني  ربــع  وأن  الشغل( 
يتوفرون، سنة 2021، على التغطية الصحية املرتبطة بالشغل 
يوجدون   75% بينما  بالقرى(،  و7,9%  باملدن   37,4%(
 )%24,4( خارجها،وأن نشيطاواحدامشتغال من بني كل أربعة 
احلضري  بالوسط   %37,1( للتقاعد  نظام  مــن  يستفيد 
مجموع  مــن  فقط   %45,4 وأن  ــروي(  ــق ال بالوسط  و%6,8 
العاملني  عدد  ويجسد  عمل،  عقود  على  يتوفرون  املأجورين 
واألشغال  "البناء  وقطاع  والصيد"  والغابات  "الفالحة  بقطاع 
و%17,8على  ب%16,9  التعاقد،  معدالت  أدنى  العمومية" 
التوالي. أما معدالت تعاقد العاملني بقطاع "الصناعة" وقطاع 
)املرجع:   .%56,6 %59,1و    التوالي   على  فتبلغ  "اخلدمات" 
يف  املختص  لفناطسة،  اهلل  عبد  النقابي  املناضل  أعده  تقرير 

احلقوق الشغلية، أشار يف نهايته إلى أن كل اإلحصائيات سالفة 
األساسية  املميزات  حول  اإلخبارية  املذكرة  يف  واردة  الذكر 
وضعية  حول  اإلخبارية  واملذكرة  املشتغلني  النشيطني  للسكان 
سوق الشغل خالل سنة 2021 الصادرتني عن املندوبية السامية 

للتخطيط(.
باملزيد  تتسم  بالبالد  العامة  األوضاع  أن  تقدم،  مما  يتضح 
مخططات  من  املخزني  النظام  ينهجه  ما  بسبب  االنهيار  من 
الكادحة،  وجماهيره  شعبنا  ومكتسبات  حلقوق  تخريبية 
وخاصة حقه يف العيش الكرمي، ومعلوم أن هذه املخططات هي 
ملا متليه عليه األنظمة االمبريالية ومؤسساتها  تطبيق حريف 
املالية التي يخضع لها، بشكل حريف، بحكم تبعيته العمياء لها 

من موقع الضعف.
وتبني كل املؤشرات السياسية واالقتصادية أن هذه األوضاع 
الدولة  تغول  ظل  يف  واالنهيار،  التردي  من  املزيد  إلى  مرشحة 
املعارضني  على  والتضييق  القمع  عبر  تعمل،  التي  البوليسية 
حقوق  نشطاء  وعلى  وهيئات،  أفــرادا  والنقابيني،  السياسيني 
املستقلة،  والصحافة  املستقلني  الصحفيني  وعلى  اإلنــســان، 
الطبقي  التكتل  هيمنة  وتكريس  السياسي  احلقل  إغالق  على 
ومتكينه  للثروة  احتكاره  لتأمني  السياسي  الشأن  على  السائد 
من كل الشروط والفرص للمزيد من نهب وتهريب املال العام، يف 
بقدرتها  والعصف  بالضرائب  الكادحة  اجلماهير  إثقال  مقابل 
األساسية  املواد  ألسعار  املهول  الرفع  من  املزيد  عبر  الشرائية 

التي تتطلبها احلياة الكرمية.
حجم  يتسع  ال  الــتــي  الــقــامتــة،  ــاع  ــ األوض هـــذه  ضـــوء  يف 
إلى  احلاجة  سؤال  يطرح  إضافية،  مبعطيات  إلغنائها  املقال 
مناقض  واجتماعي  واقتصادي  سياسي  كنظام  االشتراكية 
والعدالة  الكرمية  احلياة  توفير  على  يقوم  الرأسمالي،  للنظام 
مع  القطع  وعلى  للجميع،  واملــســاواة  واحلــريــة  االجتماعية 
الفردية  امللكية  على  القضاء  عبر  لإنسان،  اإلنسان  استغالل 
االستغالل  أشــكــال  كــل  مــن  عنها  ينتج  ومــا  اإلنــتــاج  لوسائل 

واالضطهاد واالستعباد.
لقوى  أساسي  مطلب  هو  ما  بقدر  االشتراكي،  النظام  إن 
من  حتررها  قاعدة  على  العالم،  شعوب  لكل  بالنسبة  التحرر 
نير االمبريالية العاملية، بقدر ما يجب أن يكون مطلبا سياسيا 
لليسار املغربي احلقيقي، وأساسا اليسار املاركسي بكل مكوناته 
وتياراته، وضمنها، أساسا، حزب النهج الدميقراطي، الذي أخذ 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  على  اإلعالن  مهمة  عاتقه  على 
يف  تنظيمه  املزمع  اخلامس  الوطني  مؤمتره  يف  الكادحني/ات 

شهر يوليوز القادم.
وتأطير  لقيادة  مؤهال  سيكون  ــذي  ال هو  ــزب  احل هــذا  إن 
لتحقيق  الكادحة  اجلماهير  وعموم  العاملة  الطبقة  نضاالت 
الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  وبناء  الثوري  التغيير 
تخليص  أجــل  مــن  املــأمــول  االشــتــراكــي  النظام  نحو  كجسر 
واإلقصاء  والتهميش  واالضطهاد  االستغالل  واقع  من  شعبنا 
ملقاة  هي  ما  بقدر  املهمة  وهذه  والبؤس،  والتجهيل  والتفقير 
يسارع  ــذي  ال الدميقراطي  النهج  ومناضلي  مناضالت  على 
يف  هي،  ما  بقدر  إجنازها،  شروط  كافة  لتوفير  جاهدا  اخلطى 
وخاصة  اليساريني/ات،  كافة  عاتق  على  ملقاة  الوقت،  نفس 
لتضافر  وجماعات،  ــرادا  وأف تيارات  منهم/ن،  املاركسيني/ات 
خدمة  مشترك،  وحــدوي  بشكل  إجنــازهــا  أجــل  مــن  اجلــهــود 
التبعي  املخزني  النظام  تسلط  من  التحرر  يف  شعبنا  لطموح 
وملؤسساتها  لإمبريالية  ورهنها  بالدنا  تخريب  يف  املستمر 
املالية وللصهيونية التي أشرع لها كل األبواب للتغول اقتصاديا 

وسياسيا وجتاريا وثقافيا يف بالدنا.
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املستقل  الحزب  عن  اإلعــالن  الدميقراطي  للهنج  الخامس  املؤمتر  خالل  ينتظر 
هبذه  املحيطة  ابلقضااي  االهمتام  رضورة  تطرح  مناسبة  وهي   ، العاملة   للطبقة 
اليت  والقضااي  اإلشكاليات  أبرز  من  ولعل   . بالدان  يف  العظمى  التاريخية  املهمة 
تطرح يف سياق هذه املهمة ، نقاش العالقة بني النقايب والسيايس . وهي قضية 
الدقيق  التحديد  رضورة  وأولها   . وعملية  نظرية  اعتبارات  لعدة  كربى  أهمية  ذات 
التكامل  وأوجه   ، حقل  بكل  املرتبط  النضال  وطبيعة   ، هبما  املرتبطة  للمفاهمي 
ودور   ، العاملة  للطبقة  االقتصادي  الــراع   هو  النقايب   دور  كان  فإذا  بيهنما. 
الحقيقي،  املنتج  الكادح،  الشعب  متكني  هدف  هوتحقيق  رصاعها  يف  السيايس 
عىل  الهنايئ  للقضاء  الرأمسايل  النظام  من  التخلص  فــرورة   ، السلطة  من 
املنظور  تجاوز  رضورة  ماركس  كارل  أكد  كما  يفرض   ، العاملة  الطبقة  استغالل 
توعية  مستوى  إىل  النقابة  دور  يوسع  منظور  إىل  النقايب  للعمل  االقتصادي 
وحر   ، الرأمسال  مصالح  مع  متناقضة  مصالحها  أن  لتدرك  العاملة  الطبقة 

للنظام  صدمات  مصام  يكون  ان  يعدو  ال  االقتصادية  الحدود  يف  النقايب  النضال 
الوعي  فتجاوز  ولذلك  التام.  االهنيار  من  حاالت  كثري  يف  له  منقذا  بل  الرامسايل 
بديال  نقابيا  نضاال  يفرض  العمال  أوساط  بني  البورجوازية  تنرشه  الذي  املزيف 
العميل  والتاطري  الفكري  التكوين  ويدرج  الراهنة  النقابية  الحركة  أعطاب  يتجاوز 
العمل  وليساهم   ، الطبقي  الوعي  مستوى  إىل  العمال  انتقال  يف  للمساهمة  

املستقل.  لحزهبا  العاملة  الطبقة  بناء  رشوط  توفري  يف  ذلك   خالل  من  النقايب 

بني  للعالقة  هذا  عددها  ملف  الجريدة  تخصص  القضااي  هذه  مناقشة  إطار  يف 
وعموم  العاملة  للطبقة  حزب  إلعالن  االستعداد  سياق  يف  والسيايس  النقايب 
ابلتحليل  يتناول  أولها  متكاملة،  محاور  ثللثة  خالل  من  وذلك   ، الكادحني 
البديل،  النقايب  العمل  مقرتحات  يطرح  واثنهيا  الراهن،  النقايب  العمل  أعطاب 

والسيايس. النقايب  بني  للعالقة  املاركيس   املنظور  يعرض  املحاور  واثلث 

العمل النقايب بني  أعطاب الراهن ورشوط البديل لبناء الحزب املستقل للطبقة العاملة

أعطاب العمل النقايب باملغرب
يعطي  أخرى،  سياسية  قوة  أي  من  أكثر  الدميقراطي،  النهج  إن 
ووسط  العموم  على  الشغيلة  وسط  النقابي  للعمل  بالغة  أهمية 

خاصة. بصفة  العاملة  الطبقة 

باعتبارها  العاملة  الطبقة  خصائص  إلى  يرجع  االهتمام  وهذا 
نفس  يف  واحلاملة  لالستغالل  عرضة  األكثر  االجتماعية  الفئة 
اجلماهير  عموم  قــيــادة  يف  املتجسد  الــثــوري  للمشروع  الــوقــت 
الطبقية  والكتلة  اإلمبريالية  سيطرة  مــن  للتحرر  الشعبية 
مالكي  ومن  التابعة  الكبيرة  البورجوازية  من  املكونة  ــ  السائدة 
الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  ولبناء  ــ  الكبار  األراضي 
السياسية  للسلطة  املجسد  االشتراكي  املجتمع  بناء  طريق  على 
املدعومة  العاملة،  للطبقة  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 

من طرف عموم الكادحني/ات.

من  البد  العاملة،  للطبقة  التحرري  املشروع  إجناح  أجل  ومن 
تقدمية  عمالية  نقابية  حركة  أساسيتني׃  أداتــني  على  توفرها 
العاملة  للطبقة  املستقل  الثوري  واحلزب  املتميز  الطبقي  ببعدها 
طالئع  والواعية،  املناضلة  العمالية  الطالئع  جانب  إلى  يضم  الذي 
املثقفني  وكذا  الكادحني/ات،  وعموم  واملعدمني  الفقراء  الفالحني 

الثوريني.

بناء  بــني  بقوة  نربط  إننا  دميــقــراطــي،  كنهج  منظورنا  ويف 
بالعمل  والنهوض  العاملة  الطبقة  حزب  "بناء  أن  ونعتبر  األداتني، 
بأن  الوعي  كل  ــني  واع إننا  ــدة".  واحـ مسيرة  التقدمي  النقابي 
الرافعة  يشكل  لن  احلالية  وأعطابه  بأوضاعه  النقابي  العمل 
لتحقيق  وبــاألحــرى  الشغيلة  مكاسب  على  للحفاظ  الضرورية 
البعد  كل  بعيد  وهو  امللحة،  واالجتماعية  االقتصادية  مطالبها 
الرأسمالي  االستغالل  من  العاملة  الطبقة  حترر  يف  املساهمة  عن 
انهيار  السنني األخيرة خاصة بعد  التوحش يف  اكتسى طابع  الذي 

االشتراكية. املنظومة 

ونسجل هنا بوضوح أن تعريتنا ألزمة العمل النقابي وألعطابه 
السعي  أو  فيه  الشماتة  باب  من  البعض  يفعل  كما  ليست  ببالدنا 
عنه،  بدائل  إيجاد  حملاولة  أو  منه  النفور  إلى  للدفع  أو  لتبخيسه 
الشغيلة  أوضاع  حتسني  يف  احلاسم  دوره  على  الغيرة  باب  من  وإمنا 

ويف بناء حزب الطبقة العاملة املنشود.

منظورنا  مــن  تنطلق  النقابي  العمل  ألعــطــاب  تعريتنا  إن 
شعار  يف  أســاســا  املتجسدة  التقدمي  النقابي  العمل  ملقومات 
األصيلة  املبادئ  استخدامها"ويف  وليس  العاملة  الطبقة  "خدمة 
االستقاللية،  الدميقراطية،  التضامن،  )الوحدة،  النقابي  للعمل 
ويف  النقابي  للعمل  النضالية  القيم  واجلماهيرية(ويف  التقدمية 
االقتصادية  املطالب  لتحقيق  النقابي  العمل  بني  اجلدلي  الربط 
االستراتيجي  ببعده  النقابي  والعمل  املباشرة  واالجتماعية 
االقتصادي  االستغالل  من  العاملة  الطبقة  تخلص  إلى  الهادف 

واالجتماعي. السياسي  والقهر 

فما هي إذن أبرز أعطاب العمل النقايب ببالدان؟

التشتت  هذا  النقابية׃  للوحدة  كنقيض  النقابي  التشتت   /1
توفر  إلــى  أدت  التي  املتتالية  العمودية  االنقسامات  يف  جتسد 
لنا  تكن  لم  حني  يف  نقابية،  مركزية   20 حوالي  على  حاليا  املغرب 
حني  إلى   1955 مارس   20 يف  للشغل  املغربي  االحتاد  تأسيس  منذ 
تأسيس حزب االستقالل ملركزيته االحتاد العام للشغالني باملغرب، 
الفترة  وهذه  واحــدة.  نقابية  مركزية  سوى   ،1960 مارس   20 يف 
املنخرطني/ات  )عدد  العمالية  النقابية  احلركة  قوة  أوج  عرفت 
عددهم  يقدر  بينما   650.000 إلى  اخلمسينات  نهاية  يف  وصل 
اإلجمالي  العدد  أن  العلم  مع   ،)!! فقط   400.000 بحوالي  اليوم 
املكتسبات  العديد من  وانتزاع  4 مرات(  ارتفع بحوالي  لألجراء/ات 
األجـــراء  لــصــالــح  مهمة  ــني  ــوان ق ــن  س يف  بــاخلــصــوص  جتــســدت 

واألجيرات.

منظمة  داخل  قبل  من  كنا  كما  الدميقراطي،  النهج  يف  ونحن 
الوحدة  بأفق  متشبثني  الزلنا  اللينينية،  املاركسية  األمــام  إلى 
وبالوحدة  موحدة،  نقابية  مركزية  إطار  يف  التنظيمية  النقابية 
املنشودة. وهذا  التنظيمية  الوحدة  النقابية على طريق  النضالية 
الثالثي  التنسيقي  العمل  انطالق  عند  باخلصوص  عنه  عبرنا  ما 
والكنفدرالية  للشغل  املغربي  ــاد  االحت بني   2014 يناير   29 يف 
والذي  للشغل  الدميقراطية  والفيدرالية  للشغل  الدميقراطية 
للتعليم  الوطنية  والنقابة  للشغالني  العام  لالحتاد  الحقا  امتد 
العالي. ومع األسف، فإن هذا التنسيق انفجر بعد أقل من 3 سنوات 

تشكيله. من 

التنسيقيات  يف  جتسدت  النقابي  للتشتت  أخرى  مظاهر  هناك 
املهنية. النقابات ويف اجلمعيات  املستقلة عن  الفئوية 

ببالدنا؛  النقابية  احلركة  على  وباال  شكل  النقابي  التشتت  إن 
وضياع  التنقيب  تراجع  نتائجه  أبرز  من  أن  إلى  نشير  أن  ويكفي 
ضعف  كلما  النقابات  عدد  ازداد  ما  كل  إذ  املكتسبات،  من  العديد 
نحن  فأين  املكتسبات.  عن  التراجع  ازداد  وكلما  املنقبني/ات  عدد 
نحن  أين  يكون"؟  يكون  بغيناه  اللي  والتضامن  "بالوحدة  شعار  من 
من شعار "يا عمال العالم احتدوا"؟ أين نحن من الشعارات الداعية 

النضالية؟ إقامة اجلبهات  إلى 

2/ ضعف التضامن النقابي׃ إن التضامن، كما نعرفه جميعا، هو 
واملنجم  املعمل  يف  األجراء  بني  فالتضامن  النقابي،  العمل  جوهر 
وغيرها  البنكية  أو  الصحية  أو  التعليمية  واملؤسسة  والضيعة 
القاعدي.  النقابي  العمل  جوهر  هو  االقتصادية  املؤسسات  من 
أو البالد أو على الصعيد  أو املنطقة  والتضامن على مستوى القطاع 
الوطنية  والنقابات  اجلامعات  بناء  أساس  هو  الدولي،  أو  اإلقليمي 
واالحتــادات  النقابية  واملركزيات  واجلهوية  احمللية  ــادات  واالحت

مابني  التضامن  أن  مبـــرارة  الــيــوم  ونسجل  الــدولــيــة.  النقابية 
مما  كبير  بشكل  خفتا  قد  النقابات  بني  والـتضامن  النقابيني/ات 
بالنقابات كل واحدة  والدولة مهمة االنفراد  الباطرونا  يسهل على 

على حدة والنجاح يف مواجهة نضاالتها.

جميع  وعلى  النقابات  صفوف  يف  البيروقراطية  تفشي   /3
القطاعية  والتنظيمات  النقابية  املركزيات  قيادات  املستويات׃ 
النقابات  مستوى  على  حتى  ــف  األس ومــع  ــة،  ــوازي وامل والترابية 
الدميقراطية  الــعــالقــات  حــســاب  على  ــك  ذل ويــتــم  الــقــاعــديــة. 
التي يجب أن تكون مدرسة  النقابات  انتشارها يف صفوف  املفترض 

للدميقراطية.

املخلصني  املناضلني/ات،  تصدي  ضرورة  على  التأكيد  من  والبد 
استخدامها  وليس  العاملة  الطبقة  "خدمة  ولشعار  العاملة  للطبقة 
النقابية،  التنظيمات  يف  السائدة  البيروقراطية  للعالقات   ،"
املالئمة  باألساليب  خوضه  يجب  الصراع  هذا  أن  إلى  التنبيه  مع 
إبراز  إلى  باللجوء  الدميقراطية  العالقات  تسييد  إلى  الهادفة 
عن  بعيدا  البيروقراطية،  للممارسات  الدميقراطية  البدائل 
املناضلني/ات  عزل  إلى  تؤدي  ما  غالبا  التي  الفوقية  الصراعات 

النقابة. داخل  البيروقراطية  مكانة  وتعزز  الدميقراطيني 

وللقوى  للباطرونا  للدولة،  النقابات  تبعية  وسيادة  انتشار   /4
السياسية ضدا على مبدأ االستقاللية عنهم. يضاف لذلك أحيانا 
مباشر  بشكل  العالقات  ربط  خالل  من  اإلمبريالية  للقوى  التبعية 
غير  وبشكل  العاملي  والبنك  الــدولــي  النقد  صندوق  ممثلي  مع 
مباشر من خالل االنتماء الحتادات إقليمية ودولية ذات العالقات 
من  النقابية  االستقاللية  إن  اإلمبريالية.  املؤسسات  مع  احلميمية 
النقابة  استنكاف  تعني  ال  وهي  النقابي  للعمل  األساسية  املبادئ 
اتخاذ  من  النقابيني/ات  حرمان  أو  سياسية  مواقف  اتخاذ  عن 
ألحزاب  االنتماء  من  النقابيني/ات  حرمان  أو  سياسية  مواقف 
السياسية،  فيها  مبا  املواقف،  اتخاذ  باألساس  تعني  إنها  سياسية. 

النقابي. العمل  انطالقا من مصلحة 

هنا  سأحتدث  النقابي׃  للعمل  التقدمية  الهوية  تراجع   /5
زالت  وال  التقدمية  كانت  للشغل.  املغربي  االحتــاد  عن  باألساس 
نظريا إحدى املرتكزات األساسية للعمل النقابي بالنسبة لالحتاد 
كان  ما  وهو  للشغل؛  الدميقراطية  والكنفدرالية  للشغل  املغربي 
النضال  من  إيجابية  مواقف  اتخاذ  إلى  املركزيتني  هاتني  يدفع 
ومن  بــل  االمبريالية  ومناهضة  الدميقراطية  إقــرار  سبيل  يف 
الدساتير  مختلف  من  املوقف  يخص  وفيما  نفسها.  االشتراكية 
للشغل  املغربي  االحتــاد  ظل  لقد  بالدنا،  عرفتها  التي  املمنوحة 
اتخاذ  صالحية  ألعضائه  يترك  ــل  األق على  أو  ضدها  يصوت 
يف  ــراه؛  إك ودون  اخلاصة  قناعاتهم  حسب  منها  املناسب  املوقف 
الذي ظل يف عهد احملجوب بن  املغربي للشغل،  حني أصبح االحتاد 
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العمل النقايب البديل أهم أهدافه ووسائله

العمال  كل  وجه  يف  مفتوحة  جماهيرية  منظمة  هي  النقابة 
معتقداتهم  عن  النظر  بغض  واخلاص  العام  بالقطاع  والعامالت 
وتكوينهم  تأطيرهم  الى  وتهدف  والسياسية،  والفكرية  الدينية 
واملعنوية.   املادية  مصاحلهم  وتعزيز  حقوقهم  حماية  اجتاه  يف 

ابملغرب  النقايب  العمل  *واقع 
مختلف  على  ووقوفا  املغرب  يف  النقابية  احلركة  متابعة  إن 
الشكلي  االستقالل  منذ  املغرب  عرفها  التي  النقابية  التجارب 
املتفق  األزمة  مظاهر  بعض  نؤكد  أن  ميكن  وحتليلها  اليوم،  إلى 

: النقدية  القراءات  عموم  بني  عليها 
النقابية  احلركة  قيادة  على  البورجوازية  اخلطوط  تربع    -

بية. ملغر ا
حيث  العمالية،  للنقابات  اإلجتماعية  القاعدة  تقلص   -
يف  وعضو  عضوة  ألف   600 يبلغ    حجمها  عضوية  من  انتقلت 
 200 بحجم   عضوية  إلى  واحــدة(  )نقابة  الستينيات  بداية 

) نقابة   35( وعضو  عضوة  ألف 
املعامل  يف  للنقابات  والتعبوي  التأطيري  ــدور  ال تراجع    -

العمومية.  واملؤسسات  واإلدارات  والضيعات 
العمل  مــقــرات  داخــل  النقابية  الــســبــورات  تثبيت  ــدم  ع  -
والتعبئة  وأنــشــطــتــهــا  ــا  ــ ودوره بــالــنــقــابــة  للتعريف  كــواجــهــة 

النضالية. للمحطات 
والتواصل  النضالية  احملطات  ومنشورات  بيانات  توزيع  عدم   -
الــدخــول  أوعــنــد  العمل  مــقــرات  داخــل  واملــوظــفــني  الــعــمــال  مــع 

العمل من  واخلروج 
والقيام  النقابة،  لهياكل  منتظمة  اجتماعات  عقد  عدم    -

املشغل، مع  مشكل  وقوع  عند  فقط  بذلك 
ومنخل  النقابية  باملقرات  عامة  جموعات  الى  الدعوة  عدم   -

قاعدية، قرارات  الصياغة 
موقع  لــلــنــقــابــة،  ــة  ــي ورق ــدة  ــري ج  ( نــقــابــي  إعـــالم  غــيــاب   -
معارك  كــل  باستفاضة  ويغطي  دوري  بشكل  يحني  إلكتروني 
على  والتحريض  بالتعبئة  ويقوم  واملوظفني،  العمال  ومشاكل 

املطالب. رض  أجلف  من  والنضال  الصمود 
الــقــيــادات  عــالقــة  يف  والــبــيــروقــراطــيــة  الكولسة  هيمنة   -

النقابية. القواعد  مع  النقابية  التنظيمات  داخل  املتنفذة 
النقابية، القيادات  لدى  رهان  أكبر  املهنية  االنتخابات  وضع   -
املشغلني  مع  صراعها  يف  الطبقي  املضمون  من  النقابة  إفراغ   -
والتعاون  الشراكة  مبادئ  على  وارتــكــازهــا  وبــاطــرونــا(،  ــة  )دول
النقابية  احلركة  من  األكبر  القسم  اندماج  إلى  أدى  من  الطبقي 

القائمة. واإلقتصادية  السياسية  البنيات  يف 
والعامالت  للعمال  اجلماعي  الــطــرد  سياسة  هــول  وأمــام   -
ومقاوالت  والضيعات  للمعامل  القانونية  غير  االغالقات  عبر 
واملؤسسات  واالدارات  للباطرونا  املمنهج  الــعــدوان  اخلــدمــات، 
ردود  املكافح،  النقابي  الفعل  وأجهزة  معارك  كل  على  العمومية 
وال  اللفظي  البعد  حــدود  يف  تبقى  النقابية  الــقــيــادات  أغلب 
النقابية  للقواعد  جماعية  وتعبئة  ميداني  فعل  إلى  يترجم 
بحمالت  والقيام  واملوقوفني،  املطرودين  نصرة  أجل  من  واملهنية 

 . وعموديا  أفقيا  حقيقية  تضامن 
النقابية  التجارب  العديد من  والنقابي يف  -  تداخل احلزبي    
يف  النقابة  على  ــزب  احل مــواقــف  هيمنة  خــالل  مــن   ، املغربية 
االحزاب  واستخدام   ،  ) حكومة   / معارضة   ( وضعياته  مختلف 
وواجهة  خلفية  كقاعدة  النقابي  العمل  والبورجوازية  املخزنية 
البرملان  يف  وامتداداته  احلكومي  النفوذ  مواقع  على  صراعها  يف 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  واملجلس  املستشارين  ومجلس 
للتربية  األعلى  واملجلس  العمومية  للوظيفة  األعلى  واملجلس 

العلمي. والبحث  والتكوين 
بالعمل  عالقته  يف  السياسي  للعمل  اجلدلي  املوقف  غياب   -
مع  عدائي  موقف  يف  النقابيني  من  العديد  يضع  مما  النقابي، 
وضعيات  يف  أو  النقابة،  حياد  بدعوى  التقدمي  السياسي  العمل 
دون  ملواقفه  وتبنيها  أحــزاب،  يف  برمتها  نقابات  اندماج  أخرى 

السياسة.  والتعددية  لالستقاللية  احترام 

الــعــمــال  ارتــفــاع مــنــســوب االســتــغــالل والــتــعــســفــات عــلــى   -
ارتفاع  مقابل  ومعاونيهم،  عملهم  ــاب  أرب طــرف  من  واملوظفني 
- فــرض  والــعــمــل،  ــال  املـ املــشــغــلــني وعــائــداتــهــم يف ســوق  أربـــاح 
عن  تراجع   2011 )دســتــور  الــدولــة  على  الطبقية  أجنداتهم 
)التعليم  والكادحني  للعمال  االجتماعية  املكتسبات  مجموع 

للرأسمال. انحيازه  مقابل  والشغل(  والصحة 
العاملة  الطبقة  مكتسبات  لكل  متتالية  تخريبات  فرض   -  
القطاعات  من  للعديد  األساسية  )األنظمة  السابقة  العقود  يف 
والطرد  التعاقد  تشرعن  بأنظمة  وتعويضها  االستراتيجية، 
 oncf, one ( النقابية  احلريات  ممارسة  على  وتضيق  والهشاشة 

)... ,, ONT

إستراتيجية  بقطاعات  املرتبطة  التقاعد  أنظمة  كل  تفكيك   -
التقاعد  رواتب  ملنح  اجلماعي  النظام  لصندوق  العمال  وتفويت 

املعاشات. بأضعف  يتميز  الذي 
من  للعديد  اإلجتماعية  احلماية  منظومات  كل  إضعاف   -

ت عا لقطا ا
للطبقة  واإلجتماعية  املهنية  األوضــاع  تردي  من  وانطالقا 
وقدرتها  اإلقتصادي  ودورها  اإلجتماعي  نفوذها  مقابل  العاملة 
تطوير  ميكن  ال  البورجوازية،  ضد  الصراع  خوض  على  النضالية 
له  بديل  نقابي  عمل  ببناء  إال  املجتمع،  يف  وأدوارهـــا  مهامها 

ووسائله. أهدافه 
البديل النقايب  العمل  أهداف   *

على  يرتكز  أن  العمالي  النقابي  النشاط  على  يجب  بداية 
النشاط  يكل  ف  إليها  واالحــتــكــام  النقابية  احلــركــة  مــبــادئ 
قرار  عامة،  جموعات  عقد  نقابية،  مكاتب  )تأسيس  النقابي 
النقابي،  الــتــفــاوض  اإلعـــالم،  الــتــواصــل،  التعبئة،  اإلضـــراب، 
ونوعي  كمي  تقدم  لتحقيق  وتقييمها،.(،  النتائج  على  اإلعالن 

النقابي. الفعل  مسار  يف 
األكثر  اإلجتماعية  الطبقة  هي  العاملة  الطبقة  أن  اعتبارا 
يهدف  النقابي  فعملها  املستمر،  لإستغالل  تخضع  والتي  عددا، 

: إلى 
أو  االنتاجية  الوحدة  داخــل  وتوحيدها  صفوفها  تنظيم   -

الوطن. ربوع  عبر 
على  املبنية  العمالية  بالتربية  والعامالت  العمال  متتيع   -

العمالي. والتضامن  الوحدوي  النضال 
واسترجاع  املكتسبات  وحتصني  النقابي  التفاوض  فرض    -

النقابية. احلركة  فقدته  كلما 
الصراع  خوض  الرأسمال، بل  مع  والتعاون  للشراكة  مجال  ال    -
احلريات  عن  والذود  النقابي  التنظيم  يف  احلق  انتزاع  حتى  ضده 

والسياسية. النقابية 
حول  املجتمع  بنضاالت  العاملة  الطبقة  نــضــاالت  ربــط   -

احليوية. قضاياه 
دون  والعمالية  النقابية  للمعارك  الدميقراطي  التسيير    -

مغامرة. أو  وصاية 
حسها  تنمية  أجل  من  العاملة  للطبقة  التقدمي  التسييس   -  

بذاتها، وعي  الى  به  والرقي  الطبقي 
الدميقراطي  النقابي  للعمل  التنظيمي  النفوذ  توسيع   -

والباطرونا. وأحزابها  الدولة  عن  واملستقل  الوحدوي 
إيجابية. وتنظيمية  نضالية  تراكمات  حتقيق   -  

ــة  ــادي م مــكــتــســبــات  ــق  ــي ــق وحت عــمــلــهــا  شــــروط  ــني  ــس حت  -  
عية. جتما ا و

املرافق  على  والدميقراطي  لفعلي  العماليا  اإلشراف  حتقيق    -
،)... التخييم،  مرافق  مصحات،  )تعاضديات،  اإلجتماعية 

داخل  خالق  بشكل  وادماجهم  واملــرأة  بالشباب  اإلهتمام    -
النقابي. النشاط 

البديل النقايب  العمل  *وسائل 
واندماجا  برمتها  النقابية  للحركة  املأزوم  الوضع  هذا  أمام 
القائمة  واإلقتصادية  السياسية  البنيات  يف  منها  الكبير  لقسم 

أدوارهــا  عن  وتخليها  الطبقي  والتعاون  الشراكة  أرضية  على 
الصناعية  بالوحدات  والعامالت  العمال  صفوف  يف  األساسية 
داخــل  والــعــمــيــق  الكبير  وتــأثــرهــا  واخلــدمــاتــيــة،  والــفــالحــيــة 
العاملة  الطبقة  بــني  الــقــوى  مــوازيــن  اختلت  حيث  املجتمع، 
الباطرونا  خلدمة  أداة  الــى  النقابي  العمل  وحتــول  ونقيضها 
 . النقابية  املــركــزيــات  داخـــل  املــتــتــفــذة  ــات  ــه واجل ومــصــاحلــهــا 
املكتسبا  كل  على  الدولة  متارسه  الذي  الطبقي  العدوان  ونتيجة 
النقابية  احلريات  مقدمتها  ويف  العاملة  للطبقة  تالتاريخية 

قوتها. وتراجع  والتشريعية  املادية  املطالب  وكل 
العمل  يف  حقيقية  انتفاضة  إلى  بحاجة  الغد  نقبل  اآل  نحن 
املبادئ  وكل  الطبقي  الصراع  لنقابة  االنتصار  من  تنطلق  النقابي 
واالحتكام  التشبت  خــالل  مــن  لعمالي  اخلطا  بهذا  املرتبطة 
اجلماهيرية،  ׃  يف  املتمثلة  شموليتها  يف  العمالية  احلركة  ملبادئ 

والتضامن. الوحدة  اإلستقاللية،  التقدمية،  الدميقراطية، 
النقابي  العمل  وضــع  العمالية  التنظيمات  على  يجب  كما 
الطبقة  حزب  بناء  ملهمة  خدمة  النضالية  مهامها  أولويات  ضمن 

الكادحني. وعموم  العاملة 
وأدوات  العمالية  النقابية  احلركة  أوضــاع  لتصحيح  وسعيا 

   : التالية  املداخل  من  البد  نضالها 
املناضلني  كل  على  يستوجب  النقابي  للعمل  اإلعتبار  رد   -
الصراع  يف  ودوره  العاملة  الطبقة  بحزب  املؤمنني  واملناضالت 
العاملة  الطبقة  مصالح  عن  )الــذود  ومستقبال   حاليا  الطبقي 
واالستبداد،  االستغالل  أسس  دك  أفق  يف  وإخالص  عنفوان  بكل 
العمل  يف  مببدئية  اإلنــخــراط  طبقي(  مبضمون  بديل  وبناء 
فئات  كل  يف  قاعدته  توسيع  على  وتفاني  بصبر  والعمل  النقابي 
ومستخدمني(  وموظفني  كــادحــني  وفــالحــني  )عــمــال  الشغيلة 

الطالئعية. أدواره  يف  أوتشكيك  تبخيس  كل  ضد  عنه  والدفاع 
النقابية  البنيات  كل  يف  القاعدي  النقابي  العمل  تسييد   -  
والتواجد  النقابية،  احلركة  مبادئ  من  األدنــى  للحد  احلاملة 
يف  واالجتماعية  النضالية  معاركهم  قلب  يف  واملستمر  الدائم 
القرارات  صياغة  يف  لنقابية  الدميقراطيةا  مقومات  لكل  احترام 

والتنظيمية، النضالية 
نقابية  تكوينات  واجناز  دائم  بشكل  النقابية  املقرات  فتح    -

والعامالت، للعمال  وقانونية 
الدميقراطية  األشكال  من  كشكل  العامة  اجلموعات  عقد    -

تنظيمية، أو  نضالية  قرارات  إلتخاذ 
واالعتقال  الطرد  ضحايا  كل  مع  العمالي  التضامن  تفعيل   -  
األعمال  بكل  والتشهير  والعامالت،  العمال  صفوف  يف  والتضييق 
املناضلني  اجتـــاه  الــبــاطــرونــا  طــرف  مــن  ملنتهجة  الــعــدوانــيــةا 

والعمال، النقابيني 
الــتــنــظــيــمــيــة  لــلــبــنــيــات  ــة  ــي ــاع ــم اجل الـــقـــيـــادة  إقـــــرار    -  
 ... نقابية(  مكاتب  جهوية،  أو  محلية  احتادات   ( للطبقةالعاملة 
الــقــانــونــي والــنــقــابــي  لــلــتــكــويــن  ــج مــســتــمــرة  ــرام ــاء ب ــ - إرس
وطليعية  متمرسة  نقابية  أطر  فرز  من  سيمكن  مما  والسياسي 

للمعارك. قيادتها  يف 
 . وممتلكاتها  النقابة  ملالية  والدميقراطي  الشفاف  التدبير   -
االقليم  يف  العمال  بــني  العمالي  التضامن  ثقافة  ــاء  إرس  -
مالياتها  تستعمل  لها،  التضامن  صناديق  وخلق  ووطنيا،  واجلهة 
نقابيني  وعامالت،  عمال  طرد  طويلة،  )إضرابات  معاركهم  لدعم 
الصعبة  الوضعيات  يف  والعامالت  العمال  ومساعدة   ).. معتقلني 

)مرض،موت،..،(
للتعبئة  حقيقية  شروط  وخلق  العمالية  النضاالت  توحيد   -
تعطي  واجتماعية  مهنية  مكتسبات  وحتقيق  اجناحها  أجل  من 
عن  ةوالبعيدة  املتردد  الفئات  وجتذب  النقابي  للنضال  معنى 

النقابي. العمل 
للصراع  ــى  األولـ ــة  ــدرس امل الــنــقــابــي  الــعــمــل  يبقى  واخــيــرا، 
السياسي،  بواجبها  للقيام  إعدادالطالئع  يتم  ففيها  الطبقي، 
ونعطيها  بها  فنعتني  والعامالت،  العمال  أغــالل  فك  يتم  وبها 

واملناضالت. املناضلني  أوساط  يف  قيمة 

عبد اهلل غميمط
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النضال النقايب والنضال السيايس: أية عالقة من املنظور املاركيس
جمال براجع

أهمية  السياسي  بالنضال  النقابي  النضال  عالقة  تكتسي 
النظري  املستوى  على  ســواء  املاركسية  للقوى  بالنسبة  كبيرة 
تثير  ومازالت  العالقة  هذه  اثارت  وقد  العملي.  املستوى  على  أو 
صحيحا  فهما  العالقة  هــذه  فهم  شــان  ومــن  والنقاش.  اجلــدل 
للحركة  النضالية  املمارسة  تطور  يف  يساهم  أن  جدلية  كعالقة 
املاركسية وللحركة العمالية الثورية نحو حتقيق أهدافها يف بناء 
القوة الطبقية العمالية املنظمة القادرة على إسقاط الرأسمالية 

وبناء االشتراكية.

املنظور املاركيس للعالقة بني النضال النقايب والنضال 
السيايس

ال ميكن فهم عالقة النضال النقابي بالنضال السياسي بشكل 
علمي إال ضمن التصور املاركسي العام للصراع الطبقي كصراع بني 
راس املال والعمل املأجور، أي بني الطبقة البرجوازية الرأسمالية 
قوة  سوى  متلك  ال  التي  العاملة  والطبقة  اإلنتاج  لوسائل  املالكة 
عملها التي تبيعها للرأسمالي مقابل اجر، وتتعدد حقول ووسائل 

هذا الصراع.
االقتصادي  حقله  يف  الصراع  هذا  تخوض  العاملة  فالطبقة 
عبر النقابة ويف حقله السياسي عبر حزبها الثوري املستقل ويف 
والتحريض  الدعاية  وسائل  مختلف  عبر  األيديولوجي  حقله 

احلزبية والنقابية وغيرها.
الطبقة  ونضال  تنظيم  وأدوات  اشكال  أولى  النقابة  وتعتبر 
األولى  أنويتها  ظهرت  وقد  الرأسمالي.  االستغالل  ضد  العاملة 
الثورة  مهد  إجنلترا  يف  وخاصة  العاملة  الطبقة  نشأة  بدايات  يف 
الصناعية وتطورت لتشكل جتمعات عملية مهنية)التريديونية( 
ركزت يف نضالها على الرفع من سعر قوة العمل عبر رفع األجور 

وتقليص ساعات العمل.
النقابية  للحركة  األولــى  االشكال  هذه  يف  ماركس  رأى  وقد 
افــرازا  إياها  معتبرا  العاملة  الطبقة  لتنظيم  ــى  األول اخلاليا 
موضوعيا مالزما لظهور الصناعة الكبرى وتشكل الطبقة العاملة 
اشتراكيو  وأوراش كبرى، عكس  ومتوقعها يف وجتمعها يف مصانع 
النقابات  ــزدرون  يـ كــانــوا  الــذيــن  ــرودون  بـ ومنهم  الــوقــت  ذلــك 

ويعتبرونها مضيعة للجهد والوسائل.
ورغم تأكيد ماركس على أهمية وضرورة النقابة فإنه بنّي أن 
نتائجها تبقى محدودة باحلدود التي يرسمها النظام الرأسمالي 
الرأسمالي  االستغالل  أساس  على  القضاء  الى  تؤدي  وال  نفسه، 
بل  العمال،  من  القيمة  فائض  وسرقة  املأجور  العمل  على  القائم 
أجل  من  اجلزئية  النضاالت  جتاوز  الى  داعيا  تلطيفه  الى  فقط 

األجر العادل الى النضال من أجل الغاء العمل املأجور.
النقابات  حــول  رسالته  يف  الفكرة  هــذه  ماركس  وضــح  وقــد 
1866 حيث قال ׃إضافة الى  للمؤمتر العمالي األول بجنيف يف 
عمل النقابات املباشر املوجه الى ضد مناورات راس املال املزعجة 
مراكز  بوصفها  وعي  وبكل  اآلن  تناضل  أن  النقابات  هذه  ،على 
واملتمثل  األسمى  هدفها  حتقيق  بغية  العاملة  الطبقة  لتنظيم 
اجتماعية  حركة  كل  تساعد  أن  وعليها  ــذري.  اجل التحرر  يف 
وسياسية تنحو هذا املنحى...وهدفها هو السعي لتحرير ماليني 

العمال الذين يتعرضون لالزدراء".
وضرورتها  النقابات  أهمية  على  ماركس  يؤكد  اذن  هكذا 
الى  دعاها  لكنه  املــال،  رأس  شطط  ملواجهة  العمال  لتنظيم 
تسخير قوتها املنظمة لتحرير الطبقة العاملة حتريرا تاما والى 
ربط نضالها باحلركات االجتماعية والسياسية التي تناضل ضد 
الرأسمالية، أي إلى جتاوز تصورها النقابي الضيق واالنفتاح على 
الصراع الطبقي كصراع سياسي للسيطرة على السلطة السياسية؛ 
وهذه السيطرة لن تتم بالنسبة للطبقة العاملة اال إذا انتظمت 

سياسيا يف حزبها املستقل.
يف  كبيرة  تطورات  العمالية  النقابية  احلركة  عرفت  وقــد 
العاملة  الطبقة  بني  أوروبا  يف  الطبقي  الصراع  بتطورات  ارتباط 
سياق  يف  الرسمالية  عرفتها  التي  وبالتطورات  والبرجوازية 

19 م. ومن أبرز  حتولها الى مرحلتها االمبريالية يف أواخر القرن 
التي  االقتصادوية  االجتاهات  وسيادة  ظهور  التطورات  هذه 
ارتبطت من جهة بتشكل ارستقراطيات عمالية تستفيد من الريع 
الرأسمالي و بصعود وهيمنة االجتاهات اإلصالحية البرجوازية 
الصغرى داخل احلركة االشتراكية الدميقراطية يف أوروبا والتي 
نهجت سياسة السلم والتوافق الطبقي مع البرجوازيات احلاكمة 
واملسيطرة. الشيء الذي حرم الطبقة العاملة من أدواتها النقابية 
بني  الفصل  مت  وبالتالي  الرأسمال.  ضد  لصراعها  والسياسية 

النضال النقابي والنضال السياسي وإعطاء هذا األخير مضمونا 
برجوازيا رجعيا.

برجوازي  االقتصادوية%كاجتاه  النزعة  لينني  واجــه  وقد 
كتابه  يف  وخاصة  وحزم  قوة  بكل  العمالية  احلركة  داخل  صغير 
"ما العمل"، اذ اعتبرها "حتطيما تاما للوعي من طرف العفوية". 
للطبقة  العفوية  احلركة  فان  االقتصادوية  تدعيه  ما  فعكس 
البرجوازية  لأليديولوجية  اخلضوع  إلى  إال  تؤدي  لن  العاملة 
نحو  اقتيادهم  خالل  من  للبرجوازية  فكريا  العمال  إخضاع  أي 
السياسة التعاونية والسلم االجتماعي مع البرجوازية. وقد أبرز 
لينني أن مهمة احلركة االشتراكية الدميقراطية هي أن "حتمل 
اليها  حتمل  ان  أي  رسالتها".  ووعي  وضعها  وعي  العاملة  للطبقة 
واستغاللها  معاناتها  بظروف  احلسي  االقتصادي  الوعي  ليس 
الوعي  بــل  عملها،  ــروط  ش وحتسني  مطالبها  انــتــزاع  وكيفية 
الطبقي السياسي لتتحول من طبقة يف ذاتها الى طبقة لذاتها. 
وهذا غير ممكن اال ببناء حزبها السياسي املستقل الذي يقودها 
وبناء  الرأسمالية  القضاء على  أجل  أركان يف صراعها من  كهيئة 
االشتراكية. وسيرورة البناء هاته ال ميكن ان تتم إال يف معمعان 
ميدان  وليس  وحقوله،  مستوياته  مبختلف  الطبقي  الصراع 
األولى  املدرسة  هو  أنه  رغم  وحده  النقابي  االقتصادي  النضال 
والتضحية  والنضال  التنظيم  العاملة  الطبقة  فيها  تتعلم  التي 
وتكتسب فيها اخلبرات والوعي الطبقي احلسي الضروري لتبلور 

وتطور وعيها الطبقي السياسي.
ضروري  النقابي/االقتصادي  النضال  أن  سبق  مما  نستخلص 
وإصالحات  مكتسبات  انتزاع  أجل  من  العاملة  للطبقة  بالنسبة 
والوعي.لكن  اخلبرات  ومراكمة  والنضال  للتنظيم  وكمدرسة 
يجب ان يرتبط هذا النضال بشكل جدلي مع نضالها السياسي، 
أجل  من  املستقل  السياسي  حزبها  عبر  أيضا،  وااليديولوجي 
وبناء  للتحرر  كــشــرط  السياسية  السلطة  على  االســتــيــالء 

االشتراكية.

العالقة بني النضال النقايب والنضال السيايس يف 
الحالة املغربية.

االستقالل  منذ  املــغــرب،  يف  النقابية  احلركة  تطور  اتخذ 
أمام  عائقا  ــازاال،  وم شكال،  خطيرن  مسارين  اآلن،  إلى  الشكلي 
وطأة  من  للتحرر  الطبقي  الوعي  وتطور  العاملة  الطبقة  تنظيم 
تسببا  وقد  منه.  التخفيف  األقل  على  أو  الرأسمالي  االستغالل 
يف إضعافها وتشتيتها وجتريدها من سالح نضالها االقتصادي أي 

النقابة بإفراغها من مضمونها النضالي الطبقي.
يف  عمالية  ارستقراطية  هيمنة  مسار  هــو  األول  املــســار   -
الباطرونا  مع  عالقاتها  من  استفادت  للشغل  املغربي  االحتــاد 

وقد  النقابي.  الريع  عبر  وخصوصا  االمتيازات  ملراكمة  والنظام 
فرضت هذه االرستقراطية نظاما بيروقراطيا يف املركزية حولها 
نضالهم  وتربط  العمال  مصالح  تخدم  الطبقي  للصراع  أداة  من 
بالنضال العام للشعب املغربي من أجل التحرر والدميقراطية الى 
االمتيازات  مقابل  للبورجوازية  الطبقية  والعمالة  للتعاون  أداة 
النضال  من  النوع  هذا  ويعرف  لعناصرها؛  االجتماعي  والترقي 

بالنضال النقابي "اخلبزي".
احلركة  على  السياسية  الهيمنة  مسار  هو  الثاني  -املــســار 
النقابية. ومتثله على اخلصوص مركزية االحتاد العام للشغالني 
باملغرب التابعة حلزب االستقالل التي انشقت عن االحتاد املغربي 
الدميقراطية  الكونفدرالية  ومركزية   1961% سنة  يف  للشغل 
يف  للشغل  املغربي  ــاد  االحت عن  بدورها  انفصلت  التي  للشغل 
1978 وأصبحت تابعة لالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية  سنة 
انفصلت  وقــد  االحتـــادي.  الوطني  املؤمتر  هيمنة  حتت  واالن 
االحتاد  هيمنة  حتت  للشغل  الدميقراطية  الفيدرالية  عنها 
االشتراكي. وظهرت الى جانبها مركزية االحتاد الوطني للشغل 
التابعة حلزب العدالة والتنمية، دون احلديث عن نقابات أخرى 
النقابة  جعلت  الهيمنة  هذه  الواقع.  يف  لها  فعلي  وجود  ال  لكن 
رهينة للقرار السياسي للحزب املهيمن عليها يف عالقته بالسلطة 
فيه  املتحكم  السياسي%  الصراع  إطار  يف  يوظفها  والبرجوازية، 
طبعا، لتحسني شروط التفاوض مع النظام قصد انتزاع مكاسب 
مؤسسات  يف  بالتمثيلة  يتعلق  ما  وخصوصا  حزبية  سياسية 
النظام. هذا دون إغفال االستفادة املادية للفئات املتنفذة داخل 
مما  الباطرونا  مع  والتواطؤ  النقابي  الريع  من  املركزيات  هذه 

ساهم يف ترقيها االجتماعي على حساب العمال/ات.
احلركة  على  والسياسية  البيروقراطية  الهيمنة  خطورة  ان 
النقابية تكمن يف جتريد الطبقة العاملة، سواء املنتمية نقابيا 
عن  للدفاع  الضروري  النقابي  السالح  من  املنتمية،  غير  تلك  أو 
يف  مكتسباتها  وحتصني  واالجتماعية  االقتصادية  مصاحلها 
الدولة  وتعسفات  املتوحش  الرأسمالي  البرجوازي  الهجوم  وجه 
منقبة  وغير  ومشتتة  ضعيفة  خاضعة  وجعلها  البرجوازية، 
بالشكل  نفسها  عن  والــدفــاع  والصمود  النضال  على  تقوى  ال 
ثقة  فقدان  يف  تكمن  كما  ومكتسباتها.  وجودها  يحمي  الــذي 
املشينة  املمارسات  بسبب  النقابي  النضال  يف  العمال/ات  أغلب 
مع  والــتــواطــؤ  املطلبية  بامللفات  التالعب  يف  للبيروقراطية 
والريع  االمتيازات  مقابل  العمالية  املعارك  إجهاض  يف  الباطرونا 
النقابي، الشيء الذي يفسر إلى حد كبير إحجام أغلب العمال/
التنقيب  نسبة  تتجاوز  ال  حيث  النقابات  يف  االنخراط  عن  ات 
بجميع  فالبيروقراطية  تقدير.  أبعد  على   6% املغرب  يف  حاليا 
العاملة.  الطبقة  البرجوازي وسط  للفكر  امتدادا  أشكالها تشكل 
والتخلص منها ليس سهال لكنه ضروري إذا ارادت الطبقة العاملة 
أن تقرر مصيرها وأن تأخذ زمام أمورها بيدها. وإال ستبقى حتت 

رحمة االستغالل والقهر الرأسمالي.

خالصة عامة
واجهات  أحد  هو  املاركسي  التصور  وفق  النقابي  النضال  ان 
وهو  العاملة.  الطبقة  تخوضه  الــذي  الطبقي  الصراع  وأدوات 
ميكن  وال  وااليديولوجي.  السياسي  النضال  مع  جدليا  يرتبط 
الوعي  تطور  سيرورة  يف  ومؤثرا  فاعال  يكون  أن  النضال  لهذا 
إذا  إال  الرأسمالية  ضد  العام  وصراعها  العاملة  للطبقة  الطبقي 
وبأهدافها  االشتراكية  أي  بأيديولوجيتها  وموجها  مؤطرا  كان 
وبناء  الرأسمالية  على  القضاء  يف  واالستراتيجية  املرحلية 
إذا  إال  ذلك  يتحقق  ولن  الشيوعي.  املجتمع  أفق  يف  االشتراكية 
احلزب  هذا  املستقل.  السياسي  حزبها  العاملة  الطبقة  امتلكت 
الطبقي  الصراع  أدوات  بني  سديد  متفصل  بناء  بإمكانه  وحده 
للطبقة العاملة من جهة وبينها وبني مختلف التنظيمات الذاتية 
التغيير  للجماهير الشعبية مبا يحترم استقالليتها ومبا يخدم 

الثوري احلقيقي وضمان جناحه. 



العدد :  455       10
من 21 إلى 27 ابريل 2022 صباح اخلير يا فلسطني

الفلسطينية الهدف  مجلة  رأي 

قــلــق االحتــــاد األوروبـــــي من 
مثير  احملتلة  الضفة  يف  التصعيد 
لم  بالتأكيد  فالقلق  ــالزدراء،  لـ
ــداء  ــت ــراء، واالع ــ يــكــن يــومــا إج

ضد  طــرف  من  واملتكرر  الــواضــح 
آخر ال ميكن تسميته بالتصعيد، 
االحتاد  كان  إذا  إال  بالطبع  هذا 
العديد  ساهمت  الذي  األوروبي، 
زراعـــة  يف  ــاء  ــضـ األعـ دول  مـــن 

املنطقة. يف  الصهيوني  املشروع 
قتل  الـــســـنـــني،  مـــئـــات  ــذ  ــن م
وعذبوا  األوروبيون  املستعمرون 
وكذلك  الــعــالــم،  ــول  ح املــاليــني 
الفاشيون  قتل  عقود،  عدة  منذ 
ماليني  واضطهدوا  ــون  ــي األوروب
أعــراق  من  وغيرهم  اليهود  من 
كنا  بحيث  مختلفة،  وجنسيات 
ــرى، أي  ــب ــادة ك ــ ــام جــرميــة إب أمـ
لليهود  األوروبية  الفاشية  قتل 
الذين  احملرقة،  يف  اليهود  وغير 
املنظومة  يف  اليوم  ورثتها  يــرى 
تعويض  بإمكانهم  أن  األوروبية، 
هـــذه اجلـــرميـــة، مبــنــح احلــركــة 
ــة مــســاحــة آمــنــة  ــي ــون ــي ــه ــص ال
هذا  على  بــاآلخــريــن،  للتنكيل 
الصهاينة  بإمكان  كــان  األســاس 

وقتلنا. وتهجيرنا  غزونا، 
مـــوقـــف االحتـــــاد األوروبـــــي 
ــه األعـــضـــاء من  ــ ــمــوع دول ــج وم
دعمه،  هو  الصهيوني  الــعــدوان 
انتقاداته  ومــا  ذلــك،  يف  لبس  ال 
إال  الصهيوني  للكيان  املخففة 
النظم  فيه  ترى  سياق  من  جزًءا 
ــا على  األوروبــيــة ذاتــهــا، حــارًس
العدو  ومستقبل  وأمــن  مصالح 
مغبة  مــن  فتخشى  الصهيوني، 
وتضغط  الــعــدوان،  يف  "تطرفه" 
منسوب  على  يحافظ  لكي  عليه 
يقتلنا  أن  لالستدامة،  قابل  قمع 
حلكومات  ــراج  إح ودون  بــهــدوء، 

دول االحتاد أو غيرها.
يقف  أن  املــنــتــظــر  مـــن  لــيــس 
جدًيا  موقًفا  األوروبــي،  االحتاد 
أرض  على  االحتالل  جرائم  من 

يفعل  ولن  لم  أنه  كما  فلسطني، 
األمريكيون،  الغزاة  جرائم  جتاه 
تغطية  ــاد  االحتـ يــواصــل  وكــمــا 
املنخرطة  وشركاته  دوله  جرائم 
شعوب  ونهب  وقتل  استغالل  يف 
الفلسطينيون  فنحن  الــعــالــم؛ 
فلسطني  لقضية  ــرون  ــاص ــن وامل
يف  املنخرطة  املنظمة  والــقــوى 
الصهيوني،  املشروع  ضد  النضال 
ــيــس تــعــديــل  ــا ل ــن ــان مــوضــع ره
مــنــطــوق املــوقــف األوروبـــــي أو 
ــي، ولـــكـــن إعـــــادة بــنــاء  ــ ــدول ــ ال
مهمة  وهي  العالم،  هذا  توازنات 
إذا  إال  مــســتــحــيــلــة  تــبــدو  قـــد 
فلسطني  من  انطالقا  لها  نظرنا 
يف  للنضال  كنموذج  وقضيتها، 
العاملية،  الهيمنة  منظومة  وجه 
العدوان  فيها  ينكسر  نقطة  كل 
الــصــهــيــونــي ولـــو عــنــد حــاجــز 
أو  الــضــفــة  جــنــوب  أو  شــمــال  يف 
النقب...  يف  قرية  أبـــواب  على 
للمنظومة  خــســارة  نقطة  هــي 
ال  وهــذا  بأكملها،  االستعمارية 
ولكن  فــلــســطــني،  عــلــى  يقتصر 
فيها  ــي  ــض مي بــقــعــة  ــل  كـ ــى  ــل ع
الوحشية  ضد  اإلنساني  النضال 
ولكن  مسيرته،  يف  االستعمارية 
هــذا  يف  املــتــقــدم  فلسطني  دور 
عــدوهــا  ــدور  بـ يتصل  الـــصـــراع، 
الــعــدوان،  منظومة  يف  املــتــقــدم 
شعب  صــنــعــه  الــــذي  ــل  ــاألمـ وبـ
أمام  الطويل  بصموده  فلسطني 
ورثة قرون من االستعمار والظلم 

والوحشية. واالستبداد 

فلسطني واإلدانة األوروبية

 

الصديق يندد بالدميقراطية املزيفة، يتناغم مع مواقف 
وعلى  األصيلة  مبادئه  على  ضدا  الرجعية  األحزاب  بعض 
مواقف التوجه الدميقراطي داخله. هذا التراجع للهوية 
تركيز  خــالل  من  جليا  يبدو  النقابي  للعمل  التقدمية 
واالجتماعية  االقتصادية  املطالب  على  املطلبية  امللفات 

البعد السياسي. وغياب املطالب ذات 

من  يتضح  الذي  النقابي  العمل  جماهيرية  تراجع   /6
يف  املتجسد  النقابي  العمل  عن  الشغيلة  عــزوف  خــالل 
داخل  للمنخرطني/ات  اإلجمالي  للعدد  امللحوظ  الضعف 
الفئات  صفوف  يف  لالنخراطات  مهول  وضعف  النقابات 
العمالية املقهورة والتي تعيش أوضاع الهشاشة مثل العمال 
والفالحني  العمومية  واألشغال  البناء  وعمال  الزراعيني 
الكادحني والصناع التقليديني والتجار الصغار أو املبلترين 
مثل الفراشة والباعة املتجولني. إن جل النقابات أصبحت 
تتهرب من تنظيم هذه الفئات ملا تسببه مطالبها وأساليب 

النقابية. للقيادات  نضالها اجلذرية من إحراج 

النقابية  احلركة  وســط  النضالية  القيم  تراجع   /7
للعمل  األصيلة  املبادئ  احترام  بشأن  التراجع  مع  باملوازاة 
وليس  العاملة  الطبقة  "خدمة  شعار  احترام  إن  النقابي. 
خدمة  يف  النقابي  العمل  يكون  أن  يقتضي  استخدامها" 
ومصاحلها  للشغيلة  واملعنوية  املادية  القريبة  املصالح 
أن  كما  االستغالل.  على  القضاء  يف  املتجسدة  البعيدة 
الطبقة  استخدام  محاربة  يقتضي  الشعار  هذا  احترام 
امتيازات  أنانية باحلصول على  العاملة ألغراض شخصية 
وبالوصول إلى مناصب املسؤولية على حسابها وباإلغتناء 
اليوم  النقابي  العمل  إن  واضحة،  وبعبارة  ظهرها.  على 

القياديني باخلصوص مفرغا من  العموم ولدى  أصبح على 
النضالي  العمل  روح  تشكل  التي  النبيلة  اإلنسانية  القيم 

التقدمي.

8/ التراجع الفظيع للربط اجلدلي بني العمل النقابي 
العمل  أصبح  لقد  التقدمي.  السياسي  والعمل  الكفاحي 
النقابي منحصرا أكثر من أي وقت مضى يف العمل من أجل 
فئات  لبعض  واالجتماعية  االقتصادية  املطالب  حتقيق 
التغيير  إلى  الهادف  النقابي  العمل  أن  حني  يف  األجــراء 
املخزن  دولــة  من  باالنتقال  األمــر  تعلق  ســواء  السياسي 
من  باالنتقال  أو  الدميقراطية  الدولة  إلى  االستبدادية 
االشتراكي  املجتمع  إلى  االستغاللي  الرأسمالي  املجتمع 
النقابية  احلركة  وسط  هامشية  مكانة  سوى  له  تعد  لم 

العمالية.

النقابي  العمل  منها  يعاني  التي  األعطاب  أهم  تلكم 
لم  األعطاب  هــذه  إن  الدميقراطي،  النهج  ويف  ببالدنا. 
إلى  أو  النقابي  العمل  من  النفور  إلى  تدفعنا  ولن  تدفعنا 
تبخيسه؛ بل إننا نعمل على التصدي لهذه األعطاب وفقا 
النقابي،  النضال  ولقيم  األصيل  النقابي  العمل  ملبادئ 
تخليصه  بعد  خاصة  النقابي،  العمل  بــأن  منا  قناعة 
تدريجيا من أعطابه، سيظل املدخل األساسي لبناء حزب 
الطبقة العاملة. وإن التقدم يف بناء هذا احلزب سيساعد 
وهذا  أعطابه.  من  النقابي  العمل  تخليص  على  بــدوره 
العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  "بناء  ألطروحة  فهمنا 

التقدمي مسيرة واحدة". النقابي  بالعمل  والنهوض 

 

 20 مــنــاصــرة"  "أحــمــد  الفلسطيني  األســيــر 
وهو  طفاًل  االحتالل  اعتقله  القدس،  من  عاًما، 
ال يتجاوز 13 عامًا، وتعرض لتعذيب شديد أثناء 
االعتقال وخالل التحقيق حاول االحتالل إجباره 

لم  بأشياء  االعتراف  على  التعذيب  سطوة  حتت 
يرتكبها وكان يرد دائمًا بجملة "مش متذكر" .

واليوم  طفل  وهو  اعتقاله  مت  أحمد  أن  تخيل 
دخل  فقد  االحتالل،  سجون  داخــل  شابًا  أصبح 
ولد فلسطيني  أنه  الثامن معتقاًل كل ذنبه  عامه 

يف وطن محتل.
زنازين  داخــل  وبرائته  أحمد  طفولة  ضاعت 
السجن  أسوار  واليوم يضيع شبابه بني  االحتالل 
عن  تدافع  ممن  حقوقية  منظمة  أية  نسمع  ولم 
ووضعه  أحمد  حالة  تدين  حتى  احليوان  حقوق 

وعمره الذي ضاع طفاًل وشابًا.

"أحمد"  محاكمة  ينوي  االحتالل  أن  اجلديد 
على  االعتقال  من  سنوات  سبع  بعد  الشهر،  هذا 

جرم لم يرتكبه عندما كان طفاًل.
املطالبة  حملة  يف  االهــتــمــام  منكم  يــرجــى 
يف  شابًا  أصبح  الذي  الطفل  عن  الفوري  باإلفراج 
بني  أيضًا  شبابه  يضيع  أن  قبل  االحتالل  سجون 

زنازين احملتلني.
االنسان  بحقوق  تعنى  منظمة  وال  هيئة  ال 
الطفل  هــذا  لقضية  انتبهت  الطفل  بحقوق  او 
داخل  طفولته   زهرة  جورا  افنى  الذي  املقدسي 
لم  عربيا  وحتي  الصهيوني.  االحتالل  سجون 
اجلائر  اعتقاله  لقضية  احد  تعرض  ان   يسبق 
يف  يقضي  ان  وقبل  اليوم  والتضامن.  بالتعريف 
سنوات  من  باملزيد  الصهيوني  القضاء"  حقه" 
الطالق  وعاملية  عربية  حملة  املطلوب  االعتقال 

سراحه. 
واميانا  الدميوقراطي  النهج  حــزب  يف  ونحن 
تفكيرنا  يف  الفلسطينية  القضية  مبركزية  منا  
السياسي واعتبار لكونها قضيتنا الوطنية  ندعو 
والتنظيمات  املغربية  احلقوقية  الهيئات  كــل 
واالنخراط  الدعوة  الفلسطيني  للشعب  الداعم 
يف حملة  من اجل االطالق الفوري لسراح الشاب 

احمد مناصرة.

تمتة مقال أعطاب العمل النقايب ابملغرب

الحرية الفورية لألسري الفلسطيني 

أحمد منارصة 
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الحزب الشيوعي السوداين: 

محاوالت احتواء وإيقاف حركة الثورة والثوار باءت بالفشل
اخلرطوم  مقاومة  جلــان  وثيقة  السياسي  املكتب  ناقش 
ثمن  وقد  الشعب"  سلطة  ميثاق  "مقترح  بعنوان  جاءت  والتي 
واألقاليم  العاصمة  يف  املقاومة  جلان  مساهمات  االجتماع 
يؤكد  هذا  وفى  مبادرتها.  قدمت  التي  واملؤسسات  واجلهات 
إحداث  وجهة  يف  تسير  واملبادرات  املواثيق  إصدار  أن  احلزب 
تتصدى  ــي  وه سلمي  حــضــاري  كأسلوب  اجلـــذري  التغيير 
واسترداد  املليشيات  وحكم  العسكرية  االنقالبات  لهزمية 

الدميقراطية.
احتواء  إلى  سعت  التي  الداخلية  احملاوالت  كل  أن  ويؤكد 
أخرها  بالفشل..  بــاءت  قد  والــثــوار  الثورة  حركة  وإيقاف 
املسلحة  احلــركــات  مــن  وحلفائه  العسكري  املــكــون  انــقــالب 
النقالب  امتداد  هو  والذي   2022 أكتوبر/   /25 يف  واملدنيني 
2019، وظل خيار الشعب هو إسقاط نظام االنقاذ  11 أبريل 
إفقار  إلى  أدى  الذي  الطفيلية،  الرأسمالية  نظام  وتصفية 
من  عزيزة  أجــزاء  يف  احلــروب  وإشعال  ــوارده  م ونهب  شعبنا 

أرضه.
النهائي  هدفها  يف  تسعى  واملبادرات  املقدمة  املواثيق  إن 
امللتزم بتطلعات شعب السودان يف احلرية  إلى تقدمي البديل 
االجتماعي  السياسي  املشروع  ومفارقة  والعدالة،  والسالم 
والفقر  التخلف  إلى  وقاد  السودان  استقالل  منذ  ساد  الذي 

جذري. تغيير  وإحداث  للخارج  والتبعية 
 : - يتصدى لقضايا 

املدنية الدميقراطية. الدولة  -  تأسيس 
- التأكيد على الدولة املوحدة مع احلكم الالمركزي.

نظام  بتحقيق  الدميقراطية  استدامة  نحو  التوجه   -
مركزي  اجتماعي  اقتصادي  تخطيط  على  قائم  اقتصادي 
يعمل على سد حاجات شعب السودان واالعتماد على الذات.
وحتقيق  القانون  حكم  سيادة  ملبدأ  الصارم  التطبيق   -

العدالة وعدم االفالت من العقاب  
- سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا. 

- إعادة تأهيل مرافق الدولة اخلدمية. 
والثوري. التشريعي  املجلس  تكوين   -

على  تؤكد  واملــبــادرات  املواثيق  أن  جيدًا  احلــزب  يــدرك 
سبيل  يف  االنتقالية  الفترة  لقضايا  اجلاد  والنشاط  احليوية 
إطار  يف  تأتي  وإنها  الدميقراطية.  الوطنية  الدولة  التأسيس 
وندلي  نسهم  ونحن  الــدائــر.  االجتماعي  الطبقي  الــصــراع 

بدلونا يف أتون هذا الصراع وفق اآلتي :
الحكم:  وهياكل  السلطة   •

حكم  لهيكل  يؤسس  انتقالي  دستور  "بناء  الوثيقة  يف  ورد 
رقابة  حتت  عليه  متوافق  تشريعي  مجلس  تكوين  انتقالي" 
حكومة  تكوين  "يعتمد  احليه  والقوى  املقاومة  قوى  وإشراف 
والئية  انتقالية  تشريعية  مجالس  "وتكوين  وزراء  ورئيس 

الدستور". لصناعة  مفوضية  وتكوين  عليها"  يتوافق 
رأينا إن يكون الدستور االنتقالي يؤسس لدولة مدنية  يف 
كل  ميثل  عليه  متوافق  تشريعي  مجلس  "عبر  دميقراطية 
والرقابة  التشريع  مهامه  تكون  امليثاق  على  املوقعة  القوى 
ويتمتع بحق سحب الثقة من احلكومة أو أحد أفرادها، وبداًل 
يكون  وزراء  ورئيس  حكومة  تكوين  اعتماد  على  يعمل  أن  من 
ومن  ــوزراء  ال رئيس  تسمية  قبل  التشريعي  املجلس  تكوين 

حقه عزله وليس اعتماده فقط" كما ورد.
االنتقالية  التشريعية  املجالس  تكوين  ورد  ما  حول  أما 
على أساس الواليات فإننا يف سعينا لتقليص التكلفة اإلدارية 
الترضيات  طابعها  موضوعية  غير  أسس  على  تأسست  والتي 
على  تعتمد  أن  يجب  املعاجلة  فــإن  الــدولــة  جهاز  وتوسيع 

اإلدارة  تكلفة  وتخفيض  أقاليم  سته  إلى  السودان  تقسيم 
تكوين  ــول  وح والتنمية.  للخدمات  االعــتــمــادات  وتوفير 
الدستورية  وجتاربه  السودان  واقــع  إن  الدستور  مفوضية 
ليست  الدستور  قضية  أن  أكدت  تستقر،  لم  والتي  السابقة 
هي  وإمنا  وحسب  القانونيون  اخلبراء  يتوالها  فنية  قضية 
يتم  وثقايف  واقتصادي  واجتماعي  سياسي  بعد  ذات  قضية 
ملعاجلته  السودان  أهل  كل  فيه  يشارك  دستوري  مؤمتر  عبر 
ويكون  ومستقبله.  السودان  شعب  ومصالح  رؤى  وفق  جذرًيا 
املناطق  يف  الــســودانــيــني  كــافــة  مــن  عليه  ومــتــوافــًقــا  معبًرا 

املختلفة.  واألقاليم 
االنتقالية  الفترة  يف  احلكم  قضايا  بــاب  يف  الوثيقة  يف 
الوطنية،  الوحدة  خيارات  يعزز  فدرالي  حكم  نظام  "تبنى 

والثروة. للسلطة  العادل  التوزيع  يضمن 
احلكم  نظام  وضــع  يف  الشعبية  املشاركة  قاعدة  توسيع 

وقانون احلكم احمللي.
الالمركزي،  الفدرالي، احلكم  نعالج قضية احلكم  أن  يجب 
احلكم  مع  املوحدة  الدولة  على  بالتأكيد  اإلقليمي  واحلكم 
وتوسيع  السلطة  يف  اجلماهير  مشاركة  وضمان  الالمركزي 
احلكم  نظام  وضع  يف  السلطة  يف  الشعبية  املشاركة  قاعدة 
الدولة  السؤال يتم نقل سلطات  وقانون احلكم احمللى ليصبح 

واإلقليمي.  إلى مستويات احلكم احمللى  املركزية 
كما نرى سحب عبارة خيارات الوحدة بفهم أن كل القضايا 
وأهــداف  وشــعــارات  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
وضعها  وليس  كهدف  الوحدة  تأكيد  إلى  تسعى  ديسمبر  ثورة 

ضمن خيارات أخرى.
نظام  يف  احلوكمة(.  نظم  )تغيير   )3( املادة  صياغة  إعادة 
يف  للحكم  كأساس  البرملان  النظام  اعتماد  إلى  نسعى  احلكم 
التأكيد  مع  السابقة  التجارب  سلبيات  ومعاجلة  السودان 
الرئاسية  اجلمهورية  تستجيب  ال  املتعدد  السودان  واقع  أن 
تشريعي  مجلس  الرئاسي(  الشكل  يظل  وإن  قضاياه  ملعاجلة 
البرملان  يد  يف  القرار  ووضع  السودان  أقاليم  كافة  فيه  ميثل 
الذي يضم نواب وممثلني عن شعب السودان بتنوعه وتعدده. 
تتناسب  ال  دستورية  دكتاتورية  تكريس  لعدم  سعينا  يف 
الناعم  الهبوط  قوى  مصالح  يحترم  وإنه  السودان،  واقع  مع 

السلطات. لتكريس  الساعني 
لتحديد  نسعى  ــذي  والـ الــدســتــوري  املــؤمتــر  قضية  إن 
وجهة  يف  السابقة  جتربتنا  معاجلة  تشمل  بحيث  قضاياه 
والتنوع  التعدد  هذا  وفق  املصلحة  أصحاب  مصالح  حتقيق 
بتحقيق  املتراكمة  العامة  األزمة  وأسباب  عوامل  ومخاطبة 
جوانبه  يف  احلكم  لقضايا  التصدي  كيفية  يف  التام  التوافق 
وجهة  يف  واالجتماعية  واالقتصادية  والثقافية  السياسية 

الدائم. والدستور  الهوية  قضايا  معاجلة 
وأهدافها  مهامها  االنتقالية  الفترة  على  نركز  أن  يجب 
لبناء  نؤسس  أن  نريد  نحن  الدولة،  مؤسسات  غياب  واقع  يف 
قضايا  هناك  أن  بفهم  الدميقراطية،  الوطنية  السودان  دولة 
نهاية  يف  يعقد  ــذي  وال الدستوري  املؤمتر  يف  حلها  يتطلب 
حضور  وضمان  لعقده  املناخ  تهيئة  بعد  االنتقالية  الفترة 

باملؤمتر. املعنيني  كافة 
)االنتقالية(:   العدالة  قضااي   •

احملاسبة  ضمان  على  نركز  االنتقالية  العدالة  قضايا  يف 
العدالة  حول  خرج  ما  أن  بفهم  العقاب  من  االفــالت  وعــدم 
ال  وأنها  للبشير،  مخرج  ايجاد  به  مقصود  كان  االنتقالية 

ميكن تنفيذها يف ظل وجود االنقالب.
ال  التي  القوانني  كل  وإلغاء  القضاء  استقالل  على  التأكيد 
تعني  ال  االنتقالية  العدالة  وإن  الدولية  القوانني  مع  تتوافق 

وإن  الدولية،  احملكمة  املطلوبني  تسليم  على  والعمل  العفو 
احلرية  ضد  اجلرائم  اختصاصها  من  ليس  االنتقالية  العدالة 

بالتقادم. واجلرائم ضد اإلنسانية وال تسقط 
وتقدمي  االعتصام  فض  مجزرة  حتقيقات  نتائج  كشف 

للمحكمة. اجلناة 
التي  األســس  ووضــع  والنيابة  القضاء  مفوضيتي  تكوين 

العدلية. األجهزة  واستقالل  حيدة  تضمن 
• يف قضااي السالم الشامل املستدام:

على  احلــزب  يوافق  املستدام  الشامل  السالم  قضية  يف 
مراجعة  مــن  ورد  مــا  ــول  وح الــســالم،  مفوضية  عبر  إدارتـــه 
عملية  اختطاف  مت  منذ  أنه  احلــزب  ويــرى  جوبا׃  اتفاقية 
السالم ومت التوجه لصياغة نتائجه لتخدم مصالح االنقالب 
النظام  وسياسات  بــرامــج  لتكريس  سعى  ــذي  ال العسكري 
االتفاقيات  نطاق  يف  ومعاجلتها  صياغتها  متت  حتى  البائد 
من  حلفائه  مصلحة  لتخدم  واجلزئية  الثنائية  واحللول 
قيادات واحلركات املسلحة ومتكينهم من السلطة دون اكتراث 
املصلحة  أصحاب  جتاوز  بسبب  كارثية  أصبحت  والتي  للنتائج 
القوميات  ملسألة  الشامل  للحل  مفارقة  ذلك  وفى  السالم.  يف 

يف السودان يف إطار معاجلة جذور األزمة.
جوبا  اتفاقية  إلغاء  يحتم  الدستورية  الوثيقة  إلغاء  إن 
املضادة  القوى  مخططات  تصعيد  وجهة  يف  مراجعتها  وليس 
ثورة  أهــداف  عن  لالرتداد  محاوالتها  ويف  وأساليبها  للثورة 

ديسمبر املجيدة يف أهم مفاصلها وهو قضية السالم.
املؤمتر  فإن  للسالم  دولــي  مؤمتر  قيام  عن  ورد  ما  وحــول 
قضايا  يعالج  سوف  االنتقالية  الفترة  نهاية  يف  الدستوري 
مرهونة  السالم  واستدامة  استعادة  أن  حيث  واحلكم،  السالم 
عليهم  وقع  الذين  عن  الضرر  وجبر  القوميات  مسألة  بحل 
احليف والضرر جراء السياسات االقصائية التي سادت خالل 

السابقة. الفترات 
والعسكرية: األمنية  املنظومة  إصالح  مسألة  حول   •

املليشيات وإعادة تأهيل ودمج  الوثيقة )حل جميع  ورد يف 
السريع.(. والدعم  املسلحة  احلركات  جميع  وتسريح 

املعاجلة  وضــع  هي  الرئيسية  املسألة  إن  ــزب  احل رأي  يف 
االجتاه  هذا  يف  املوحد  الوطني  اجليش  بناء  جهة  يف  الالزمة 
إلى  الوصول  سبيل  يف  والدمج  التسريح  مسألة  حتل  أن  يجب 
 DDR اجليش املوحد، نعني الدمج االجتماعي حسب مفهوم 

النظامية. القوات  الدمج يف  وليس 
القوات املسلحة بحيث ينحصر دورها  العمل على إصالح   -
وحريات  وحقوق  األمن  حماية  يف  النظامية  القوات  وبقية 
حتت  وتعمل  وثــرواتــهــا  أراضيها  وحماية  مواطنيها  كافة 
والدميقراطية  للوطن  الوالء  وبعقيدة  املدنية  القوى  إمرة 

النظامية فقط. القوات  والدستور وحصر حمل السالح يف 
والعدلية: الحكومية  املنظومة  حول   •

يقوم  )أن  حــول  الوثيقة  يف  ورد  ما  على  ــزب  احل يوافق 
على  والــرقــابــة  بــاإلشــراف  اإلنتقالية  التشريعي  املجلس 
للنيابة،  األعلى  املجلس  العام-  )القضاء  املجلسني  تكوين 
)تصورات  لتصبح  وإدارية...(  مهنية  ورد  ما  معاجلة  تتم  وأن 

دميقراطية(. أكثر  وإدارية  مهنية 
• حول الخدمة املدنية:

نقابات  قانون  )سن  املدنية  اخلدمة  باب  يف  الوثيقة  يف 
دميقراطي...( يف هذا يرى احلزب ليس به عالقة باخلدمة، 
اجلماهيرية  احلركة  ومنظمات  مؤسسات  بناء  ضمن  يقع  وإن 
ومصاحلها  حقوقها  عن  الدفاع  إلى  خاللها  من  تسعى  والتي 
العامة  احلــريــات  عــن  ــاع  ــدف وال الــوطــن  لقضايا  والــتــصــدي 
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واقع العدالة الرضيبية يف النظام الرضيبي املغريب 
) الجزء األول (

نبيال  وهــدفــا  مطمحا  ــت  زال ومــا  الضريبية  العدالة  كانت 
حتقيقه،  إلى  النامية،  البلدان  يف  خاصة  احلكومات،  تسعى 
على الرغم من عدم وجود منوذج جاهز للضريبة العادلة، لكن 
جميع احلكومات تعرف على وجه الدقة جميع العوامل املؤثرة 
ال  ذلك  فإن  عادلة،  غير  ما  دولة  يف  الضريبة  كانت  فإذا  فيها. 
الناحية  من  املالئمة  للضريبة  احلكومة  جهل  إطالقا  يعني 

االجتماعية .
ومفهوم العدالة الضريبة يف حد ذاته الزال صعب التحديد، 
غامضا، ومعقدا، وغالبا ما يتم تفسيره على أسس إيديولوجية.
 " التوليب  لني   " و  الريــن"  ن.  "جيل.  من  كل  جعل  الــذي  األمــر 
يتساءالن حول ما هو األمر العادل؟ وهل ميكننا استخراج مبادئ 

موضوعية إلى حد ما، تسمح بتقييم العدالة الضريبية؟
هذه املبادئ املوضوعية التي يتحدث عنها الباحثان، هي التي 
تقسيم  خالل  من  لها،  التأسيس  على   " أورهــان   " األستاذ  عمل 

مفهوم العدالة الضريبة إلى قسمني׃
املكلفني الذين  العدالة األفقية، وتعني نفس الضريبة لكل   -
أمــام  العدالة  أي  الــدخــل،  مــن  املستوى  نفس  على  يتوفرون 

الضريبة. واإلجراءات التمييزية تعد حتريفا لهذا املبدأ؛
- العدالة العمودية، وتقضي بتمييز املكلفني حسب مقدراتهم 
العدالة  أي  املكلفني،  متييز  معايير  هنا  وتدخل  التكليفية. 
بواسطة الضريبة، حيث متنح تسهيالت ضريبية لصالح الفئات 

محدودة الدخل.
الناحية  من  الضريبية  العدالة  مفهوم  وضوح  فعدم  عموما، 
بنية  يف  الضريبية  العدالة  واقع  دراسة  من  مينعنا  ال  النظرية، 

النظام الضريبي املغربي.
أوال ׃ الضريبة على الدخل وسؤال العدالة الضريبية

ضريبة  متثله  الــذي  الضريبي  العبء  توزيع  حتليل  يظهر 
الضريبي  الظلم  من  حالة  الطبيعيني  األشخاص  على  الدخل 
بني املوظفني واألجراء ودافعي الضرائب اآلخرين الذين يعملون 
كمهنيني مستقلني. ويزداد هذا الظلم تفاقما عندما تؤخذ بعني 
االعتبار االقتطاعات اإلجبارية للضمان االجتماعي التي تلقي 

بثقلها على األجراء.
فمبدأ العدالة الضريبية داخل الضريبة نفسها مفتقد، على 
حد تعبير األستاذ " جنيب أقصبي" ، وميكن أن نقول األمر نفسه 
عندما نتحدث عن العدالة بواسطة الضريبة. فإذا كنت أجيرا 
ستنخفض  بينما   ،  %  38 ستؤدي  درهــم  ألف   20 على  حتصل 

الضريبة عندما يأتي دخلك من الريع أو املضاربة يف البورصة.
وفيما يتعلق مبقياس الضريبة على الدخل، فإن التصاعد يف 
أكبر  واملتوسطة  الدنيا  األشطر  مستوى  على  الضريبي  املعدل 
تعريف  هو  بذاته  وهذا  نفسه،  الدخل  يف  التصاعد  من  بكثير 
الضريبي  النظام  بعينه  مييز  والــذي  التدرجي،  غير  املقياس 

املغربي غير القائم على املساواة.
واملتوسطة وبشكل  الدنيا  الطبقتني  التضريب على  إن تركيز 
خاص على ذوي الدخول األجرية، يف الوقت الذي يخضع ذوي 
استفادة  إلى  متدنيةإضافة  تصاعدية  لنسب  املرتفعة  الدخول 
عدة  من  والرأسمالي  املهني  املصدر  ذات  دخلهم  عناصر  بعض 

القرار  صانعي  أن  لنا  يبرهن  تفضيلية،  ضريبية  استثناءات 
بلورة  هاجس  حساب  على  املالي  الهاجس  غلبوا  قد  الضريبي 
نظام ضريبي متوازن يضمن احلد األدنى من العدالة الضريبية.
أما على مستوى احلد األدنى املعفى من الضريبة على الدخل 
قورن  ما  إذا  ضعيفا  فيبقى  درهــم،   30.000 إلى  يصل  والــذي 
بحجم الدخل الفردي وغالء أسعار املواد األساسية التي ما فتأت 
تتزايد بشكل مهول دون اكتراث بظروف امللزم املعيشية. هذا مع 
130 فيما يخص مستوى الدخل  العلم بأن املغرب يحتل املرتبة 

الفردي.
ثانيا׃ سؤال العدالة الضريبية يف الضريبة على الشركات

النظام  يف  أساسيا  مكونا  الشركات  على  الضريبة  تعتبر 
الضريبي املغربي، وبالفعل، فحصة الضريبة متثل حوالي 25 % 
متويل  يف  مهما  مصدرا  بذلك  وتشكل  الضريبية،  اإليرادات  من 
خزينة الدولة. ومن حيث منحى تطورها، تسير الضريبة على 
مجموع  يف  حصتها  ارتفعت  حيث  تصاعدي،  اجتاه  يف  الشركات 
2006 و2012،  %  ما بني  املداخيل الضريبية منتقلة إلى 24.4 
عالية  نسبة  تسجيل  مع  و2005،   2001 بني  ما   %  17.1 مقابل 
2009، وذلك رغم  %  سنة  و 28.8   ،2008 %  سنة  بلغت 27.7 
1995 إلى  %  سنة   35 التخفيض التدريجي ملعدل الضريبة من 

30  %   سنة 2008.
هي  املغرب  يف  الشركات  على  للضريبة  الرئيسية  السمة  إن 
لتحقيق  فوفقا  الشركات.  من  جدا  قليل  عدد  على  تركيزها 
 10 أفضل  فإن   ،2017 عام  يف   "  2 أنفوريسك   " مؤسسة  أجرته 
شركات مغربية تساهم بنسبة 25 %  من إيرادات الضريبة على 
الشركات. ويرتفع هذا الرقم إلى 37 % عندما يتم احلديث عن 

أفضل 100 شركة يف املغرب.
والعبء الضريبي، ال سيما يف مجال الضريبة على الشركات، 
يؤثر على املقاوالت بشكل يفتقد للمساواة، ويف احلقيقة، فإنه 
ال يطال إال عدد قليال من الشركات، بالنظر لكون نسبة كبيرة 
نتائج  عن  تعلن  الشركات  على  للضريبة  اخلاضعة  الشركات  من 
الضريبة.  هذه  أداء  من  يعفيها  الذي  األمر  محايدة،  أو  سلبية 
ففي سنة 2010، من بني 155000 مقاولة خاضعة للضريبة على 
الشركات، عمليا 3/2 من الشركات تعلن نتائج سلبية أو محايدة. 
ويف سنة 2011 حيث ارتفع عدد املقاوالت اخلاضعة للضريبة على 
الشركات إلى 165740، تؤدي 2 % من املقاوالت الكبرى )حوالي 
3300 مقاولة ( ما قدره 80 % من الضريبة على الشركات، علما 
)أقل  جدا  الصغيرة  املقاوالت  من   %  78 كون  إلى  باإلضافة  أنه 
ال  أو  بالعجز  منها   %  85 تصرح  أعمالها(،  رقم  يف  ماليني   3 من 
''جنيب  الدنيا بحسب ما عبر عنه األستاذ  املساهمة  إال  تؤدي 

أقصبي''.
له  تخضع  الذي  التضريب  مستويات  عن  احلديث  دون  هذا 
من  تستفيد  املقاوالت  من  العديد  هناك  إن  حيث  الشركات، 
دائمة  إعفاءات  شكل  على  تتوزع  التي  الضريبة  التحفيزات 

وتخفيضات دائمة وبني إعفاءات مؤقتة وتخفيضات مؤقتة.
ثالثا׃ الضريبة على القيمة املضافة وسؤال العدالة الضريبية
إن املتتبع لسلسة التعديالت التي همت الضريبة على القيمة 
أبريل  فاحت  من  بداية  التطبيق  حيز  إلى  دخولها  منذ  املضافة 
1986، يكشف عن خطة املشرع يف تغليب هاجس املردودية على 

حساب العدالة الضريبية.
وعلى الرغم من كون الضريبة على القيمة املضافة تعرف بأنها 
أكثر الضرائب حيفا، إال أنها ال تزال األداة الضريبية الرئيسية 
يف العديد من البلدان عبر العالم مبا يف ذلك املغرب. حيث متثل 
إيرادات الضريبة على القيمة املضافة ما يقارب نصف اإليرادات 

الضريبية للبلد كل سنة.
القيمة  على  الضريبة  إيــرادات  زادت  املنتوجات،  ناحية  ومن 
أسرع  بشكل  والصناعية  الزراعية  للمنتجات  بالنسبة  املضافة 
إلى  يضاف  الذي  الوضع  هذا  للخدمات،  بالنسبة  إيراداتها  من 
فقرا،  األكثر  الفئات  بني  املنتجات  لهذه  أعلى  استهالك  نسبة 
يطرح مشكلة حقيقية من حيث  اتساع التفاوتات بالنظر إلى أن 

املنتجات الصناعية أو الغذائية الزراعية عموما يف حالة املغرب 
تستهلك أكثر من قبل األسر األكثر فقرا مقارنة مع األسر األكثر 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  معدالت  هيكلة  أن  كما  غنى، 
خطيرة خاصة على املستوى االجتماعي ومخالفة ملا أعلن عليه 
الفقر،  للتخفيض واحلد من  الضريبي من سعيها  القرار  صانعي 
فكيف سنشرح للمواطن البسيط أن مصبرات الطماطم، اجلنب، 
املربى تضرب بالسعر العادي 20 %، يف حني أن املواد املصنعة من 
ما  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  من  معفية  النفيسة  املعادن 
املواد  %20 على بعض  أو   % 10 يؤكد لنا ذلك هو تطبيق سعر 
واخلدمات التي كانت معفاة قبل قانون مالية 2014. إن الضريبة 
على القيمة املضافة تقوم على أسعار قيمية تطبق على اجلميع 
للضريبة،  للخاضع  التكليفية  القدرة  مراعاة  ودون  متييز  بدون 
مرتفعة  جد  املضافة  القيمة  على  الضريبة  أسعار  تعتبر  كما 
وتشكل حيفا جتاه الفئات الضعيفة اقتصاديا، وهذا إن دل على 
شيء إمنا يدل على أولوية الهدف املالي لصانعي القرار الضريبي 

على حساب العدالة الضريبية.
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 ،124 عدد  العامة،  للمالية  الفرنسية  املجلة  ــار،  واآلث التطور 

2013، تعريب حسن بوغشي، غير منشور.
-  منظمة أوكسفام ، مؤشر العدالة الضريبية " حتليل النظام 

الضريبي املغربي" ، أكتوبر 2020.
ويزيد  الرأسمال  يخدم  الضريبي  نظامنا  أقصبي،  جنيب    -
على  منشور  مقال  املتوسطة،  والطبقة  األجــراء  على  الضغط 
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- حسن بوغشي׃ إشكالية عدالة السياسة اجلبائية باملغرب، 
رسالة لنيل شهادة املاستر  يف القانون العام، كلية العلوم القانونية 
املوسم  زهر،  ابن  جامعة  واالجتماعية-أكادير،  واالقتصادية 

اجلامعي 2016-2017.
يف  الضريبية  العدالة  إشكالية  حميدوش׃  مدني  أحمد   -
املأمول،  التنموي  النموذج  ــؤال  وس املغربي  الضريبي  النظام 
والقضائي  القانوني  األمــن  حتــدي  بــني  الضريبية  املساطر 
جماعي،  مؤلف  اجلبائية،  والتنمية  العدالة  وسؤال  الضريبي 

مطبعة املعارف اجلديدة-الرباط، الطبعة األولى، 2021.
- حميد النهري مب محمد׃ إشكالية التدخل اجلبائي باملغرب. 
أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، كلية العلوم القانونية 
اخلامس،  محمد  جامعة  واالجتماعية-أكدال،  واالقتصادية 

.2000-2001
العامة،  احلياة  وتخليق  الضريبي  التشريع  إفقيرن׃  أحمد   -
لنيل  أطــروحــة  الضريبية.  العدالة  دعــائــم  إرســـاء  إشكالية 
العلوم  كلية  السياسية،  والعلوم  العام  القانون  يف  الدكتوراه 
القاضي  واالقتصادية واالجتماعية-مراكش، جامعة  القانونية 

عياض، 2018-2019.
مخيم  يف  اعتصامًا   ) حق   ( الــعــودة  حق  جلــان  ــاد  احت نظم 
البداوي، تضامنًا مع األسرى يف يوم األسير الفلسطيني واسبوع 
وعموم  وجنني  القدس  يف  شعبنا  ملقاومة  ودعمًا  العربي  األسير 
الضفة، شارك فيه وفد قيادي من اجلبهة الدميقراطية يتقدمه 
عضو مكتبها السياسي الرفيق ابو لؤي اركان بدر وعضو قيادتها 

يف لبنان عاطف خليل، وحشد من كوادر وأعضاء احتاد حق .
كلمة االحتاد ألقاها أمني سرها يف املخيم الرفيق احمد موسى 
ابوفراس، حيا مقاومة الشعب الفلسطيني يف الوط نوالصمودا 
ويقدم  يقاوم  الــذي  جنني  مخيم  يف  شعبنا  ألبناء  السطوري 
بطولية  عمليات  املقاومني  ابنائه  ينفذ  والذي  يوميًا،  الشهداء 
نوعية، كان آخرها العملية التي نفذها الشهيد البطل رعد حازم 
الذي سيطر على تالبيب اكثر من تسع ساعات قبل ان يستشهد 
السياسي  والغطاء  الدعم  توفير  الــى  ــا  ودع يافا،  مدينة  يف 

للمقاومة وتصعيدها عبر تشكيل القيادة الوطنية املوحدة .

املهدي السهيمي              
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العمل النقايب من منظور الحزب املستقل للطبقة العاملة

السيايس  ــي  ــوع وال الــنــقــايب  الــوعــي  بــني  الــعــالقــة  *يف 
نظري(: الثوري)أتصيل 

التحريض  بــطــابــع  املتعلقة   لــيــنــني،  نــظــر  وجــهــة  مــن 
ماهو  بني  واالختالف  عن    بالكشف  يفيد   وما  السياسي 

االشتراكية. على  يحيل  الذي  سياسي  هو  وما  نقابي 
يف  البلدان  عامة  تاريخ  أن  لينني   ذلــك  عن  عبر  وقــد   
ال  العاملة  الطبقة  أن  على  شاهدة  الرأسمالي  املجتمع 
الوعي  غير  فقط  اخلاصة  بقواها  تكتسب  أن  تستطيع 
النقابات  يف  التنظيم  بــضــرورة  االقــتــنــاع  أي  الــنــقــابــي، 
ثلة  بإصدار  احلكومات  ومطالبة  العمل  أرباب  ضد  والنضال 

اوضاعهم. لتحسني  للعمال  الضرورية  القوانني  من 
حلركة  العفوي  التطور  أن  لينني  حسب  مينع  ال  وهــدا 
لــأليــديــولــوجــيــة  ــاه إخــضــاعــهــا  ــ يــســيــر يف اجت ــال  ــم ــع ال
هي  بإيجاز  العفوية   العمالية  احلركة  ألن  البرجوازية 
هو  االشتراكيني،  واجــب  فمن  لــذا  النقابية.  الدينامية 
النزعة   عن  العمال  صــرف  قصد   العفوية،  ضد  النضال 
النضالية  نزع  آخر  جانب  ومن  جهة  من  العفوية  النقابية 

الثوريني. يد  يف  وجعلها  البرجوازية  يد  من  العفوية 
العامل  إلى  حمله  ميكن  ال  الطبقي  السياسي  الوعي  إن 
خارج  من  االقتصادي،  النضال  خارج  من  أي  اخلارج،  من  إال 
فامليدان  األعمال.  وأصحاب  العمال  بني  العالقات  دائــرة 
ميدان  هو  املعرفة  هذه  منه  نستمد  أن  ميكن  الذي  الوحيد 
ميدان  االنظمة،  جتاه  والفئات  الطبقات  جميع  عالقات 

بعض. جتاه  بعضها  الطبقات  جميع  عالقات 
لها  ليس  الكاملة  العفوية  اعتبار  ميكن  املنطلق  هدا  ومن 
طياتها  يف  تتضمن  عفوية  حركة  كل  إن  أدق  مبعنى  وجود 
اإلضــرابــات  حتى   الن  الــواعــيــة،   للقيادة  أولــيــة  عناصر 
شكل  وحجم  كذلك  قيادة  لها    تكون  واحملدودة  البسيطة 

اإلضراب.
العام  يف  كتبها  مقالة  يف  لــألمــر   تــطــرق  لينني  حيت 
العالقة  بــشــأن  اإلرضاابت”،  “حـــول  عــنــوان  حتــت   1899
والــوعــي  الــنــقــابــي(  اي  الــعــفــوي)  الطبقي  الــنــضــال  بــني 
إن  على  املقالة  خــالل  من  ــز   ورك االشتراكي)السياسي(. 
إلى   شديدة  بقوة  االشتراكية  بأفكار  يدفع  ــراب  إض كل 
أجل  من  بأسرها  العاملة  الطبقة  نضال  بينها   من  العامل، 
يعلم  ــراب  اإلض أن   شــدد  كما  ــال،  امل رأس  نير  من  حتررها 
قوة  تتألف  وكيف  العمل،  أرباب  قوة  تتشكل   كيف  العمال 
الذي  العمل،  بصاحب  فقط  يفكروا  أال  يعلمهم  العمال، 
بل  فحسب،  العمل  يف  بزمالئهم  وال  فحسب،  لديه  يعملون 
وبالطبقة  كلهم  األعمال  بأصحاب  يهتمون  كيف  يعلمهم 
أن  علما  كلها  العاملة  الطبقة  وأيضا  كلها،  الرأسمالية 
الرأسماليني  حقيقة  على  ال  العمال،  عيون  يفتح  اإلضراب،  
وحتى  واألنــظــمــة  احلكومة  حقيقة  على  بــل  لــوحــدهــم، 

بها. حتكمهم  التي  القوانني 
االقتصادي  النضال  بني  التمفصل  ُيعد  عــام،  وبشكل 
ــة؛ فــاملــطــلــب  ــي ــس ــارك ــى امل ــًا عــل ــب ــري ــيــس غ ــي ل ــاس ــي ــس وال
مطلب  عليه  ُيــطــلــق  فــئــويــًا   ــان  ك مــا  كــيــف  ــادي   ــص ــت االق
هذا  توجه  إذا  وبالتالي   املاركسية،  حسب   اقــتــصــادي 
إال  سياسيًا  مطلبًا  يصبح  واالنظمة  الــدولــة  ضد  املطلب 
االقتصادية   النضاالت  تتطور  ال  احلاالت،  من  كثير  يف  أنه 
أن  يعني  ال  ذلك  لكن  الطبقة(،  )لكل  سياسية  نضاالت  إلى 
االقتصادية  النضاالت  من  والكثير  بينهما،  حاجزًا   هناك 

بالفعل. سياسية  نضاالت  إلى  تفضي  والنقابية 
فائدة  من  له  ملا  التنظيم  ضرورة  على  لينني   شدد  كما  
روسيا  يف  املاركسيون  كان  إذ  العملية،  الناحية  من  كبيرة 
املستوى  عــلــى  لــلــمــواجــهــة  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  ــوا  ــع دف ــد  ق
إلى  الــدفــع  يتم  أن  ضــروريــًا  ذلــك  بعد  وأصــبــح  املصنعي، 

سياسيًا  الواعي  القطاع  يف  األقــل  على  السياسي،  الفعل 
نحو  التغيير  مشروع  سيخدم  طبعا  اجلماهير،وهذا  من 
العاملة  الطبقة  حزب  بقيادة  واالشتراكية  الدميقراطية 
العمالي   للمناضل  احلاجة  هي  للحركة  التنظيمية  واملهام 
نــضــال ضــد االضــطــهــاد، ليس  الـــذي يــدعــم كــل  ــوري  ــث ال
وليس  والــثــقــايف،  السياسي  أيــضــًا  بــل  فقط،  االقــتــصــادي 
كافة  على  أيضًا  بل  العمال،  على  الواقع  االضطهاد  فقط 

واملسحوقني. الكادحني 

الطبقة  حزب  بناء  ومهمة  ابملغرب  النقايب  *العمل 
: ملة لعا ا

احلركة  وباألخص  باملغرب   اجلديد  اليسار  نشأة  مند 

حتاليل  على  بناءا  مستقرأة  كانت  اللينينية  املاركسية 
وجه  على  واملغرب  عامة  العالم  يعيشها  التي  موضوعية 
حتــاك  الــتــي  الطبقية  املــخــطــطــات  ــل  ك عــلــى  ــوص  ــص اخل
العاملة  للطبقة  والفكرية  التنظيمية  الوحدة  لتفكيك 
ــى االشــتــراكــيــة يف  الــصــاعــدة واملــنــاضــلــة يف ظــل املــيــول إل
االحتاد  صفوف  يف  عمالية  مهمة  جد  انخراطات   - العالم 
االجتاهات  بطبيعة  معرفة  على  كانت  كما  للشغل-  املغربي 
الطبقة  حتييد  جتــيــد  الــتــي  املهيمنة  الــبــيــروقــراطــيــة 
احلركة  ــذا  وك )إ.م.ش(،  السياسي  الــصــراع  عــن  العاملة 
الستخدامه  النقابي  الــذراع  بناء  تريد  التي  االحتادية 
الدولة  سياسات  بعض  وحلظي  موسمي  وبشكل  مقاومة  يف 

للشغل. الدميقراطية  الكونفيدرالية  عبر 
النقابي  نضالهم  يف   املغاربة  املاركسيون  توجه   باملقابل 
صفوف  ورص  توحيد  قصد  النقابيتني  املركزيتني  إلــى  
يف  والنضالي  التنظيمي  املستوى  على  العاملة  الطبقة 
الرأسمالي  النظام  ملناهضة  املقاومة  مبستوى  الربط  أفق 
اجلدري  التغيير  ومهام  باملغرب  التبعي  والنظام  األجنبي 

كبديل. االشتراكي  النظام   أسس  بناء  على  املفتوح 
املغربية   النقابية  العمالية  احلــركــة  ان  ــى  ال اضــافــة 
السياسية  الــتــيــارات  لتأثير  األخـــرى   هــي  خضعت  قــد 
ــذا  واإليـــديـــولـــوجـــيـــة املــخــتــلــفــة ونــخــص مـــن خـــالل ه
إلى  األوروبية  بالشيوعية  املتأثرون  املغاربة  الشيوعيون 
الكونفدرالية  عبر  املاضي  القرن  من  األربعينات  حــدود 
يف  الشعبية  للقوات  الوطني  ــاد  االحت مت  للشغل  العامة 
الواضح   والصراع  للشغل  املغربي  االحتاد  داخل  اخلمسينات  
النقابي االقتصادوي الصرف  التقدمي  واجلناح  بني اجلناح 
الوعي  عن  العمالية  النضالية  احلركة  الستبعاد  كتوجه 
كالكونفدرالية  احلزبية  النقابات  عن  ناهيك  االشتراكي، 
االحتاد  حزب  طرف  من  عليها  املهيمن  للشغل  الدميقراطية 

بعد. فيما  االحتادي  الوطني  واملؤمتر  االشتراكي 
العمالية  احلــركــة  لتدجني  أســســت   نقابات   ــروز  ب مت   
يف  واإلداريــة  البورجوازية  لألحزاب  منها  جــزء  وإخضاع 

سيتجه حيت  للمخزن  الطبقية  الهيكلة  إطار 

للشغالني  العام  االحتــاد  تأسيس  الى  االستقالل  حزب 
الشعبية  احلركة  حزب  ويليه   ،1960 سنة  وذلك  باملغرب 
1963،مت  األحرار"  العمال  نقابات  "احتاد  تأسيس  خالل  من 
بقيادة  الدميقراطية  الدستورية  الشعبية  احلركة  ستأتي 
للشغل  الوطني  االحتاد  تأسيس  ليتم  اخلطيب  الكرمي  عبد 
نقابي  كذراع  والتنمية  العدالة  حزب  سيضمها  التي   ،1973
سيعمل  كما  الراهن،  الوقت  حــدود  إلى  التسعينات  مند  
على   2003 سنة  االشتراكي  االحتاد  ضمن  اليمني  االجتاه 
املنظمة  ثم  للشغل،  الدميقراطية  الفيدرالية  تأسيس 
ف.د.ش.  مع  ارتباطها  ستفك  التي  للشغل  الدميقراطية 
مخــاض  بعد    2012 حدود  إلى  عليه  هو  كما  الوضع  ليبقى 
ضد  الدميقراطي  للتوجه  الكفاحي  اخلط  لنـضــال  عسير 
للشغل  املغربي  االحتاد  داخل  املستشرية  البيروقراطية 
نضــال  بناء  إلــى  سعيا  التعليم،  قطاع  يف  خــاص  وبشكل 
سيتم  النقابية  التــاريخية  للمكتسبات  ينتــصر  نقــابي 
الدميقراطي-  -التوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة  تأسيس 
كذلك  احلقيقيني،و  واملــاركــســيــني  التقدميني  طــرف  مــن 
للقطاع  الوطنية  اجلامعة  فرضتها  التي  املريرة  النضاالت 
وإعــطــاءهــا  النقابة  لدمقرطة  االعــتــبــار  ــرد  ل الــفــالحــي 
فئوي  االمر  يبقى  وبالفعل  دلك  ان  إال  الكفاحي،  طابعها 
لالرتباط  والتأهب  للرفع  املتكررة  احملــاوالت  رغم  ونقابي 
نحو  مضمون  اي  غــيــاب  يف  املغربية  العاملة  بالطبقة 
بناء  إلى  الرامية  العاملة  الطبقة  نضاالت  توحيد  مستقبل 
ضد  العام  النضال  قيادة  يف  جعلها  بهدف  املستقل  حزبها 

السياسي. املستوى  على  املخزنية  البنية 

اللبنات  لبناء  هيدف  مبمضون  النقايب  *العمل 
العاملة: الطبقة  لحزب  االوىل 

ستار  فضح  بخلفية  االستقاللية  النزعة  محاربة  ان   
العمال  فكر  على  للهيمنة  معها   ومن  البورجوازية  األفكار 
اجتاه  يف  ماركسي  مبنظور  النقابي  العمل  يف  األولويات  من 
ويوازيه   ، العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عن  اإلعالن  سيرورة 
من  للنقابة  تنظر  والتي  السائدة  االقتصادوية  دحــض 

اكثر. وليس  اآلنية  املصالح  زاوية 
مهمة  االشتراكي  بالفكر  العاملة   الطبقة  تثقيف   أن  كما 
العمالية،  للنقابة  مهمة  هي  كما  العمالي  للحزب  مركزية 
الطابع  ذات  العمالية  الــقــطــاعــات  ــدب  ج مــن  الــرفــع  مــع 
االقتصادية  ــدورة  ال يف  تأثيرا  واألكثر  بامتياز  العمالي 
السكك  االقتصاد)الفوسفاط،  اإلنتاجية  على  املعتمدة 
ــري.....(  ــح ــب ال الصيد  الــكــبــرى،  الضيعات  احلــديــديــة، 
للوظيفة  التابعة   القطاعات  يف  املــفــرط  التقوقع  بــدل 
واحلركية  للدينامية  قصوى  أهمية  إعطاء  مع  العمومية، 
مصلحة  يخدم  ميــا  البعيد  املستوى  على  سياسي  بأفق 
اخلدماتي  العمل  عــن   الترفع  عبر  آنيا  العاملة  الطبقة 

واملناسباتي. اليومي  اإلداري 
النقابة  جعل  عند  جتاوزها  وجب  التي  املعضالت  ومن 
الطبقة  حــزب  بناء  يف  املتمثل  الكبير  املشروع  خدمة  يف 
ب"التقية"   يعرف  ما  رفض  هو  الكادحني  وعموم  العاملة 
التقدمي  السياسي  االنتماء  عن  اإلفصاح  بعدم  املرتبطة 
هو  جتاوزها  الضروري  من  التي  املعضالت  ومن  االشتراكي، 
التوجه  انويه  بناء  الثوريني(  واملساهمة)املاركسيني  الدفع 
املركزيتني  داخل  كفاحي   التقدمي  الدميقراطي  النقابي 
التراكم   مبنطق  املناضل  اليساري  الوسط  يف  املعروفتني 
التركيز  عبر  السياسي  التنظيم  ببوصلة  الدؤوب   والعمل 
حسب  والتنظيمية  امليدانية  النضالية  الوحدة  مبدأ  على 
نقابية  ــر  اط خللق  اجلــهــود  وتكتيف  طبعا،  اإلمــكــانــات 
اجل  مــن  املاركسية  بــاأليــديــولــوجــيــة   مسلحة  عمالية 

العاملة. الطبقة  حزب  ملشروع  والدعاية   التعريف 

يوسف احا
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يثبت  ما  أيضا  منها  و  ويتقادم،  يتآكل  ما  املفاهيم  من  أن  َبَدِهّي 
أن  ــال  ِإخ املــتــغــيــرات..وال  وجــه  يف  يصمد  و  يتجدد  إذ   ، راهنيته 
الرمزية   سلطته  من  النسبية  مفهوم  يجرد  أن  ميكن  واحــدا  لبيبا 
نعش  يف  مسمارا  ليدق    Albert Einstein إليه  اهتدى  أِن  منذ 
أّي  عــن  بعيدا   ،  le dogmatique الوثوقّي،القطعّي  الفكر 
اإلطالقية  تشميع  املعاصر  الفكر  أقطاب  وحاول  سفسطائّي.  بعد 
الفكر  رافضي  طليعة  يف  كان  األدب  أن  والطريف  األحمر.  بالشمع 
إلى  املتنورون  اضطر  حتى   ، "احلـــزم"   / احلسم  مدعي  األحـــادّي 
األمانة  قبيل  كثيرا.".ومن  كثيرا،يغفر  يعرف  الــذي  ــرداد׃"إن  تـ
الشافعّي--رفع  معمما--هو  إماما  أن  التاريخيتني  واملوضوعية 
خطأ  وكالمهم   ، اخلــطــأ  يحتمل  صــواب  قــائــال׃"كــالمــنــا  عقيرته 
معينة،سّوغ  قضية  يف  اإلفــتــاء  ــض  رف ــني  ــواب.."وح ــص ال يحتمل 
آخر.ومبا  جواب  أتانَي  مضيت  أنت  إن  حملاوره׃"أخشى  بقوله  ذلك 
الفكر  مكرمات  يستبقون  ــاء  األدب كــون  على  الــدالــة  املــؤشــرات  أن 
على  سأقتصر  فإنني  مختلفة   ، متعددة   ، االفتراضّي)االحتمالّي( 

هما: أمنوذجني، 
هــــانــــئ)أبــــو  بـــــن  الــــظــــريــــف׃احلــــســــن  الــــشــــاعــــر   -  1
موقفه  الشاعر  هذا  (׃يلخص  م  ــواس145ه/762م199#ه/813  نـ
معاقرة  يستسغ  لم  الذي  املعتزلة،  شيخ  البصرّي  ،النظام  الئمه  من 
ذا  هو   ، الكبائر  إحدى  شربها  باعتبار   ، البابلية  خمرته  نواس  أبي 

املشهورة: همزيته  يف  يقول 
إغراء اللوم  فإن  لومي  عنك  دع 
الداء هي  كانت  بالتي  وداوني 

النظام׃ رأي  على  يعقب  أن  إلى 
فلسفة العلم  يف  يدعي  ملن  فقل 

أشياء عنك  وغابت  شيئا  حفظت 
ال  صيرورة  و  سيرورة  العلم  أن  املعاصرة  العلمية  البحوث  وأكدت 
كيف  وإال  أمنلة،  قيد  منه  تتخلصان  ال  مخاض  يف  تنتهيان،فهما 
الذكاء- علماء  ركن  ؟!.و  اإلبستمولوجية  القطائع  مفهوم  نتمثل 
بالذكاءات  االعتراف  إلى   --Howard Gardner -يتصدرهم 
أقول  جهال.هكذا  علم  كل  ويف  علما  جهل  كل  يف  كــأن  و  املتعددة، 
 Antoine deزمنية،مجاريا ليست  احلداثة  تردد׃ِإّن  أدنى  دومنا 
ناضلنا  ننجح."..إذا  أن  دائما  بوسعنا  ِإنه  la granderie،القائل׃" 
ألم  واقتضاءاته،   ، اإلبداع  اشتراطات  خلق  ينتزع  مستميتا  نضاال 

إمكاناته." حدود  يف  مبدع  ׃"كلنا  باحث  يقل 
قـــتـــيـــبـــة)213ه/828م276#ه/889م(׃قـــارب  ــن  اب الناقد   -  2
القدماء  قبيل  مــن  جــوهــريــة  أدبــيــة  قضايا  قتيبة  ــن  اب الــنــاقــد 
إلى  مبكرا  انتبه  كيف  أدري  واملعنى..ولست  واحملدثني/اللفظ 
اهلل  يقصر  يقول׃"..ولم    ، واملجتمعات  األفــراد  بني  فيه  املشترك 
دون  قوما  به  خص  وال  زمن،  دون  زمن  على  والبالغة  والشعر  العلم 
دهر،وجعل  كل  يف  عباده  بني  مشتركا،مقسوما  ذلك  جعل  قوم،بل 
أوله..")الشعر  يف  خارجية  شرف  عصره،وكل  يف  حديثا  قدمي  كل 
شــاكــر.دار  محمد  أحمد  األول.ص:63.حتــقــيــق  والــشــعــراء.اجلــزء 
العقل  أن  يثبت  صاحبنا  أن  ــر  ــاه ــظ ــارف.ط׃02./1958.(..ال ــع امل
وهذا   ، تستثنيه  أو   ، مجتمعا  تفرد  خصيصة  يكون  لن  و   ، يك  لم 
املقولة  René Descartes،صاحب  الفيلسوف،الرياضّي  مبدأ 
ابن  كــان  تــوّزعــا")قــســمــة(..وإذا  األشــيــاء  أعــدل  املشهورة׃"العقل 
حتسب  متقدمة،  مواطن  على  يديه  يده/  يضع  أن  استطاع  قتيبة 
إليها  املشار  املساواة  الرأي يف مصدر تلك  القارئ رمبا خالفه  ، فإن  له 
متماثلة. هي  وال   ، متجانسة  غير  املرجعية  األطر  أن  مبا   ، سابقا 
وأن   ، قدمه  ملجرد  حسنا  يكون  ال  القدمي  أن  الناقد  أضافه  ومما 

حداثته. سوى  لشيء  ال  جيدا  يكون  ال  احلديث 
والفيلسوف،  املفكر  يغري  املداخل،فهو  مركب،متعدد  املوضوع  هذا 
 la vérité و األديب... ، ألن احلقيقة "متمنعة" ، دائمة االحتجاب 
 Michelوهو ما دفع الفيلسوف الفرنسّي ،toujours se cache
سوى  منلك  ال  مناسبة׃"إننا  من  أكثر  يف  يقول  أن  إلى   Foucault
تخوما،إذ  للتأويل  أن  رأى  قــد   Eco كــان  احلــقــيــقــة"..وإن  تــأويــِل 
لــلــنــص حــقــوق.)ميــكــن االســتــئــنــاس مبــقــال كــتــبــه صــاحــب هــذه 

التأويل".( عنوانه׃"شذور   ، سابقا  النهج  جريدة  املساهمة،نشرته 

سلطة"النسبية"
مقوالت ماركس النافذة 

 Marx ــوالت  ــقـ مـ ــن  مـ أن  ــر  ــ أذكـ
الفضيحة  نكشف  أن  النافذة׃"يجب 
تلتهمنا"  ال  حــتــى  نكتشفها  حــني 
السيما  وراهــنــيــتــه،  رجاحته  ولــهــذا 
ــزم  الــتــي تــســتــدعــي احل املــواقــف  يف 
مهمة  أن  أتصور  النهائينْي..  واحلسم 
قضايا  امللتزمة   ، الــنــاقــدة  الثقافة 
الــكــشــف  أن  هـــي  الــكــادحــني  ــوم  ــم ع
الــتــأجــيــل  يــقــبــل  ال  ديــدنــهــا،الــذي 
ــّري الــواقــع  ــع ــل إنــهــا ت ــاء ، ب ــ واإلرجـ
 ، ) ته ما نيز ميكا ( " ته يا لو و ا " مبختلف
، و حتى  املجتمعّي  النسيج  املشتغلة يف 
مفهوم  على  يلتف  قد  التباس  أّي  أرفع 
باالنعكاسية،اآللية   املتهم  الواقعية، 
يف  احلــقــيــقــيــة  ــواقــعــيــة  ال إن  ــول  ــ أق
عن  كله  البعد  والنقد،بعيدة  األدب 
الشارد  ترصد  ــرآة  م مجرد  تكون  أن 
حتتفي  فال   ، يتمظهران  كما  ــوارد  وال
صوغا  ذلــك  صــوغ  بــإعــادة  أمنلة  قيد 
ثمة  مــن  يــؤّمــن  جماليا)إستتيقيا( 
باملداليل،على  الدوال  عالقة  جدليَة 
ــة  ــالق ــع الـــرغـــم مــــن  كــــون هــــذه ال
ــم الــلــســانــيــات   اعــتــبــاطــيــة وفـــق عــال

F.DE.saussure السويسري 
وكــأنــي بـــاألدب املــنــاضــل قــد نــذر 

الشعبية  اجلماهير  النتظارات  نفسه 
الــكــرامــة.. إلــى  املتطلعة   ، الــكــادحــة 
استخذى،  هو  وال   ، استرضى  هو  فال 
وال  ينسحب،  ال   ، الــشــرارة  مــتــوهــج 
العوائق  تواترت  يفتر..وإن  أو  يتردد 
إلى  احملن  هذه  َحّول  احملن،  وتناسلت   ،
اجلماهير. يخن  ولم  يتودد  فلم  منح، 
الفلسطينّي"عبد  الــشــاعــر  يــقــول 

محمود"׃ الرحيم 
راحتي على  روحي  سأحمل 
و القي بها يف مهاوي الردى 

عالقة  نــار  يؤجج  أنــه  إلــى  تــَر  ــْم  أل
جرح  وهــو   ، )اجلـــرح(  بالكلم  الــكــالم 
الشاعر  به  ينجز  املشروع   القتل  حتى 
شعبه׃قضيته  أعداء  مواجها  وعيده 
األديـــب  فــاعــتــزال   ، الــرئــيــَســة؟! 
اليمينّي اخلائن و برجعاجيته بدعوى 
، سالبان  انرهزاميان  "احلياد" سلوكان 
املساهمة  و/أو  الفعل  مــن  يــجــردانــه 
فيه  تنويرا وتثويرا.وال يعدم  القارئ 
أيك  يف  محمود  الرحيم  عبد  أمثال 
إنشاء  التقدمّي،منذ  العربّي  الشعر 
كثيرا  ألهم  مما   ، الصهيونّي  الكيان 
رددت  ما  نحو   ، املركزية  الشعارات  من 
أو  التام  العربية׃"االستقالل  الشعوب 

املخجل  املؤسف،  أن  ــزؤام"،أال  ال املوت 
يف آن هو أن استقالل تلك الشعوب كان 
يف أغلبه استقالال شكليا ال يسمن وال 

من جوع. يغني 
لينني  جائزة  صاحب  الشاعر  أما  ׃ 
فيقول  ــش"،  دروي الذهبية׃"محمود 
يف إحدى روائعه)مديح الظل العالي(׃

فالتقطني قربك  وسقطت   
 واضرب عدوك بي،فأنت اآلن

حر
حر

و حر 
ــاح  ــف ــك ال مــســد  يــســد  ــل  ــديـ بـ ال 
ــة  ــي ــض ــق ــن ال ــ ــع ع ــ ــدافـ ــ املـــســـلـــح، املـ
األرض  االســتــراتــيــجــيــة)حتــريــر 
األدب  يغير  ،هــكــذا  الفلسطينية( 
فيغدو  الديكارتّي،  الكوجيتو  الثورّي 
حــيــنــئــذ׃"أنــا أديـــب أقــــــاوم،إذن أنــا 
الكونّي  املبدع  أضحى  موجود".ورمبا 
من  بــه  يتسم  ملــا  ــرار  ــق ال صــنــاع  ــد  أح
أبو  الشاعر  قال  اتآراء،حتى  يف  سداد 

الطيب.׃
هو  شجاعةالشجعان   قبل  الــراي 

اول وهي احملل  الثاني׃ 

نور الدين موعابيد

يجب  النقابات  صــدد  ويف  النقابية، 
الـــعـــودة لــتــقــالــيــد وتـــاريـــخ احلــركــة 
بدميقراطية  التمسك  يف  النقابية 
النقابية  احلركة  ووحدة  واستقاللية 
االجتماعية  الفئات  على  القائمة 

للعاملني.
على  اإلنتقالية  الفترة  يف  نــركــز 
قضايا  معاجلة  متنها  ويف  الدولة  بناء 
التخريب  أن  حيث  املدنية،  اخلدمة 
من  املدنية  للخدمة  مت  الذي  املتعمد 
مقدمتها  ويف  الدولة  ملؤسسات  تدمير 
ــدف منه  ــه ال املــدنــيــة، كـــان  ــة  ــدم اخل
الطفيلية  الرأسمالية  لسلطة  التمكني 
الــفــاســدة. عــبــر تــدمــيــر مــؤســســات 
تأهيل  إعــادة  يستوجب  هذا  الدولة. 
واإلنتاجية  اخلدمية  الدولة  مرافق 
ــب  ــدري ــت ــعــمــل وال ــر فـــرص ال ــي ــوف وت
الوطنية  على  واحلــفــاظ  للشباب.. 
التعليم  بتوفير  للدولة  االجتماعية 

املراكز احلكومية. املجاني يف  والعالج 
• حول االقتصاد والرؤية 

التمنوية:
ــة  دول )تــأســيــس  الــوثــيــقــة  يف  ورد 
الرعاية االجتماعية( يف هذه النقطة 
يـــرى احلـــزب الــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
لالقتصاد  للدولة  العام  القطاع  قيادة 
تقع  اإلنــســان  تنمية  وأن  والتنمية، 
يف  املــبــاشــرة  الــدولــة  مسؤولية  حتــت 
املسكن  يف  اإلنسانية  حقوقه  توفير 
والعمل  ــالج..  ــع وال والصحة  وامللبس 

على انتهاج طريق تنموي ثوري، بينما 
اإلمبريالية  قبل  من  للسودان  أعد  ما 
الدولي  باملجتمع  يسمى  وما  العاملية 
)البنك  االقتصادية  منظماته  عبر 
اقتصاد  الدوليني(،  النقد  وصندوق 
التخطيط  ــى  ــل ع ــة  ــم ــائ ق وتــنــمــيــة 
أن  ــداًل مــن  ب الـــذات،  واالعــتــمــاد على 
اخلام  للمواد  ومــصــدًرا  خادًما  يصبح 
مختلط  اقتصاد  الرخيصة،  واأليدي 
االشــراف  بتملك  الــدولــة  فيه  تتولى 

االستراتيجية. القطاعات  على 
وأن  واملــنــتــجــني  لــإنــتــاج  مــنــحــازة 
الرمادية  الشركات  حول  ورد  ما  وصف 
سيطرة  يف  الــواقــع  حقيقة  يعكس  ال 
الطفيلية  الــرأســمــالــيــة  ــالء  ــي ــت واس
على  واملــدنــيــة  النظامية  الــقــوات  يف 
ــي  ركـــائـــز االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. وه
الواقع  هــذا  أفــرز  مما  لتدميره  سعت 
اقتصادي  نظام   % املتردي  االقتصادي 
وفق  املختلط  االقــتــصــاد  على  قــائــم 
مركزي  اجتماعي  اقتصادي  تخطيط 
العادل للثروة والتنمية  التوزيع  يحقق 
التمييز  مـــع  ــا  ــًي ــراف ــغ وج ــا  قــطــاعــًي
ــًوا،  ــل منـ ــ ــي لــألقــالــيــم األق ــاب ــج اإلي
املصريف  القطاع  إصــالح  على  والعمل 
الطفيلية  الرأسمالية  يد  شل  أجل  من 
ــم اإلنــتــاج واملــنــتــجــني. واتــخــاذ  ودعـ
والفقر  الــتــخــلــف  ــن  م حـــازم  مــوقــف 
الفائض االقتصادي  الناجتان عن نقل 
ومفارقة   ، للخارج  السودان  يف  املنتج 

والتبعية  اخلارجية  الــديــون  طريق 
وسد  الــذات  على  واالعتماد  للخارج. 
بتوطني  السودان  مجتمعات  حاجات 
ــوارده وثــرواتــه يف خــدمــة الــســوق  ــ م
ومتــازج  األقــالــيــم  وتكامل  الــداخــلــي، 
ــدوران  ال من  بــداًل  والثقافات  املنافع 
وتصاعد  الــعــامــة،  ــة  األزمـ ــدارج  مـ يف 
يف  املسبوقة  غير  واملــعــانــاة  األزمـــات 

الشعب. معاش 
• يف وجهة العالقات الخارجية 

الوطنية: والسيادة 
يــــرى احلـــــزب اعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
الندية  على  قائمة  متوازنة  خارجية 
ويعيد  الدول.  بني  والتعاون  والتضامن 
ــاور  احمل ســـوءات  عــن  الــوطــن  ويخلص 
واالستخباراتية  العسكرية  والقواعد 
املنافع  تبادل  على  والعمل  القائمة، 
ــوار  اجل دول  مــع  الطيبة  والــعــالقــات 
الندية  أســـاس  على  معها  والتعامل 
سالمة  يهدد  ما  عن  بعيًدا  واالحترام 

شعبنا. وأمن  الوطن 
• حول الحقوق والحرايت:

ورد يف الوثيقة )وضع تصور للمبادئ 
لبقاء  الــضــامــنــة  الــدســتــوريــة  فـــوق 
االجتماعي  نسيجنا  وتالحم  ومتاسك 
رأينا  الدستوري(،  املؤمتر  تنظيم  مثل 
أن املؤمتر الدستوري املناط به حتقيق 
جــذريــة  حــيــويــة  وإن  الـــهـــدف،  هـــذا 
قضايا  معاجلة  يف  الدستوري  املؤمتر 

السودان.

تمتة مقال محاوالت احتواء وإيقاف حركة الثورة والثوار ابءت ابلفشل
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      تستضيف الجريدة يف هذا العدد  الرفيق األستاذ املصطىف عباوي عضو اللجنة الوطنية لحزب الهنج 
أشكال  كل  فيه  تنتفي  بوطن  حامل  والكادحني،  العمال  بقضااي  ملتحم  كونفدرايل،  ومناضل  الدميقراطي 
استغالل االنسان لإلنسان والطبقات، وطن تتسلم فيه الطبقة العاملة السلطة السياسية لبناء املجمتع 

الشيوعي.

البداية، الشكر املوصول لهيئةتحرير جريدة                يف 
عىل  إعدادها،  عىل  الساهرين  ولكل  الدميقراطي،  الهنج 
االستضافة إلبداء الرأي يف موضوع جد مهم:جدلية العمل 
العاملة  الطبقة  حزب  وبناء  جهة  من  والنقايب  السيايس 
والقابضني  القابضات  لكل  خالصة  تحية  أخرى.  جهة  من 
البوصلة  وضبابية  الكثرية  اإلكــراهــات  الجرم،فرغم  عىل 
والثقافية  السياسية  والتفاهة  الردة  زمن  يف  السياسية 
املقهورين  لكل  النفس  الدميقراطي  الهنج  جريدة  تبىق 
االستبداد  من  واالنعتاق  للتحرر  التواقني  وكل  والعمال 

الرأمسالية. والهمينة  املخزين 

بني  ابلعالقة  واملتعلق  الجريدة  ملف  مبوضوع  ارتباطا 
للطبقة  املستقل  الحزب  سياق  يف  والسيايس  النقايب 
العاملة يشكل الطرف األول أي الوعي النقايب آلية أتطريية 
واستقطابية وأداة للوعي العمايل بحقيقة عالقة االستغالل 

الراهن هذا التحدي؟ الرأمسايل هل يحقق الوضع 

للصراع  أولــى  ومدرسة  دفاعية،  أداة  النقابة  تعتبر 
الطبقي، وإحدى املنطلقات األساسية للتجذر واالنغراس 
واالستقطاب  للتأطير  ومشتال  العاملة،  الطبقة  وسط 
للبروليتاريا.  والسياسي  النقابي  الوعي  منسوب  لرفع 
يتسم  مأزوما  وضعا  املناضلة  النقابية  احلركة  تعيش 
الداخلية  الدميقراطية  وغياب  والبلقنة  بالتشرذم 
التأطيروفقدان  وقلة  الفئوية  وظهور  والبيروقراطية 
ويطبعه  األساسية  املكتسبات  على  والــتــراجــع  الثقة 
التيئيس وفصل السياسي عن النقابي، كل هذه مؤشرات 
بخير  ليست  النقابية  احلــركــة  أن  على  تــدل  سلبية 
اللينيني الذي  املاركسي  والتشجع سوى احلالم باملشروع 
ينطلق من التحليل العلمي للواقع امللموس والذي يدرك 
وبالتالي  بيدها  قبرها  حفر  نحو  تتجه  الرأسمالية  أن 
األخــيــرة  العاملية  السياسية  الــتــحــوالت  ــا  الـــزوال،ومـ
أحادية  مــن  العالم  وتــوجــه  اجلــديــدة  واالصــطــفــافــات 
تتحدد  لم  آخر  شيء  أو  القطبية  تعدد  إلى  القطبية 
معامله بعد،  وبروز بوادر احلرب من أجل الطاقة والغذاء 
على  واضحة  إشــارات  كلها  اجليوستراتيجي،  والتموقع 
التنظيرية  الشيخوخة  مرحلة  يف  اإلمبريالية  أن 
املوضوع  هــذا  يف  تهمنا  جتلياتهاوالتي  والعلمية،ومن 
واالجتماعية  املادية  املكتسبات  كل  ضرب  نحو  اجتاهها  
عقود  منذ  نضاالت  عبر  العاملة  الطبقة  حققتها  التي 
جيوش  مواجهة  يف  نفسها  ستجد  وبالتالي  الزمن  من 
والفالحني  العاملة  الطبقة  مقدمتهم  ويف  املتضررين  من 
حتدي  والتحدي׃  الراهن  الوضع  الكادحني.وبني  وعموم 
كل  حلم  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء 
مدخال  النقابي  العمل  نعتبر  واملاركسيني،  املاركسيات 
مواتية  جد  املرحلة  أن  نعتبر  كما  املداخل  كل  وليس 
املستقل׃حزب  السياسي  البديل  بناء  يف  قدما  للمضي 
لطبقة  ذاتها  يف  طبقة  من  لتتحول  العاملة،  الطبقة 
السياسية  أداتها  امتالك  من  تتمكن  وبالتالي  لذاتها 
عملية  السلطة.إن  اســتــالم  أجــل  مــن  الــصــراع  ــوض  وخ
املتشبعني  كل  ومسؤولية  ومتجددة  دائمة  سيرورة  البناء 

نذهب  أن  يجب  التاريخية  واللحظة  االشتراكي  بالفكر 
أن  ويجب  مستمر  حترك  يف  ننتظرها،العالم  أن  ال  إليها 
الصراع  ونخوض  العالم  هذا  من  جزءا  كذلك  نحن  نكون 
املجتمع  بناء  أفق  يف  االشتراكي  املجتمع  بناء  أجل  من 
وتنتفي  االستغالل  مظاهر  كل  تنتفي  حيث  الشيوعي 

الطبقات.

      يف نفس اإلطار، ومن أجل أن يكون النضال النقايب 
الطبقي  الراع  يف  العمالية  الجماهري  أدوات  أحد  العمايل 
أرض  عىل  العاملة  للطبقة  املستقل  الحزب  فكرة  تبلور  ويف 
النقايب املساهم  العمل  الواقع،ماهي-يف نظركم-خصائص 

يف تحقيق هذا الهدف؟

كل  وليس  مدخال  النقابي  العمل  أن   دائــمــا  نعتبر 
العمال  أغــلــب  أن  باعتبار  احلـــزب   لتأسيس  املــداخــل 
الوضعية  وهــذه  خارجها  بل  النقابة  يف  اليتواجدون 
غير  تأسيسها  منذ  للنقابة   ومالزمة  موجودة  اإلشكالية 
أن هذا اليعني تبخيس العمل النقابي بل يجب اعتباره  
ذا  أهمية  وراهنية وأولوية يف تصوراتنا وبرامجنا،لذلك 
أقصى  بذل  الثوريات/ين  واملناضلني  املناضالت  كل  على 
إلى  العاملة  الطبقة  مــن  كبير  ــزء  ج إلرجـــاع  اجلــهــود 
ذاته  العامل  يجد  أن  يجب  التي  النقابة  هذه  النقابة، 
ويجب  والنضالي،  الفكري  اإلبداع  من  يتمكن  حتى  فيها 
وللتكوين  اإلقصاء،  وعدم  للدميقراطية  فضاء  تكون  ان 
احلزبية،وتعطى  الوصاية  عن   بعيدا  النقابي،وللتعاضد 
ففي  املعارك،  ويفجروا  يبادروا  كي  للعمال  احلرية  فيه 
املعارك تولد  الطالئع، وأن تكون مؤسسة لصراع األفكار 
وحدة،من  نقد  مــبــدأ׃وحــدة  وفــق  وتوليدها  وإنتاجها 
تتسم  العمالي،وأن  للفكر  واضحة  بوصلة  بلورة   أجل 
اجلماهير  بهموم  االرتباط  أي  الفعلية  باجلماهيرية 
بني  جدلية  خلق  على  قادرة  تكون  وأن  ميدانيا،  وتبنيها 
الدولة  العمالية واالجتماعية من جهة وسياسة  املطالب 
الطالئع  تتفاعل  وأن  ثانية،  جهة  من  القائم  النظام  أو 

قلب  القادرعلى  الثوري  بالفكر  العمال  داخلهالتسليح 
مكتسبات  انــتــزاع  قصد  الطبقة  هــذه  لصالح  املــوازيــن 
للمرور من مرحلة الثقة إلى مرحلة تطوير األداة ليصبح 
وبالتالي  النتائج   ضــد  وليس  األســبــاب  ضــد  النضال 
التغيير  أجــل  من  السياسي  البديل  دائــرة  يف  الدخول 

اجلذري.

البديل  النقايب  إذا كانت هذه هي رضورات العمل            
العمل  عــىل  يجب  ــيت  ال الجدلية  الــعــالقــة  عــنــارص  فما 
يف  النقايب  العمل  هذا  مع  يبلورها  أن  الحزيب  السيايس 
سياق النضال االجمتاعي والسيايس لحزب الطبقة العاملة 

الكادحني؟ وعموم 

والنقابي،  احلزبي  بني  العالقة  سؤال  يطرح  ما  دائما 
السلبيات  من  مجموعة  بسرد  اجلواب  يكون  ما  وغالبا 
للحركة  وعراقل  مثبطات  تكون  أن  إال  الميكنها  التي 
املاركسية  املرجعية  ذي  للحزب  بالنسبة  النقابية،ولكن 
عالقته  ــون  ــك وت ــة  ــح واض أهــدافــه  تــكــون  اللينينية 
أجل  من  داخلها  يعمل  تكامل  عالقة  كمؤسسة  بالنقابة 
نقابة  تكون  حتى  واستقالليتها  مبادئها  على  احلفاظ 
ومطالبها،  العاملة  الطبقة  خدمة  يف  العاملة  الطبقة 
يف  العمالية  احلركة  مطالب  احلزب  برامج  تتضمن  وأن 
مطالب  مع  متماهية  األخيرة  هذه  مطالب  تصبح  أن  أفق 
تتمثل  النقابة  يف  احلــزب  تاما.ومهمة  متاهيا  احلــزب 
واقعها  حتليل  طــريــق  عــن  ثــوريــة  سياسة  تطوير  يف 
إلى  بهم  والدفع  للطالئع  املستمر  التأطير  على  والعمل 
الثوري  للنضال  مدرسة  إلى  النقابة  وحتويل  املبادرة، 
بالنضال اجلزئي،وعلى احلزب  السياسي مرورا  والتحليل 
هياكله  يف  الداخلية  الدميقراطية  يحترم  أن  كذلك 
النقابة،  داخــل  عنها  والدفاع  نشرها  من  يتمكن  حتى 
اجلماهيرية  التنظيمات  يف  األساس  هي  فالدميقراطية 
ومهمة  املكاسب.  لتحقيق  لالستمراروالتطوروالتوسع 
وسط  العمل  إلى  ذلك  تتعدى  بل  هنا  تنتهي  ال  احلزب 
بالنضال  النقابي  النضال   ربط  إلى  بهم  والدفع  العمال 
حتقيق  من  احلزب  متكن  فإذا  االجتماعي،  اجلماهيري 
النقابة  ــل  داخ مهمته  أدى  قــد  يكون  االرتــبــاط  هــذا 
كفيل  حتقق،  إن  ــده،  وح االرتــبــاط  هــذا  ألن  وبنجاح، 
الصراع  فكريةخلوض  وصراعات   تفاعالت  يحدث  بأن 
السياسية   األداة  والدة  وبالتالي  املال  رأس  ضد  الطبقي 
نضاالت  سينقل  الذي  الثوري  العاملة׃احلزب  للطبقة  
العمال  من مقاومة رأس املال قصد حتسني شروط العمل 
يف  السياسي  االقتصادي  النظام  هذا  على  الهجوم  إلى 

أفق اإلطاحة به وتسلم وسائل اإلنتاج والسلطة.
حركة  ــزال  ت وال  دائــمــا  كانت  النقابة  تأسيس  منذ 
الرأسمالي،  النظام  تستهدف  فهي  سياسية  نقابية 
وبالتالي السياسي دائما حاضر وأي فصل لهذه اجلدلية 
دورها  وحتجيم  العاملة  الطبقة  لتحييد  محاولة  هو 
السياسي لسلب قوتها حتى ال تتمكن من أن تكون طبقة 

حزبهاالثوري. وتؤسس  لذاتها 
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فصل  جدلية 
النقايب والسيايس 

محاولة لتحييد 
الطبقة العاملة 
وتحجمي دورها 

السيايس  حىت ال 
تمتكن من  أتسيس 

حزهبا الثوري.
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الفرنسي  اليسار  إضاعة  عن  الكثيرون  يتأسف 
تشتته  نتيجة  وذلــك  الثاني  للدور  ــرور  امل فرصة 
يف  حل  ــذي  ال ميلونشون  وراء  االصطفاف  ــدم  وع
بالفعل  لوبني.  وماري  ماكرون  وراء  الثالثة  الرتبة 
كان ذلك ممكنا الن الفارق بينه وبني املرتبة الثانية 
بعدد  ذلك  حسبنا  اذا  او  املائة  يف  واحد  من  اقل  هو 
كان  صوت  الف   300 من  اقل  هو  فالفارق  االصوات 
الشيوعي  احلزب  مرشح  دعم  يوفرها  ان  املمكن  من 
لوحده الذي حتصل على ما يناهز 800 ألف صوت.

الفرنسي  باليسار  يسمى  ما  بان  أكد  الواقع  لكن 
عميقة  ــك  ذل وأســبــاب  ــدا  ج كبير  بشكل  مبلقن 
الدميقراطية  وصول  هو  العميق  السبب  لعل  جدا. 
املصداقية  فقدان  حالة  الى  البرجوازية  التمثيلية 
فتئت  ما  الفرنسي  الشعب  من  مهمة  نسبة  عند 
املناسبات االنتخابية.  نتيجة فقدان  تتسع بتوالي 
السياسية  ــزاب  االح ايضا  فقدت  هذا  املصداقية 
األقل  على  أو  العام  الرأي  قيادة  وإمكانية  جدواها 
بشقيها  الشعبوية  ظاهرة  انتعشت  ولذلك  توجيهه 
على  طفت  اليميني  الشق  ففي  واليساري.  اليميني 
تقريبا  زعامة  خلق  وهي  املاكرونية  ظاهرة  السطح 
الراسمال  من  مسنودة  احلقيقة  يف  لكنها  العدم  من 
هذه  تغذية  ويتم  الطاغي  واعــالمــه  االمبريالي 
والفاشية  العنصرية  بالنزعة  اليمينية  الشعبوية 
املتطرف.  اليميني  وحزبها  لوبني  بعائلة  ممثلة 
عنها  الواضح  املعبر  فتجد  اليسارية  الشعبوية  اما 
شعبوي  تيار  لقيادة  يسعى  ــذي  ال ميلونشون  يف 
ان  ويريد  التقليدية  اليسارية  االحــزاب  يعادي 
املتوج شعبيا وقد يسمح له االنتصار  البديل  يصبح 
القاعدة  يشكل  سياسي  حزب  الى  بالتحول  املرتقب 

الترابية. املجالس  البرملان ويف  السياسية يف 

احلزب  انهار  الشعبوية  النزعة  هــذه  مقابل  يف 
من  يــقــدمــه  كــان  مــا  يحقق  لــم  النــه  االشــتــراكــي 
يف  او  ميتران  عهد  يف  سواء  بالرئاسة  فاز  ملا  وعود 
الى  حتول  فقد  الشيوعي  احلزب  اما  هوالند  عهد 
السياسية  التنازالت  كل  تنفعه  لم  قزمي  حــزب 
املرجعية  ــن  ع وتــخــلــيــه  الــفــكــريــة  ــتــراجــعــات  وال
انه  الفرنسيني.  الناخبني  اجتذاب  يف  الشيوعية 
التفتيت  من  املزيد  الى  يتعرض  وقد  يحتضر  حزب 
ببعض  متشبثة  بقيت  التي  املجموعة  تلك  وتغادره 

النهوض.  امل 

الــصــراع  خـــوض  ارض  زالـــت  وال  فــرنــســا  كــانــت 
هذا  تخوض  هــي  وهــا  حــدوده  ابعد  الــى  الطبقي 
النزعة  فشلت  بحيث  الوضوح  من  يكفي  مبا  الصراع 
الثورة  استارتيجية  حتقيق  مــن  االوروشــيــوعــيــة 
وبالتراكمات  السلمية  بالطريقة  االشــتــراكــيــة 
التحريفي  املشروع  هذا  حامل  وصل  وقد  البطيئة 
فــان  املــقــابــل  ويف  يحتضر  انـــه  ــوت  املـ حــافــة  الـــى 
فشلت  بدورها  الدميقراطية  االشتراكية  الطبخة 
الشعبوية  ان  كما  قائدها  االشتراكي  احلزب  وانهار 
زعيمها  ويقودها  باحلائط  اصطدمت  اليسارية 
الفرنسي  اشعب  عودنا  النهائي.  حتفها  الى  املتوج 
جديد  من  والنهوض  نفسه  على  االنتفاض  على 
انتقال  عشية  بــاريــس  كــمــونــة  صــانــع  هــو  الــيــس 
التجربة  يعيد  وقد  االمبريالية  الى  الراسمالية 
وانبثاق  االمبريالية  املنظومة  انهيار  عشية  بنجاح 

االشتراكية.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

االنتخابات الفرنسية 
من زاوية أخرى

العمليات الفدائية الفلسطينية االخرية 
استمرار املقاومة و نهاية اوهام الصهيونية

األســبــوع  منذ  املمتدة  الفترة  عــرفــت   
للعمليات  تصاعدا  مارس  شهر  من  األخير 
التراب  كامل  يف  الفلسطينية  الفدائية 
 2022 مارس   22 ففي   ، احملتل  الفلسطيني 
محمد  احملـــرر   الفلسطيني  األســيــر  قــام  
وطعن  ــس  ده بعملية  أبوالقيعان  غالب 
مستوطنني   أربعة  مقتل  إلى  أدت  جريئة 
هذه  يف  اســتــشــهــاده  قبل  الــســبــع   بئر  يف 
األرض  شــمــال  اخلــضــيــرة   ويف   ، العملية 
الفلسطينيان  الفدائيان  هاجم  احملتلة  
والعشرين  السابع  يف  اغبارية  وأمين  خالد 
من  مارس 2022  عددا من عناصر الشرطة 
مقتل  عن  هجومهما  وأسفَر   ، اإلسرائيلّية 
آخرين  عشرة  ــرِح  وج صهيونني  شرطيني 
براك   بني  مدينة  ويف  استشهادهما.  قبل 
جنَح  أبــيــب    تــل  مقاطعة  ضمن  الداخلة 
الفدائي ضياء حمارشة  ،القادم من مدينة 
التي  واملطبات  احلواجز  تخّطي  ،يف  جنني 
بفعل  اإلسرائيلي  االحتالل  جيُش  وضعها 
والنقب   اخلضيرة  يف  األخــيــرة  العملّيات 
الغربية  الضفة  بني  املداخل  كافة  إلغالق 
وداخـــل اخلــط األخــضــر،  وقـــام  بهجوم  
 ، وذخيرة   16 إم  بندقية  ،بواسطة  مسّلح 
الصهيوني  واالستيطان   القمع  قوات  ضد 
إيالما  العمليات  أشــد  عمليته   ،اعتبرت 
5 قتلى من  بالكيان الصهيوني حيث أوقعت 
واملستوطنني  الصهاينة  واجلنود  الشرطة 
الفدائي  قام  أبيب   تل  ويف   . وستةجرحى 
الغربية  بالضفة  جنني  مــن   ، رعــد  ــازم  ح
صهيونني  مقتل  خلفت  فدائية  ،بعملية 
يف  .واستشهد  آخــريــن  عشر  إثنى  ــرح  وج
الصهيونية  القوات  مع  النار  إلطالق  تبادل 
مختلف  خلفت  وعموما  احملتلة.  يافا  قرب 
وعددا  قتيال  عشر  ثة  ثال  العمليات  هذه 
ــى يف صــفــوف اجلــنــود  ــرح ــن اجل كــبــيــرا م

والشرطة واملستوطنني الصهاينة.
جغرافيا  العمليات  ملعطيات  واستقراء 
يتنب أن الكفاح الفلسطيني ممتد على ارض 
شبر  أي  يستثني  وال  التاريخية  فلسطني 
احملتل  الداخل  يف  متت  فالعمليات   ، منها 
،مما  األخضر  اخلط  داخل   1948 سنة  منذ 
والدوائر  القمعية  لألجهزة  مفاجأة  شكل 
تركز  كانت  التي  الصهيونية  السياسية  
والقدس  والقطاع  الضفة  على  جهودها 
والترهيب  التخويف  مــحــاوالت  ورغـــم   ،
إرســال  ومنها  رمــضــان  شهر  سبقت  الــتــي 
للمقاومة  حتــذيــرات  الصهيوني  الكيان 
،بل  معه  املطبعة  الدول  عبر  الفلسطينية 
أجريت اتصاالت بني مصر واألردن والسلطة 
عمليات  أسرائيل  لتجنيب  الفلسطينية 
تتوقعه  تكن  لم  ما  لكن  محتملة.  فدائية 
عمليات  تــتــم  ان  الــغــاصــب  الــكــيــان  ــة  دولـ
اما   . أبيب  تل  قلب  ويف   48 ــي  أراض ــل  داخ
املقاومة  أن  الشهداء فيؤكد  استقراء لهوية 
الفلسطينني  جميع  إرادة  هي  الفلسطينية 
أراضي  مايسمى  داخل  ظلوأ  الذين  سواء   ،
ذلك  والقطاع،  الضفة  فلسطينيي  أو   48
من  متت  واخلضيرة  السبع  بئر  عمليتي  أن 
طرف فدائيني  شباب من فلسطينيي ارض 
لفلسطينيي  الفدائي  العمل  كان  ،وإن   48
يعود  إنه  بل  اللحظة  وليد  ليس  الداخل  
الذي  الفدائي  والكفاح  االنتفاضات  إلــى 
يخوضه الشعب الفلسطيني منذ البدايات 
وتتخذ   ، الصهيوني  لالستيطان  األولـــى 
مشاركتهم  يف املقاومة الفلسطينية أشكاال 
ومعنوي  مــادي  دعم  من  تنطلق   ، مختلفة 
وإخفائهم  الفدائيني  وإيـــواء  للمقاومة 
،وجتميع  الصهيونية  املخابرات  أعني  عن 
للعمليات  محتلة  ــداف  أهـ عــن  معلومات 
إلى  والقطاع  الضفة  مــن  مسلحني  ،ونــقــل 

إلى  إضــافــة  أســلــحــة،  توفير  و   48 أرض  
العمليات  وتنفيذ  تخطيط  يف   املساهمة 
أبرزت  أخرى  جهة  ومن  املسلحة.  الفدائية 
بعض هذه العمليات الفدائية قدرة املقاومة 
بني  العازلة  احلصار  أشكال  كل  ضرب  على 
احملتل  الفلسطيني  التراب  مناطق  مختلف 
بها  قــام  أبيب  تل  فعمليتي  املستوطن،  أو 
شبان من خارج أرض 48 . إضافة إلى كل هذا 
يتبني أن املقاومة ونتيجة ما تفرضه ظروف 
أشكال  تبدع  واحلصار  والقمع  االستيطان 
كفاحية عديدة ومتنوعة وان الكفاح املسلح 

يظل أحد اختياراتها األساس.
   إن العمليات األخيرة التي متثل استمرار 
االستيطان  عن  ناجتة  الشعبية،  املقاومة 
العنصري  التمييز  وممارسات  واالحتالل 
العرب  جتاه   48 أرض  داخل  حتى  املمارسة 
للمستوطنني  السماح  ومنها  الفلسطينيني 
بسرقة أراضيهم ومزارعهم وسلب حقوقهم 
ذريعا  فشال  أيضا  العمليات  هذه  وتشكل   ،
املتشبتني  الــداخــل  فلسطينيي  لصهينة  

بفلسطني التاريخية العربية.
تأكيد  الفدائية  العمليات  متثل  وأخيرا 
كبديل  االقتصادي  احلــل  مشروع  لفشل 
الفلسطينية،  الوطنية  احلــقــوق  إلقـــرار 
وللمطبعني  ،للصهاينة  قــويــة  ورســالــة 
الـــدول  مــن  الصهيوني  الــكــيــان  ولــعــرابــي 
دعم  أشكال  وكل  التطبيع  ،أن  االمبريالية 
على  تغطي  ان  ميكن  ال  الصهيوني  الكيان 
أي  تقبرها   أو  الفلسطينية  القضية  أصل 
للشعب  الوطنية  احلقوق  إحقاق  ــرورة  ض
الفلسطيني، وأن تصفية القضية ،من خالل 
وأتباعها  واالمبريالية  الصهيونية  سياسات 
معتنقيه   ــان  أذهـ يف  وهـــٌم   ، املطبعني  مــن 
فلسطني  أرض  على  حقيقة  يــكــون  ولــن 

التاريخية.

نظم احتــاد جلــان حــق الــعــودة ) حــق ( 
مع  تضامنًا  الــبــداوي،  مخيم  يف  اعتصامًا 
األسرى يف يوم األسير الفلسطيني واسبوع 
يف  شعبنا  ملقاومة  ودعــمــًا  العربي  األسير 
الــقــدس وجــنــني وعــمــوم الــضــفــة، شــارك 
الدميقراطية  اجلبهة  من  قيادي  وفد  فيه 
الرفيق  السياسي  مكتبها  عضو  يتقدمه 

ابو لؤي اركان بدر وعضو قيادتها يف لبنان 
وأعضاء  كــوادر  من  وحشد  خليل،  عاطف 

احتاد حق.
كلمة االحتاد ألقاها أمني سرها يف املخيم 
الرفيق احمد موسى ابوفراس، حيا مقاومة 
نوالصمودا  الــوط  يف  الفلسطيني  الشعب 
جنني  مخيم  يف  شعبنا  ألبناء  السطوري 

والذي  يوميًا،  الشهداء  ويقدم  يقاوم  الذي 
بطولية  عمليات  املقاومني  ابنائه  ينفذ 
نفذها  التي  العملية  آخرها  كــان  نوعية، 
سيطر  ــذي  ال ــازم  ح رعــد  البطل  الشهيد 
قبل  ســاعــات  تسع  مــن  اكثر  تالبيب  على 
الى  ودعـــا  يــافــا،  مدينة  يف  يستشهد  ان 
للمقاومة  السياسي  والغطاء  الدعم  توفير 
الوطنية  القيادة  تشكيل  عبر  وتصعيدها 

املوحدة .
الطفل  لألسير  التحية  مــوســى  ووجـــه 
واملعتقلني  األســرى  ولعموم  مناصرة  احمد 
داعيًا الى أوسع حركة تضامن وضغط على 
ــالق ســراحــه نظرا  اإلحــتــالل مــن أجــل اط
بأن  وأكــد  به  مير  التي  الصحية  لــألوضــاع 
الالجئني يف لبنان يقفون الى جانب شعبهم 
مالحم  أروع  يسطرون  الذين  فلسطني  يف 
التعذيب  البطولة والفداء واملقاومة بسبب 

اجلسدي والنفسي ..

محمد شاعر 

اتحاد لجان حق العودة ينظم اعتصاماً دعاًم لألرسى 
وتضامناً مع القدس وجنني يف مخيم البداوي


