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على  والــبــاطــرونــا  للدولة  الــشــرس  الهجوم  ظــل  يف 
الطبقة  تخلد  والعمال  العامالت  ومكتسبات  حقوق 
ماي  فاحت  يوم  األممي  عيدها  ذكرى  املغربية  العاملة 

 .2022

كوفيد19-  جائحة  مــبــررات  الــدولــة  استغلت  فقد 
واحلــرب  انتظامها  وعــدم  األمــطــار  تساقطات  ونقص 
املكتسبات  على  هجومها  وتيرة  لتسريع  أوكرانيا  يف 
وتراجعت  مهول  بشكل  األســعــار  رفعت  إذ  الشعبية؛ 
واتسعت  العمومية  االجتماعية  واخلــدمــات  األجــور 
العمومية  القطاعات  إلى  الهشاشة  إدخال  ومت  البطالة 
واختارت  ؛  النقابية  واحلريات  احلقوق  على  واإلجهاز 
االحتجاجات  على  ثابتا  جوابا  القمع  املخزنية  الدولة 
املنتقدة؛  األصوات  كل  إلسكات  قارا  أسلوبا  واحملاكمات 
تراجعي  للشغل  مدونة  مشروع  مترير  الدولة  وحاولت 
قانون  ومــشــروع  لــإضــراب  تكبيلي  قــانــون  ومــشــروع 
املــخــطــطــات  ــن  الــنــقــابــات ومــجــمــوعــة م حتــكــمــي يف 
وتسهيل  العمومية  القطاعات  لتفكيك  والــقــوانــن 

منها.  أجزاء  خوصصة  عمليات 
ــة بــتــقــدمي كـــل الــدعــم  ــدولـ ــت الـ ــام ــل ق ــاب ــق ــامل وب
لطلبات  واستجابت  اخلـــاص،  للقطاع  والتسهيالت 
على  أزماتها  حل  يف  ورغبتها  جشعها  رغم  الباطرونا 
من  كبير  لعدد  وتسريحها  والعمال  العامالت  حساب 

العمل. وساعات  األجور  وتقليص  والعمال  العامالت 
جهاز  على  الــســائــدة  الطبقية  الكتلة  واعــتــمــدت 
لفرض  والفساد  االستبداد  وعلى  املخزنية  الــدولــة 
مبختلف  وبّررتها  الشعبية،  للفئات  املعادية  سياستها 

ذلك  على  وساعدها  املوضوعية؛  والشروط  األزمــات 
الذي  العاملة  للطبقة  املستقل  السياسي  احلزب  غياب 
الصراع  خوض  على  والعمال  العامالت  قــدرة  يضعف 
واجهاته  يف  السائدة  الطبقية  الكتلة  ضد  الطبقي 
يؤثر  وال  والسياسية؛  واأليديولوجية  االقتصادية 
أجــل  مــن  االســتــراتــيــجــي  نضالها  عــلــى  الــغــيــاب  هــذا 
بل  فقط  االشتراكية  وبناء  االستغالل  على  القضاء 
من  متكنه  ومــدى  النقابي  نضالها  على  سلبا  ينعكس 

اآلنية. مصاحلها  عن  الدفاع 
تغول  مواجهة  يف  املغربية  النقابية  احلركة  جناح  إن 

: منها  يتطلب  الباطرونا  وجشع  الدولة 
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  إعالن    -
الطبقية  الكتلة  ضد  الطبقي  الصراع  ليقود  والكادحن 
الدميقراطية  الوطنية  الثورة  مبهام  والقيام  السائدة 

االشتراكية؛  بناء  أفق  يف  الشعبية 
للشعب  الــعــام  بالنضال  النقابي  الــنــضــال  ــط  رب  -

الثوري؛ والتغيير  الدميقراطية  أجل  من  املغربي 
االجتماعية  اجلبهة  يف  بقوة  النقابات  انخراط   -

وتقعيدها؛  توسيعها  على  والعمل 
لدعم  املغربية  اجلبهة  يف  الــنــقــابــات  انــخــراط   -
الصهيوني  الكيان  باعتبار  التطبيع  وضــد  فلسطن 
نهب  الســتــدامــة  املنطقة  يف  االمبريالية  ــح  رم رأس 

شعوبها؛ وتركيع  خيراتها 
النضالية  احلركات  مختلف  مع  النقابات  مشاركة    -

الشعبية؛ املعارك  إجناح  أجل  من 
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في  الهشاشة  إشكالية  لمعالجة  مدخل  ال 
النقابية  التنظيمات  وتقوية  ببناء  اال  الشغل 
النضالية  المعارك  وخــوض  للعمال...  الذاتية 

التضامنية...

االمبريالية تقود 

البشرية نحو الدمار

هشاشة الشغل وضعف الحركة النقابية 
تحدي حقيقي لقوى التغيري الثوري
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العدد :  456       2
من  28 ابريل إلى 4 ماي 2022 الثانية

بيان فاتح ماي 2022 للنهج الدميقراطي  

يا عامل املغرب اتحدوا للنضال ضد االستغالل 

الرأساميل وتغول الدولة البوليسية
ماي  فاحت  األممي،  عيدها  املغربية،  العاملة  الطبقة  تخلد 
2022، إلى جانب باقي عمال العالم، يف ظروف طارئة فرضتها 
األزمــة  حقيقة  عــرت  أوكرانيا،  يف  واحلــرب  كورونا  جائحة 
اجلنوني  وسعيها  واملتوحشة  املتعفنة  للرأسمالية  البنيوية 
عبر  ذلك  يف  مبا  والطرق  الوسائل  بكل  األرباح  مراكمة  نحو 

اخلطير  والتدمير  بـــاألرواح  عابئة  غير  احلـــروب  إشــعــال 
بالدنا  يف  الظروف  هذه  وتتسم  الطبيعية.  واملــوارد  للبيئة 
االقتصادية  األزمــة  وباشتداد  للجفاف  اخلطيرة  باآلثار 
والكادحون  العمال  أســاســا،  ثمنها،  يــؤدي  واالجتماعية، 
الفاحش  الغالء  خالل  من  الفقراء  الفالحون  رأسهم  وعلى 
اجلماعي  والتسريح  املعامل  وإغــالق  والبطالة  والتفقير 
خاصة  العمومية،  االجتماعية  للخدمات  اخلطير  والتدهور 
املديونية  تفاقم  فاتورة  شعبنا  يؤدي  كما  والتعليم.  الصحة 
األمر  اخلــام  الداخلي  الناجت  من  املائة  يف  مائة  تقارب  التي 
يف  االمبريالية  املــؤســســات  حتكم  مــن  املــزيــد  يعني  الــذي 
على  التقشف  سياسة  وفرض  مقدراتها  ورهن  بالدنا  مستقبل 
وحكومته  القائم  النظام  وميعن  الشعبية.  اجلماهير  أوسع 
ــراء،  األجـ ومكتسبات  حــقــوق  على  الــهــجــوم  يف  الرجعية 
اإلجــهــاز  ومــحــاولــة  األجـــور  وجتــمــيــد  مطالبهم  بتجاهل 
النقابية  احلريات  على  والتضييق  اإلضــراب  يف  احلق  على 
 288 الفصل  واستعمال  املضربن  أجور  من  واالقتطاع  بالطرد 
ومحاكمتهم  العمال  العتقال  اجلنائي  القانون  من  املشؤوم 
وصندوق  التقاعد  مثل  مكتسبات  مــن  تبقى  مــا  وتصفية 
العمالية  املقاومة  إخماد  على  يعمل  وغيرهما.كما  املقاصة 
التضييق  خالل  من  والتوسع  للتصاعد  املرشحة  والشعبية 
واعتقال  التظاهرات  بقمع  املناضلة  القوى  كل  على  واحلصار 
األصوات  وكل  واملدونن  والصحفين  السياسين  املعارضن 
باقي  القمع  ويطال  واالســتــبــداد.  للظلم  املناهضة  احلــرة 
وفراشة  فقراء  فالحن  من  ورجــاال،  نساء  املناضلة،  الفئات 
عن  ناهيك  املهمشة  واملــنــاطــق  الشعبية  األحــيــاء  وســكــان 
املفروض  رأسهم  وعلى  واألستاذة  واملوظفن  واملعطلن  الطلبة 
يسميه  مــا  هــو  هــذا  الفئات.  مــن  وغيرها  التعاقد  عليهم 
دميقراطية  هي  وهذه  اجلديد،  التنموي  بالنموذج  املخزن 
مبقاطعة  ذلك  عن  عبر  وقد  شعبنا  ينبذها  التي  الواجهة 
قاطع  كما  األخيرة  واجلماعية  البرملانية  لالنتخابات  عارمة 
مجرد  أنها  واضحا  وأصبح  زيفها  انكشف  وقــد  سابقاتها. 
واملؤسسات  املطلق  الفردي  واحلكم  املخزني  لالستبداد  غطاء 
األعمال  تسيير  حكومة  ومنها  املأزومة  الصورية  املخزنية 
هذا  يف  شعبنا.  دماء  مصاصي  والريع،  االحتكار  رموز  برئاسة 
انطلقت جولة جديدة من احلوار االجتماعي، سعت  السياق، 

احلكومة من ورائها إلى فرض السلم االجتماعي على احلركة 
املغشوش  طابعه  يظهر  ما  النقابي  الصف  وتشتيت  النقابية 
سيظل  للشغيلة  امللحة  املطالب  النتزاع  الوحيد  اخليار  وأن 
األوضاع  هذه  أمام  واحلــازم.  الوحدوي  النقابي  النضال  هو 

الدميقراطي: النهج  فان  املزرية، 
املغربية  الشغيلة  وعــمــوم  العاملة  الطبقة  يحيي   -  1  
احلزب  بناء  على  عزمه  ويؤكد  ــي،  أألمم عيدها  مبناسبة 
أداة حتررها من االستغالل  العاملة باعتباره  املستقل للطبقة 
على  ــدؤوب  ال العمل  عبر  االضطهاد،  من  الكادحن  وحتــرر 
كل  على  وباالنفتاح  بها  العضوي  واالرتباط  وسطها  التجدر 
مصاحلها  عن  الدفاع  بضرروة  املقتنعن  املاركسين  الثورين 

والبعيدة. اآلنية 
املــنــاصــريــن لــأهــداف  الــنــقــابــيــن/ات  - يــدعــو كــافــة    2
دمقرطة  أجل  من  التعاون  إلى  العاملة،   للطبقة  التحررية 
الطبقة  خدمة  يف  وجعله  وتخليقه  وتوسيعه  النقابي  العمل 
كفاحي  دميقراطي  توجه  وبناء  الشغيلة  وعموم  العاملة 
الوحدة  طريق  على  النضالية  الــوحــدة  لتعزيز  وحـــدوي 
النقابي  النضال  ربــط  إلــى  يدعو  كما  املنشودة،  النقابية 
املخزن  من  التخلص  أجــل  من  لشعبنا  السياسي  بالنضال 
أفق  يف  دميقراطي  نظام  وبناء  السائدة  الطبقية  والكتلة 

االشتراكية.
والــنــضــاالت  الشعبية  ــات  ــراك احل كــل  عاليا  يحيي   -  3
تأسيس  ــودات  ــه ــج م مــواصــلــة  إلـــى  ــو  ــدع وي اجلــمــاهــيــريــة 
وتقعيد  وتوسيع  للجماهير  املستقلة  الذاتية  التنظيمات 
عبر  فيها  االنخراط  وثيرة  من  والرفع  االجتماعية  اجلبهة 
البادية. الشعبية ويف  املدن واألحياء  املطالب اجلماهيرية يف 
ملجموعة  التعسفي  االعتقال  حمالت  بشدة  يدين   -  4
اإلجهاز  ضحايا  مع  تضامنهم  خلفية  على  املناضلن/ات  من 
العامة  واحلريات  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  على 

السياسين. املعتقلن  جميع  سراح  بإطالق  ويطالب 
االنخراط  من  املزيد  أجل  من  املناضلة  القوى  يناشد   -  5
وتوسيعها  النضالية  اجلبهات  بناء  مهام  يف  واملستمر  الفعلي 
تفرض  اجتماعية  وكتلة  طاقة  إلى  تتحول  حتى  تشبيكها  مع 
القوة الضروري النتزاع احلقوق وفرض املطالب ويؤكد  ميزان 
يف  اخلاص  القطاع  ضم  أجل  من  النضال  وحدة  ضــرورة  على 
عدد  وتأميم  العمومي  القطاع  إلى  والتعليم  الصحة  مجالي 
شركة  رأسها  وعلى  اإلستراتيجية  والقطاعات  املرافق  من 

سامير.
نضاالت  مع  والالمشروط  املطلق  تضامنه  عن  يعبر   -  6
رأسها  وعلى  واالستقالل  احلرية  إلى  التواقة  الشعوب  وكفاح 
املسلح  الكفاح  انبعاث  يحيي  كما  املجيدة.  السودانية  الثورة 
الوطنية  الدولة  بناء  أجل  من  الفلسطيني  للشعب  املشروع 
الفلسطيني  التراب  كامل  على  الفلسطينية  الدميقراطية 
املناسبة  بهذه  ويجدد  الالجئن  وعــودة  القدس  بعاصمتها 
الصهيوني  العدو  مع  التطبيع  أصناف  لكل  القوية  إدانته 
املتواصلة  النضالية  واملبادرات  املواقف  اإلطار  هذا  يف  ويثمن 

التطبيع. وضد  فلسطن  لدعم  املغربية  للجبهة 
األممي،عاشت  العمالي  للتضامن  ــزا  رم مــاي  فــاحت  عــاش 
أجــل  مــن  شعبنا  نــضــال  املــغــربــيــة.عــاش  الــعــامــلــة  الطبقة 
طريق  على  شعبي  دميقراطي  نظام  وبناء  الوطني  التحرر 

االشتراكية.

 

الــنــقــابــيــة  احلـــيـــاة  ــة  ــرط ــق دم   -
وجتديدها؛

خلدمة  النقابة  توظيف  محاربة   -
مببدأ  والتشبث  أخرى  طبقة  مصالح 
باقي  وعن  الدولة  عن  االستقاللية 
وأحزابها؛                                                                                                                 الطبقات 
نــقــابــي وحــدوي  نــضــال  -  خــوض 
القوى  موازين  تغيير  على  قادر  قوي 
العاملة  الطبقة  مصالح  عن  والدفاع 
التنظيمية؛  النقابية  الوحدة  أفق  يف 
املغربية  النقابية  احلركة  تشتت  ألن 
يجعلها غير قادرة على إجناح معارك 
الدولة  مخططات  ومواجهة  قوية 

الباطرونا؛ واستغالل  الالشعبية 
مــشــاريــع  مــخــتــلــف  مــواجــهــة    -
املعادية  املخزنية  الدولة  ومخططات 

العاملة؛ الطبقة  ملصالح 
والنساء  الشباب  حضور  تقوية    -

النقابية؛ احلياة  يف 
من  العمالي  التضامن  تقوية    -
وضمان  النضال  شــروط  توفير  أجل 
املــعــارك  الــصــمــود يف  الــقــدرة عــلــى 

؛ لية لنضا ا
والــعــمــال يف  الــعــامــالت  إشـــراك   -
مختلف  وتــتــبــع  الــنــقــابــيــة  ــاة  ــي احل
ــاعـــي  ــتـــمـ مــــراحــــل احلــــــــوار االجـ
ــات  ــف ــل امل تــدبــيــر  يف  والــشــفــافــيــة 

؛  ملطلبية ا
تظل  إذ  التنقيب،  نسبة  ــع  رف  -
ما  على  حتى  وتراجعت  جدا  ضعيفة 
الشكلي؛ االستقالل  قبل  عليه  كانت 

الــتــكــنــولــوجــيــات  تـــوظـــيـــف   -
ــال  ــص واالت ــل  ــواص ــت ال يف  اجلـــديـــدة 

النقابة؛   وإدارة 
احمللي  النقابي  النضال  انخراط   -
ضد  األممـــي  الــنــقــابــي  ــنــضــال  ال يف 

الرأسمالية.
الــكــتــلــة  مـــشـــاريـــع  خـــطـــورة  إن 
تعميق  رأسها  وعلى  السائدة  الطبقية 
القطاعات  وخــوصــصــة  االســتــغــالل 
تفرض  الهشاشة  وتعميم  العمومية 
معارك  وخوض  نضالية  نقابية  وحدة 
مــفــاوضــات  لتحقيق  قــويــة  نقابية 
مع  تــتــجــاوب  حقيقية  اجتماعية 
ولن  املــشــروعــة؛  العمالية  املــطــالــب 
يف  املغربية  العاملة  الطبقة  تتقدم 
بالربط  إال  قــوي  نقابي  فعل  بناء 
املطالب  أجل  من  نضالها  بن  اجلدلي 
على  القضاء  أجل  من  ونضالها  اآلنية 

املأجور.  العمل 

تمتة كلمة العدد 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

النسائي    الــعــاملــي  الــيــوم  مبناسبة 
الــعــابــرة  الــشــركــات  ــد  ض ابــريــل    24
أبريل  األحد   24 يوم   نظمت  للقرات، 
للنساء-  الــعــاملــيــة  ــرة  ــي ــس "امل  2022
تضامنية  قافلة  املــغــرب"  تنسيقية 
جبار  مينة  الــرفــيــقــة  الــفــالحــة،  مــع 
من  املــضــطــهــدة  بنسليمان،  بــبــاديــة 
 3 الفالحية:  األراضـــي  ناهبي  طــرف 
 6 ثــم   2018 سنة  نــافــذة  سجن  أشهر 
بدون   ،2019 سنة  نافذة  سجن  أشهر 
الــدرك  مقر  ــل  داخ احلجز  احتساب 
يوم  جديد  من  ببنسليمان...ستحاكم 

.2022 17 ماي 
ستحاكم  ــي  ــت ال ــا  ــه ــدت وال ــرت  ــض ح

2022، كما حضرت  17 ماي  كذلك يوم  
من  املشردة  عائلتها  عن  سرحان  األم 
أجهزة  بتواطؤ  األراضي  ناهبي  طرف 
حاليا  تعيش  التي  العائلة  الــدولــة، 

البالستيك. من  خيام  حتت 
وهي  الــربــاط  من  القافلة  انطلقت 
املسيرة  يف  عــضــوات  مــنــاضــالت  تضم 
املغرب.  تنسيقية   - للنساء  العاملية 
أمام  الوقفة  عامليا  باملباشر  بث  مت  لقد 
أنشطة  بجانب  جــبــار  عائلة  مسكن 
الــبــلــدان  ــن  م الــعــديــد  املــنــاضــالت يف 
)من  اليوم  نفس  يف  واملغاربية  العربية 
عشرة(:  الثانية  الى  عشرة  احلادية 
الصحراء  تــونــس،  لــبــنــان،  فلسطن، 

الغربية...
الــتــضــامــنــيــة  ــة  ــف ــوق ال يف  ــرت  ــض ح
املــنــظــمــة امـــام مــســكــن عــائــلــة جــبــار 
الوقفة  مينة،  مع  التضامنية  )الوقفة 
من  مناضالت  باضطهادها(  املــنــددة 
االنــســان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
ــدفــاع عن  ــل ل املــغــربــيــة  الــعــصــبــة  مــن 
الوطنية  اجلامعة  عن  اإلنسان،  حقوق 

املغربي  ــاد  )االحتـ الفالحي  للقطاع 
لــلــشــغــل(، عــن الــنــهــج الــدميــقــراطــي، 
ميكن  املوحد.  االشتراكي  احلزب  عن 
عتيقة  الــرفــيــقــة  حــضــور  تــســجــيــل  
للقطاع  الوطنية  املنسقة  الطعيف 
الدميقراطي،  للنهج  التابع  النسائي 
واللجنة  السكرتارية  من  والرفيقات 
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الــنــســائــي الــتــابــع 
الشبلي،  )نعيمة  الدميقراطي  للنهج 
الزهرة  الرايس،  سميرة  ملكاني،  عزيزة 
بـــوراس  أمــيــنــة  والــرفــيــقــة  أزالف(، 
ــعــامــة لــنــقــابــة الــفــالحــن  ــكــاتــب ال ال
عزيزة  والرفيقة  احملمدية،  ببادية 
لفرع  احملــلــيــة  الــكــتــابــة  عــضــو  مــكــانــي 

ــر الــعــديــد  ــض احملـــمـــديـــة...،كـــمـــا ح
ــن لــلــمــبــادرة  ــم ــداع ــن املــنــاضــلــن ال م
متلوف  محمد  )الــرفــيــق  النضالية 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  رئيس 
من  مــــروان  بــبــنــســلــيــمــان،  ــان  ــسـ االنـ
الفالحي/ للقطاع  الوطنية  اجلامعة 
الفالحن،  نقابة  من  فقير  سعيد  امش، 
ــن عــائــلــة ســرحــان  ــان ع ــرح مــيــلــود س
ــي بــبــاديــة  ــ ــ ــي األراض ــب ــاه ضــحــيــة ن
ــاط،  ــرب ال حــضــرت   . بــنــســلــيــمــان...( 

احملمدية... بنسليمان،  سال،  تيفلت، 
احلاضرات. املناضالت  لكل  حتية 

مينة  الــرفــيــقــة  ــع  م الــتــضــامــن  ــل  ك
اللواتي  أختها  وإبنت  أمها  مع  جبار، 
كل  ماي2022،   17 ــوم  ي ستحاكمن 

املشردة. سرحان  عائلة  مع  التضامن 
ناهبي  ضــحــايــا  ــع  م الــتــضــامــن  ــل  ك
ــن  ــارب ــض ــا امل ــاي ــح ــع ض األراضـــــــي، مـ

العقارين.

مكناس

صمود عامالت وعامل "سيكوميك" يف 

مواجهة مناورات الباطرونا وتواطئ املسؤولني

حملة التضامن مع الفالحات املغربيات

 ضحايا ناهبي األرايض تتقوى عرب العامل

 ،2021 أكتوبر  إلى  الشغلية  املأساة  هذه  تعود 
سلطة   - )باطرونا  الثالثي  التحالف  بدأ  حن 
شــركــة  تــصــفــيــة  مــكــيــدة  تــدبــيــر  يف  قــضــاء(   -
من  التخلص  وقرر  مبكناس،  للخياطة  سيكوميك 
قضى  من  ومنهم/ن  وعامل  عاملة   600 حوالي 
اغلب  هذا  من  أكثر  الوحدة.  هذه  داخل  سنة   40
مستحقات  يؤدي  يكن  لم  اإلدارة  أن  العمال/ات 
إذن  هي  االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق 
عن  املتواصل  والدفاع  النضال  من  أشهر  ثمانية 

وأساسية: مشروعة  مطالب 
واملستحقات.  األجور  رصف   - 1

العمل.  امسرار   - 2

.cnss ال  مستحقات  تسوية   - 3

تنفيذها  عــلــى  االتـــفـــاق  مت  ــنــقــاط  ال ــذه  هـ
فاس  جهة  واليــة  عليه  أشرفت  حلــوار  كنتيجة 
عدة  وحضرته  أبريل  شهر  بداية  يف  /مكناس 
االتفاق.  بشأن  محضرا  ووقعوا  معنية،  جهات 
وتنكرت  الشركة  إدارة  انقلبت  ما  سرعان  لكن 
حضر  مــن  لــكــل  ــر  ــاف س ــدي  حتـ يف  لــتــعــهــداتــهــا 
الشغل  ومــنــدوبــيــة  مــخــزنــيــة  ســلــطــة  احلــــوار: 
ونقابة  نقابي  محلي  ــاد  واحت صناعية  وغرفة 
السلطة  انبطاح  يفضح  سلوك  وهو  الباطرونا.... 
شخص  يف  والـــرأســـمـــال  ــة  ــوازي ــرج ــب ال إلرادة 

السيولة  بانعدام  تنكره  بــرر  الــذي  الباطرون 
. ية لنقد ا

املــلــف من  الــتــي أجنـــزت يف  الــتــقــاريــر  وتــقــول 
شركة  أن  مبكناس،  الدميقراطي  النهج  فرع  طرف 
لم   2016 سنة  تفويتها  مت  عندما  سيكوميك 
الفرنسية  الشركة  وأن  ديـــون،  ذمتها  يف  تكن 
لم  العسكرية،  املالبس  صناعة  يف  املتخصصة 
 cnss ال  ديون  عليها  تراكمت  حتى  شهرين  متض 
إلى  أدى  مما  املستحقات  أداء  عن  توقفت  ألنها 
العامالت  طرف  من  نضالي  فعل  رد  وأثار  إغالقها، 
واجلماعة  الــداخــلــيــة  وزارة  تــدخــل  عــن  أســفــر 

سنتيم. مليون   400 قدره  مالي  بدعم  الترابية 
على  الــســطــو  يف  متـــادت  الــشــركــة  إدارة  لــكــن 
حتــاول  اآلن  ــي  وه والــعــمــال،  الــعــامــالت  حــقــوق 
لكن  التصفية،  لعبة  يف  والسلطة  القضاء  إقحام 
كل  أحبطت  النضالية  بيقظتها  العاملة  الطبقة 
تواصل  اآلن  وهي  التواطؤات،  وكشفت  املناورات 
 ،2021 أكتوبر  منذ  اليومي  واعتصامها  صمودها 
العاملة  للطبقة  التضامنية  ــروح  الـ ــادي  ــن وت
واحلقوقية  والنقابية  السياسية  والــهــيــئــات 
البرجوازية  وجه  يف  معركتها  وإشعاع  لدعمها 

واإلدارة.  والقضاء 

 مكتب جهة الدار البيضاء لنقابة FNE يدعو  

للمشاركة يف وقفة بالرباط تخليدا لفاتح ماي 
التعلميية  الشغيلة  يدعو  الجهوي  املكتب 
وعــمــوم أبــنــاء وبــنــات الــشــعــب املــغــريب 
االحتجاجية  الوقفة  يف  القوية  للمشاركة 
ماي  فاتح  األحد  يوم  الرابط  مبدينة  املرمكزة 
قبالة  صباحا   11 الساعة  من  ابتداء   2022

العمال. لعيد  احياء  الربملان  مقر 

   FNE للتعليم  الوطنية  اجلامعة  تخلد 
ماي  ــاحت  ف ــرى  ذك الــدميــقــراطــي  الــتــوجــه 
براثن  من  التحرر  قوى  جانب  إلى   2022

شعار: حتت  واالضطهاد  االستغالل 
الوحدوي  والنضال  التنظيم  "تقوية 

املطالب". وحتقيق  التراجعات  ملواجهة 
ــدار  ال بجهة  اجلــهــوي  املــكــتــب  إن         
ــاء ســـطـــات وهـــــو يــســتــحــضــر  ــضـ ــيـ ــبـ الـ
ــة  ــدرس ــد امل ــي حتـــاك ض ــت املــخــطــطــات ال
وعموم  التعليمية  والشغيلة  العمومية 
اليومي  الــقــوت  واســتــهــداف  املــأجــوريــن، 
ــن خــالل  ــرب، م ــغ ــي امل ــادح لــكــادحــات وك
مختلف  الســعــار  الــصــاروخــيــة  ــادات  ــزي ال

ــات، وتــرك  ــ ــروق ــ ــة واحمل ــي ــاس املــــواد األس
ــراس الــرأســمــالــيــة  ــت الــشــعــب عــرضــة الف
للمدافعن  املباشر  واالستهداف  التبعية. 
القمع  خــالل  من  واحلــريــات  احلقوق  عن 
ــي وخــنــق  ــاس ــي ــس ــال ال ــقـ ــتـ ــع واالعـ ــنـ واملـ

احلرة. األصوات 
ومـــن مــوقــع مــســؤولــيــتــنــا الــتــاريــخــيــة، 
أبناء  وعموم  التعليمية  الشغيلة  ندعو 
القوية  للمشاركة  املغربي   الشعب  وبنات 
مبدينة  املمركزة  االحتجاجية  الوقفة  يف 
 2022 مـــاي  فـــاحت  ــد  األحـ يـــوم  الــربــاط 
مقر  قبالة  صباحا    11 الساعة  من  ابتداء 

بـ: للمطالبة  البرملان 
التصفوية  املخططات  كل  عن  التراجع    -
العمومية  املدرسة  تفكيك  إلــى  الهادفة 

العمومية؛ الوظيفة  واقبار 
الشغيلة  ملطالب  الفورية  االستجابة   -

فئاتها؛ بكل  التعليمية 
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ملاذا استهداف الرفيق قاشا كبري،

عضو اللجنة الوطنية النهج 
الدميقراطي؟

يف  سياسي  مناضل   ، قاشا  كبير  الرفيق    
صفوف  حزب النهج الدميقراطي ،ومناضل 
نقابي من داخل اجلامعة الوطنية للتعليم 
حقوقي  ومناضل   ، الدميقراطي  ،التوجه 
يف اطار  اجلمعية املغربية حلقوق االنسان.
  الرفيق كبير قاشا ، ابن مدينة خنيفرة 
لقنت  التي  الهري،  قرية  ابن  وبالتحديد   ،
اكبر  ثاني  الفرنسي  االمبريالية  للقوة 

فو  بــيــان  ديــان  هــزميــة  بعد   ، لها  هــزميــة 
املقاومة  سليل  هــو  فرفيقنا  وبالتالي   !

الوطنية الشعبية ...
يف  االقطاعين  اكبر  ألحد  سبق  وقد    
الهكتارات  آالف  ميتلك   ، افريقيا  شمال 
خلفية  على  رفيقنا،   ضد  شكاية  رفع  ،أن 
مــقــال بــجــريــدة الــنــهــج الــدميــقــراطــي ، 
تبرئته  متت  حيث  املعركة  رفيقنا  وكسب 
بخنيفرة   االبتدائية  احملكمة  طــرف  من 
بحر  يف  برئته  التي  احملكمة  نفس  ،وهــي 
 )2022 )ابريل  السنة  وهــذه  الشهر  هذا 
بناء على نضاله من أجل  من تهمة كيدية 
)الدياليز(  الكلوي  القصور  مرضى  انصاف 

بخنيفرة .
اممــي  وألنـــه    ، كبير  قــاشــا  الــرفــيــق    
انساني  الــعــقــيــدة،  مــاركــســي  الــتــفــكــيــر، 
عن  نضاله  مربع  يقتصر  لــم  االنــتــمــاء،  
املــتــوســط  ــلـــس  ، االطـ ــي  ــلـ مـــوطـــن األصـ
ُســِمــَع  بــل   ، خصوصا  خنيفرة   ، عموما 
فيه  تتعرض  شبر  كل  يف  اجلمهور،  صوته 
اجلماهير للتنكيل، والقمع، واالعتقاالت ، 
واحملاكمات الصورية ، والتقتيل، والترحيل 
من خنيفرة الى بني مالل الى الشمال، الى 
 ، وسوريا   ، واريحا  غزة  الى   ، افني  سيدي 

والعراق،  ولبنان ، وفنزويال ...!
،هو  قــاشــا  كبير  رفيقنا  اســتــهــداف  أن 

 ، الدميقراطي  ،النهج  حلزبنا  استهداف 
أجل  من  ويضحي  يناضل،  فتئ  ما  الــذي 
متكن  الــتــي   ، الشعبية  اإلرادة  ــادة  ــي س
مصيرها  تقرير  يف  حقها  مــن  اجلماهير 
،وثقافيا  ،اقــتــصــاديــا  سياسيا  بنفسها  
كونية  حقوقا   اإلنــســان،  حقوق  وجــعــل  
اخلصوصيات  فــوق  وترتفع  وشمولية،    ،

احلاطة من الكرامة اإلنسانية.

ــي عبر  ــراط ــق ــدمي الــنــهــج ال ملـــاذا عــلــى 
التضييق على مناضليه ؟

املؤسسات  تــزكــيــة   رفــض  نهجنا   ألن 
، ورفــــض تــزكــيــة  لــلــشــرعــيــة  الـــفـــاقـــدة 
،ودعم،  ساند  وألنه  الطبقية،  السياسات 
وشارك ، وأطر احلركات االحتجاجية ، من 
والتنظيم  والتعليم  ،والصحة،  الشغل  أجل 
ــاواة،  ــسـ ــرأي ،والــتــعــبــيــر ،واملـ ــ ،وحــريــة ال

والكرامة اإلنسانية...
العصيان  رايــة  رفــع  بساطة  بكل  وألنــه 
،وفضل  واالنبطاح  املساومة،  ،واستهجن 

التغريد خارج سرب اإلجماع املخزني ...
قــرر    ، مثلها  ــرى  ــ وأخ األســبــاب  لــهــذه 
 ، يفرملوا  أن   ، يلجموا  أن  احلال"  "أصحاب 
 ، ويعتقلوا   ، يهددوا  أن  احلال  اقتضى  وإن 
يسجنوا  و  يحاكموا  أن  املانع  وما   ، ويلفقوا 

من يغرد خارج " اإلجماع" ...
ومن   ... مغربية  خصوصية  فاإلجماع 
مرمى   يف  ســيــكــون  ــرب،  ــس ال ــارج  خـ يفكر 
ــات  ــاع ــم ــت ــة، واالج ــدي ــي ــك ــات ال ــاي ــك ــش ال
التعليمات  اشــــراف  حتــت   ، ــة  ــوي ــزب احل

املخزنية !
طريق  فلنفتح   ، القناع  عن  القناع  سقط 
ــي  ــواع ــع ،ال ــواس الــنــضــال اجلــمــاهــيــري ال

واملنظم ، من أجل التحرر واالشتراكية .

عزيز العقاوي

جامعة الفالحة )إ م ش ( تندد بالغالء  

وتطالب بالزيادة يف األجور والتعويضات 

ومعاشات التقاعد
ش(   م  )إ  الفالحي  للقطاع  الوطنية  الجامعة  طالبت 

ومعاشات  والتعويضات  األجــور  يف  الـــزايدة  بــرورة 

وعربت  لألسعار.  املتصاعد  ابالرتفاع  منددة  التقاعد، 

النقابة يف بيان صادر اثر اجمتاع لجنهتا اإلدارية يوم 21 

أبريل 2022 عن املواقف التالية :

الفاحش  بــالــغــالء  الــقــوي  اجلــامــعــة  تنديد   -  1
االســتــهــالك  مـــواد  ســائــر  ــس  م ــذي  ــ وال للمعيشة، 
األساسية واحملروقات ووسائل النقل وسائر اخلدمات 
الغالء  ضد  االحتجاجات  اشتعال  إلى  أدى  مما   ،...
من  وغيرها  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  إطــار  يف 
يف  للمشاركة  الدعوة  جتديد  مع  املناضلة،  اإلطارات 
23 أبريل  الوقفات التي دعت لها اجلبهة يوم السبت 

اجلاري.

االجتماعي  احلــوار  مبناسبة  اجلامعة  تأكيد   -  2
للزيادة  القصوى  الضرورة  يف  املتمثل  ملوقفها  اجلاري 
التقاعد  ومعاشات  العائلية  والتعويضات  األجور  يف 
فعال  يحمي  مبا  الدخل  وحتسن  الضرائب  وتقليص 
القدرة الشرائية لأجراء، ومبا ميكن من جبر الضرر 
مع  األسعار،  يف  املهولة  الزيادة  نتيجة  حلقها  الــذي 
فئات  ملختلف  امللحة  اخلاصة  للمطالب  االستجابة 
لإحتاد  املطلبية  املذكرة  يف  جاء  ملا  وفقا  الشغيلة، 
املغربي للشغل حول القطاع العمومي والقطاع اخلاص.

تطبيق  يف  الــفــظــيــع  بــالــتــمــاطــل  الــتــنــديــد   -  3
احلد  مماثلة  بشأن   2011 أبريل   26 اتفاق  مقتضيات 
يف  نظيره  مــع  الفالحي  القطاع  يف  لــأجــور  األدنـــى 
لأجور  األدنى  احلد  مازال  حيث  الصناعي،  القطاع 
عن   %  30 بحوالي  يقل   SMAG الفالحي  القطاع  يف 
احلد األدنى لأجور يف القطاع الصناعي SMIG بينما 
الفالحة تزيد عن مثيلتها يف  اليومية يف  العمل  مدة 

الصناعة بنسبة 9 %.

حوار  مخرجات  تفعيل  يف  التماطل  استنكار   -  4
مبطالب  املتعلقة  الفالحة  وزير  مع   2021 دجنبر   08
واملياه  البحري  الصيد  وقطاعي  الـــوزارة  موظفي 
واملؤسسات  الفالحي  التعليم  وشغيلة  والــغــابــات 
وترك  الفالحية،  والغرف  للوزارة  التابعة  العمومية 
املدير  منهم  نذكر  املسؤولن،  بعض  لطغيان  املجال 
ومدير  الفالحية  لالستشارة  الوطني  للمكتب  العام 
ومدير  بالغرب  الفالحي  لالستثمار  اجلهوي  املكتب 
يؤجج  مما  الغابوين،  للمهندسن  الوطنية  املدرسة 

حدة توثر األوضاع على مستوى القطاع.

من  والغابات  املياه  قطاع  يعرفه  مما  التحذير   -  5
احتقان متنامي، نتيجة فرض مترير النظام األساسي 
ملوظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، دون موافقة 
طاولة  إلــى  بإرجاعه  واملطالبة  الوطنية،  النقابة 
حال  يف  االستعداد  إلــى  الشغيلة  دعــوة  مع  ــوار،  احل
كل  خلوض  األساسية  مطالبها  جتاهل  يف  االستمرار 

النضاالت املناسبة لفرض احترام االتفاقات.

الزال  الذي  احليف  برفع  بالتعجيل  املطالبة   -  6
يطال شغيلة بعض مؤسسات التعليم الفالحي واملكتب 
الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 
يف  املماثلة  بشأن  الـــوزارة  التزام  وتنفيذ   ،ONSSA
التعويضات اجلزافية مع موظفي الوزارة ومستخدمي 

باقي املؤسسات العمومية التابعة لها.

الــدعــم  الــفــالحــة بــتــوفــيــر  ــر  ــ 7 - مــطــالــبــة وزي

االجتماعية  باألعمال  للنهوض  الــضــروري  املــالــي 
مستخدميه  وكافة  القطاع  موظفي  لعموم  خدمة 
مؤسسة  وإخــراج  متييز،  أو  إقصاء  دون  ومتقاعديه، 
وتفعيل  العقارية  للمحافظة  االجتماعية  األعمال 
املؤسسة يف املياه والغابات، تنفيذا لاللتزامات التي مت 

التعبير عنها يف 08 دجنبر 2021.  

الزراعين  العمال  ونــضــاالت  ملطالب  دعمها   -  8
مالل  وبني  ماسة  وســوس  والــغــرب  مكناس  مبناطق 
بوضع  ومطالبتها  األخـــرى،  البالد  مناطق  وبكافة 
مشاريع  ضحايا  والعمال  العامالت  ملآسي  سريع  حد 
الفالحية  الــدولــة  ــي  أراض على  الفاشلة  الشراكات 
ــذه الــشــراكــات لــوضــع حــد جلــرائــم الهدر  وإلــغــاء ه
الفظيع إلمكانيات التنمية التي توفرها تلك األراضي 

الفالحية.

يف  جبار  مينة  املناضلة  الفاّلحة  مع  تضامنها   -  9
نون  واد  كلميم  جهة  فالحي  ونــضــاالت  بنسليمان 
عن  املشروع  الدفاع  يف  الكادحن  الفالحن  كافة  ومع 
أبنائهم،  وعيش  عملهم  ظــروف  وحتسن  أراضيهم 
مع  حـــوار  بفتح  مــجــددا  الــفــالحــة  وزيـــر  ومطالبة 
جامعتنا ومع النقابة الوطنية للفالحن املرتبطة بها 
العام،  املطلبي  ملفها  مع  التجاوب  سبل  حول  للتداول 

ومعاجلة القضايا املستعجلة.

الوطنية  النقابات  ونضاالت  لعمل  تثمينها   -  10
التابعة للجامعة، ودعمها ملطالبها اخلاصة، ودعوتها 
الفروع  مبختلف  اجلامعة  ومناضلي  مناضالت  كافة 
لذكرى  اجلــيــد  والتهييء  الــقــوي  االســتــعــداد  ــى  إل
حتت  جامعتنا  ستحييه  الــذي  املجيدة،  مــاي  فــاحت 
حتصن  أجل  من  والتضامن  النقابية  "الوحدة  شعار 
حرياتنا"  عن  والدفاع  مطالبنا  وحتقيق  مكتسباتنا 
وتطلعاتها  الشغيلة  مطالب  عن  التعبير  أجــل  ومــن 
والدميقراطية  االجتماعية  العدالة  نحو  املشروعة 

والكرامة.

وطنية  نضالية  معركة  ــوض  خ تقريرها   -  11
تنفيذ  أجل  من  مكوناته  بكل  القطاع  داخل  موحدة 
املشروعة  املطالب  عن  ودفاعا  الرسمية  االلتزامات 
لشغيلة القطاع؛ وتكليفها املكتب اجلامعي بأجرأة هذا 

القرار خالل األسابيع القادمة. 

12 - اعتبارها أن اجلائحة التي تسببت يف مشاكل 
خطيرة للشغيلة وضاعفت وثيرة التفقير واإلمعان يف 
ومن  نهايتها  على  أوشكت  قد  ببالدنا  احلريات  ضرب 
ثمة مشروعية املطالبة بالرجوع إلى احلياة العادية، 
بدء بإلغاء قانون الطوارئ الصحية وإجبارية اإلدالء 

بجواز التلقيح.

13 - مطالبتها بتوقيف احلرب املدمرة يف أوكرانيا، 
عبر  السلم  الستتباب  املناسبة  اخلــطــوات  واتــخــاذ 
الشامل  الدمار  أسلحة  جميع  على  والقضاء  العالم، 
حلف  مقدمتها  ويف  العسكرية  األحالف  جميع  وحل 

شمال األطلسي.

الفلسطينية  للمقاومة  العالية  حتيتها   -  14
ودعوتها إلى وحدة صفوفها، قصد مواصلة التصدي 
العنصري،  االستعماري  الصهيوني،  الكيان  لعدوانية 
ومن أجل حترير فلسطن، كل فلسطن، وإقامة دولتها 

الوطنية الدميقراطية بعاصمتها القدس املوحدة...
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مغرب ما بعد 20 فرباير 2011 والخالصات  

الهاربة، يف الحاجة اىل تنمية الحس النقدي ...

انطالق حراك حركة 20 فبراير 2011، بالشكل النضالي 
املفتوحة  الكفاحية  ســيــرورتــه  خالله  مــن  دشــن  ــذي  ال
الدميقراطي  النضال  نهج  اعتماد  عبر  استراتيجيا، 
نضالي  برنامج  أرضية  الى  ارتكازا  اجلماهيري/السلمي، 
اســقــاط نظام  الــعــريــض؛  راديــكــالــي عــنــوانــه  اصــالحــي 
الدميقراطية  مــغــرب  ــل  أج مــن  واالســتــبــداد  ــراس  ــت االف

الفعلية، واملساواة  االجتماعية  والعدالة 
مستوى  الى  يرقى  يجعله  املواصفات  بهذه  حدثا  إن 
قدرته  خالل  من  واملفصلية،  الكبرى  التاريخية  األحداث 
دميقراطي  مبضمون  الوطني  التحرر  اجتاه  تغليب  على 

املعاصر، للمغرب  التاريخي  املسار  داخل  أبعاده  بكافة 
كحدث   2011 فبراير   20 حركة  ــراك  ح مقاربة  إن 
تهافت  مع  القطع  بالضرورة  يستدعي  مفصلي  تاريخي 
باعتباره  ــزال،  ي وال  اليه  نظر  الــذي  النخبوي  التصور 
قوسا عرضيا سرعان ما مت اغالقه عبر النتائج السياسية 
املتسارعة  امليدانية  ديناميته  ولدتها  التي  واملؤسساتية 
حــراك  مــع  التعامل  ينبغي  السياق  هــذا  ويف  واملــمــتــدة، 
النضالية  ــه  روح أن  باعتبار   2011 فبراير   20 حركة 
األولى  شرارتها  انطالق  منذ  راسخة،  ظلت  االحتجاجية 
واالمتداد  االنتشار  ومتسعة  ممتدة  ظلت  كما   2011 سنة 
السياسية/ احلاجة  حسب  متعددة،  أشكاال  اتخذت  حيث 
اليوم  تتخذ  وهــي  الطارئة/الضاغطة،  االجتماعية 
بقئات  خاصة  مطلبية  جديدة  اجتماعية  حركات  شكل 
شعبية/ حراكات  شكل  اتخذت  كما  محددة،  اجتماعية 
الدميقراطية  يف  احلــق  أجــل  مــن  احتجاجية،  مجالية 
الواسعة  الشعبية  املقاطعة  نتائج  ننسى  أن  دون  والتنمية، 

واالفتراس. االحتكار  بأعراف  احملمية  التجارية  للسلع 
ــه  ــدادات ــت وام فــبــرايــر   20 حــركــة  ــراك  حـ اعــتــبــار  إن 
واملفصلية  الكبرى  التاريخية  ــداث  األح من  النضالية، 
حيث  من  ترقى  والتي  املعاصر،  املغرب  تاريخ  طبعت  التي 
حدثن  مستوى  الــى  التاريخيتن،  واألهــمــيــة  القيمة 

ومفصلين، كبيرين  تاريخن 
فاحلدث األول  يتصل باضراب احلركة النقابية املغربية 
النقابية  1952 تضامنا مع احلركة  8 دجنبر  الناشئة يوم 
ترتب  وما  حشاد،  فرحات  زعيمها   اغتيال  بعد  التونسية 
وما  وحلفائها  املغربية  النقابية  للحركة  قمع  من  عنه 
فيتصل  الثاني  احلدث  أما  ومتغيرات،  نتائج  من  افرزته 
الدموي  القمع  عن  املترتبة  السياسية/الثقافية  بالنتائج 

خصوصا،،، بالدارالبيضاء   1965 مارس   23 النتفاضة 
له  تعرضت  الــذي  الشرس  القمع  نتائج  من  كــان  لقد 
التنديدي  اضــرابــهــا  بعد  املغربية  النقابية  احلــركــة 
فــرحــات حشاد  الــتــونــســي  الــنــقــابــي  الــزعــيــم  بــاغــتــيــال 
التحوالت  من  بسلسلة  التسريع   ،1952 دجنبر   8 يوم 
حركة  انتقال  أهمها  من  لعل  السياسية/التنظيمية، 
النشأة  يف  الكمون  طــور  من  املدينية  املسلحة  املقاومة 
ــبــادرة و الــصــدام واالشــتــبــاك مع  واالعـــداد الــى طــور امل
االيديولوجي/ الفرز  تسارع  مع  ارتباط  يف  االستعمار، 
انضاج  واكبه  والــذي  الوطنية،  احلركة  داخل  السياسي 
املغربية  العاملة  للطبقة  النقابية  االستقاللية  قــرار 
 ،1955 مارس   20 يوم  للشغل  املغربي  االحتاد  اعالن  عبر 
قبيل انطالق  املفاوضات السياسية يف باريز وأيكس ليبان 

داخل   ،1956 سنة  املغرب  استقالل  اعالن  الى  أفضت  التي 
املذوية  العسكرية  بالهزمية  متيز  دولــي  سياسي  سياق 
فو  بيان  ديان  معركة  )هزمية  الصينية  الهند  يف  لفرنسا 
دولي  نظام  معالم  تبلور  مع  ارتباط  يف  بالفيتنام'(   1954
املنظومة  بن  السلمي  التعايش  الكبير  عنوانه  جديد 
وتغيير  أمريكا،  بقيادة  االمبريالي  واملعسكر  السوفياتية 
االنتقال  عبر  االمبريالي  املركز  دول  بن  التبعية  عالقات 
املباشر،  غير  االستعمار  الى  املباشر  االستعمار  نسق  من 
وهو ما سرع مبنح االستقالالت الشكلية لبلدان ما سيعرف 

الثالث، بالعالم  الحقا 
 ،1965 مـــارس   23 النتفاضة  ــوي  ــدم ال القمع  وبــعــد 
والرصاص  القمع  وتعميم  االستثناء  مرحلة  املغرب  دخل 
التخفي  املغربية  التقدمية  احلركة  على  فــرض  الــذي 
أجل  من  الرمادية،  مادتها  وإعمال  وعصر  األرض  حتث 
املالئمة  والسياسية  الثقافية  األجوبة  وصياغة  بلورة 
فكريا/  تــبــلــورت  الــتــي  ــة  ــوب األج ــي  وه الــتــحــدي،  لــرفــع 
واخلطيبي،  اجلابري  العروي،  كتابات  خالل  من  نظريا 
واألعمال  الهواة  مسرح  أعمال/ابداعات  خالل  من  وفنيا 
الفورة  مع  اجلماهيرية  ذروتها  لتبلغ  األولى  السينمائية 
الشبيبة  رفــعــت  السياسي  املــســتــوى  وعــلــى  الغيوانية، 
خــالل  ــن  م الــتــحــدي  مشعل  الــتــالمــيــذيــة  و  اجلــامــعــيــة 
حركة  تــطــور  و  النــبــثــاق  العسير  للمخاض  احتضانها 
القمع  سياط  عن  السرية  تنظيماتها  عبر  اجلديد  اليسار 
والتي ستتحول بعد قمع االجتثات طيلة سنوات  األسود، 
االشتغال  متعدد  نضالي  امتداد  الى  املاضي،  القرن  من   70

النضالين،،، واالنشغال 
نفسها  تفرض  التي  األساسية،  السياسية  اخلالصة  إن 
العرض  هذا  عبر  نزيهن،  ومهتم  منخرط  كل  على  بقوة 
الدينامية  هذه  نتائج  لتطور  والنقدي،  املقارن  التحليلي 
 20 حــركــة  ــراك  حـ أطلقها  الــتــي  ــدة  ــدي اجل النضالية 
ملا  كلية  املناهض  النقدي  موقفها  أن   ،2011 منذ  فبراير 
من  به  يتصل  وما  الدميقراطي  باملسلسل  تاريخيا  سمي 
منتخبة  مؤسسات  من  يفرزه  ومــا  انتخابية  مسلسالت 
هذا  يفتقده  مــا  أن  إال  السياسية،  صالحيتها  فــقــدت 
القادر  السياسي  التعبير  هو  املناهض،  النقدي  املوقف 
والــقــادر  الناظم/املوحد  السياسي  فعله  صياغة  على 
توحيد  قصد  وعموديا،  أفقيا  التفاعل  مدى  توسيع  على 
التاريخي  دورها  اجناز  على  القادرة  السياسية  النضاالت 
أهمية  مــع  والــقــيــادة،  والتأطير  التأسيس  يف  املطلوب 
املتعددة  اجلــديــدة  االجتماعية  احلــركــات  أن  االنتباه 
يوما  تكن  لم  مجاليا،  املتعددة  الشعبية  واحلراكات  فئويا 
ذلك  أكدت  ،كما  محليا  القيادية  أطرها  فرز  يف  عقيمة 

ميدانيا،،، النضالية  تراكماتها 
الراديكالي  اليسار  على  يطرح  ما  فإن  القول  وخالصة 
نظريا  املفصلية  التحوالت  هــذه  استيعاب  هــو  بــإحلــاح 
سديد  سياسي  وخط  الدميقراطي،  التغيير  مشروع  لبلورة 
زمام  الستعادة  النضالية،  الديناميات  لهذه  كبوصلة 
التأسيس  أفق  يف  ببالدنا  الطبقي  الصراع  قلب  يف  املبادرة 
فيه  يكون  املخزني،  النظام  أنقاض  على  دميقراطي  لنظام 

والسيادة.  السلطة  مصدر  الشعب 

 

فرغم سياسة االستئصال 
املخزني  النظام  نهجها  التي 
ــة املــاركــســيــة  ــركـ ــد احلـ ضـ
 ،1972 ــذ  ــن م الــلــيــنــيــنــيــة 
ــوى  ــقـ ــعـــض الـ وتـــكـــالـــب بـ
اإلســالمــيــة والــبــرجــوازيــة، 
الذين  من  البعض  ردة  ورغم 
تــأســيــس هــذه  ســاهــمــوا يف 
إلى  حتــولــوا  حيث  احلــركــة 
املناضلن  فان  القصر،  خدام 
املــاركــســيــن مــتــواجــديــن 
مختلف  ــب  ــل ق يف  ــوم  ــيـ الـ
مختلف  وعلى  الــنــضــاالت، 
ــع  ــالئ ط بـــن  و  ــهـــات  ــبـ اجلـ
ــة الــشــعــبــيــة. هــذه  ــاوم ــق امل
أن  حقيقة ال ميكن ألي كان 

. ينفها
التنظيمات  مختلف  إن    
مقدمتها  )ويف  املــاركــســيــة 
ــي(،  ــراطـ ــقـ ــدميـ الـــنـــهـــج الـ
ــف األنـــــويـــــة  ــ ــل ــ ــت ــ ــخ ــ وم
ــات املــاركــســيــة،  ــي ــال ــع ــف وال
مهمة  نفسها  عــلــى  تــطــرح 
العاملة،  الطبقة  حزب  بناء 
النبيل  املــشــروع  هــذا  أن  إال 
بعيدا  اآلن  حــد  إلــى  بــقــي 
يتطلب  ما  وهذا  املنال،  عن 
اجــتــهــاد نــظــري وســيــاســي، 
أجل  مــن  املمارسة  وتقييم 
يقوم  ما  ان  املعيقات.  جتاوز 
به حاليا النهج الدميقراطي 
وميدانيا(  وسياسيا  )نظريا 

يف هذا اإلطار.
ــن اإلشــــارة إلــى    البـــد م
ضـــــرورة تـــفـــادي الــتــأثــيــر 
والتي  اخلاطئة  بالطروحات 
فيما  بعضها  تركيز  ميكن 

اآلتي:
ــة  ــل ــوص ــب ال فـــقـــدان    -  
ــت  ــة حت ــ ــي ــ ــوج ــ ــل ــ ــدي ــ االي
تــأثــيــر الــفــكــر الــبــرجــوازي 
إن  ــه.  ــنـ ــالويـ تـ ــف  ــل ــت ــخ مب
منط  نتاج  املاركسية  جوهر 
نتاج  الــرأســمــالــي،  ــاج  ــت اإلن
ضد  العاملة  الطبقة  صــراع 
الرأسمالية،  الــبــرجــوازيــة 
فـــال ميــكــن احلـــديـــث عــن 
يف  املــاركــســي  الفكر  جتـــاوز 
ــل اســتــمــرار جــوهــر هــذا  ظ
النمط و لو بشكل رأسمالية 
احلــال  بطبيعة  ــة؛  ــدولـ الـ
يبقى اغناء) و ليس جتاوز( 
انطالقا  املــاركــســي  الــفــكــر 
لكل  املــلــمــوس  الـــواقـــع  ــن  م
وحرارة  اجتماعية  تشكيلة 
ــوازن  ومـ الطبقن  ــراع  ــص ال

تطور  من  وانطالقا  القوة... 
نفسه  الــرأســمــالــي  النظام 
يف  لينن  فعله  مــا  وهـــذا   (
يف  تونغ  تسي  ماو  و  روسيا، 
ضــروريــا،  شيئا  ــن...(  ــص ال
و  الــتــقــديــس  و  ــود  ــم ــاجل ف
توجد  ال  النصوص  حفظ 
فاملادية  الــديــانــات.  يف  إال 
الــتــاريــخــيــة واجلــدلــيــة 

علمتنا أن ال شيء قار.
بــاســم  االنـــتـــظـــاريـــة    -
بناء  ميــكــن  ال  الــواقــعــيــة. 
يف  إال  العاملة  الطبقة  حزب 
بكل  الطبقي  الصراع  خضم 

أشكاله.
املـــــــــقـــــــــاربـــــــــة   -
أن  ادعاء  السوسيولوجية: 
هو  العاملة  الطبقة  حــزب 
فحزب  فقط.  العمال  حزب 
العاملة حزب منظم  الطبقة 
الكادحن  جلميع  ومــؤطــر 
ــات، جلــمــيــع  ــ ــ ــادح ــ ــ ــك ــ ــ وال
الرأسمالي  النظام  ضحايا 

السياسي واالستبداد 
الـــنـــضـــال  احـــتـــقـــار    -
باسم  االقتصادي/النقابي 

الثورية... الطهارة 
حتريضية  شعارات  رفع    -
غـــيـــر مـــالئـــمـــة لـــلـــواقـــع، 
احلــزب  عــن  تبعد  شــعــارات 
تقربهم  مما  أكثر  الكادحن 
باسم  ــا  ــم دائ هـــذا  و  مــنــه، 
القادة  ــرز  أب لقد  الثورية. 
ــدوام  الــشــيــوعــيــون عــلــى الـ
املتينة  اجلدلية  الــروابــط 
ــة والــنــظــريــة  ــارس ــم بــن امل

والتنظيم.
جــمــيــع  فـــمـــســـاهـــمـــة    
املاركسية  احلركة  مكونات 
حــزب  ــاء  ــنـ بـ ــرورة  ــ ــي ــ س يف 
ــرط  ــة ش ــل ــام ــع الــطــبــقــة ال
ــذا  مـــن شــــروط حتــقــيــق ه
فالنهج  الــنــبــيــل؛  املـــشـــروع 
يــدعــي  ال  الـــدميـــقـــراطـــي 
اإلعــالن  ان  ــذا.  ه مــن  أكثر 
الطبقة  حــزب  تأسيس  عن 
يلغي  ال  الــثــوري  الــعــامــلــة 
بتاتا العمل من أجل توحيد 
النضال  يف  املغرب،  شيوعي 
ــال  ــم ــرأس ــيــدانــي ضـــد ال امل
وذلك  املخزني  واالستبداد 
التنظيمية. الوحدة  أفق  يف 

ــن مــقــال  ــف مـ ــط ــت ــق )م
ع.ف(

عبد الهادي بلكورداس

اليسار املاركيس املغريب 

وحزب الطبقة العاملة
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اليسار املغريب بني أمجاد املايض 
واملستقبل املرهون

آمــال  نشأته  منذ  املغربي  اليسار  مثل 
وفالحن  عمال  الكادحة،  اجلماهير  عموم 
صداه  وصل  بل  وطلبة،  تالميذ  وحرفين، 
إلى العاملية مع الشهيد املهدي بنبركة ومع 
فقد  ورفاقه.  السرفاتي  الرفيق  الفقيد 
مستوى  من  الرفع  يف  آنذاك  اليسار  ساهم 
النقابات  داخل  من  العاملة  الطبقة  وعي 
املغربي  اإلحتــاد  تأسيس  قبل  الفرنسية 
الفالحن  تأطير  على  عمل  كما  للشغل، 
زرع  من  ومتكن  الكادحن  وعموم  الصغار 
الفكر الثوري يف صفوف التالميذ والطلبة.
ورغم أن اليسار كان ينقسم بن التوجه 
واختالفهما  اإلحتادي  والتوجه  الشيوعي 
النضال  على  متفقان  فإنهما  ايديولوجيا، 
بن  ويربطان  الــدولــة  دمقرطة  أجــل  من 
أطروحتهما  حدود  يف  واملمارسة  النظرية 
ــة  ــداي ب ــؤدي يف  ــيـ ــا سـ اإلصـــالحـــيـــة ممـ
ماركسية  تنظيمات  ميالد  إلى  السبعينات 
لينينية ثورية من رحم هذين املكونن مما 
خاصة  اجلماهيري،  للنضال  دفعة  أعطى 
والطبقة  والطلبة  التالميذ  صفوف  يف 
اليسار  على  املالحظات  كل  ورغم  العاملة. 
والسبعينات،  الستينات  يف  اإلصــالحــي 
مبا  املعارك  مختلف  يف  حاضرا  كان  فإنه 
أمال  أعطى  مما  املؤسساتي  النضال  فيها 
كان  الــيــســار  فــهــذا  التغيير،  يف  للشباب 
اجتهادات  ــالل  خ مــن  دولــيــا  مهم  دور  لــه 
أحرق  الذي  بالل  عزيز  الشهيد  وحتركات 
وكذلك  غريب  بشكل  بأمريكا  فندق  يف 
يهيئ  كــان  الــذي  بنبركة  املهدي  الشهيد 
ملؤمتر القارات الثالث قبل اغتياله وإخفاء 
جثته من طرف النظام املغربي وحلفائه يف 
إذن؟  املغربي  اليسار  وضع  هو  فما  باريس. 

وما هي دواعي تناول هذا املوضوع؟
إن مــن دواعـــي تــنــاول هــذا املــوضــوع هو 
جهة  فمن  ومتزامنة،  راهنة  أحداث  ثالث 
االنتخابات  يف  اليسارية  ــزاب  األح فشل 
الشيوعي  احلـــزب  ــة  ــاص وخ الــفــرنــســيــة 
وطرح  ذاتيا  نقدا  قــدم  الذين  الفرنسي 
ــط  ورب اللينينية  إلـــى  ــوع  ــرج ال ــرورة  ــ ض
باسم  واملنتخبن  بــاملــمــارســة  النظرية 
محاسبتهم/ تتم  حتى  بهياكله  ــزب  احل
تصريف  وضرورة  ممارستهم/هن  على  هن 
املنتخبة  املــؤســســات  يف  احلـــزب  مــواقــف 
االنتخابات  كمحتريف  يبقوا  أن  ــوض  ع
وهــذا  ومواقفه  ــزب  احل عــن  بعيدين/ات 
اليسار  قــوى  مــع  الــتــســاؤل  إلــى  يدفعنا 
ــارك يف االنــتــخــابــات  ــش املــغــربــي الــتــي ت
أي  املخزنية مبرشحن/ات ال تربطهم/هن 

عالقة تنظيمية مع هذه القوى.
احلدث  أما  الدروس؟  ستستخلص  فهل 
اليسار  طلبة  فصيل  احتجاج  فهو  الثاني 

ضد  اخلــامــس  محمد  بجامعة  التقدمي 
الصهيوني،  الكيان  مع  األكادميي  التطبيع 
على  بالفصيل  الـــرفـــاق/ات  أحــيــي  وإذ 
أتــســاءل  فــإنــي  النضالية،  ــادرة  ــب امل ــذه  ه
الفصائل  لكافة  املقبول  غير  التغيب  عن 
املغرب  لطلبة  الوطني  لالحتاد  التاريخية 
ينظموا  لم  والذين  االحتجاج،  هــذا  عن 
اجلامعات  مختلف  يف  احتجاجية  أشكاال 
على هذه اخلطوة املخزية، فأي دور لليسار 

يف اجلامعات؟
إغالق  يف  فيتمثل  الثالث،  ــدث  احل أمــا 
ألبــواب  بالقنيطرة  طفيل  بــن  جــامــعــة 
مؤسساتها ملدة ثالثة ايام يف وجه الطلبة، 
االحتجاجية،  الثقافية  ــام  األي على  ردا 
نصرة لفلسطن التي كان فصيل من الطلبة 

اإلسالمين يعتزم تنظيمها.
فإذا كانت الفصائل اليسارية لم تستطع 
يف  احتجاجية  ووقفات  حلقيات  تنظيم 
الزمان  يف  موحدة  مثال  اجلامعات  مختلف 
ــال الــتــطــبــيــع، فـــإن الــقــوى  ــك ــل أش ــد ك ض
اإلسالمية استطاعت فضح حقيقة النظام 
قوتها  بسبب  اجلامعات  ومنها  ومؤسساته 
الذي  اليسار  عكس  التعبئة،  على  وقدرتها 
عليه،  يتفق  ما  حتى  تصريف  يستطيع  ال 

فأي مستقبل لليسار إذن؟
أو  إصــالحــي  شموليته،  يف  الــيــســار  إن 
راديكالي يعيش أزمة حقيقية يجب العمل 
فاليسار  األوان.  فوات  قبل  جتاوزها  على 
من  اإلصالح  أوهام  على  يعيش  اإلصالحي 
قد  الذي  ميداني  فعل  أدنى  دون  الداخل 
يدعمه يف املؤسسات. أما اليسار الراديكالي 
حتقيق  يعتقد  بـــدوره  فهو  املنظم  غير 
جماهيرية،  ــارات  إطـ خــالل  مــن  التغيير 
أو  الــشــهــادات،  حاملي  املعطلن  كجمعية 
باملناطق حول ملفات اجتماعية  بنضاالت 
بعض  عـــدا  ســيــاســيــة  بــوصــلــة  أي  دون 
الراديكالي  اليسار  أما  العامة.  الشعارات 
فــإذا  الــدميــقــراطــي،  النهج  ومــنــه  املنظم 
ومتقدمة  األهداف  واضحة  برامجه  كانت 
جزء  ممارسة  فإن  النظري،  املستوى  على 
عن  بعيدة  ومناضالته  مناضليه  من  مهم 
هذه  إصــالح  من  البــد  لذلك  أطــروحــاتــه، 
الرفاقية  احملاسبة  خالل  من  االختالالت 
واإلشتغال  املستويات  كل  على  الصارمة 
وتوظيف  للقياس  قابلة  وأهــداف  مبلفات 
للتواصل  اجلــديــدة  الــوســائــل  مختلف 
علمية  قـــراءة  ضـــرورة  مــع  خــالق  وبشكل 
التجذر  يسهل  حتى  املجتمعية  للمتغيرات 
بن  والتمييز  الكادحن/ات  عموم  وسط 
االستراتيجي  والنضال  املرحلية  األهداف 
مع الربط اجلدل بن السيرورات األربع.

حسن ج

 

املغرب بني أزمات الكادحني/ات 
واملافيا املخزنية

االستقالل  منذ  بنيوية  أزمة  املغرب  يعيش 
الــشــكــلــي بــحــكــم اخـــتـــيـــاراتـــه الــســيــاســيــة 
الالشعبية  واالجــتــمــاعــيــة  ــة  ــادي ــص ــت واالق
الطبقات  ملصالح  لالستجابة  فقط  واخلاضعة 
كبار  عقارين  ومالكن  كمبرادور  من  السائدة 
والبنك  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  ــالءات  ــ وإلم
فشل  تبن  الــدولــيــة  ــرات  ــؤش امل فكل  الــعــاملــي. 
السياسات الرسمية، فاملغرب يحتل الرتبة 121 

والرتبة   2021 البشرية لسنة  التنمية  يف سلم 
86 يف مؤشر الشفافية و87 يف محاربة الفساد 
الصحافة  حرية  يف  عربيا  و11  عامليا  و136 
يف  و89  ــة  دول  140 بن  من  التعليم  يف  و106 
بلدا  املغرب  فكون  ــة.  دول  89 بن  من  الصحة 
يستطع  لم  الزال  ألنــه  فالحيا  وليس  قرويا 
حتقيق االكتفاء الذاتي يف املواد األساسية من 
العظمى  الغالبية  فإن  وسكر...  وزيوت  حبوب 
من الساكنة تعيش على الفالحة بشكل مباشر 
مزمن  وهو  اجلفاف  حل  فكلما  مباشر،  غير  أو 
ولكون  جافة  شبه  منطقة  يف  يقع  املغرب  لكون 
االستقالل  منذ  املنهجية  الفالحية  السياسات 
الشكلي تعمق هذه األزمة وال تهدف إلى حتقيق 
لم  مثال  السدود  فسياسات  الغذائية،  السيادة 
تكن يوما لصالح الفالحن الصغار واملتوسطن، 
أجل  ومن  الكبار  اإلقطاعين  لصالح  فقط  بل 
الثروات  تستنزف  التي  التصديرية  الزراعات 
املائية القليلة أصال بالبالد، كما أن مافيا الغابات 
األزمة  عمق  ما  وهــذا  التصحر  حدة  من  زادت 
أصحاب  لصالح  إجراءات  أي  الدولة  تتخذ  ولم 
بعملية  القيام  مثل  احلقيقين/ات  األرض 
تناسب  بأشجار  ومستدامة  واســعــة  تشجير 
مناخ هذه املناطق وتخدم مصالح ذوي احلقوق 
املــزروعــات  بتلك  مرتبطة  صناعات  وتوطن 
املنتوجات  لتلك  املضافة  القيمة  مــن  للرفع 
حاملي  املناطق  تلك  لشباب  تعاونيات  لصالح 
تفويتها  عــوض  الدولة  من  وبدعم  الشواهد 
زراعـــات  ــل  أج مــن  والــعــاملــي  احملــلــي  للرأسمال 
الساكنة  تهم  وال  للماء  املستنزفة  تصديرية 
والمتصاص  جفاف،  كل  مع  واألفظع  احمللية. 
وعموم  واملتوسطن  الصغار  الفالحن  غضب 
الظاهر  برنامجا  الدولة  تخرج  الكادحن/ات 
واملتوسطن  الصغار  الفالحن  دعــم  هو  فيه 
القرض  سواء إلعفائهم/هن من ديون صندوق 
الفالحي أو لدعم أعالف املاشية، لكن احلقيقة 
هذه  كل  من  احلقيقين  املستفيدين  أن  هي 

البرامج هو الرأسمال الطفيلي واملافيا املخزنية 
غير  لإغتناء  الظروف  هذه  مثل  تستغل  التي 
لصاحلهم/ األمــوال  هذه  كل  وتفويت  املشروع 
هن وألقربائهم/هن، أما الفالحون الصغار فهم 
أحسن  يف  الفتاة  على  سوى  يحصلون  ال  غالبا 
مكناس  بعمالة  اآلن  حاصل  هو  كما  ــوال  األح
هذه السنة ونفس الشيء يف مجاالت أخرى مثل 
فريق  عن  زكري  الدين  عز  البرملاني  فجره  ما 

املستشارين  مجلس  يف  للشغل  املغربي  االحتاد 
األجــرة  ســيــارات  مالكي  أحــد  استفادة  حــول 
كدعم  شهريا  سنتيم  مليون   32 مبلغ  على 
بسبب  النقل  ملهنئي  احلكومة  خصصته  الذي 
الدعم  يوجه  فلمن  ــازوال.  ــغ ال أسعار  ارتــفــاع 
يف  جــادة  ومحكومتها  الدولة  كانت  فــإذا  إذن؟ 
ملاذا ال تضع  للذين يستحقونه،  الدعم  إيصال 
كورونا،  بواء  حول  به  قامت  كما  تطبيق  مثال 
وماشيتهم/هن  الصغار  الفالحن  كل  لتسجيل 
والكمية املخصصة لكل رأس من األعالف؟ مع 
إمكانية االطالع ألي كان على املستفيدين/ات 
وجماعة،  إقليم  كل  يف  املوزعة  الكميات  وعلى 
ونــدوات  مسائية  نــشــرات  تخصيص  وكــذلــك 
للفالحن  وتكوينية  األزمة  هذه  تدبير  حول 
من  النوع  هذا  أسباب  عن  عمومي  نقاش  وفتح 
وضع  وكذلك  هيكليا  جتاوزها  وكيفية  األزمات 
موقع يضم كافة املعطيات عن املستفيدين/ات 
والكميات واألموال التي حصلوا عليها من خالل 

هذا الدعم.
عن  الــبــحــث  تقتضي  احلــقــة  املــواطــنــة  إن 
غير  احملتملة،  األزمــات  لتجاوز  جذرية  حلول 
يف  ذلــك  يحصل  أن  املستحيالت  ــع  راب من  أنــه 
ــى القطع  ــزن، لــذلــك فــالــوصــول إل ــخ دولـــة امل
بالقضاء  رهن  املافيوزية  املمارسات  هذه  مع 
الساحقة  األغلبية  وعي  ومبــدى  املخزن  على 
وهذا  أجلها،  من  للنضال  واالستعداد  بحقوقها 
التحرر  إلــى  التواقة  القوى  كل  على  يفرض 
عن  التخلي  األحرار  املواطنن/ات  دولة  وبناء 
واسعة  بناء جبهة شعبية  والعمل على  األوهام 
املكتوية  الشعبية  اجلماهير  نضاالت  لقيادة 
الالشعبية حتى تستطيع  السياسات  بنار هذه 
النضال من أجل التخلص من املخزن وبناء نظام 
السياسية  احلقوق  كافة  للجميع  يكفل  بديل 
إطار  يف  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 

املساواة بكل أبعادها النوعية واملجالية.
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العاملة  الطبقة  الكادحة عامة، وواقع  الطبقات  اليوم واقع  يمتزي 
متكهنا  أدوات  الجدرية،  النضالية  أدواهتا  بغياب  خاصة،  ابملغرب 
من تجاوز معيقات الهشاشة الناتجة عن الرأمسالية يف مرحلهتا 
محليا،  املتوحشة  الباطروان  ممارسات  وعن  عامليا  االمربايلية 
اإلصالحية  الربجوازية  وتسلط  النقايب  التشتت  ومعيقات 
واالنهتازية بواسطة القيادات النقابية الذيلية ألحزاب مناهضة 

الثوري. الشيوعي  للمرشوع 

ان سيادة هشاشة العمل، والتشتت النقايب، وضعف املقاومة، 
الزناعات  يف  الباطروان  بجانب  الدولة  أجهزة  مختلف  ووقــوف 
الشغلية...لقد شكلت هذه العوامل فراميل أمام تقدم الوعي 
والكادحات،  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  داخل  الثوري 

للمرشوع  حاملة  عمالية  حركة  والدة  الصعب  من  يجعل  مما  
حزب  يف  العمالية  الطالئع  تنظمي  خارج  عسرية  والدة  الشيوعي، 
فقط  ليس  تنظمي  و  أتطري  مهامه  من  العاملة،  للطبقة  مستقل 
وأتطري  تنظمي  بل  الرأمسالية  املقاوالت  مختلف  وعامالت  عمال 
وكادحات  وكادحي  فقراء،  فالحني  من  الكادحة  الفئات  عموم 
من  تعاين  اليت  الشبابية  الفئات  مختلف  و  الشعبية،  األحياء 

املخزنية... الدولة  اختيارات 

 ،456 لعددها  كملف  الدميقراطي  الهنج  جريدة  اختارت  وقد 
إشكاليات الهشاشة، والعمل النقايب، وسيادة البريوقراطية... 

ثورية. عمالية  حركة  بناء  عملية  أمام  كمعيقات 

هشاشة الشغل وضعف الحركة النقابية تحدي حقيقي لقوى التغيري الثوري

العمل النقايب باملغرب بني اكراهات 
البناء والتجذر، ومعضالت املامرسة

ازدهرت  حيث  بإنكلترا  ظهرت  األولى  النقابي  العمل  نواة 
الطبقة  فاضطرت  الرأسمالية  وهيمنت  الكبيرة  الصناعة 
وسياسية  اقتصادية  كحركة  نفسها  تنظيم  على  العاملة 
وإجنلز  ماركس  توقف  البورجوازية.  هجوم  ملواجهة  مستقلة 
عند هذه الظاهرة االجتماعية التي جتسد انتقادا للرأسمالية 
عكس  وأكدوا،  فحللوها  نضالية،  ممارسة  شكل  على  املتنامية 
لتقسيم  ادت  الرأسمالية  فهيمنة  أهميتها.  على  "باكونن" 
الوقت  التنافس فيما بينهم، ويف نفس  العمال واجبارهم على 
عالقات  يف  يحتلونه  الــذي  للموقع  نظرا  كطبقة  وحدتهم 
فالنضاالت  فيها.  يشتغلون  التي  القاسية  وللشروط  اإلنتاج 
ينتظمون  جعلتهم  الشروط  هذه  لتحسن  يخوضونها  التي 
بداية يف تكتالت صغيرة ومؤقتة حتولت مع تطور الرأسمالية 

الى مركزيات نقابية قارة وقوية.
معضالت واكراهات العمل النقايب ابملغرب

الشروط  كل  توفرت  حيث  بإنكلترا  النقابي  العمل  بــدأ 
مطلع  ففي  أزمته.  بوادر  ظهرت  البلد  وبنفس  ومنوه،  لظهوره 
مع  للحكم  احملافظون  رجــع  املــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينات 
"مارجريت تاتشر" فطبقوا وصفات النيوليبرالية التي قوضت 
كل ما حققته الشغيلة من مكاسب بعد احلرب العاملية الثانية. 
واشتداد  االقتصادي  النمو  عرفه  الذي  الشديد  البطء  فمع 
املنافسة بن الشركات، عمدت هذه األخيرة إلجراء تغييرات 
عميقة يف تنظيم الشغل واإلنتاج فتم اعتماد املرونة بتكريس 
من  وغيره  لأجور  املتحرك  السلم  وضــرب  بالعقدة  العمل 
الشغل وباحلماية االجتماعية  باستقرار  التي مست  التدابير 

وأدت الرتفاع البطالة وتعميم الفقر والهشاشة.
هي  نيوليبرالية  عليه  اصطلح  الذي  العميق  التحول  هذا 
االجــراء  على  البورجوازية  شنتها  عاملية  اقتصادية  حــرب 
الى  العمال  فيها  يشتغل  التي  الشروط  إثــره  على  فتحولت 
جحيم ال يطاق وهذه احلرب الضروس وقعت ايضا ضحية لها 
احلركة النقابية املغربية. ولفهم انعكاساتها على هذه احلركة 
فالبد من االخذ بعن االعتبار التحديات التي تطرحها االزمة 
والتي  التبعي  والرأسمالي  الرأسمالي  للنظام  االقتصادية 
اليها  وستنضاف  الصحية  االزمــة  مع  وتعقيدا  تعمقا  ازدادت 
فيه  شك  ال  فما  احلالية.  األوكرانية  االزمة  عواقب  محالة  ال 
النقابية ببالدنا متر بأزمة جعلتها عاجزة عن  هو ان احلركة 
املتعاقبة، وأسباب  الرجعية  وحكوماتها  الباطرونا  هجوم  صد 
هذه االزمة ترجع ملا هو متعلق بالسياق الذي يتم فيه العمل 
نفسها  النقابية  اإلطارات  اشتغال  ولكيفية  جهة،  من  النقابي 

من جهة أخرى.

 من األسباب اخلارجية عدم قدرة النقابات على تعبئة كل 
النيوليبرالية  للسياسات  للتصدي  عملهم  قوة  يبيعون  الذين 
االجور  مستوى  على  ليس  التقسيم،  بسبب  وذلــك  املطبقة 
االجراء  بن  التمايز  باعتماد  أيضا  ولكن  فقط  والتعويضات 
التحوالت  كرسته  الذي  وغيرهم  بالعقد  وعاملن  رسمن  من 
هنالك  ان  كما  العمل.  وتنظيم  الشغل  مجال  عرفها  التي 
املخالف  العمومي  بالقطاع  املطبق  بالقانون  املتعلق  اجلانب 
بالقطاع اخلاص. وبخصوص  يف بعض جوانبه عما هو مطبق 

هذه التشريعات فالبد من اإلشارة الى ان املغرب بصدد اعداد 
كما  والتنقيب  االضــراب  حق  على  االجهاز  شأنها  من  قوانن 
الدولية  العمل  87 ملنظمة  انه لم يصادق بعد على االتفاقية 
املتعلقة بحرية التنقيب وحماية احلقوق النقابية. وإذا كانت 
القوانن املتعلقة بالشغل واحلريات النقابية ال تطبق اال ملاما 
فهي شبه غائبة باملنطقة احلرة ما جعل املكاتب النقابية بهذه 
املنطقة ال تلبث ان تؤسس حتى يتم حلها. ومبناطق أخرى يتم 
طرد النقابين من العمل بل توضع أسماؤهم بقوائم تتبادلها 
العمل وأحيانا أخرى تتم  الباطرونا بغرض حرمانهم كلية من 

محاكمتهم فتنزل عليهم عقوبات مالية او سجنية.
زيادة على هذه االكراهات، فاملركزيات النقابية يف خصومات 
بخصوص  البعض  بعضها  واجتــاه  األحـــزاب  مع  دائمة  شبه 
االستقطاب وزيادة عدد املنخرطن والظهور ب"النقابة األكثر 
باعتمادها  مشروعيتها  من  الكثير  فقدت  انها  كما  متثيلية". 
الى مسلسل  الذي حتول  التام على احلوار االجتماعي  الشبه 
حن  يف  التسويفات،  عدا  نتائج  أية  عنه  تترتب  وال  ينتهي  ال 
النضاالت احلازمة. كما  القواعد وخوض  يتطلب االمر تعبئة 
سوق  لتحوالت  نتيجة  هي  املغربية  النقابية  احلركة  ازمة  ان 
فظهور  التحول.  هــذا  مسايرة  عن  النقابات  وعجز  الشغل 
قطاعات جديدة لإنتاج كاملقاولة من الداخل واملتاجر الكبرى 

واملعلوميات وغيرها هي مجاالت مستجدة  "السوبرماركت"  او 
وجدت النقابات صعوبات لالنغراس فيها.

اما بخصوص األسباب الداخلية املرتبطة بالنقابات نفسها، 
نسبة  فتدني  األول.  املقام  يف  التنقيب  نسبة  انخفاض  فيأتي 
على  النقابية  احلركة  إمكانيات  من  قلص  املنقبن  ــراء  االج
مفارقة  خلق  الوضع  هذا  العمال.  لصالح  توازن  وخلق  املناورة 
غريبة يصعب فهمها. فلماذا يا ترى يغادر االجراء النقابات يف 
وقت يقوم فيها النظام والباطرونا باالنقضاض على حقوقهم، 
ويعزز  صفوفهم  ينظم  ملن  احلاجة  أمــس  يف  هم  وقــت  يف  اي 
استطاعت  االقتصادي  والركوض  االزمة  ففي ظل  تضامنهم؟ 
العمالية  النضاالت  النقابي وتشتيت  العمل  الباطرونا حتييد 
اجلماعية  للتسريحات  اللجوء  عن  تتوانى  ال  انها  من  بالرغم 
تقليص  على  تساعدها  التي  األساليب  وكل  املؤقت  والعمل 
فيها  يعرف  فترة  يف  ماليا  املكلف  التخزين  وتفادي  اإلنتاج 

الطلب تراجعا كبيرا.
بالقطاع  النقابي  العمل  غياب  الى  كذلك  ــارة  اإلش جتدر 
 000 282 10 الغير املهيكل كما ان عددا كبيرا من االجراء، أي 
وذلك  نقابيا  منتمون  غير   )HCP( احصائيات  حسب  شخص 
لغياب  نظرا  النقابات  يف  الثقة  فقدان  منها  عــدة.  ألسباب 
النقابية  األجــهــزة  تتهم  القواعد  ان  بحيث  الدميقراطية 
النقاش  وغياب  الشفافية  وانعدام  بالبيروقراطية  القائمة 
الدميقراطي ما يتضح من خالل االنشقاقات والتعدد النقابي 
من  والعديد  نقابي  إطار   30 قرابة  تواجد  عنه  ترتب  الذي 
انعكس سلبا على "احلوار االجتماعي". فهذا  التنسيقيات، ما 
الكم من النقابات يواجه بآرائه املختلفة بل املتناقضة احيانا 
واملشرف  املهندس  هي  حكومة  تدعمه  للباطرونا  وحيد  ممثل 

على هذا احلوار.
العاملة  الطبقة  حزب  غياب  يف  انه  القول  ميكن  اخلتام  يف 
العمل، ويف  وارباب  النظام  العمال لصد هجوم  الكفيل بتأطير 
بتبني  واكتفت  قواعدها  يف  الثقة  فقدت  نقابية  حركة  ظل 
ورائها  من  طائل  ال  التي  املارطونية  االجتماعية  احلــوارات 
أساليب  ابتكار  من  فالبد  املطالب،  لتحقيق  وحيد  كأسلوب 
كأسلوب  النقابي  العمل  فهم  على  تقوم  جــديــدة  نضالية 
والتآزر  التضامن  روح  وتعزيز  العاملة  الطبقة  صفوف  لتنظيم 
التصور  هذا  على  القائم  النقابي  والعمل  مكوناتها.  كافة  بن 
البد ان يعمل على حتسيس العمال بالدور احملوري لنضاالتهم 
افق تغييرها وعلى  أوضاعهم يف  وتضحياتهم من اجل حتسن 
وكأداة  ملعاركهم  وكموجه  كمرجعية  الطبقي  التحليل  اهمية 

لرسم مالمح املجتمع البديل.   

احلسن بوتبغى
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الهشاشة من خالل مدونة الشغل
القانون رقم 99. 65

كان  الــذي  األســاســي  املعيار  هو  الفقر  كــان 
وقد  اإلنسان،  عيش  مستوى  لقياس  يعتمد 
واحد  دوالر  يف  عتبته  الــدولــي  البنك  حــدد 
قصوره  أظهر  العامل  هــذا  أن  غير  الــيــوم،  يف 
لكون  اإلشكال  على  اجلــواب  يف  ومحدوديته 
آخر،  إلــى  بلد  من  يختلف  املعيشة  مستوى 
سواء  مختلفة  األفـــراد  حياة  ــاط  أمن ولكون 

مجتمعات  ــل  داخـ أو  املجتمع  نــفــس  ــل  داخـ
بآخر  املعيار  هذا  استبدال  مت  لذلك  مختلفة. 
يف  فــاإلنــســان  الــهــشــاشــة.  مفهوم  ــو  وه أوســـع 
لكن  فقيرا،  بالضرورة  ليس  هشاشة  وضعية 
معرض لذلك يف كل حلظة بسبب عدم توفره 
على شروط احلياة تبعده عن دائرة الفقر من 
سكن الئق وتعليم يؤهله إليجاد شغل مناسب 
استرجاع  مــن  ميكنه  وتطبيب  اسهل  بشكل 
وضمان  ــاج  ــت اإلن ــرة  دائـ ــى  إل لــلــعــودة  صحته 
إلى  الوصول  من  يقيه  قــار  ودخــل  اجتماعي 

الفقر. عتبة 
الطبقة  حتمي  باملغرب  الشغل  مدونة  فهل   
العاملة من الهشاشة؟ أم على العكس من ذلك 

تكرسها؟
 هذا ما سنحاول تناوله من خالل بعض بنود 

هذه املدونة.
مخالفة  عن  األجير  يعاقب   :12 فــالــمــادة 
قد  بعقوبة   9 املادة  من  األولى  الفقرة  أحكام 
تصل غلى طرده يف حالة عدم احترامه حلرية 
تسود  دولة  ظل  ففي  ــراب.  االض أثناء  العمل 
التهمة  هذه  إلصاق  السهل  من  الرشوة،  فيها 

ألي أجير نشيط نقابيا.
إلى   300 من  بغرامة  يعاقب   :25 ــادة  ــمـ الـ

500 درهم عن األفعال اآلتية :

عــدم  أو  الــشــغــل  بــطــاقــة  تسليم  عـــدم   -
جتديدها وفق شروط املادة 23.

من  بيان  أي  الشغل  بطاقة  تضمن  عدم   -
البيانات احملددة بنص تنظيمي.

- يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد األجراء 
التي لم تراع يف حقهم املادة 23 على أال يتجاوز 

أصال  هزيلة  املبالغ  هذه  درهم   20000 املبلغ 
زيــارة  يكفي  لكن  القانون،  تطبيق  حالة  يف 
مبدى  للتيقن  النسيج...  معمل  أو  ضيعة  اي 

احترام هذه املادة.
المادة 43: يعفى املشغل واألجير من وجوب 
التقيد بأجل اإلخطار يف حالة القوة القاهرة، 
دون حتديد طبيعة هذه القوة القاهرة خاصة 

بالنسبة للمشغل وبالتالي هي قابلة للتأويل.
المادة 67: املتعلقة بفصل األجراء ألسباب 

اقتصادية.
من  املــقــاولــة  بعقد  املتعلق   :86 الـــــمـــــادة 

الباطن.
المادة 186: املتعلق بتقليص من مدة الشغل 

العادية التي يترتب عنها تقليص األجر.
تطبيقها  حــالــة  يف  حتى  املـــواد،  ــذه  ه كــل 
ــرام كــافــة الـــشـــروط، جتــعــل األجــيــر  ــت ــاح ب
أو  لشغله  فقدانه  بعد  هشاشة  وضعية  يف 
عنها  ينتج  التي  العمل  ساعات  تقليص  بعد 

انخفاض األجر.
مرحلة  يف  صــدر   65  .99 رقــم  القانون  إن 
التوافقي  التناوب  حكومة  مرحلة  التراجعات، 
بسبب  النقابي  النضال  فيها  تــراجــع  الــتــي 
مبررات  حتت  النقابية  البيروقراطيات  تواطؤ 
املسؤوليات  وحتديد  الشغلية  العالقات  تقنن 
ال  كلها  املــبــررات  هــذه  أن  غير  والتعويضات، 
جشع  مــدى  يبن  الــذي  الــواقــع  أمــام  تصمد 
الرأسمال وتواطؤ السلطات حتى لتطبيق هذه 
الباطرونا  حكومة  واآلن  عالتها.  على  املدونة 
على  حقوق  من  تبقى  ما  على  لإجهاز  تهيئ 
قلتها من خالل محاولة مترير قانون اإلضراب 
والعمل بالعقدة يف الوظيفة العمومية وقانون 

الــــخ. النقابات... 
القوى  ومختلف  الــنــقــابــات  ستكون  فهل 
السياسية  الــلــحــظــة  مــســتــوى  يف  املــمــانــعــة 
واملكتسبات  احلقوق  على  الهجوم  هذا  لصد 
احلقوق  من  مزيدا  النتزاع  قواها  واستنهاض 
واحلريات؟ الزمن السياسي لن ينتظر أحدا.

حسن ج

 

معيقات البناء النقايب وانتكاسة 
العمل الوحدوي

"... الوحدة عمل عظمي و شعار عظمي، و لكن 
القضية العمالية بحاجة إىل وحدة ماركسيني 
املاركسية  أعداء  مع  ماركسيني  وحدة  إىل  ال 
يف  يكمن  الوحدة  أســاس  ألن  ومشوههيا. 
االنضباط الطبقي يف االعرتاف إبرادة األغلبية 
إىل  الوحدة،  هذه  وإىل  مسريها.  مع  املتفقة 
هذا االنضباط، إىل هذا العمل املوحد سنظل 
ندعو جميع العمال بال تعب وال كلل". فالدميري 

لينني.

وإذ نتفق أن الهدف من العمل النقابي هو 
والدميقراطية  املادية  احلقوق  عن  الدفاع 
وشــروط  أوضاعهم  وحتسن  للمأجورين 
استغاللها، فهذا ال ينبغي أن يلغي األهداف 
أهداف  وهي  النقابي  للعمل  االستراتيجية 
ألن  الطبقي،  ــراع  ــص ال صميم  يف  تــدخــل 
الطبقي  املجتمع  سمات  من  هو  االستغالل 

ويختل بالغلبة ملالكي وسائل اإلنتاج الذين 
يستحوذون على فائض القيمة وال يتركون 
للعمال إال احلد األدنى لتجديد قوة عملهم 

)األجر(.
ــإن الــبــرجــوازيــة  ــذا املــنــطــلــق فـ ــن هـ ومـ
محاوالت  يف  جهدا  يذخرون  ال  والرأسمال 
ــن  ــوري ــأج وامل الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  تشتيت 
شأنه  من  ما  كل  وخلق  عموما،  والشغيلة 
بل  واحــد،  نقابي  إطار  يف  وحدتهم  عرقلة 
 / تنسيقي  ــاس  أس كــل  ضــرب  إلــى  والسعي 
واالستالب  التدجن  أشكال  بشتى  جنيني، 

والشيطنة والتخوين. 
التنظيم  يف  ترى  السائدة  الطبقة  أن  وإذ 
هو  سياسيا،  أو  نقابيا  كــان  ســواء  العمالي 
ومصالح  مبصاحلها  يعصف  قد  الذي  العدو 
لتاريخ  أرادت  فــإنــهــا  املــركــز،  رأســمــالــيــة 
تاريخ  يكون  ان  املغرب  يف  النقابي  العمل 
من  التنظيمات  واستنساخ  االنشقاقات 
داخل تنظيمات. وعليه كان االحتاد املغربي 
النقابي  بالنضال  يستفرد   umt للشغل 
الشغيلة  لكافة  الوحيد  املمثل  املغربي وكان 
الثوري  توجهه  وكــان  باملغرب.  واملأجورين 
فرائص  يوجس  والبرامج  األفكار  طرح  يف 
يف  باحلكم  العهد  احلديث  املغربي  النظام 

بداية الستينات :
 ،1963 ســنــة  ــث  ــال ــث ال مـــؤمتـــره  فــفــي 
غير  الــطــريــق  مــفــهــوم   umt ال  طــرحــت 

االقتصادية  والثورة  للتنمية،  الرأسمالي 
اجلذري  الزراعي  واإلصالح  واالجتماعية، 
اإلقطاعين  من  األراضــي  نزع  على  املرتكز 
مبدأ  وإعــمــال  تعويض  وبـــدون  واملعمرين 

"األرض ملن يحرثها".
النقابية  املركزية  هذه  ميول  اتضاح  ومع 
كبديل  ــي  ــراك ــت االش املجتمع  تبني  إلـــى 
كان  الطرح  هذا  فإن  الرأسمالي  للمجتمع 
املــخــزن  طـــرف  ــن  م خــطــة  ــداد  ــإع ب كفيال 
أن  حيث  النقابية  املنظمة  هــذه  لتشتيت 
اإلنتاج  وســائــل  تتحول  أن  يعني  طرحها 
الطبقة  يــد  ــى  إل االقــتــصــاديــة  والسلطة 
ــم تــتــوفــر بــعــد عــلــى أداة  الــعــامــلــة الــتــي ل
السلطة.  يف  للمشاركة  للسعي  سياسية 
خللق  األساسية  املداخل  بن  من  كان  وهذا 
ــان طــرح  ــث ك ــي ــالف ح ــتـ الــتــفــرقــة واالخـ

واالنتخابات  كالدستور  السياسية  القضايا 
لتوجيه  أرضية  مبثابة  أخرى  قضايا  وعدة 
إلى  باملختلفن  والدفع  احلــادة  االنتقادات 
ال  حتى  أخــرى  منظمات  لتأسيس  الهروب 
املوقف على حسابهم" وخدمة  يتم" مترير 
جهات سياسية حساب أخرى. وهذا ما حدث 
االحتاد  أفرز  الذي  األول  االنشقاق  خالل 
الثاني  واالنشقاق  باملغرب،  للشغالن  العام 
الدميقراطية  الكونفدرالية  ــرز  أف ــذي  ال
توجت  ــرى  أخـ انــشــقــاقــات  وتلته  للشغل 
أحــزاب  تاريخ  يف  املفصلية  احملطات  بعض 
السياسي  املوقف  وكــان  الوطنية  احلركة 
ومنها  النقابي.  التوجه  حتديد  يف  حاسما 
FNE-التوجه  ال  كحالة  مفروضا  كــان  ما 
الدميقراطي- الذي غادر ال umt بعد طرد 
املركزية  األجهزة  من  مناضليه  من  ثالثة 

لالحتاد.
النقابي  األداء  يف  التفاوتات  تبقى  لكن 
واجلهوية  احمللية  الــفــروع  داخـــل  تــتــراوح 
وبعض  الضيق  االقــتــصــادوي  النضال  بــن 
استخدام  تروم  التي  االنتهازية  املمارسات 
بدل  والشغيلة  واملأجورين  العاملة  الطبقة 
خدمتها، والنضال املبدئي امللتزم باألهداف 
الراقية. وهذا من أهم أسباب تفكك قواعد 
والعداءات  احلزازات  وتفاقم  النقابات  هذه 

وفقدان الثقة يف العمل النقابي.

مصطفى خياطي
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الهشاشة يف ظل الرأساملية "املعوملة"
مختلف  يف  بكثرة  متداوال  مفهوما  الهشاشة  مفهوم  أصبح 
بالتحوالت  بارتباط  السبعينيات  أواسط  من  ابتداء  املقاربات 
بعطالة  املصاحبة  ومحليا،  عامليا  الرأسمالية  تعرفها  التي 
لصالح   "   CDI املــدة  احملــدود  غير  "العقد  بتراجع  الشباب، 
العمل، بتفقير  استقرار  "، بعدم    CDD املدة   "العقد احملدود 
البرجوازية  فئات  أوســع  وبلترة   الشعبية  اجلماهير  أوســع 
املــأجــور  العمل  عــن  بديلة  ــل"  ــائ "وس وبــانــتــشــار  الــصــغــيــرة، 
ماسحو  البيوت،  خادمات  الفراشة،   ( املقنعة  البطالة  العادي: 
ــة....(، ظــاهــرة املــتــاجــرة يف اجلــنــس، يف  ــال ــم األحــذيــة، احل

الرشوة...الخ. السرقة،   املخدرات،  
قارة،  غير  وضعية  عن  العام  مفهومها  يف  الهشاشة  تعبر   
مستقبل  عن  حلظة،  أيــة  يف  للتراجع  قابلة  مكتسبات  عن 
املواطنن  صعوبة  عن  االطمئنان،  انعدام  عن  األفق،  غامض 
من  الكرمية  احلياة  لهم  تضمن  شروط  توفير  على  واملواطنات 

وتطبيب...الخ وتعليم،  الئق،  وسكن  شغل 
عن  واحــد  فصل  يستحيل  مترابطان،  وجهان  للهشاشة 
وتبقى  االجتماعي،  والــوجــه  االقــتــصــادي،  الــوجــه  اآلخــر: 
منحاها،  يف  ــدد  احمل هــي  الطبقية  السياسية  االخــتــيــارات 

سلبيا. أو  كان  ايجابيا 
وانعكاساتها  العمل"  "هشاشة  عن  املقالة  هذه  يف  سنقتصر   

االجتماعية.

الشغل هشاشة 
الرأمسايل اإلنتاج  منط  يف  هيكلية  الهشاشة    

الشغل"،  "سوق  هشاشة  عن  اإلطار  هذا  يف  احلديث  ميكن 
العمل". "هشاشة  عن  وخصوصا  الشغل"،  "ليونة  عن 

على  أوربا(  يف  )خصوصا  الرأسمالية  عملت  نشأتها،  منذ 
شروط  توفير  على  أي  الرأسمالي"،  االحتياط  "جيش  تشكيل 
عند  العمل  قوة  ضمان  أجل  من  وذلك  البطالة،  استمرارية 
قيمة  يف  القيمة  فائض  نسبة  لرفع  منخفض  وبأجر  احلاجة، 

العمل. قوة  استغالل  تكثيف  أخر  مبعنى  املنتوج، 
تعاظم  و  ــا،  ــي روس يف  البلشفية  ــورة  ــث ال انــتــصــار  ــداة  غـ
النقابية  احلركة  وتقوية  العالم،  عبر  العمالية  النضاالت 
لالستعمار  الشعوب  ومناهضة  الشيوعية،  باألحزاب  املرتبطة 
مكاسب  حتقيق  من  العاملة  الطبقة  متكنت  واالمبريالية، 
ظروف  حتسن"  "فضلت  البرجوازية  وأن  خصوصا  هامة، 
تقضي  ثورة  إلى  يؤدي  أن  ميكن  الذي  التعنت  على  االستغالل 
شروط  تقنن  فهم  ميكن  اإلطــار  هــذا  يف  و  االستغالل،  على 
والعطل  األسبوعية  العطلة  العمل،  ساعات  عــدد  العمل: 
التأمن  العائلية،  التعويضات  لأجور،  األدنى  احلد  السنوية، 
التقاعد... بعد  الكرمي  العيش  ضمان  الشغل،  حوادث  على 
حرية  التنظيم،  كحرية  مهمة  جد  مكاسب  على  زيــادة  الخ 
"العقد غير احملدود  املتحرك لأجور، سيادة  السلم  اإلضراب، 
ظروف  يف  حتققت  مكاسب  التشغيل...الخ،  عالقة  يف  املــدة" 

الكادحن. لصالح  )نسبيا(  القوة  موازن  فيها  كانت 
ــه خـــالل اخلــمــســيــنــيــات  ــت ــرف ــد االزدهــــــار الــــذي ع ــع ب
ــات منذ  ــ الــرأســمــالــيــة عــهــد األزمـ ــت  ــل والــســتــيــنــيــات، دخ
وتتخذ  سنة،  عن  سنة  تتفاقم  التي  األزمة  هذه  السبعينيات، 

مختلفة. أشكاال 
اجلماهير  غالبية  مناه  تعاني  التي  الهشاشة  كانت  فــإذا 
بشكل  تفاقمت  فإنها  الرأسمالية،  بطبيعة  مرتبطة  الشعبية 
خطير يف العقود األخيرة وستزيد تفاقما يف املستقبل. ملاذا؟
ــادة عــلــى الــتــنــاقــض الــرئــيــســي/ألــتــنــاحــري احملــرك  ــزي ف
ــور والــرأســمــال،  ــأج لــلــرأســمــالــيــة: الــتــنــاقــض بــن الــعــمــل امل
تناقضا  اإلنتاج،  وعالقات  اإلنتاج  قوى  بن  تناقضا  باعتباره 
التناقض  هذا  الرأسمالية،  والبرجوازية  العاملة  الطبقة  بن 
التخفيف  االمبريالية  مرحلتها  يف  الرأسمالية  حاولت  الذي 
العالم.  عبر  الشعوب  مختلف  حساب  على  وذلك  حدته  من 
جديدة  جوهرية  معطيات  اليوم  "عوملة"  واقع  يف  برزت  فقد 

تعرفها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  للتحوالت  نتيجة 
: النقاط اآلتية  إلى  الرأسمالية. ميكن يف هذا اإلطار اإلشارة 

ــل،  ــواص ــت ال مـــيـــدان  )يف  الــتــكــنــولــوجــيــة  ــورة  ــثـ الـ إن   -
)الغير  الثابت  اجلزء  أهمية  من  زادت  قد  وااملعلوميات...الخ( 
على  ــك  وذل الــرأســمــال،  تركيبة  يف  القيمة(  لفائض  املنتج 
يف  يدفع  مما  القيمة(،  لفائض  )املنتج  املتحرك  جزئه  حساب 

الربح. معدل  انخفاض  اجتاه 
- هزالة نسبة الرأسمال "املنتج" مقارنة مع نسبة الرأسمال 

)9 ل   1 املضارباتي )تقريبا 

املنتجة  القطاعات  مساهمة  لنسبة  مهول  انخفاض   -
الناجت  يف  والــفــالحــة(  الصناعة  ــا  ــاس )أس القيمة  لفائض 
تستحوذ  التي  القطاعات  نسب  مع  مقارنة  اخلــام  الداخلي 
ــح( عــلــى حــصــة األســـد مــن ذلــك الــفــائــض، مما  ــرب )عــبــر ال
بقطاع  املرتبطة  الطفيلية  االجتماعية  الفئات  موقع  يقوي 
واملضاربتية... والعقارية،  البنكية،  وبالقطاعات  "التوزيع" 

الخ
الهشاشة من  املزيد  عرب  األزمات  مواجهة  اثنيا-   

نحو  الربح  معدل  ميل  ومواجهة  عامة،  أزماتها  ملواجهة 
منها  حلول،  إلــى  الرأسمالية  التجأت  خاصة،  االنخفاض 
اختيارات  عن  ناجت  هو  ما  ومنها  إرادتها،  عن  "خــارج"  هو  ما 
تصدرها  التي  والقوانن  الدولة،  سياسات  طريق  عن  متررها 
الدولة  أجهزة  مختلف  الواقع  أرض  على  وتكرسها  البرملانات، 
لها  وتطبل  الــقــضــاء....(،  القمع،  ــوات  ق التشغيل،  )وزارة 

البرجوازيون. منظروها  ويبررها  اإلعالم،  وسائل  مختلف 

 le cycle( "1 – تقليص "دورة االستغالل
(d’exploitation

معن  منتوج  استغالل"  "دورة  املاضي  يف  مثال  كانت  إذا    
أقل. كيف؟ أو  اليوم شهر  فإنها تتطلب  أشهور،   3 يف  تتحقق 

الكبرى"،  املساحات   " انتشار  عبر  الوسائط  تقليص     -
...الخ املباشر"  "التسليم 

قطارات  متخصصة،  شاحنات  من  النقل  وسائل  حتديث     -
سريعة. وطائرات  بواخر  سريعة، 

يف  التكنولوجية  الــثــورة  هــي  تبقى  هــذا  كــل  يف  واملــهــم   -
التعريف  من  املعلوميات:  وثورة  واإلعــالم،  التواصل،  ميادان 
مراحل  كلها  البضاعة"،  »طلب  ب  مرورا  األداء،  إلى  باملنتوج، 

عن.  رمشه  يف  االنترنيت  عبر  تنجز 

    (coût de production( 2 – تخفيص الكلفة

املستعملة  املساحات  واقتصاد  اآلالت  تطوير   - أ   
مفتوحة...الخ( )"مكاتب" 

يفسر  ما  هذا  و  منخفض،  بثمن  األولية  املواد  توفير    - ب 
ب"النار  غــزو   حالية:  العالم  يعرفها  التي  ــروب  احل جزئيا 
تقوية  و  املــعــادن...الــخ  مناجم  البترول،  منابع  واحلــديــد" 
 De l’amont(   اإلنتاج بكاملها مجموعات تتحكم يف عملية 
مرورا  التسويق  إلى  األولية  املــواد  استخراج  من   :  à l'aval

التحويل. بعملية 
"األعباء  تخفيض  بهدف  العمالية  املكاسب  ضــرب   - ت 

"اليونة  ب  عليه  يصطلح  ما  عبر  وذلك  )هههه(  االجتماعية" 
العمل":

 la flexibilité du( العمل"   "ليونة  مفهوم  دخل  لقد    
 40 والقانون منذ حوالي  والسياسة  االقتصاد  عالم    )travail
املتوحشة  واملمارسة  "العوملة"  منطق  سيادة  مصاحبا  سنة، 
العمل  قوة  مع  التعامل  للرأسمالين  تسمح  التي  للرأسمالية، 
والبصل...الخ،  البطاطس،  مثل  ذلك  يف  مثلها  عادية  كبضاعة 
على  املبني  "احلــر"  السوق  رهينة  وكيفا،  كميا  تبقى،  حيث 
 le رغبة/مصلحة   حسب  مبعنى  والعرض،  الطلب  "قانون" 
مما  الباطرونا،    bon-vouloir/l’intérêt du patron
مداخلهم  ومراهنة  للكادحن،  بالنسبة  العمل  استقرار  يضرب 
بن  االطمئنان  عدم  ونشر  الشغل"،  "سوق/بورصة  بتقلبات 

والتهميش...الخ الفقر  دائرة  وتوسيع  العمال،  عائالت 
 تــتــم تــرجــمــة "لـــيـــونـــة الـــعـــمـــل" فـــي الـــواقـــع 

عبر:

متزايد  تقليص  مع  املــدة"،  احملــدود  "العقد  إلى  اللجوء   -
املدة". احملدود  غير  "العقد  إطار  يف  املشغلن  للكادحن 

ــة، لــضــرب الــعــالقــات  ــاط ــوس ــاوالت ال ــق - الــلــجــوء إلـــى م
هذا  عن  وينتج  والباطرون،  الكادح  بن  املباشرة  القانونية 
الشغل،  قــانــون  يضمنها  التي  احلــقــوق  مــن  العمال  حــرمــان 

اإلضراب...الخ و  التنظيم،  كحق  والدستور...الخ 
انخفاض  إلى  يؤدي  مما  العمل،  ساعات  تخفيض  حرية   -

الدخل
مقدمتها  يف  واهــيــة،  مبــبــررات  العمال  تسريح  حــريــة   -

اجلسيم"...الخ اخلطأ   " املنتوج"،  تسويق  "صعوبة 
القانونية  الساعات  خارج  العمال  احلاجة(  )عند  تشغيل   -
 les( اإلضافية  بالساعات  ــاص  اخل القانون  تطبيق  دون 
                  )majorations qui varient de 25% à 100%

لأجور القانوني  األدنى  احلد  على  عمليا  التراجع    -
وإعــادة  اقتصادية"،  ألسباب  ــالق  "اإلغ مناورة  تسهيل   -
بحقوقهم  العمال  متتيع  دون  جديد  اسم  حتت  املقاولة  فتح 
التشغيل،  استمرارية  التشغيل،  يف  األسبقية  منها  املشروعة، 

األقدمية...الخ منحة 
العمالية املقاومة  ضعف  أسباب   -  3

السوق"  "حرية  ومنطق  العوملة،   " "متطلبات  سيادة  إن 
تفرض  التي  املتوحشة،  "املنافسة"  على  املبنية  الليبرالية، 
الوسائل  جميع  ــى  إل الــلــجــوء  الرأسمالية  ــاوالت  ــق امل على 
للخضوع  مبررا  وال  حتميا،  ليس  اإلنتاج"،  "كلفة  لتخفيض 

املقاومة. جبهة  من  واالستقالة 
اجلماهير  منها  تعاني  التي  الشامل،  مبفهومها  الهشاشة،  إن 
الضحايا  من  تتطلب  خاصة،  العاملة  والطبقة  عامة،  الشعبية 
حققتها  التي  املكاسب  على  بالدفاع  فقط  ليس  التحدي،  رفع 
ــال الــســابــقــة مــن الــكــادحــن، ولــكــن كــذلــك مــن أجــل  ــي األج
االقتصادي/النقابي  النضال  وربــط  جديدة،  مكاسب  نــزع 
العام من أجل مجتمع جديد. ميكن تركيز  السياسي  بالنضال 

اثنتن: نقطتن  يف  العمالية  املقاومة  ضعف  أسباب 
-  عدم ربط النضال "اإلصالحي" املرحلي من أجل تلطيف 
أجل  من  االستراتيجي  الثوري  بالنضال  االستغالل  شروط 
أطر  بدون  قوية  نقابية  حركة  ال  االستغالل.  على  القضاء 

ثورية. سياسية  نقابية 
األحزاب  وغياب  الثورية،  السياسية  التنظيمات  ضعف   -
تسميته(،  يف  )ليس  الشيوعي  باحلزب  نعني  الشيوعية. 
بالنظرية  العمالية  الطالئع  فيه  تنصهر  ــذي  ال بــاحلــزب 

العاملة...الخ الطبقة  فكر  الشيوعي،  بالفكر  أي  الثورية، 

ع.ف( سابق  مقال  من  )مقتطف 
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فلسطن  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  أصــدرت 
اخلارجية  وفد  زيارة  على  تعقيبًا  فيه،  قالت  بيانًا 
السياسية  وقواه  شعبنا  إن  اهلل،  رام  إلى  األميركية 
بل  املسمومة،  األميركية  النصائح  إلى  بحاجة  ليس 
وطنية  قــيــادة  ظــل  يف  الصفوف  ورص  حتشيد  إلــى 
املقاومة  عبر  كفاحية  استراتيجية  تتبنى  موحدة، 
وعلى  الــبــاســلــة،  واالنــتــفــاضــة  الــشــامــلــة،  الشعبية 
وطــرد  االحــتــالل  لــدحــر  الــوطــنــي  العصيان  طــريــق 

طنن. ملستو ا
تطلقها  التي  الفارغة  الوعود  إن  اجلبهة  وأضافت 
إلى  بايدن  وصــول  قبل  ما  منذ  املتحدة،  الــواليــات 
سوى  شأنها  من  ليس  كاذبة،  وعود  إال  هي  ما  احلكم، 
اإلجرامية  وممارساته  لالحتالل  غطاًء  تشكل  أن 

ــة ومــشــاريــعــه االســتــعــمــاريــة  ــي ــدوان ــع ــه ال ــال ــم وأع
على  الرهان  وقف  إلى  اجلبهة  ودعت  االستيطانية. 
الداخلية  األوضـــاع  نحو  وااللــتــفــات  الــوعــود،  هــذه 
تنفيذ  عبر  الفلسطينية  الشرعية  دور  وتعزيز 
فيها  مبا  املركزي  واملجلس  الوطني  املجلس  قــرارات 

األخير. املركزي  املجلس 
التنفيذية،  الــلــجــنــة  ــوة  ــدع ب اجلــبــهــة  وخــتــمــت 
ملــنــظــمــة الــتــحــريــر لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا وعــقــد 
تطبيق  اجندة  خاللها  تضع  مفتوحة،  اجتماعات 
اللحمة  يعزز  مبا  آللياتها،  املركزي  املجلس  قــرارات 
السياسية  احلــمــايــة  لشعبنا  ــر  ــوف وي الــوطــنــيــة، 

ية. ملعنو ا و

الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني 

 لسنا بحاجة إىل نصائح امريكا املسمومة بل إىل 
قيادة موحدة، وملقاومة شعبية شاملة

 

ــدت الـــســـكـــرتـــاريـــة  ــ ــق ــ ع
املغربية  للجبهة  الوطنية 
لدعم فلسطن وضد التطبيع 
الرقمي  التناظر  تقنية  عبر 
العادي يوم  الدوري  اجتماعها 
18 أبــريــل، وتــداولــت  اإلثــنــن 
فيه حول مستجدات الساحة 
العدوان  ظل  يف  الفلسطينية 
املتواصل  الصهيوني  الهمجي 
املغربي  الــنــظــام  ــرار  ــم ــت واس
للكيان  الــداعــم  التطبيع  يف 
العملية  واإلجـــراءات  املجرم، 
املبرمجة  النضالية  للمحطات 
القادمة والتي سيتم  يف األيام 

اإلعالن عنها يف حينها.
وقد خلص االجتماع إلى ما 

يلي :
الوقفة  جناح  تسجيل   -  1
نظمتها  ــي  ــت ال الــتــضــامــنــيــة 
اجلبهة بشكل مستعجل يف كل 
الرباط مساء يوم اجلمعة  من 

يوم  مساء  ومكناس  أبريل   15
للتضامن  أبــريــل   16 السبت 
يف  الفلسطيني،  الشعب  مــع 
مــواجــهــتــه لــهــجــوم اجلــيــش 
الصهيوني بالقنابل والرصاص 
ــه  ــت ــاي ــم عـــلـــى املـــصـــلـــن وح
الذين  املستوطنن  لقطعان 
املسجد  ــات  ــاح ب يقتحمون 
وقفة  متــيــزت  كما  ــى،  ــص األق
بالكلمة  البرملان  أمام  الرباط 
ألقاها  والتي  للجبهة  القوية 
نهاية  يف  الوطني  املنسق  نائب 
الوقفة قبل حرق علم الكيان.

ــن  ــام ــاحمل ب ــه  ــوي ــن ــت ل  -  2
خالل  من  املغاربة  واحملاميات 
جمعياتهم مبواقفهم الرافضة 
الصهيوني  ــد  ــوف ال ملــشــاركــة 
ــي  ــدول ال الـــكـــروي  ــقــاء  ــل ال يف 
سينظم  الــــذي  لــلــمــحــامــن 
ــاي  ــر م ــه ــالل ش ــ ــراكـــش خ مبـ

القادم.
عالية  حتية  توجيه   -  3

للشباب املغربي الذي يبدع يف 
للتضامن  النضالية  األشكال 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
األلــتــراس  ــات  ــداع إب وتثمن 
الرياضية  الفرق  ومشجعي/ت 
الكروية يف أغانيهم ولوحاتهم 
الفلسطينية  واألعالم  الفنية 

يف مدرجات املالعب.
4 - التنديد مبا يروج حول 
حتت  ببالدنا  إذاعـــة  مــشــروع 
لليهود  تخصيصها  ــاء  ــط غ
أعلنت  مــا  حــســب  املــغــاربــة، 
بالكيان  إخبارية  قناة  عنه 
يكون  لن  والــذي  الصهيوني، 
إال واجهة من واجهات الترويج 
اجلبهة  وتطالب  للصهيونية. 
طرف  من  له  الترخيص  بعدم 
العليا لالتصال السمعي  الهيأة 

البصري.
5 - التنديد بجرائم الكيان 
احملتل يف حق املسجد األقصى 

والفلسطينين املدافعن عنه، 
العربية  الدول  خذالن  وإدانة 
وقضاياه  الفلسطيني  للشعب 
الدولة  مقدمتها  ويف  املصيرية 
جلنة  تــتــرأس  الــتــي  املغربية 

القدس.
6 - االعتزاز بصمود الشعب 
العدوان  وجه  يف  الفلسطيني 
الصهيوني، والتنويه بالتعبئة 
القصوى لكافة فصائل املقاومة 
يف إطار غرفة عمليات موحدة.
على  اإلبقاء  تقرر  وقد  هذا 
الوطنية  السكرتارية  اجتماع 
املطلوبة  باليقظة  مفتوحا 
للتعاطي مع مستجدات الوضع 
اعــتــداءات  وســط  بفلسطن، 
واملستوطنن  االحتالل  جيش 
وابناء  بنات  على  الصهاينة 
أجل  من  الفلسطيني،  الشعب 
اتخاذ املبادرات النضالية التي 

تستلزمها.

الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد 

التطبيع تندد بجرائم الكيان املحتل 

يف حق املسجد األقىص والفلسطينيني 

املدافعني عنه

رأي الهدف
خطوات: فلسطني حرة

"تقدموا
تقدموا

كل سماء فوقكم جهنم
وكل أرض حتتكم جهنم

تقدموا"
القاسم  سميح  الفلسطيني  الشاعر  كتب  الكلمات  بهذه    
عن عالقة احملتل باألرض وأهلها، وعد بأن ترفض فلسطن 
يتقدموا،  ال  احملتلن  اي  ولكنهم  تواجههم،  الغزاة  وشعبها 
ففي أكثر من موضع بات هذا احملتل يتراجع، رغم تصعيد 

عدوانه.
تقدموا  الذين  العزل  الفلسطينين  من  جمهرة  أمــام    
الغزاة املدججن  دفاعا عن أرضهم وحقهم، تراجع اجلنود 
بالسالح، خطوة تلو اخرى، يف مشهد يجسد حترير موضع 
احملتل،  سيطرة  من  املتظاهرين  هؤالء  خطاها  خطوة  كل 
على  التواجد  القتلة  واجلنود  الدبابات  تستطيع  فقد 
ولكن  واالعتقال،  والقتل  النسف  و  التدمير  األرض،  هذه 
اللحظة  منذ  شعبها  قرره  آخر،  أمر  فلسطن  على  السيادة 
األولى للغزو، فال تراجع وال خضوع امام الغزاة، وعلى أرض 
اال  العدو  و بوصلتهم، لن يقابل هذا  العرب  فلسطن، ارض 
املقاومة والتصدي واملواجهة بكافة اشكالها، حتى وان انثنت 
هو  الشعب  لهذا  العام  فاخلط  انتكست،  أو  املواقف  بعض 
كانت  أي  االستسالم  ورفض  االخــرى،  تلو  املواجهة  خوض 

األثمان املدفوعة على طول خط النضال.
  ال تخطو آلة العدو العسكرية خطوة فوق ارض فلسطن 
إال مبنطق املجزرة، على اجساد الضحايا، ولم ولن متر على 
فلسطن حلظة واحدة بال مقاومة، مهما كان الظرف العام، 
فلسطينيا وعربيا ودوليا، فرفض هذا الشعب لهذا املشروع 
اللحظية،  القوة  لتوازنات  يخضع  ال  االستعماري  الوحشي 
األرض،  ألصحاب  الكامنة  بالقوة  عميق  إلميان  استناد  بل 
املستعمر،  الغازي  لقوة  املــالزم  والزيف  والــعــوار  والضعف 
أفق  أى  وانــســداد  املــشــروع،  هــذا  بعدوانية  يرتبط  ضعف 

ملستقبله على أرض صمم شعبها احلي على استردادها.

الفلسطيني  النضال  روافــد  تتالقى  القدس،  معركة  يف 
على  الوطنية  الفلسطينية  السيادة  الستعادة  موحدة، 
سيادة  ارضــهــا،  من  شبر  كل  على  كما  فلسطن،  عاصمة 
تقرير  على  مصمم  لشعب  الوطني  الكفاح  ارادة  جتسدها 
رافضا  فلسطيني  فيه  يقف  مــوضــع  كــل  ففي  مــصــيــره، 
فإنه  الوحشية،  القوة  وطغيان  احملتل  إلرادة  االنصياع 
يفرض هذه السيادة، ويف كل فعل نضالي، مسلح بالرصاص 
أو متجردا من كل سالح إال االرادة، فإن سطر جديد يكتب 

يف مسيرة االستقالل الوطني.
  ضياء حمارشة، فرض سيادة فلسطن على بضعة أمتار 
مزيد  السيادة  لهذه  واعطى  الزمن،  من  لبرهة  ارضها  من 
ذاته  يف  فلسطيني  لكل  استعاد  ومكانيا،  زمنيا  االفــق،  من 
والهزمية  الشعب  لهذا  التام  االستقالل  يف  لأمل  مساحة 
الكاملة للغزاة، ويف خطوات كل متظاهر على أرض فلسطن، 
الوحشية،  وسياساته  االحتالل  لهجوم  يتصدى  من  كل 
يعلن شعب فلسطن سيادته على أرضه، كما يف بيان القيادة 
الوطنية املوحدة النتفاضة احلجارة، ويف جوع أسير مضرب 
العمل  مجموعات  خطفتها  طيارة  مذياع  ويف  الطعام،  عن 

اخلاص خالدة الذكر واألثر. 
  "فلسطن دولة بناها السالح، بدم الشهيد بنار الكفاح"، 
نار فلسطن وتأججت، وحتت رماد  العدوان علت  نار  ففوق 
افعال  لتشرق  االرادة،  جذوة  تضرم  الهدم  وركــام  القصف 
املستوطن  ارض فلسطن، تردع احملتل، وتخبر  الفداء على 
هذا  سيبقى  وعما  األرض،  هذه  على  وجــوده  يعنيه  عما 

الشعب مستعد لفعله ألجل احلرية واالستقالل.
بكافة  الفدائي  والنضال  والتضحية،  الشهداء،  درب    
يف  او  سده،  يف  والترهيب  القتل  أدوات  كل  تفلح  لم  اشكاله، 
العروبة  وخندق  األحــرار،  شعب  وهاهو  مالمحه،  طمس 
واالنسانية املتقدم على أرض فلسطن، ميضي فيه، يجدده 
العدوان،  خطى  طريقه  يف  ويكنس  وهن،  كل  من  ويحميه 
هنا  واملتخاذلن،  املطبعن  وسقوط  االستسالم  وظلمة 
العربية تخوض معركتها وترسم نصرها. اجلبهة  فلسطن 

املغربية لدعم فلسطن وضد التطبيع



العدد :  456       11
من  28 ابريل إلى 4 ماي 2022 الدولية

قراءة يف نتائج الجولة االوىل من االنتخابات  
الرئاسية الفرنسية

الختيار   2022 ابريل   24 االحد  مدعوون  الفرنسيون 
ــن املــرشــحــن املــؤهــلــن لــلــجــولــة الــثــانــيــة من  ــن ب ــد م واحـ
يتبادر  االنتخابات  عن  وباحلديث  الرئاسية.  االنتخابات 
 )Coluche( الفرنسي  والفكاهي  املسرحي  قول  الدهن  الى 
لتم  ما  لشيء  فعال  تصلح  كانت  لو  االنتخابات  بأن  قال  حن 
منعها. والتجربة تؤكد انه ال شيء فعال ينتظر من انتخابات 
والكامبرادورية  الرأسمالية  األنظمة  ظل  يف  تنظم  شكلية 
هو  بأنه  الشعب  لتوهيم  مبسرحيات  شبيهة  فهي  القائمة. 
من يختار من ميثله ويدافع عن مصاحله يف حن ان الطبقات 

هيمنتها. لتكريس  كأسلوب  توظفها  من  هي  املهيمنة 
للفرنسين؟  ابــريــل   24 بــاقــتــراع  سيتحقق  الــذي  فما 
حتقيق  من  مكنتهم  من  هي  الشعبية  االنتفاضات  تكن  ألم 
أليس  االقتصادي؟  والنمو  االجتماعي  املستوى  على  التقدم 
هي  و1968   1963 سنوات  املصانع  واحــتــالل  اإلضــرابــات 
العاملة  للطبقة  وسمحت  اوضاعهم  حتسن  من  مكنتهم  التي 
احلماية  مكاسب  حتقيق  من  واحلازمة  املنظمة  الفرنسية 
من  وغيرها  املجانية  العمومية  واخلــدمــات  االجتماعية 
يف  رغبته  عن  الفرنسي  الشعب  طرف  من  كان  لقد  احلقوق؟ 
1945، حن كانت موازن القوى لصالح  التغيير بالشارع. ففي 
حقيبة  فيها  أسندت  حكومة  أحسن  بفرنسا  تشكلت  الشعب، 
وزير ملناضل عمالي شيوعي فقام بخلق الضمان االجتماعي، 
وهي  الشعب  لصالح  مهمة  بإصالحات  احلكومة  قامت  كما 
القائم. النيوليبرالي  النظام  ظل  يف  اآلن  تقويضها  يتم  التي 

الرئاسية  االنتخابات  من  األولى  اجلولة  نتائج  بخصوص 
 28% ب  االولى  بالرتبة  احلالي  الرئيس  فاز  فقد  الفرنسية 
%23، وحصل  من األصوات، تليه مارين لوبن )LePen( ب 
هكذا   .22% على   )Mélenchon( ميلونشن  لوك  جان 
لم  االصوات  من  عالية  نسب  على  حصلوا  الرئيس  فمنافسو 
لذا  مرغوبة  وال  الرأي  استطالعات  طرف  من  متوقعة  تكن 
الرئيس ومساعديه. لذلك وظف االعالم كما العادة للتقليل 
والتكتيك  املنافسن.  هــؤالء  وشيطنة  االمــر  أهمية  مــن 
عليه  دئبت  الــذي  والتشويه  الكذب  على  يرتكز  املعتمد 
فطموا  الغربين  القادة  الن  ذلك  الغربية،  االعــالم  وسائل 
وابقائهم  مواطنيهم  استغالل  بغرض  احليل  استعمال  على 

للعنف و إلكراه. اللجوء  أمكن  ما  املراقبة وتفادي  حتت 
فماكرون  باملجازي،  ليس  هنا  "استغالل"  كلمة  استعمال 
مركزها   )Start Up( شركة  شبه  الــى  فرنسا  فعال  حــول 
بفرنسا  هنالك  يعد  فلم  لهذا  االمريكية،  املتحدة  بالواليات 
مواطنون بل رب عمل )باطرون( يسهل نهب املوارد واستغالل 
بــدورهــا  تخضع  الــتــي  املــتــوســطــة  الطبقة  ــذا  وكـ الــعــمــال 
البعض  ــاول  ح إذا  االستغالل.  لنفس  متفاوتة  وبــدرجــات 
بشكل  ردعــه  يتم  العصيان  او  العقل  استعمال  هــؤالء  من 
 )les Gilet jaunes( عنيف، واصحاب الصدريات الصفر 
اليوم  عليهم  يطلق  فمن  غيرهم.  من  أكثر  االمر  بهذا  أدرى 
لذا  موظفون  مجرد  هم  وقــادة  حكام  االمبريالي  الغرب  يف 
االمبريالية  والتحالفات  االمريكية  املتحدة  الــواليــات 

اجلنسيات. متعددة  والشركات 
الــرؤســاء  مــن  سبقوه  مــن  عهد  يف  كما  مــاكــرون  ــة  والي يف 
سبيل  فعلى  والنهب.  التدبير  وســوء  والرشوة  الفساد  كثر 
صحة  من  العمومية  املرافق  على  االجهاز  مت  احلصر  ال  املثال 
دعم  من  والضعيف  ــدود  احمل الدخل  دووا  وحرمان  وتعليم 
على  طائلة  أموال  بإغداق  الرئيس  قام  كما   )RSA( الدولة 
 McKinsey منها  للدراسات  مبكاتب  موظفون  له  أصدقاء 
القيام  الدولة  ملوظفي  ميكن  اعمال  إجنــاز  لها  اسند  حيث 
كميات  لشراء  اللجوء  مت  فقد  كرونا  جائحة  اثناء  اما  بها. 
األقل  على  او  محليا  انتاجها  باإلمكان  كــان  اللقاحات  من 
استعمالها.  جترمي  عوض  ناجعة  موجودة  ادوية  استعمال 
مت  االمريكي  الضغط  وحتت  االوكرانية  االزمة  مع  ومؤخرا 
تكلفته  وانخفاض  بجودته  املتميز  الروسي  الغاز  تعويض 

اجلودة. والقليل  الغالي  األمريكي  الصخري  بالغاز 

ــادة  إع هــو  فــالــهــدف  الــرئــاســيــة  لالنتخابات  بــالــرجــوع 
خدمة  يف  تفانيه  عن  ابــان  الــذي  احلالي  الرئيس  انتخاب 
يكرونه  الناس  ان  هو  املشكل  لكن  املالي.  الرأسمال  مصالح 
يتبقى  لم  الوضع  هذا  امام  صفعه.  على  جترأ  أحدا  ان  حلد 
الــكــذب  أي  ــدة،  ــدي ــة-اجل ــدمي ــق ال األســالــيــب  تــوظــيــف  اال 
جائحة  بداية  مع  السالح  هذا  وظف  جرب  فقد  والتخويف. 
على  واإلجهاز  أعصاب  وحرب  بتعسفات  ترافقت  التي  كورونا 
بالوزارة  وتعويضها  التشريعية  املؤسسات  وتعطيل  احلريات 
العشوائي  التدبير  هذا  كل  عن  وترتب  والداخلية،  االولــى 
املتوسطة.  الطبقات  من  قسم  وانــدحــار  الصحية  لالزمة 
نووية  بحرب  للتخويف  األوكرانية  االزمــة  وظفت  وأخيرا 
ميلوسوفيتش  خلف  آخر  ب"هتلر"  لقب  الذي  "بوتن"  يشنها 
االمبريالية  حــاول  الذين  وغيرهم  واألســد  حسن  وصــدام 
وقف  املرة  هذه  لكن  بلدانهم.  خيرات  لنهب  منهم  التخلص 

ان  املرتقب  فمن  لذلك  مخططاتهم،  امام  منيعا  سدا  بوتن 
الفتراس  ضحية  قادتهم  من  وبتواطؤ  األوروبــيــون  يصبح 

األمريكين. ونهب 
"الــتــطــرف"  مــســألــة  الفرنسية  الــدعــايــة  وظــفــت  لــقــد 
والتطرف  الفوز.  من  ماكرون  ومتكن  الفرنسين  لتخويف 
شيء  ال  بحيث  "لوبن"  و  ميلونشن"   " ميثله  اللحظة  هذه  يف 
األيام  هذه  الفرنسية  التلفازية  بالقنوات  للصحفين  يروق 
واحـــدة.  لعملة  كوجهن  الشخصن  هــاذيــن  تــقــدمي  غير 
بشيوعي  وال  مبتطرف  ليس  "ميلونشن"  ان  هي  واحلقيقة 
امللكية  على  القضاء  يتبنى  ال  فهو  للكلمة،  املاركسي  باملعنى 
ينادي  والثورة،  الطبقي  الصراع  وال  اإلنتاج  لوسائل  اخلاصة 
الوضع  وحتــســن  الــفــاحــش  للغناء  حــد  وبــوضــع  بــاملــســاواة 
فهو  ذلــك  من  أكثر  غير.  ال  الشعبية  للفئات  االجتماعي 
األوربي ومن احللف  رأيه بخصوص اخلروج من االحتاد  غير 
االزمة  بخصوص  القائمة  احلكومة  خط  ويتبنى  األطلسي 

األوكرانية.
برنامجها  من  وعدلت  خطابها  "هذبت"  فقد  لوبن"   " اما 
نفسه  الداخلية  وزير  عنها  قال  براهبة  شبيهة  الى  وحتولت 
قد  انه  من  بالرغم   )trop molle( و"مترهلة"  ضعيفة  انها 
أدخلت  لقد  حديدية.  امــرأة  املاكرة  ضحكتها  وراء  تختبئ 
حتت  انتخابية  بحملة  تقوم  جعلها  برنامجها  على  تغييرات 
يزعج  ان  دون  من  والتوافق  واملــودة  الوطنية  الوحدة  شعار 
الن  ومدروسا  ذكيا  تكتيكا  املنحى  هذا  وميثل  أحــدا.  ذلك 
من  بالرغم  الشعار  نفس  رفع   ،2017 حملته  يف  "ماكرون"، 
وصلت  التي  تعسفاته  من  الفرنسيون  عانا  واليته  طيلة  انه 
غرامات  عليهم  وفرض  مواطنن  اعن  وفقأ  االيدي  بثر  حد 
مت  او  السجن  ــل  ادخ مــن  منهم  ان  كما  حــق،  وجــه  دون  مــن 
جعل  رفض  أنه  غير  لشيء  ال  العمومية  الوظيفة  من  طرده 
وباعتماده  الكبرى.  االدوية  شركات  لتجارب  حقال  جسمه 
دميقراطية  من  تنتقل  فرنسا  جعل  فقد  املمارسات  هــذه 
الى  ستتحول  ورمبــا  مفلسة،  دميقراطية  الــى  بورجوازية 

ثانية. لوالية  انتخب  إذا  تسلطي  نظام 
ال  يتضمن  فال  للوبن  االنتخابي  البرنامج  بخصوص 

أي  وال  الكبرى  املالية  التحوالت  مراقبة  وال  االبناك  تأمن 
لوبن  فالسيدة  االغنياء.  طبقة  تزعج  ان  شأنها  من  مسألة 
اما  مضربن.  ضد  لتتدخل  القمع  قــوات  دعت  ان  لها  سبق 
فقد  واملسلمن  األجــانــب  ضــد  املــوجــه  العنصري  خطابها 
انه  غير  االنتخابي،  الريع  من  هامشا  وحلزبها  لها  يوفر 
ملعضلة  حــل  بإيجاد  جدير  انتخابيا  برنامجا  يشكل  ال 
من  والرفع  للفرنسين  الشرائية  القدرة  وتدهور  البطالة 
احلقيقية  األسباب  ابراز  فعوض  العمومي.  املرفق  خدمات 
تطبيق  عن  الناجتة  للفرنسين  املعيشية  احــوال  لتدهور 
العرقية  النزعات  تأجيج  على  يعمل  النيوليبرالية،  وصفات 
واالقتتال.  والعنصرية  للكراهية  بهم  ويدفع  والدينية 
مجرد  هو  لوبن"  ل"مــري  االنتخابي  البرنامج  يبدو  هكذا 
يهدف  ــذي  ال "مــاكــرون"  خصمها  لبرنامج  معكوسة  ــورة  ص
االبناك  لهيمنة  ومؤسساتها  للدولة  الكلي  لإخضاع  بدوره 

الكبرى. والشركات 
باملقاطعة،  االكتفاء  يقتضي  ال  فاحلل  الوضع  هذا  امام 
طويل،  مسلسل  يف  قصيرة  محطة  اال  هي  ما  االنتخابات  الن 
بالرغم من انها تعكس مستوى الصراع الطبقي وموازن القوى 
يف حلظة من هذه السيرورة. املطلوب هو إعادة بناء السيادة 
يستدعي  وهــذا  الشعبية،  السلطة  قاعدة  على  الوطنية 
الذي  األطلسي  احللف  ومن  ــي  األوروب االحتــاد  من  اخلــروج 
من  اخلروج  لواشنطن.  االمبريالية  النزوات  خلدمة  تأسس 
مصالح  خلدمة  آلية  لكونه  ضــروري  أيضا  األوربــي  االحتــاد 
نقاش  اي  عن  االقتصادية  السياسات  ويبعد  املالي  الرأسمال 
باخلروج  يتوج  ان  البد  املهام  هذه  اجناز  ان  اال  دميقراطي، 
التوجه  يتطلب  مــا  وذلــك  نفسه  الــرأســمــالــي  النظام  مــن 
التحالفات  بناء  مع  النضال  جبهات  وتنظيم  الشارع  لتعبئة 
الشعبية  اجلماهير  وســط  والتجذر  العمالية  واملنظمات 
عمل  وهو  املصيرية،  القضايا  كل  حول  واسعة  نقاشات  وفتح 

الطويل.   والنفس  املثابرة  يستدعي 
شيء،  كل  على  ثائر  أنا  متشائمًا.  “لست    : أدونيس  كتب 
واملتشائم ال يكون ثائرًا بل يكون منهزمًا". وأنا القائل: يُروُق 
على  التمرد  التمرِد”،  على  حتى  دًا  متــرّ فأشتهي  متّردي  لي 
"الوباء"  ظهور  منذ  فنحن  االستحقاق،  ينال  أن  يجب  شيء 
والهدف، فكل شيء يقع إمنا يحدث  املغزى  زلنا نبحث عن  ال 
غالء  التاريخ،  ومن  اليوم  عالم  يف  تعلمناه  ما  وهذا  لسبب، 
هي  إمنــا  اللقاح  فــرض  احلــريــات،  على  والتضييق  األســعــار 
تسمن  ال  واهية،  ألشياء  املصداقية  منح  كفة،  لنصرة  تدابير 

وال تغني من جوع.
الذي  االبن  الدين،  عالء  الطفل  بدأه  ما  ألكمل  سأعود 
قال  لقد  احلكمة،  ومنبع  إلهام  مصدر  لي  بالنسبة  كان  طاملا 
لي مرارًا وتكرارًا أن الشيء الوحيد الذي ميكن أن ينال شرف 
بدون  شــيء  أي  عن  التعبير  العفوي،  الشيء  هو  اإلفصاح 
حياة  نعيش  اليوم  فنحن  تدابير،  وال  خطط  وال  مزايدات 
أشخاص  صرنا  أننا  حتى  واالحتياطات  بالتدابير  مليئة 
أننا  نعيش  والغريب  املثير  ونبضات قلبهم،  يتحكم يف سعيهم 
يف زمن يدعي املساواة، احلرية والعدالة والكرامة، هل تقدمنا 
تخلفنا،  من  زاد  واملعرفة  العلم  أن  أم  ؟  السابقة  األجيال  عن 
فهذا  املغرب  حكومة  يقود  اخنوش  مثل  شخص  ترى  فعندما 
اخللف،  الى  السنن  مئة  وتراجعنا  كثيرا،  تخلفنا  أننا  يعني 
احلقيقية،  االقطاعية  االستبداد،  زمن  يف  نعيش  أننا  لنقل 
او ما يسمى  أو يف عهد اإلنسان القرد، يف مرحلة الداروينية، 
وكل   ،...Darwinisme، Lamarakisme اجلنس  بتطور 
غياهب  يف  باإلنسان  ترمي  أن  حتاول  التي  االحجيات  تلك 
العلم  تطور  ورغم  أننا  فعاًل  يقع  ما  االرتقائية،  احليوانية 
والتكنولوجيا ال زلنا نعيش يف عالم رجعي، تخلفي، أصولي، 
لدرجة أن اإلنسان ال يستطيع أن يبرر انسانيته اال باحلقنة 

التلقيح. وبجواز  الثالثة 

احلسن بوتبغى
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ماذا ميثل حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني بالنسبة للنساء؟

والتاريخية،  والسياسية  الفكرية  مرجعيته  من  انطالقا 
ضمن  أساسية  قضية  املــرأة  قضية  الدميقراطي  النهج  يعتبر 
ال  جــزءا  باعتبارها  والفكري،  والسياسي  النضالي  برنامجه 
مشروع  أي  أن  ويعتبر  العام،  الدميقراطي  النضال  من  يتجزأ 
النساء  إال بتأكيده على حترير  أن يكتمل  دميقراطي ال ميكن 

من امليز واالضطهاد والقمع واالستغالل واالستالب.
ان الطابع الثوري لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحن 
يجعل جناحه رهن مبدى املساهمة الفعلية للنساء من عامالت 
وكادحات خالل بنائه وباملوقع الذي ستحتلنه فيه، لكونهن يف 
مقدمة الفئات املستهدفة يف املجتمع. وحسب مقولة لينن :" ال 
ميكن للثورة الربوليتارية ان تنترص اال إذا شاركت ماليني النساء 

يف النضال."

ويف هذا املجال سيطرح علينا كنساء املساهمة يف مهمة العمل 
للجماهير  الذاتي  الدفاع  )أدوات  التغيير  أدوات  بناء  أجل  من 
مما  النضال(.  جبهات  بناء  يف  املساهمة  أو  الكادحة،  النسائية 

يستوجب االنطالق من الواقع امللموس.
1 -  فما هي سميات هذا الواقع؟

فظيعا  تدهورا  الشعبية  للجماهير  املعيشية  األوضاع  تعرف 
واحملــروقــات،  األساسية  ــواد  امل ألسعار  املهول  االرتــفــاع  بسبب 
للمرافق  املمنهج  التخريب  بسبب  ثانية،  جهة  ومن  جهة،  من 
العمومية من تعليم وصحة وغيرها، وهي معضالت تؤدي النساء 

ثمنها بشكل أشد وأقوى.
واالقتصادية  السياسية  االختيارات  ثمن  تؤدين  النساء  ان 
الرجال.  من  أكثر  بشكل  املجاالت  مختلف  يف  القائم،  للنظام 
فمالين من النساء تساهم يف انتاج الثروة الوطنية )الفالحات 
وخــارج  املــأجــور،  العمل  ــارج  خـ مساهمتهن  وتبقى  مــثــال(، 
األمية  من  النساء  أغلب  تعاني  كما  الرسمية،  االحصائيات 
االجتماعية،  التغطية  من  محرومات  مرعب،  بشكل  املرتفعة 
من عدم إمكانية الوصول إلى املياه والصرف الصحي، من تفشي 
السكن غير الالئق، من عدم كفاية الغذاء... هذه العوامل كلها 

تنعكس سلبا على النساء.
تتضمنها  النساء  ضد  التمييز  مظاهر  من  العديد  الزالــت 
مساطر  مثل  اجلوهرية،  القضايا  يف  خاصة  األســرة،  مدونة 
الشرعية  الوالية  يف  التمييز  للنساء،  املنصفة  غير  الطالق 
على األبناء بن األب واألم. كما متكن مدونة األسرة من تزويج 
الطفالت، مما أدى إلى األرقام املرتفعة حلاالت الطفالت ضحايا 

الزواج القسري، ـكما تشرعن التمييز يف اإلرث بن اجلنسن... 
)الصناعية،  الرأسمالية  ــدات  ــوح ال يف  الــعــامــالت  تشكل 
يتعرضن  اللواتي  األجيرات  من  صنفا  اخلدماتية(  الفالحية، 
املجال  يف  امليز  على  فزيادة  واإلذالل:  االستغالل  أشكال  لكل 
القانوني كسائر النساء، فإنهن يتعرضن لالستغالل الرأسمالي، 
كعامالت  إضافية  مشاكل  على  زيــادة  العمل،  يف  وكرفاقهن 

)التحرش اجلنسي، عدم املساواة يف األجور، ...(.
على  السطو  حملة  ضحايا  أهم  البادية  يف  الفالحات  تشكل 
العديد من اجهزة  املناطق بتواطؤ  االراضي الفالحية يف بعض 

الدولة.
ال تعد القوانن وحدها مصدر التمييز ضد النساء بل الواقع 
تعم  تزال  ما  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة  أن  ذلك  أيضا.  املجتمعي 
%57,1 من النساء  2019، عانت  املجتمع املغربي. خالل سنة 
النفسي،  )االقتصادي،  العنف  اشكال  من  شكل  من  األقل  على 
األكثر  العيش  مكان  هو  الزوجي  اإلطــار  ويظل  اجلــســدي...( 

اتساما بالعنف.
2 - كيف تواجه الضحااي هذا الواقع املر؟

تنتصب اليوم املقاومة الشعبية يف مختلف املناطق ومن طرف 
العديد من الفئات، عبر تنظيم أشكاال احتجاجية سلمية ورفع 

الشرسة.  القمعية  بآلته  النظام  يواجهها  مشروعة،  مطالب 
يف  املقهورة  الفئات  نضاالت  أغلب  يف  املقدمة  النساء  وحتتل 
املجتمع. ويتواجدن يف الصفوف األمامية للنضاالت واحلركات 
املشروعة  حقوقهن  عن  دفاعا  واالجتماعية  االحتجاجية 
العامالت  التعليم، الصحة...( منوذج نضاالت  الشغل،  )السكن، 
يف  عامالت  بــاهــا...(.  ايــت  )اشتوكا  الضيعات  يف  الزراعيات 

الوحدات الرأسمالية: "سيكوميك" مبكناس، "انترونيك املغرب" 
لناهبي  تتصدى  التي  االرض  عن  مدافعات  البيضاء...،  بالدار 
االراضي   ببعض املناطق: ببنسليمان )املناضلة مينة جبار، عائلة 
سرحان...( ... يف اغلب هده احلاالت تلعب املرأة الدور الطليعي 
الكادحات  مــن  املــاليــن  هناك  املفترسن.  مختلف  ملواجهة 
خاصة  الكادحة  الفئات  ومن  عامة  الشعب  نساء  من  الفقيرات، 
عامالت  الفراشات،  الكاريانات،  نساء  الفقيرات،  )الفالحات 
البيوت، يف احلمامات ويف املقاهي ...( تعاني ليس فقط من امليز 
اجلنسي يف جانبه القانوني، ولكن كذلك من املعاناة اليومية، من 
السكن  التعليم،  )الصحة،  املواطنة  ابسط حقوق  حرمانهن من 

الالئق، الشغل، التغطية الصحية...(
ان هذه املقاومة ستبقي محدودة إن لم تكن مؤطرة من طرف 
ملشروع  حامال  الثوري،  التغيير  بفكر  املسلحن/ت  املناضلن/ت 
أفق  يف  االشتراكي  املشروع  العاملة،  الطبقة  مشروع  مجتمعي، 
االنسان  واستغالل  االجتماعية،  الطبقات  فيه  تنعدم  مجتمع 

لإنسان...
3 - ماهو دور التنظمي؟

وسط  والعمل  الدعاية  على  يركز  أن  يجب  اليوم  عملنا  إن 
له  ال تنظيم  "من  باملقولة:  عمال  التنظيم  على  حلثهن  النساء 
هي  النقابة  الن  اجلــاد.  النقابي  العمل  من  بد  ال  لــه".  قوة  ال 
املدرسة األولى لتعلم أبجديات الصراع الطبقي، داخلها يتمرن 
التفاوض  وكيفية  ــي  األول مستواه  يف  الصراع  على  العامل/ة 
واكتساب  التنظيم  على  للتمرس  مدرسة  التكتيكات،  وتسطير 
الوعي الطبقي. ان النضال داخل النقابة مهم وضروري لتحسن 
تلطيف  )اي  وعيهن  ولرفع  للعامالت  االقتصادية  الوضعية 
شروط االستغالل فقط.(. داخل اجلمعيات النسائية التقدمية 
يتم  منــوذجــا...(  التقدميات  للنسائية  املغربية  )اجلمعية 
بالتوعية  الشعبية  باألحياء  مواقعهن  يف  النساء  مع  االشتغال 
االطــارات  داخــل  املشروعة.   قضاياهن  عن  للدفاع  والتعبئة 
احلقوقية )اجلمعية املغربية حلقوق االنسان...(، للتآزر والدفاع 
والنهوض من اجل حقوق املرأة، ونشر ثقافة حقوق االنسان يف 
التنظيمات  بناء  على  التشجيع  يجب  وكونيتها.  شموليتها 
املقاومة  لتدعيم  متعددة  أشكال  ابداع  مع  للجماهير،  الذاتية 
الشعبية، وتقويتها، وتوحيدها )الفراشة، املعطلون، الفالحون 

الصغار، احلرفين الصغار، الشبيبة التعليمية ...(، واالنخراط 
يف النضاالت النسائية )عامالت، كادحات...( يف مختلف املواقع 

والتواجد يف معاركهن ونشر الفكر االشتراكي وسطهن.
من الضروري ان ترتقي النساء الى القيادة يف جميع االطارات 
)احلقوقية،  واجلمعوية  والسياسية  والنقابية  اجلماهيرية 
جديدة،  مكاسب  وحتقيق  املكاسب  لتحصن  الثقافية...( 

وخــلــق شــــروط الـنـضـال الـوحـدوي بن جميع هذه االطارات؛ 
كل  ضد  الوحدة  هذه  حتصن  من  البد  التوجه  هـذا  إلجنـاح 

عوامل التفرقة والتشتيت والتلغيم من الداخل.
 نعتبر ان جميع هذه املعارك مهمة لتحقيق املكاسب املشروعة 
مكاسب  القائم.  الرأسمالي  النظام  ظل  يف  الشعبية  للجماهير 
جزئية يف الغالب والتي ميكن التراجع عنها كلما اختلت موازين 

القوى لصالح املخزن او لصالح الباطرونا.
4  - ما هو البديل؟

يجب االنخراط ودعم نضاالت اجلماهير الشعبية، من اجل 
ان يصب نضالها يف النضال العام من اجل مغرب جديد، وللقضاء 
املرأة  بن  الفعلية  املساواة  اجل  ومن  والتمييز  االستغالل  على 

والرجل.
الضروري  فمن  الثوري،  التغيير  سيرورة  استمرارية  ولضمان 
بناء حزب الطبقة العاملة، املؤطر واملنظم لعموم الكادحن/ت 

واملثقفن/ت الثورين. 
حزب  بناء  سيرورة  يف  الطليعيات  الكادحات  انخراط  وبدون 
ذكــوري  تنظيم  مجرد  احلــزب  هــذا  سيبقى  العاملة،  الطبقة 

ناقص على مختلف الواجهات.
ان مساهمة جميع مكونات احلركة املاركسية يف سيرورة بناء 
املشروع  هذا  حتقيق  شروط  من  شرط  العاملة  الطبقة  حزب 
النضال  تكثيف  هي  اليوم  املباشرة  واجباتنا  إحدى  إن  النبيل؛ 
للمساهمة يف تطوير حركة نسائية جماهيرية تقدمية شعبية 
مكافحة، و العناية بالنساء الشعبيات عبر تاطيرهن وتنظيمهن 
من اجل الدفاع عن مطالبهن اخلاصة بوصفهن نساء، و مطالبهن 
العامة بوصفهن عامالت وفالحات وطالبات ومعطالت... وبكلمة 
التقدميات  من  يحتاج  ذلك  إن  املغربي،  الشعب  بنات  بوصفهن 
و  واحلركات  املجاالت  جميع  يف  املرأة  قضية  طرح  والتقدمين 
الدفاع عنها، ليس من الناحية الفكرية وفقط بل من الناحية 

السياسية و التنظيمية.
يف  االشتراكي  املجتمع  إطــار  يف  إال  للمرأة  فعلي  حتــرر  فال 
لإنسان  االنسان  استغالل  وبدون  طبقات،  بدون  مجتمع  أفق 

)املجتمع الشيوعي(.

الزهرة أزالف
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حاملو الشهادات بني تفيش البطالة 
والحلول الرتقيعية للحكومة

يعيش الشباب املغربي عموما وخريجو اجلامعات املغربية 
فرص  وانعدام  البطالة  تفشي  بسبب  مزريا،  وضعا  خصوصا 
الزبونية  سياسة  وتفشي  والتهميش،  الفقر  وتنامي  الشغل 
الى  التي تعلن عنها من فينة  القليلة  املباريات  واحملسوبية يف 
التي  التعجيزية  الشروط  عن  ناهيك  اإلدارات.   بعض  أخرى 
جتدها يف اإلعالنات املتعلقة باملباريات ، باإلضافة الى بعض 
املناضلن  باخلصوص  تستهدف  والتي  املمنهجة،   العراقيل 
وفضلوا  الواقع  باألمر  والرضى  اخلنوع  عدم  اختاروا  الذين 
النضال يف الساحات النتزاع حق من حقوقهم،  والذي يكفله 
الدستور وهو احلق يف الشغل واحلق يف النضال أيضا، فمصير 

العام  الشارع  يف  بهم  التنكيل  أو  االعتقال  يكن  لم  ان  هؤالء 
األوتوماتيكي  االقصاء  هو  سيكون  القمع  جحافل  طرف  من 
املغربية ال يهمها  املباريات ،ففي بالدنا السعيدة اإلدارات  من 
أو  لديك  ديبلومات  من  وكــم  والتعليمي  الفكري  مستواك 
خبرات اكتسبت – هذا ان وجدت فرصة لتكتسبها- بل األهم 
وأن  املشاكيل(  مافيكش  او  راسك  سوق  )داخــل  تكون  ان  هو 
اقصي  التوظيف  ملفات  فأغلب  عنك،  راضية  الداخلية  تكون 
املباراة   اجتياز  عدم  بسبب  وليس  النضال  بسبب  أصحابها 

بنجاح.
والعاطلون  املسؤولية  اجلــديــدة  احلــكــومــة  تــولــي  منذ 
يتلقون صدمة تلو األخرى، وكأن هده احلكومة أتت خصيصا 
املغربي  الشباب  به  بشرت  بشرى  أول  وهو  ال  ملا  أجلهم،  من 
بعد الوعود االنتخابية الوردية التي قدمت.  وانساق وراءها 
لكن  الكعكة،  من  نصيبهم  سينالون  أنهم  منهم  ظنا  الكثير 
أتت  نصيبه  واحد  كل  وأخذ  االنتخابات  بنج  انتهى  أن  بعد 
الشهادات  حاملي  من  املؤلفة  األالف،  اقصاء  وهي  البشرى 
ليست  اقصائية  شروط  باعتماد  التعليم  مباريات  اجتياز  من 
عن  البحث  وراء  بسعي  حتى  أو  الفرص  بتكافؤ  ال  عالقة  لها 
اجلودة يف هذا القطاع، والتي يتبجحون بها صباح مساء، من 
املترشح  سن  يتعدى  وأال  السن  شرط  هو  الشروط  هذه  بن 
مع  نعرف  ال  دلــك؟  يف  احلكمة  ما  سنة.    30 التعاقد  ملباراة 
التحضير  يف  بدأ  من  والشابات  الشباب  من  هناك  أن  العلم 
للمباراة أربعة أشهر قبل اإلعالن عنها. نزل الشباب الى شارع 
كان  مرة  ككل  وطبعا  اجلائر،  القرار  لهذا  رفضهم  عن  للتعبير 
القرار  مترير  ومت  الصماء.  األذن  سياسة  ونهج  بالقمع،  الرد 
األكبر  النصيب  وكــان  املــبــاراة.  ومتــت  األالف،  حساب  على 
املباراة.  يف  الغش  جانب  الى  النفوذ  ذوي  من  الناجحن  من 
جميع  على  اجلديدة  احلكومة  طرف  من  البشائر  لتتوالى 
التنكيل  احلريات،  على  التضيق  األسعار،  ارتفاع  املستويات، 
عليهم  ــرض  ف الــذيــن  ــذة  ــات األس حــق  يف  والــســجــن  والــقــمــع 

واألعمال،  املال  يف  سوى  تفهم  ال  حكومة  أنها  ومبا  التعاقد... 
بإضرابهم،  عورتها  عن  املتعاقدون  األساتذة  كشف  وبعدما 
جاء  ما  قراءة  حاولت  ان  هذا  أوراش  "أوراش".  يسمى  مبا  أتت 
برنامج  لفهمه،  فيه فيلزمك شهرين إلمتامه وشهرين اخرين 
من  مت  حيث  التربوي(  الدعم  )أساتذة  يسمى  مبا  بدأ  اوراش 
نفس  أقصتهم  الذين  الشهادات  حاملي  الى  اللجوء  خالله 
بقدرة  أصبحوا  نونبر  شهر  يف  املباراة  اجتياز  من  احلكومة 
سوى  عليك  مــا   ، ــروط  ش وبــدون  للتدريس  صــاحلــون  ــادر  ق
الوطنية  البطاقة  من  ونسخة  ــازة  االج من  نسخة  تقدمي 
لم  انك  غير  أستاذ-  وليتي  –وهانت  تعليمية  مؤسسة  ألي 

اختيارها  مت  التي  اجلمعيات  مع  بل  األكادميية  مع  تتعاقد 
العقد ثالث أشهر وبعد  ، مدة  التعليمية بذلك  املديريات  من 
ذلك ستعود لعطالتك كما كنت. وتطلب من عائلتك ان تصوم 
بن  ومن  فيه.  وتنخرط  أخر  ترقيعي  حل  إيجاد  يتم  حتى 
احللول الترقيعية أيضا يف هذا القطاع "التعليم" الذي ميوت 
ببطء مت تنزيل مباريات ما يسمى التعليم األولي الذي أدمج 
وتقليدي،  عشوائي  بشكل  كان  أن  بعد  االبتدائي  التعليم  مع 
فالزبونية  التعاقد،  مباريات  عن  تختلف  مبارياته  لكن 
تكون  احلائط  بعرض  املطلوبة  الشروط  وضرب  واحملسوبية 
عن  ــالن  اإلع مت  فمؤخرا  )بالعاللي(،  يعني  فاضح  بشكل 
املباراة يف قطاع التعليم األولي ومت حتديد الشروط وحتديد 

اجلديدة  احلكومة  مشكلة  ما  نعرف  ال   ،20-35 بن  ما  السن 
الوكالة  طريق  عن  شفوية  مقابلة  اجتياز  يتم  السن؟  مع 
كلمة  على  سطر  ألف  وسنضع  الكفاءات.  للتشغيل  الوطنية 
مجرد  فهو  املصطلح  لهذا  وجود  ال  املغرب  يف  ألن  الكفاءات، 
تعين  يتم  بــأن  ستتفاجأ  املــبــاراة  اجتياز  بعد  فقط،  شعار 
االختبار،  جلنة  تراهم  ولم  أصال  املباراة  يجتازوا  لم  أنــاس 
–بــاك  شعار  طريق  وعــن  الــهــواتــف  عبر  استدعائهم  يتم 
الكفاءات  مغرب  يف  املباريات  جل  يف  عنها  املعروف  صاحبي- 
اإلقليم  فأن  منوذجا  نقول  وحينما  منوذجا(.  فجيج  )إقليم 
التعليم  مباريات  يف  سواء   ، للعيان  يفضح  فيه  يقع  وما  صغير 
من  حتــاول  الــذي  األخير  هذا  األولــي،  التعليم  أو  بالتعاقد 
هذا  كان  أن  بعد  املغرب  يف  املعطلن  استيعاب  الدولة  خالله 
الباكالوريا   شهادة  على  احلاصلن  فقط  يستوعب   القطاع  
لإطفاء  كحل  استعماله  القطاع  بهذا  العبثن  ليحاول 
القلة  اال  غاضبن  نراهم  نعد  لم  أننا  رغم  العاطلن  غضب 
سنوات  من  لها  وفيا  وبقي  النضال  جرعة  شرب  ممن  القليلة 
التي  الفئة  ينتزع وال يعطى،  هذه  بأن احلق  ويؤمن  اجلامعة 
كعجلة  واستغاللهم  أوراش  برنامج  مهزلة  يف  تشارك  أن  أبت 
الوطنية  التنسيقية  مناضلي  من  رفاقهم  وضرب  االحتياط 

التعاقد. عليهم  فرض  الذين  لأساتذة 
مبا  احلكومة   لنا  خرجت  املاضية  القليلة  األسابيع  ويف 
يسمى "فرصة"،  وهو برنامج يهدف الى دعم عشرة أالف من 
مالين  عشرة  قدره  مالي  مببلغ  للمشاريع  احلاملن  الشباب 
املشاريع  هذه  هي  ما  نعلم  ال  مقاولتي  ملشروع  لكل شاب حامل 
علينا  تطل  احلكومة  ونفس  املبلغ،   بهذا  تقام  أن  ميكن  التي 
ولكي  قطاع،  أي  تنسى  ولم  املواد  من  مادة  يف  بزيادة  يوم  كل 
الوزيرة  قامت  جدا  املهم  البرنامج  لهذا  االنطالقة  تعطي 
احملتوى  صناع  يسمى  ما  باستدعاء  عمور  الزهراء  فاطمة 
البرنامج  لهذا  سفراء  يكونوا  أن  منهم  وطلبت  باذخ  حفل  الى 
نريدكم  ذكية،  هواتف  عندهم  الشباب  كل  "اليوم  بقولها: 
يف  والغريب  اجناحه".  أجل  من  لبرنامجنا  سفراء  تكونوا  أن 
لهذا  االشهار  بهذا  سيقومون  هؤالء  احملتوى  صناع  أن  األمر 
كل  سنتيم،  مليون  ثالثن  الى  تصل  خيالية  مببالغ  البرنامج 
التيكتوكية  ـو  على حسب كم حتتوي صفحته االنستغرامية 
والديبلومات  للشهادات  حامل  شبابا  ليقنعوا  متابعن،  من 
بحلوها  اجلامعية  احلياة  ومشاكل  الدراسة  وتعب  وأحــالم 
يلج  لم  احملتوى  صناع  من  أحد  يقنعهم  السنوات  طيلة  ومرها 
االنستغرام  يف  صفحة  ميلك  أنه  فقط  حظه  املدرسة   أبواب 
من  مالين  وله  يتابعه  اليوتوب  على  قناة  أو  التيكتوك  أو 
يقدمه  الــذي  التافه  احملــتــوى  عــن  النظر  بغض  املتابعن 
لدعم  مالين  عشرة  على  احلصول  يقبل  بأن  الشباب  سيقنع 
مليار   1.25 إلى  يصل  مالي  غالف  تخصيص  ومت  مشروعه، 
البرنامج  لهذا  مديرة  تعين  مت  2022،كما  عام  برسم  درهم 
املشروع  ان تكون ملمة به ودرست  املفروض فيها  "فرصة"  من 
يبدوا  الصحفية  لقاءاتها  يف  تابعناه  ما  خالل  من  لكن  جيدا 
الكعكة  من  االستفادة  فرصة  أتتها  بل  فيه  شيء  تفقه  ال  أنها 
هذه  ملثل  املخصص  املالية  واألغلفة  ال  كيف  تفوتها،   ولم 
البرامج  تكون خيالية ، إهدار املال العام والفساد باسم برامج 
للشباب   بالنسبة  وهمية  نعم  وهمية،   عنها  نقول  أن  ميكن 
يستفيدون  ال  لكن  باسمهم  تقام  ألنها  للشهادات  احلاملن 
سيقوم  ملــن  بالسبة  تفويتها  ميكن  ال  فعال  وفــرصــة  منها، 
احلكومة  هذه  األمر.  وينتهي  األجر  على  ويحصل  باإلشهار 
على  تعتمد  وهــي  تعينها  فمنذ  ومتجددة  منفتحة  فعال 
أو  التطبيل ملخططاتها  التواصل االجتماعي سوآءا يف  وسائل 
حلول  جتد  أنها  ذلك  من  واألهم  تواصلها،  يف  أو  متريرها  يف 
أليام  ولو  البطالة  من  إلخراجهم  الكادحن  ألبناء  ترقيعيه 

معدودة.

كرمية أتبير

يعيش الشباب املغريب عموما 
وخريجو الجامعات املغربية خصوصا 
وضعا مزراي، بسبب تفيش البطالة 

وانعدام فرص الشغل وتنامي 
الفقر والهتميش، وتفيش سياسة 
الزبونية واملحسوبية يف املبارايت 
القليلة اليت تعلن عهنا من فينة 
اىل أخرى بعض اإلدارات.  انهيك 

عن الرشوط التعجزيية اليت تجدها 
يف اإلعالانت املتعلقة ابملبارايت 
، ابإلضافة اىل بعض العراقيل 

املمهنجة
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

اتردد  كنت   1960 سنة  تطوان  مبدينة   
 )Continental ( ــاري  ــق ال مقهى  عــلــى 
علبة  عن  يزيد  ما  فيها  استهلكت  التي 
املشروبات  وبعض  السجائر  من  علبتن  أو 
ــت عــنــي الــغــم بــعــض الــوقــت  ــب الــتــي اذه

ــرى.  أخ ــرة  م بعثه  عــلــى  تعمل  لــن  قــبــل 
كان  شخصا  اقابل  كنت  يــوم  كل  ــداة  وغ
وملا  والــتــقــديــر،  االحــتــرام  لــه  يكن  الــكــل 
محمد  إنه  لي  قيل  االمر  عن  استفسرت 
أن  لي  يسبق  لم  املغربي،  الكاتب  الصباغ، 
يحاط  ما  فغالبا  بعد،  كاتب  على  تعرفت 
والتقدير،  االحترام  من  بهالة  )الكاتب( 
شهرة  ان  لسذاجتي،  آنـــذاك،  اعتقدت 
ما  ــى  إل مــردهــا  ميتا،  أم  حيا  ــا،  م كــاتــب 
عكفت  احلن،  ذلك  منذ  كتب.  من  ينشره 
شيء  واول  كاتبا،  أصبح  كي  الكتابة  على 
الشهير،  الكاتب  على  تعرفت  أن  به  قمت 
بن  ــران  قـ عــقــد  يف  طــفــقــت  ذلـــك  وبــعــد 
لها  هيأت  شرعية،  غير  بطريقة  الكلمات 
وباركتها  وثنيا  عرسا  لها  وابتكرت  طقسا 
منهاـ  كدست  لقد  الشعري.  النثر  باسم 
التخلص  قبل  املئات  ـ  النثرية  القصائد 
استمد  السريالين،  طريقة  على  منها، 
واخلمر  الــســوداء  القهوة  مــن  الشجاعة 
اجلرمية  إلــى  إمــا  يفضي  الــذي  واجلــمــال 
كنت  ــذي  ال احلــب  إن  اجلــنــون،  إلــى  ــا  وإم
القوة  منحني  ــذي  ال هــو  للكلمات  أكنه 
عمدت،  لقد  الكتابة.  يف  االستمرار  على 
حتى  اخليرين  االموات  بعث  إلى  حينئذ، 
الشريرين،  االحياء  من  ثأرهم  يأخذوا 
يبعث  اخــر  وإلــه  نحبه،  قضى  وثني  إلــه 

جديد... من 

القراءة والكتابة وأان 
الجماز )الرتام(

2/2
و يف هذه االثناء سمع رنن جرس 
عتيقة،  مدرسة  جــرس  رنــن  يشبه 
مكبر  من  ينبعث  أنثوي  صوت  وعال 
ــى  صـــوت يــعــلــن دخــــول اجلـــمـــاز ال

احملطة.
إحـــدى  ــى  ــ ال ــل  الــتــســل يف  ــح  ــ وجن
ــام ،وألــقــى  ــزحـ الــعــربــات وســـط الـ
صادفه.  فارغ  مقعد  أول  يف  بجسده 
والــســحــنــات،  ــوه  ــوج ال يــتــأمــل  وراح 
ــا، انــشــغــل مبــتــابــعــة كــتــابــة  ــده ــع ب
على  وتختفي  تظهر   كانت  خضراء 
تشير  وهي  له.  مقابلة  صغيرة  شاشة 
الوقت  نفس  ويف  الرحلة،  اجتاه  الى 
يخطر  نفسه  النسويَّ  الصوَت  يسمع 
الوصول. ومحطة  القادمة،  باحملطة 

محدثا  مــجــددا  اجلــمــاز  وانطلق 
وماهي  املارة.  يحذر  اخلفيف،  رنينه 
رجل  أمامه  وقف  حتى  حلظات،  اال 
رجال   بزة  تشبه  ببزة  الطول،  فارع 
ــارب كــثــيــف،  ــشـ االمــــن اخلـــــاص، بـ
طلب  آمرة،  وبنبرة  قاسية،    ومالمح 
 " أخــرجــهــا  ــردد،  تـ ودون  الــتــذكــرة، 

ــن جــيــبــه، وســلــمــهــا لــه.  املــعــطــي" م
ــي، وفــحــصــهــا بــآلــة  ــابـ أخـــذهـــا اجلـ
ضوئية  بــقــع  منها  تنبعث  يــدويــة 
صوت  يشبه  صوتا  وتصدر  حمراء، 
حدجه  ثــم  القلب،  تخطيط  جهاز 
له  أفشت  اآللــة  كأن  مريبة،  بنظرة 
)غير  خاطبه:  ثم  عنه،  سيئ  بسر 
ــذي كان  ال الــوقــت  مــســجــلــة...(،  يف 
على  املعلق  جــرابــه  يف  يفتش  فيه 
املسكن  يفهم   لم  ما.  شيء  عن  كتفه 
عليه  ورد  املتعجرف،  هذا  قصده  ما 
يا   .. تقصد  ذا  )ما   : بادية  بسذاجة 
سيدى ؟(.  فأخبره أنه كان عليه أن 
العربة،  صعود  عند  التذكرة  يسجل 
عمود  على  مثبتة  ــة  آل ــى  ال ــار  وأشـ
)خالفت  قـــال:  ثــم  الــعــربــة.  وســط 
الــقــوانــن ...وعــلــيــك دفــع غــرامــة(. 
شعر  ــراب.  ــ اجل يف  يــفــتــش  واســتــمــر 
والغنب،  واخلــجــل  بــاإلحــراج  الــرجــل 
قبل  ال  وأنــا  أفــعــل،  وكــيــف   (: وقــال 
أركب  مــرة  أول  فانا  ــذا...  ه بكل  لي 
ينبهني  لم  أحدا  إن  ثم  العجب،  هذا 
يف  ونــحــن  ــي.  ــرت ــذك ت تسجيل  الـــى 

وسائل  نستعمل  النافع،  غير  املغرب 
مثل  إلـــى  حتــتــاج  ال  مــألــوفــة،  نــقــل 
ــدات،  ــي ــق ــع ــت هـــذه اإلجـــــــراءات وال
االجـــرة،   ــارة  ــي وس احلــافــلــة،  عندنا 
ضحكة  اجلــابــي  كبث  و"الـــكـــارو"...  
ــت شــاربــه  ــرة، أخـــفـــاهـــا حتـ ــ ــاخ ــ س
ــب بــطــاقــة الــتــعــريــف،  ــل ــث. وط الــك
ــراوغ   يـ الـــرجـــل  أن  اعــتــقــد  الــلــعــن 
يظهر  ــيء  ش كــل  أن  ــم  رغ ــادع،  ــخ وي
يعلق،  لم  الرجل  لكن  الرجل،  صدق 
قّلبها  لــه.   ومدها  البطاقة  وأخــرج 
بعينن  ومسحها  يديه،  بن  اجلابي 
مــالمــحــه،  فــتــغــيــرت   ... حــاذقــتــن 
وهو  واللطف،  التعاطف  عليه  وبدا 
البطاقة   إليه  أرجع  بعدما  تأكد  ما 
نصحه  وبلطف  مبتسما،  والتذكرة 
عند  تذكرته  تسجيل  ينسى  ال  أن 
ثم  القادمة،  املرات  يف  اجلماز  صعود 
املكدسة   األجساد  غابة  بن  اختفى 
 .... تذكرة   : يصيح  وهو  واملتالحمة، 

    ... فضلكم  من  تذكرة 

محمد شكري

يوميات منجمي : عالء الدين

2/2

بوجمعة بنطويهر

عادل لعريف
“لست    : ــس  ــ ــي ــ أدون كـــتـــب 
شيء،  كل  على  ثائر  أنا  متشائمًا. 

يكون  بل  ثائرًا  يكون  ال  واملتشائم 
لي  ــُروُق  ي القائل:  وأنــا  منهزمًا". 
على  حتى  متّردًا  فأشتهي  متّردي 
يجب  شيء  على  التمرد  التمرِد–، 
نحن  ف  االســتــحــقــاق،  يــنــال  أن 
نبحث  زلنا  ال  "الوباء"  ظهور  منذ 
شيء  فكل  ــدف،  ــه وال املــغــزى  عــن 
يــقــع إمنــا يــحــدث لــســبــب، وهــذا 
ومن  الــيــوم  عالم  يف  تعلمناه  مــا 
والتضييق  األسعار  غالء  التاريخ، 
إمنا  اللقاح  فرض  احلريات،  على 

منح  كــفــة،  لــنــصــرة  تــدابــيــر  ــي  ه
ــاء واهـــيـــة، ال  ــي املــصــداقــيــة ألش

جوع. من  تغني  وال  تسمن 
الطفل  بدأه  ما  ألكمل  سأعود 
طاملا  ــذي  ال ــن  االب الــديــن،  عــالء 
إلــهــام  مــصــدر  لــي  بالنسبة  كــان 
مرارًا  لي  قال  لقد  احلكمة،  ومنبع 
الذي  الوحيد  الشيء  أن  وتكرارًا 
اإلفــصــاح  شـــرف  يــنــال  أن  ميــكــن 
التعبير  ــوي،  ــف ــع ال الــشــيء  ــو  ه
وال  مزايدات  بــدون  شيء  أي  عن 
اليوم  فنحن  تدابير،  وال  خطط 
بالتدابير  مليئة  حــيــاة  نعيش 

صرنا  أنــنــا  حتى  واالحــتــيــاطــات 
ســعــيــهــم  يف  يــتــحــكــم  ــاص  ــخـ أشـ
والغريب  املثير  قلبهم،  ونبضات 
أننا  نعيش يف زمن يدعي املساواة، 
هل  والكرامة،  والعدالة  احلرية 
تقدمنا عن األجيال السابقة ؟ أم 
تخلفنا،  من  زاد  واملعرفة  العلم  أن 
اخنوش  مثل  شخص  ترى  فعندما 
يعني  فهذا  املغرب  حكومة  يقود 
وتراجعنا  كــثــيــرا،  تخلفنا  أنــنــا 
لنقل  اخلــلــف،  ــى  ال السنن  مئة 
االســتــبــداد،  ــن  زم يف  نعيش  أنــنــا 
يف  أو  احلــقــيــقــيــة،  االقــطــاعــيــة 
مرحلة  يف  الــقــرد،  اإلنــســان  عهد 
يــســمــى  ــا  ــ م او  ــة،  ــ ــي ــ ــن ــ ــداروي ــ ال
 Darwinisme، اجلنس  بتطور 
تلك  وكـــل   ،...Lamarakisme
ترمي  أن  حتاول  التي  االحجيات 
احليوانية  غياهب  يف  باإلنسان 
أننا  فــعــاًل  يــقــع  مــا  االرتــقــائــيــة، 
والتكنولوجيا  العلم  تطور  ورغم 
رجــعــي،  عــالــم  يف  نعيش  زلــنــا  ال 
أن  لـــدرجـــة  ــي،  ــولـ تــخــلــفــي، أصـ
يبرر  أن  يستطيع  ال  اإلنــســان 
الثالثة  باحلقنة  اال  انسانيته 

التلقيح. وبجواز 
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ابملحمدية،  الدميقراطي  للهنج  املحلية  الكتابة  عضو  اعرم،  ايت  حسن  الرفيق  الجريدة  من  العدد  هذا  يف  نستضيف   
مناضل نقايب داخل الكونفدرالية الدميقراطية للشغل. 

يف  هذا الحوار يتطرق الرفيق إىل مفهوم الهشاشة يف مجال الشغل ومظاهرها، إضافة إىل تقدميه بعض االقرتاحات 
للتصدي لهذه املشكلة اليت تنخر األوضاع االقتصادية واالجمتاعية للطبقة العاملة.

ماذا نعين ابلهشاشة يف الشغل؟1                      

على  الــدميــقــراطــي  النهج  جــريــدة  اشــكــر  الــبــدايــة   يف 
بها  نعني  الشغل  فهشاشة  السؤال  على  جوابا  االستضافة، 
يف  مستقر  غير  االجير  أو  العامل  فيها  يكون  التي  الوضعية 
ان  كما  حلظة،  أي  يف  الطرد  او  بالتسريح  مهدد  أي  العمل، 
بها  التنبؤ  ميكن  ال  بطريقة  املتقلب  او  الكايف  غير  االجر 

األحيان  من  الكثير  يف  الهشاشة.  دوامة  يف  االجير  يدخل 
محدودة  ملدة  والعمل  البطالة،  بوضعية  مرتبطة  تكون 
عن  عبارة  الهش  العمل  السياق  نفس  يف  مؤقت،  بعقد  أو 
احلفاظ  أو  للحصول  الضمانات  أقــل  يقدم  الــذي  العمل 
القريب،  املستقبل  يف  "مــقــبــول"  معيشي  مستوى  على 
وبالاليقن  بــالــالاســتــقــرار  عميقا  شــعــورا  ينتج  والـــذي 
تختلف  التي  العمل  صيغ  كل  ويشكل  املستقبل،   وغموض 
املتعارف  أو  العادية  العمل  بصيغ  تسميته  ميكننا  ما  عن 
العمل،  لعقد  احملـــددة  غير  بـــــاملــدة  متــتــاز  والــتــي  عليها 
 ...) العمل  )رب  املستخدمة  اجلهة  ودميومة  الكامل  الوقت 
الضمانات  فيه  تتوفر  ال  شغل  كل  هو  الهش  فالعمل  عمليا، 
املهني  واالســتــقــرار  لــأجــر  االدنـــى  ــد  احل مــن  القانونية 

... العمل  ساعات  واحترام  االجتماعية  والتغطية 

بصفة  املهنية  الهشاشة  مظاهر  ماهي      
؟ مة عا

الشغلية،  الهشاشة  متظهرات  بعض  ذكر  ميكن 
: يل لتا كا

إلغاء  مثال   ذلك  أسباب  بن  من  العمل:   عن  التوقف  ـ    1
العمال  تسريح  املؤسسة،  غلق  تغييره،  أو  العمل  منصب 
ميكنها  التي  األسباب  من  وغيرها   ... باخرين  واستبدالهم 
الضحايا  يجعل  مــا  العمل،  يف  االســتــقــرار  على  التأثير 

الطرق. بكل  بديل  إيجاد  يحاولون 
املهني،  املسار  إن   : الــثــابــت  غــيــر  الــمــهــنــي  الــمــســار  ـ   2  

من  متناهي  غير  بناء  عــن  عــبــارة  يكون  أن  ميكنه  هنا، 
قيامه  أثناء  املجتمع  يف  الفرد  يعرفها  مختلفة  وضعيات 
خاص،  أمن  حارس  ثم  مصنع،  يف  )عامل  عمل  عن  بالبحث 
الظاهرة  وهذه  ما...(،  شركة  يف  سائق  ثم  مقهى،  يف  فنادل 
مهندسن  من  واملتوسطة  العليا  االطر  حتى  ومتس  تهدد 
مهنيا  مــســارا  تنتج  الشغل  يف  فالهشاشة  وتــقــنــيــن...، 
يبدأ  عليا   شواهد  على  حصل  شخص  فمثال،   ممسوخا،  
خــاص،  أمــن  كــحــارس  ــدة  امل مــحــدود  بعقد  املهني  مــشــواره 

االحياء  مصانع  من  مصنع  يف  للعمل  يلجأ  تسريحه  وبعد 
االسباب،  من  لسبب  اخــرى  مــرة  يطرد  حيث  الصناعية، 
كما  احلضري،  النقل  حافالت  يف  تذاكر  مراقب  ويشتغل 
املأكوالت  بائع  او  البناء،  اوراش  يف  يشتغل  ان  املمكن  من  انه 
مساره  ليواصل  الشعبية،  االحياء  وشوارع  ازقة  يف  اخلفيفة 
فهذه  تنتهي،  ال  دوامة  داخل  وهو  متعاقد،  كأستاذ  حاليا 
الراهن  الوقت  يف  الشغل  سوق  يشهدها  التي  التغيرات  هي 
التحوالت  هذه  لكل  مجابه  فاعل  الفرد  من  جتعل  التي 
التي  التوجهات  من  فبالرغم  العمل،  واقع  يف  املجتمعية 
فإن  واملستقر  الثابت  العمل  عن  بالبحث  بالفرد  تــؤدي 
سوق  يف  االنــدمــاج  عملية  من  تأخر  احلالية  العمل  أزمــة 
الوقت  يف  للعمل  املستعدين  لــأفــراد  بالنسبة  العمل 
هو  العامل  إليه  يسعى  فما  املعطلن(،  من  احلالي)جيوش 
جتاربه  خــالل  من  و"لياقة"  وثبات  حيوية  على  البقاء 

العمل. سوق  يف  الالعمل  فترات  يف  السابقة 
املتعاقدين  للعمال  بالنسبة  الــشــغــل:  عــن  الــبــحــث  ـ    3  
ضــروري  أمــر  التوقف  فترات  يف  العمل  عن  البحث  ميثل 
توقف  بدون  البحث  عملية  بتكثيف  هذا  و  لهم،  بالنسبة 
بصيغة  للعمل  الــعــودة  أو  دائـــم،  عمل  إيــجــاد  غاية  إلــى 
البطالة  حالة  يف  البقاء  من  أفضل  املــدة  محددة  عقود 
حيث  العمل،  عن  الباحثن  يــؤرق  هاجس  أصبحت  التي 
عن  البحث  يف  االستمرارية  تفضل  العظمى  الغالبية  ان 
حتت  هم  حيث  أخرى،  مهن  يف  التكوين  عوض  عمل   منصب 
بالفرد  تــؤدي  والتي  الوضعية  هــذه  نتيجة  كبير  ضغط 

الفقر  نتيجة  وهذا  كان  مجال  أي  يف  يذكر  عمل  أي  بالعمل 
ذلك،  ترافق  التي  البئيسة  الظروف  من  بالرغم  واحلاجة، 
الشغل  لعقود  التدريجي  التخفيض  خالل  من  بؤسا  وتزيد 
من  القرصنة  أجل  من  الطرق  بكافة  العمل  ارباب  وحتايل 

!! أصال  الهزيلة  االجور 
مضبب  ونــفــســي  اجــتــمــاعــي  ووضـــع  متقلبة  أجـــور  ـ   4
يف  تدهور  إلى  تؤدي  العمل  هشاشة  أن  البديهي  من  ومبهم: 
هم  الهشاشة  حاالت  يعرفون  الذين  العمال  حيث  االجور، 
طبيعة  يف  مهم  دور  يلعب  األجــر  حيث  بئيسة  وضعية  يف 
حالة  أويف  وثابت  دائم  عمل  إما  البداية  يف  املبرم  العقد 
معظم  يعرفه  الذي  املادي  ،فالتدهور  هش  عمل  و  مؤقتة 
تنظيم  طبيعة  على  بالسلب  ينعكس  املتعاقدين  العمال 
احلياة،  منط  حتديد  يف  نسبية  عالقة  املجتمع:  يف  حياتهم 
طويلة  الشخصية  املشاريع  يخص  فيما  الاليقن  حاالت 
االجتماعية.  والنشاطات  الترفيه  ساعات  تقليص  املدى، 
حاالت  يسبب  أن  ميكن  االقتصادي   الثبات  عدم  أن  كما 
السكن،  وضعية  يف  املستويات:  من  العديد  يف  الثبات  عدم 
املضمار  هذا  يف  لنا  بالنسبة  واالهم  االجتماعية،  العالقات 
بن  العالقات  يجعل  ما  الدائمة،  غير  املهنية  العالقات  هو 
وعي  تفرز  ان  ميكن  الذي  املستوى  إلى  قوية  غير  العمال 
املادية  مصاحلهم  عن  يدافع  نقابي  بتنظيم  يتوج  جماعي 

عية. جتما ال ا و
           

يف  الهشاشة  ضد  النضال  ميكن  كيف       
؟ لشغل ا

وتقوية  ببناء   اال  االشكالية  هــذه  ملعاجلة  مدخل  ال 
ان  املعلوم  فمن  للعمال،  الذاتية  النقابية  التنظيمات 
للعمل  واضح  تصور  لديها  ليس  اليوم  النقابية  املركزيات 

املهنية، للهشاشة  املعرضن  العمال  هؤالء  وسط 
العمل  لتجرمي  احلــازم  التصدي  عدم  الى  راجــع  وذلــك 
نفسه  له  سولت  من  كل  يعرض  طابو  واعتباره  النقابي 
ما  اذا   – اعتقادها  يف  انــه  كما  الــطــرد،  الــى  فيه  اخلــوض 
"جهود"  يستنزفون  فهم   - النقابة  داخــل  تنظيمهم  مت 
او  تسريح  كل  بعد  واالضــرابــات  االعتصامات  يف  النقابة 
تتحاشاه  مــا  وهــو  قلتها"،  "على  حقوقهم  مــن  بحق  مــس 
مواجهة  يف  ويجعلها  البيروقراطية  يحرج  ألنه  النقابات 
على  حفاظا  تريده  ال  ما  وهــو  والباطرونا،  السلطة  مع 

العمل. وارباب  بالدولة  املرتبطة  "مصاحلها" 
هي  التضامنية  الــنــضــالــيــة  ــارك  ــع امل تبقى  نــظــري  يف 
املرسمن  ان  أي  الشغل،  يف  الهشاشة  حملاربة  االولي  السالح 
عليهم  الواجب  من  مريحة  مهنية  وضعية  يف  واملوجودين 
هذه  مع  متواصلة  تضامنية  نضالية  اشكال  يف  الدخول 
للطرد  تعرضها  الوارد  من  والتي  للهشاشة  املعرضة  الفئة 
"عــودهــا"  يشتد  ان  ــى  إل نــضــالــي،  شكل  يف  دخــلــت  مــا  اذا 
من  نفسها  ــرر  حت يجعلها  قــويــا  نقابيا  تنظيما  وتبني 
بن  النضاالت  بتشبيك  تقوم  وبعدها  الهشاشة،  ربقة 
القطاعات،  من  ممكن  عدد  اكبر  يف  للهشاشة  املعرضن  كل 

صاحلها. يف  قوى  ميزان  لفرض 

                 2
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 23 وقــفــات  مــن  استخالصه  ميكن  درس  مــن  ــان  ك إذا 
اجل  من  االجتماعية  اجلبهة  فروع  نظمتها  التي  ابريل 
استخراجه  علينا  الــذي  الــدرس  فهو  بالغالء،  التنديد 
منحصر  واحلــضــور  ضعيفة  كانت  الوقفات  كل  كــون  من 
آفة  من  املتضررون  وغاب  واملناضلن  املناضالت  بعض  على 
يكاد  بل  املناسبة  هذه  فقط  يهم  ال  الواقع  وهذا  الغالء. 
دعت  التي  النضالية  لأشكال  األعم  الناظم  هو  يكون  ان 
أفراد  على  احلضور  انحصر  وقد  االجتماعية؛  اجلبهة  لها 
معينن وغاب حتى أعضاء ومتعاطفون مع مكونات اجلبهة 

االجتماعية.

اخللفية  يف  نبحث  أن  علينا  البديل،  يف  اخلــوض  قبل 
السياسية لهذه الظاهرة التي طغى عليها الطابع النخبوي 
املنعزل عن القاعدة الشعبية وهي التي كان عليها أن تكون 
االجتماعية،  بالقضايا  تهتم  ألنها  بامتياز  جماهيرية 
االخيرة.  ــدة  امل يف  والتهابا  تأزما  األكثر  القضايا  وهــي 
مكونات  جميع  ان  جند  اخللفية  هذه  يف  نتمعن  عندما 
للنضال  خاطئ  مفهوم  حتت  تــرزح  االجتماعية  اجلبهة 
اجلماهيري. يرتكز هذا املفهوم على تصور نخبوي للعمل 
يف  مناضلن  بضعة  ينخرط  ان  يكفي  مفاده  النضالي، 
حركة نضالية ليقوموا بواجب وضعوه إراديا على عاتقهم 
الذين  املتضررين  انخراط  مبوضوع  يهتموا  ان  دون  من 
املناضلون  الظلم. يعتبر هؤالء  او  يعانون من ذلك احليف 
يف  املعنيون.  يحضر  لم  ولو  حتى  النضال  واجبهم  من  انه 
ولهذا  املتضررين.  عن  املناضلون  هــؤالء  ينوب  احلقيقة 
الصغيرة  البرجوازية  الفكرة  طغيان  األول،  سببن:  األمر 
بالنكي  لويس  طينة  من  ومفكرون  ثوار  عنها  دافع  والتي 
يحققون  قد  الواعن  املناضلن  من  فرقة  بأن  والقائلة 
بالنضال ما تعجز عنه اجلماهير الغافلة، والسبب الثاني، 
يف  يكمن  الصغير،  البرجوازي  التصور  بهذا  مرتبط  وهو 
عجز هؤالء املناضلن على العمل الصبور والطويل النفس 
ينهضوا  حتى  وتنظيمهم  واملتضررين  اجلماهير  وســط 
العدد  توفير  يستطيع  والذي  واملتضامن  املوحد  للنضال 
العدو  على  تفرض  التي  احلرجة  الكتلة  ومعه  الزاخم 

التراجع ثم االستجابة للمطالب.

فبالرجوع ملوضوع الغالء، ال ميكن النضال ضده بنجاح، 
كبيرة  مجموعات  حتى  او  املناضلن  من  كمشة  طرف  من 
مالين  هم  بل  املتضررين  آالف  عن  معزولة  لكنها  نسبيا 
األسعار.  التهاب  بنار  يكتوون  الذين  واملواطنن  املواطنات 
لذلك وجب انتهاج طريقا مختلفا متاما عن إلقاء أو إصدار 
توجيه عقد وقفة او مسيرة يف موعد محدد. األمر يتطلب 
ضد  النضال  بضرورة  املتضررين  اقناع  شيء  كل  وقبل  أوال 
آفة الغالء، وهذا اإلقناع يتطلب التواصل اليومي واملكثف 
وسائل  ويف  الشعبية  واألحياء  واألســواق  العمل  مواقع  يف 
الئحة  حتديد  وجــب  ذلــك  بعد  االجتماعي.  التواصل 
اجلماهير  تراها  التي  األولويات  حسب  وترتيبها  املطالب 
إلى  قرية  من  تختلف  األولويات  هذه  ألن  معن؛  موقع  يف 
وقت  ومن  كبيرة،  مدينة  إلى  صغيرة  مدينة  ومن  مدينة، 
أو ظرف معن إلى ظرف أخر. وبعد حتديد امللف املطلبي 
وجب  بــه،  تــواجــه  أو  إليها  يرفع  أن  يجب  التي  واجلــهــة 
االستعدادات  قاعدة  على  النضالي  البرنامج  حتديد 
املمكنة للجماهير؛ وأخيرا تنتخب اجلماهير عبر وسائلها 
النضالية.  اخلطة  على  اإلشــراف  جلنة  اخلاصة  الذاتية 
باملغرب  الشعبية  احلراكات  يف  بابداع  طبقت  اخلطة  هذه 
وخـــارجـــه. فــهــل نــحــن مــســتــعــدون ملــراجــعــة االســالــيــب 

والتصورات للنضال اجلماهيري الزاخم؟ 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

    االمربيالية تقود البرشية نحو الدمار

واالقتصادية  الصحية  املنظومة  اهنيار 
والحرب.  كوفيد  بعد 

أزمة كورونا،  بروز  وأكثر من  بعد عامن 
بدأت  أوكرانيا،  يف  احلــرب  على  وشهرين 
انطلق  التي  القطبية  التوجهات  تتكشف 
وظــهــرت  ســـنـــوات.  ــدة  عـ مــنــذ  تشكلها 
ــا عــلــى أنــهــمــا الــدولــتــان  ــي الــصــن و روس
الهيمنة  القادرتان على تفكيك واحلد من 
لطاملا  والــتــي  الــعــالــم،  على  األمــريــكــيــة 

القتل والتشريد واللجوء  و  الدمار  سّيدت 
باتت  ،حتى  الدميقراطية"  "نشر  بذريعة 
أتباعها  على  والــســالح  التوكيالت  تــوزع 
عن  بعيدا  ــروب،  احلـ ــوض  خل الـــدول  مــن 
فأصبح  ــي،  ــآس وامل املــوت  ونــشــر  أراضــيــهــا، 

وأكثر عنفا. أقل استقرارا  العالم 
تداعيات  بسبب  صدمة  يف  اآلن  العالم 
فرضتها  التي  الصحية  األزمة  من  سنتن 
يف  احلــالــيــة  احلـــرب  وكرستها  اجلــائــحــة 
والطاقة.  الغذاء  أوكرانيا وهددت بنقص 
األوروبـــي  الــغــرب  جشع  انكشف  وكما 
قرصنة  عمليات  ــدأت  ب ملــا  كــورونــا  ــان  إب
باملعدات  احململة  والــطــائــرات  الــبــواخــر 
على  دولة  كل  وانكماش  األدوية  و  الطبية 
جتلي  ،يف  الذاتية  ومؤهالتها  إمكاناتها 
الوضع  فــإن  للحمائية،  ومتوحش  بشع 
هواجس  بطفوح  يتسم  ــا  أوروب يف  هناك 
ــي تــغــذي  ــت ال الــشــوفــيــنــيــة  الــقــومــيــة و 
والعنصرية،وبدأت  الكراهية  مشاعر 
املصطنع  بريقها  تفقد  املعوملة  الليبرالية 
الدعاية  وبرامج  لوحات  وعلى  إعالميا 
التمثيليات  الجدوى  وانكشفت  واإلشهار، 
ــام انــفــضــاح "الــنــمــوذج  الــبــرجــوازيــة أمـ
ودنــو  فشله  و  ــي  ــ األوروب الــدميــقــراطــي" 
والهجمات  النكسات  توالي  أمــام  انهياره 
ســواء.  حــد  على  والداخلية  اخلارجية 
التي  ــة  ــي األوروب الـــدول  بخصوص  ــذا  ه
دفعت  و  الشباب  واستلبت  أبهرت  لطاملا 
أراضيها  بلوغ  أجــل  من  املغامرة  إلــى  بهم 

الرفاه  دول  أنها  على  تروج  مافتئت  حيث 
واحلقوق. الكرمي  والعيش 

بعد  فالوضع  العربية،  الــدول  عن  أمــا 
فتئ  ما  احلالية  احلرب  بعد  و   19 كوفيد- 
تداعيات  وان  أســوأ،  إلى  سيء  من  يسير 
إلى  تــؤدي  قد  الصحية  األزمــة  و  احلــرب 
من  مجموعة  يف  واملجاعة  الفقر  تفشي 

واالفريقية.  العربية  الدول 
نظام  سقوط  وبعد  مثال،  السودان  ففي 

البشير يف 2018، و الذي رهن البالد بدين 
الزال  دوالر،  مليار   60 ب  يقدر  خارجي 
اإلعفاءات  رغم  أزمته  يــراوح  اقتصادها 
التضخم  نسبة  أن  إذ  الديون،  بعض  من 
التي  عملته،  انهيار  بسبب   300٪ بلغت 
صندوق  لتعليمات  انصياعا  تعوميها  مت 
ب  ــدوالر  الـ سعر  وأصــبــح  الــدولــي  النقد 
أم  قبل.  من   55 كــان  بعدما  جنيه   400
اقتصادها بدأ يتعافى  التي كان  يف تونس 
نوعا ما يف 2014 إال أن 2020 كانت سنة 
االنتكاسة ،إذ من املتوقع أن يرتفع الدين 
الداخلي  الناجت  من   100٪ إلى  اخلارجي 
بعد   8،8٪ بنسبة  انكماش  بعد  ــام  اخل
حربا  تعيش  الــتــي  اليمن  ويف  ــا.  ــورون ك
،فنسبة  سنوات   7 منذ  خليجيا  وحصارا 
بقليل  أي   1٪ يتجاوز  لن  اقتصادها  منو 
من نسبة النمو باملغرب الذي سجل 1،5٪. 
بأي  ملزمة  غير  أنها  فاملالحظ  سوريا  أما 
دين خارجي بعدما سددت لروسيا وإيران 
اقتصادها  أن  إال  دوالر،  مليار   23 والعراق 
بعض  على  الناس  ويعتمد  جدا  منكمش 
من  األهالي  وإيـــرادات  احمللية  األنشطة 
اخلارج و البالد مهددة بالفقر واملجاعة.

ــأة  وط ــت  حت رزح  الـــذي  اآلن  الــعــالــم 
احلــروب  أجــج  ــذي  ال الرأسمالي  النظام 
النزاعات  ،وأذكــى  العالم  مناطق  كل  يف 
لبيع  ــواق  أس خللق  الدامية  والصراعات 
ــوت، هــذا  ــ األســلــحــة وتــنــمــيــة جتـــارة امل
السرية  املختبرات  جهز  ــذي  ال النظام 
وإنتاج  واألوبــئــة،  الفيروسات  لصناعة 

وأتلف  الفتاكة،  البيولوجية  األسلحة 
خلق  و  العالم  لتجويع  وأحرقها  احملاصيل 
ما  وانتظار  والتبعية  الــبــؤس  مــن  حالة 
ستجود به خزائنه وفق شروط يضعونها 
هذا  برمتها.  دول  ومصير  مستقبل  لرهن 
مواجهة  على  عجز  أن  وبعد  اآلن  العالم 
ــار الــتــدمــيــر املــنــاخــي ومــــازال يــقــاوم  آثـ
يف  احلــرب  ،جــاءت   19 كوفيد-  تداعيات 
على  الغموض  من  مزيدا  لتضيف  أوكرانيا 

يوما  يتأكد  التي  اقتصادياته  مستقبل 
وقد  لها.  املؤطر  النظام  هشاشة  يوم  بعد 
يف  السياق،  هذا  يف  أهلها  من  شاهد  شهد 
مؤسسات  ــع  أرب أصــدرتــه  مشترك  بيان 
الدولي  النقد  صندوق  وهــي  امبريالية 
العاملية  التجارة  ومنظمة  العاملي  والبنك 
ظروف  أن  وأقروا  العاملي،  الغذاء  وبرنامج 
االقتصاد  منو  تباطؤ  إلى  ستؤدي  احلرب 
أشد  نتائجها  وستكون  برمته،  العاملي 
الــفــقــيــرة ومــتــوســطــة  الــــدول  ــأة يف  ــ وط

الدخل.
داخل  من  أحد  ،فال  هاته  واحلالة  إذن 
واملتتبعن  الغربية  اإلمبريالية  املنظومة 
مــرتــبــكــة  ــت  ــح ــب أص أمــريــكــا  أن  يــنــكــر 
الذي  والتعايف  النهوض  من  ومتوجسة 
شنغهاي،  مــجــمــوعــة  دول  عــنــه  ــت  ــان أب
كوريا  و  وإيــران  وروسيا  الصن  وخصوصا 
على  قدرتها  أظهرت  التي  الدميقراطية، 
واقتصاديا  نوويا  وأمريكا  الغرب  مقارعة 
وعسكريا وطاقيا، كما باتت أمريكا تدرك 
أنها بدأت تفقد "هيبتها" على دول النيتو 
على  املركز  قطبها  وأن  األوروبي  واالحتاد 
قطب  يوازيه  االستعمار  و  الغزو  عائدات 
على  شراسة  أقل  لكنه  قوة  يقل  ال  آخر 
ماليير  بثالثة  سكاني  بتعداد  البشرية 
والصن  روســيــا  دولـــه  ــم  أه مــن   : ونــصــف 
وبعض  الشمالية  وكوريا  ــران  وإي والهند 
واألمريكية  واألفريقية  األسيوية  الدول 

اجلنوبية.

النضال ضد الغالء شأن مصطفى خياطي
شعيب وليس نخبوي


