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املرأة العاملة بني 

االستغالل واالضطهاد

الطبقة العاملة من احلركة النقابية 
الضيقة إلى حركة عمالية ثورية

سعيد خير  هللاضيف العدد : 

مثلها  املغربية  العاملة  الطبقة  حتيي 
مثل باقي بروليتاريا العالم فاحت ماي لهذه 
كورونا  جائحة  ويالت  حتت   2021 السنة 
ظروف  عندنا  اليه  مضاف   ،  19  - كوفيد 
الدولة  سياسات  نتيجة  والقمع  التسلط 
كل  لسحق  كورونا  وظفت  التي  البوليسية 

مظاهر االحتجاج.

الطبقة  تــعــرضــت  ســنــة  هـــذه  فــخــالل 
وتفاقم  االستغالل  من  املزيد  الى  العاملة 
االنتاج  وحــدات  ــالق  اغ نتيجة  الهشاشة 
او  للعمال  اجلزئي  او  اجلماعي  الطرد  او 
الطبقة  تعرضت  العمل.  ساعات  تقليص 
العمل  على  اجــبــارهــا  ــى  ال ايــضــا  العاملة 
او  والسالمة  الصحة  شروط  احترام  بدون 
تتشدق  التي  الصحية  االحترازات  تطبيق 
الباطرونا باحترامها وهي يف الواقع تخرقها 

بتواطؤ مع اجهزة الدولة املرتشية.

خــــالل هــــذه الــســنــة صـــعـــدت دولـــة 
القوانني  مشاريع  استصدار  من  الباطرونا 
قانون  رأسها  وعلى  والرجعية  التراجعية 
ــن اجــــراءات  ــع م ــوس ــراب وي ــ ــرم االضـ ــج ي
هذه  خالل  النقابي.  العمل  حرية  تكبيل 
الدوليني  املانحني  الوامــر  ورضوخا  السنة 
االجهاز  اجل  من  الدولة  تخطط  للقروض 
الــعــمــومــي يف  الــقــطــاع  مــن  مــا تبقى  عــلــى 
وضع  مببرر  لألجانب،  وتفويته  الصحة 
وتعميمها  االجتماعية  احلماية  مخطط 
صندوق  إلــغــاء  هــو  احلقيقي  الــهــدف  لكن 
السجل  يسمى  ــا  مب وتــعــويــضــه  املــقــاصــة 
االجتماعي. لقد  تنصلت الدولة من جميع 
كخالصات  عليها  اتفقت  التي  التزاماتها 

رأسها  وعلى  املغشوش  االجتماعي  احلــوار 
لألجور  االدنى  احلد  مساواة  تطبيق  رفض 
يف  مطبق  هــو  مــا  مــع  ــي  ــزراع ال القطاع  يف 

الصناعية واخلدماتية.  القطاعات 

الطبقة  خــاضــت  الــســنــة  هـــذه  خـــالل 
ومـــريـــرة، كانت  ــاالت هــامــة  ــض ن الــعــامــلــة 
التي  امــانــور  شركة  عمال  معركة  ابــرزهــا 
وتوج  سنة  فيها  واضرابهم  اعتصامهم  فاق 
اضرابات  شملت  لقد  الواضح.  بانتصارهم 
مناطق  وجميع  القطاعات  مختلف  العمال 
بالتشتت  النضاالت  هذه  واتسمت  املغرب 
من  مؤطرة  تكن  لم  احلــاالت  غالبية  ويف 
هــؤالء  ألن  إمــا  لسببني:  النقابات  طــرف 
او  نقابي،  مكتب  على  يتوفرون  ال  العمال 
ألن القيادات النقابية تقاعست عن تأطير 
النضال  خوض  الى  العمال  فبادر  امللفات، 
غالبية  كانت  النقابية.  القيادة  ارادة  خارج 
املعارك العمالية مرتبطة باالجور املتردية 
بينما  لالجور،  االدنى  احلد  احترام  وعدم 
نضاالت  اخــرى  عمالية  قطاعات  خاضت 
على  الشغل  قــانــون  بتطبيق  للمطالبة 
عالته، او ضد الطرد والتسريح، او من اجل 
وتشكيل  النقابي  االنتماء  يف  احلق  فرض 

النقابية. املكاتب 

العاملة  للطبقة  املتردية  االوضــاع  هذه 
ليقف  املجهر  حتت  النقابي  العمل  تضع 
ــة والــنــقــابــيــون  ــام املــنــاضــلــون الــعــمــال ع
اهمها  البنيوية  ــاب  ــط االع على  خــاصــة 
القواعد  عــن  النقابية  الــقــيــادات  عــزلــة 
واعتبار  البيروقراطي  التدبير  وســيــادة 
احترام  بــدون  تستعمل  كتلة  املنخرطني 

مصاحلها وإرادتها كما يشكو العمل النقابي 
لسياسة  ــوخ  ــرض وال الــقــواعــد  تقلص  مــن 
اطار  يف  حترمه  التي  والــدولــة  الباطرونا 
الدولة  إلرادة  املتنفذة  القيادات  اذعــان 
ــذه االعــطــاب  ــى ه والــبــاطــرونــا؛ يــضــاف ال
العاملة عبر تعددية  الطبقة  متزيق وحدة 
واألحزاب  الباطرونا  مصالح  تخدم  نقابية 

املخزنية.

ــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــؤك ــد ت ــدي مــن ج
التي  للنضال  واستعداداتها  بنضاالتها 
اخللل  بان  املنصرمة  السنة  خالل  عرفتها 
العاملة  الطبقة  حرمان  يف  يكمن  االساسي 
لكي  الذاتية  شروطها  من  شــرط  اهــم  من 
تتحول من طبقة تخوض النضاالت بشكل 
وبغياب  ومشتتة  متفرقة  وبصفوف  عفوي 
والنسبي  احيانا  الكامل  النقابي  التاطير 
من  يجعل  الذي  الشرط  هذا  اخرى  احيانا 
ملصاحلها  ومدركة  واعية  العاملة  الطبقة 
من  ومــع  حتقيقها  ميكن  وكيف  تبدا  ايــن 
النضال  وخــوض  والتضامن  االحتــاد  يجب 
الطبقي  العدو  اضعاف  قصد  بالبالد  العام 
عن  التراجع  او  قمعه  عن  بالتنازل  والزامه 
املوضوعية  املتطلبات  توفير  افق  يف  بطشه 
سلطة  وانتزاع  عليه  التام  للقضاء  والذاتية 
الــعــمــال والــفــالحــني الــفــقــراء واملــعــدمــني 
هو  الذاتي  الشرط  هذا  الكادحني.  وباقي 
العاملة  للطبقة  املستقل  احلــزب  تأسيس 
العاملة  الطبقة  تخوض  بقيادته  والــذي 
طبقة  تصبح  وساعتها  السياسي  الصراع 
جميع  حولها  تلتف  الطبقي  للصراع  قائدة 
التغيير  يف  مصلحة  لها  الــتــي  الطبقات 

املنشود. 



العدد : 407   2
من 27 أبريل إلى 3 ماي  2021 الثانية

حملرقة  عشرة  الثالثة  الذكرى  حتل   2021 أبريل   26 يوم 
وعاملة  عامال   55 فيها   استشهد  التي  البيضاء  بالدار  روزامور 
12 من الناجني حكم عليهم بأن يعيشوا بعاهات مستدمية..  و 
الذين  الضحايا  وذوي  واليتامى  الثكلى  لألمهات  وبالنسبة 
لهم  حكمت  يعيلهم،  كان  من  فقدان  بعد  مشردين  أصبحوا 
يساوي  بتعويض  التقاضي  من  سنة   11 من  أكثر  بعد  احملكمة 
140 ألف درهم عن كل شهيد/ة قضى يف احملرقة؛ بينما قضت 

بالنسبة  الشهر  عن  درهما   160 يساوي  بتعويض  احملكمة 
عاجزا  بعضهم  أصبح  والذين  مستدمية  بعاهات  للمصابني 

العمل.  عن  كليا 

سجنا  ســنــوات  بــأربــع  حقه  يف  صــدر  فقد  الــبــاطــرون  أمــا 
كارثة  عــن  املــســؤول  أنــه  رغــم  فقط  درهــمــا   1000 وغــرامــة 
أن  ومبا  باملغرب.  الشغل  حوادث  يف  نوعها  من  االبشع  احملرقة 
الصندوق  لذى  بالعمال  يصرح  يكن  لم  اجلشع   الباطرون  هذا 
الضحايا  وأرامــل  أيتام  فــإن  االجتماعي،  للضمان  الوطني 
كذلك  يستفيدوا  لن  العمل  عن  والعاجزين  بعاهات  معاشات.واملصابني  من 

عامال   150 حوالي  يشغل  كــان  املجرم  الباطرون  هــذا  إن 
أبسط  فيه  تنعدم  عتيد  سجن  عن  عبارة  معمل  يف  وعاملة 
تتوفر  طوابق  عدة  من  عمارة  فهو  والسالمة.  الصحة  شروط 
املبنى  داخل  العمال  يحشر  أن  بعد  يغلق  واحد  مدخل  على 
العمل. نوافذه مسيجة بقضبان  وال يفتح إال عند اخلروج من 
والعامالت  العمال  بهروب  يسمح  لم  الذي  الشيء  حديد،  من 

احلريق.  اندلع  عندما 

من  قليلة  فئة  فباستثناء  الشغل،  قانون  مستوى  على 
العاملني باملعمل  الذين كانت تربطهم عقود شغل غير محددة 
تشتغل  كانت  العمال  غالبية  فــإن  املعمل،  صاحب  مع  املــدة 
بعقود شغل محدد املدة، مبرمة مع شركة للتشغيل بالوساطة 
وليس مع صاحب املعمل، رغم أن هؤالء العمال كانوا يشتغلون 
يف  احلــق  من  محرومون  وهــم  املعمل،  بهذا  عديدة  لسنوات 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لذى  بهم  التصريح 
لألجور  األدنى  احلد  كاحترام  القانونية  احلقوق  بكافة  وال 

إلخ... اإلضافية  الساعات  عن  والتعويض  والعطل 

بتاتا  محترمة  تكن  لم  فإنها  والسالمة  الصحة  إجراءات  اما 
واملنتوجات  األفرشة  صنع  يف  متخصصا  كان  املعمل  أن  رغم 
نشوب  وخطر  االلتهاب؛  السريعة    )  éponge( اإلسفنجية 
احلريق كان محدقا يف كل حلظة وحني. لذلك تتحمل  الدولة 
يف  املسؤولية  الشغل  ومندوبية  محلية  ال  السلطات  شخص  يف 
املراقبة  وغياب  الباطرون  مع  تواطئهما  بسبب  احملرقة    القانون.وقوع  احترام  لفرض  والتدخل 

تكررت  روزامــور،  محرقة  على  سنة   13 مرور  وبعد  اليوم، 
28 عامل وعاملة غرقى  املأساة يف فاجعة طنجة، حيث قضى  
والسالمة.  الصحة  شروط  أبسط  بدوره  فيه  تنعدم  معمل  يف 
انه معمل للنسيج يوجد يف قبو فيال أو عمارة، له مدخل واحد 
االجتماعي  والظلم  االستبداد  مغرب  يف  تغير  شيء  فال  أيضا. 

طرف  من  مستمر  لإلنسان  البشع  واالستغالل  سنة   13 منذ 
إال مراكمة األموال. رأسماليني جشعني ال يهمهم 

الذين  الزراعيات  والعامالت  للعمال  بالنسبة  الشيء  نفس 
قاتلة   وشغل   سير  ــوادث  ح يف  سنة  كل  بالعشرات  ميوتون 
لنقل  مخصصة  شاحنات  يف  كالبهائم  مكدسني  نقلهم  بسبب 
ساكنا.البضائع، وذلك يف انتهاك صارخ لقانون السير بدون ان حترك  والدرك  الشرطة  دوريات 

آالف  أرواح  تزهق  باملغرب  الشغل  حوادث  فإن  عامة  وبصفة 
دون   ) بهم  التصريح  يتم   4000 )حــوالــي  سنة  كل  حسيب وال رقيب.العمال 

روزامـــور  محرقة  مــآســي  تتكرر  ال  وحــتــى  ننسى  ال  ــي  وك
والعامالت  العمال  على  تشن  التي  واحلــرب  طنجة  وطوفان 
أبريل   26 يوم  اعتبار  الدميقراطي  النهج  قرر  الزراعيات؛ 
يف  العمال  له  يتعرض  الــذي  التقتيل  وفضح  للنضال  يوما 
شروط  وغياب  الرأسمال  جشع  بسبب  مميتة  شغل  حوادث 
هذا  تخليد  وسيتم  السلطات.  وتواطؤ  والسالمة  الصحة 
حوادث  لضحايا  الوطني  اليوم  اسم"  حتت  سنة  كل  اليوم 
لكل  نداء  الدميقراطي  النهج  يوجه  املناسبة  وبهذه  .الشغل".  اليوم  إلى تخليد هذا  العاملة  الطبقة  املدافعني عن 

ندوة  الدميقراطي  النهج  سينظم  السنة  لهذه  وبالنسبة 
شعار  حتت  روزامـــور  محرقة  حــول  أبريل   26 يــوم  رقمية 
لسكوت  وال  الجشعة  الباطروان  طرف  من  العمال  لتقتيل  "ال 

" املتواطئة  السلطة 

للعامالت  حــارا  نــداء  نوجه  الدميقراطي  النهج  يف  اننا 
اجل  من  املناضلة  وللقوى  النقابية  وللمركزيات  وللعمال 
حملاسبة  مناسبة  الذكرى  هذه  جعل  اجل  من  القوى  حشد 
العاملة  الطبقة  حق  يف  الكوارث  هذه  عن  املسؤولني  وفضح 
ضحايا  عائالت  مع  للتضامن  حملة  إطالق  اجل  ومن  ببالدنا 
وغيرهم  الزراعيني  والعمال  طنجة  وفاجعة  احملرقة  هذه 
شروط  توفير  عدم  سببها  التي  الشغل  حوادث  ضحايا  من 
احترامها  فــرض  يف  السلطات  تهاون  او  والسالمة  العمال.الصحة  وحماية 

لنجعل من 26 أبريل " اليوم الوطني لضحايا حوادث الشغل "

اننا يف الهنج الدميقراطي 
نوجه نداء حارا للعامالت 

وللعمال وللرمكزايت النقابية 
وللقوى املناضلة من اجل 
حشد القوى من اجل جعل 

هذه الذكرى مناسبة ملحاسبة 
وفضح املسؤولني عن هذه 

الكوارث يف حق الطبقة العاملة 
ببالدان ومن اجل إطالق حملة 

للتضامن مع عائالت ضحااي هذه 
املحرقة وفاجعة طنجة والعمال 

الزراعيني
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
الطبقة العاملة : نضاالت قوية ومتواصلة يف مواجهة تداعيات كورونا والهجوم الرأساميل املخزين
جمال براجع

ماي  فاحت  االممي  عيدها  املغربية   العاملة  الطبقة  تخلد 
جائحة  باستمرار  تتميز  خاصة  ظروف  ظل  يف  السنة  لهذه 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  تداعياتها  وتفاقم  كــورونــا 
الرأسمالي  الهجوم  واشــتــداد  أوضــاعــهــا،  على  والنفسية 
النظام  واألجنبية̜واستغالل  احمللية  للباطرونا  املتوحش 
حجر  حالة  إلى  لتحويلها  الصحية  الطوارئ  حلالة  املخزني 
واملطلبية  االحتجاجية  وحركاته  املجتمع  على  سياسي 
واجلمعوية  واحلقوقية  والنقابية  السياسية  قــواه  وعلى 
ومحاكمة  واعتقال  االحتجاجات  ومنع  قمع  عبر  املناضلة 
االجتماعي   التواصل  ونشطاء  والصحفيني  املناضلني/ات 

وحصار  االنتقامية  الكيدية  التهم  وتلفيق  امللفات  بطبخ 
املناضلة. القوى 

االخــتــالل  ظــل  يف  االممــي  عيدها  تخلد  كما    •  
النقابي  الــنــضــال  ضــعــف  بسبب  ــوى  ــق ال ــن  ــوازي مل الكبير 
املمارسة  على  البيروقراطية  وهيمنة  النقابي  والتشتت 
الباطرونا  مع  الطبقي  التعاون  لسياسة  ونهجها  النقابية 
مفاهيم  على  القائم  البرجوازي  الليبرالي  الفكر  من  انطالقا 
فكر  بــدل  وغيرها،  املواطنة  واملقاولة  والتعاون  الشراكة 
واعتبار  الطبقي  الصراع  قانون  على  القائم  العاملة  الطبقة 
الصراع  العاملة  الطبقة  عبرها  متارس  طبقية  أداة  النقابة 
الــذي  الطبقي  االســتــغــالل  ــروط  ش لتحسني  االقــتــصــادي 
على  فيها  وتتدرب  تتربى  التي  األولى  واملدرسة  منه   تعاني 
اخلبرات  وتكتسب  والتنظيم   والوحدة  والتضامن  النضال 
كثفت  هذا  القوى  موازين  اختالل  ظل  يف   . الطبقي  والوعي 
كلفة  لتحميلها  العاملة  الطبقة  على  هجومها  من  الباطرونا 
مكتسباتها  على  وكارثية  ثقيلة  احلصيلة  اجلائحة.فكانت 
واملادي.وتكفي  االجتماعي  واستقرارها  املعيشية  وأوضاعها 
حمالت   : ــى  إل احلــصــر  ولــيــس  املــثــال  سبيل  على  اإلشـــارة 

من   اآلالف  عشرات  إغالق  بسبب  كليا  إما  اجلماعي  التسريح 
التخلص  عبر  جزئيا  أو  واخلدماتية  اإلنتاجية  املؤسسات 
اخلاص  احلكومي  املرسوم  باستغالل  العمال  من  عــدد  من 
يف  استمرت  التي  للمؤسسات  بالنسبة  اجلزئية  بالبطالة 
التي  للمؤسسات  بالنسبة  العمل  استئناف  عند  أو  نشاطها 
 900 من  بأكثر  اإللقاء  هي  مؤقتا.والنتيجة  نشاطها  أوقفت 
للضمان  الوطني  الصندوق  لــدي  بهم  مصرح  عامل  ألــف 
اآلالف  مئات  إلى  باإلضافة  البطالة  دائرة  يف  االجتماعي 

املهيكل.  غير  القطاع    يف  املشتغلني  أو  بهم  املصرح  غير  من 

املؤسسة  ــة  أزم بــدعــوى  مباشرة  إمــا  ــور  األج تخفيض   -

أو  واألسبوعية  اليومية  العمل  ســاعــات  تقليص  عبر  أو 
األجر. بنفس  أطول  ملدة  االشتغال 

يف  العمال/ات  وتشغيل  االنتاج   شروط  تكاليف  تقليص   -
مما  املعامل"السرية"  فيها  مبا  ومهينة  إنسانية  ال  شــروط 
وسائل  غياب  مع  اجلائحة  ظل  يف  معاناتهم/هن  من  يعمق 
الذي  الشيء  اجليد  والنقل  االحــتــراز  والسالمة  الصحة 
بعض  حتولت  اد   حقيقة  إنسانية  كــوارث  وقــوع  يف  تسبب 
حوادث  وتضاعفت  وبائية   بؤر  إلى  اإلنتاجية  املؤسسات 
وآخــرهــا  والــتــي  مــؤخــرا  طنجة  كفاجعة  املميتة   الشغل 

وعاملة. عامل   28 بحياة  أودت  التي  طنجة  فاجعة 

املسؤولني  من  واالنتقام  النقابة  احلريات  على  الهجوم   -
عرقلة  مثل  الكيدية  التهم  وتلفيق  الطرد  عبر  النقابيني 
حتى  العمال/ات  لترهيب  املهنية  واألخطاء  العمل   حرية 
ضمان  بغية  النقابي  والتنظيم  االحتجاج  عن  يبتعدوا 

واالستسالم.   اخلضوع  شروط  يف  استغاللهم 

ــؤ من  ــواط يــتــم هـــدا هــجــوم الــبــاطــرونــا هـــدا بــدعــم وت
بقمع  ودلــك  رعــايــتــهــا   ــت  وحت املخزنية  السلطات  ــرف  ط
العمال/ ضــد  القضاء  وتوظيف  العمالية  االحتجاجات 

العمل  شــروط  مراقبة  يف  الشغل  مفتشيات  دور  وشــل  ات 
دلك  من  الشغل...واألكثر  ملدونة  الباطرونا  احترام  ومدى 
العمومية  املوارد  من  االحتكارية  الكبرى  الشركات  تستفيد 
ملواجهة  الضريبية   واإلعـــفـــاءات   ــازات  ــي ــت واالم لــلــدولــة 
عكس  وأرباحها  أنشطتها  على  واجلائحة  األزمة  تداعيات 
اآلالف  عشرات  أفلست  التي  والصغرى  املتوسطة  املقاوالت 
إفالس  من  دلك  يعنيه  ما  مع  املجهول  ملصيرها  وتركت  منها 

عمالها/ها. وتشرد  وبطالة  ألصحابها 

جتد  لم  املتوحش  الرأسمالي  الهجوم  هــدا  مواجهة  يف 
تلك  ســواء  نفسها  على  االعتماد  من  بدا  العاملة  الطبقة 
النضالية  طاقاتها  مبرزة  املنظمة̜  غير  أو  نقابيا  املنظمة 
القمع  والوحدة رغم  الصمود  التضحية وتدبير  الهائلة على  
الطبيعة.وكلنا  وحتى  واالجتماعية  املادية  الظروف  وقسوة 
 " شركة  لعمال  البطوليني  واالعــتــصــام  اإلضـــراب  يتذكر 
بعودة  وانتهيا  سنة  من  أكثر  استمرا  اللذين  بطنجة  امانور" 
واحتجاجات  مطالبهم/هن̜  وحتقيق  العمل  الى  العمال/ات 
باها  ايت  باشتوكة  الزراعيني/ات  العمال/ات  واعتصامات 
"صوبروفيل"  شركة  يف  اآلن  حتى  مستمرة  مــازالــت  التي 
النظافة  عمال/ات  ونضاالت  وغيرها  فلور"  روزا  وشركة" 
وخنيفرة  بتازة  احلضري  النقل  وشركات  املدرسية  واملطاعم 

... عوام  جبل  مناجم  وعمال 

نفس  وطــول  وصمودها  قوتها  رغم  النضاالت  هده  لكن 
نقابيا.كما  مؤطر  غير  منها  والعديد  مشتتة  تظل  بعضها 
واحلقوقي  والسياسي  النقابي  التضامن  ضعف  من  تعاني  أنها 
املخزني  والنظام  الباطرونا  على  يسهل   املادي.مما  والدعم 

وإجهاضها. وعزلها  حصارها  عملية 

العوائق  اكبر  من  يبقى  املــادي  والتضامن  الدعم  وغياب 
وخاصة  العمالية  املعارك  واستمرار  جناح  وجه  يف  تقف  التي 
تتطلب  التي  احملدودة  غير  أو  الطويلة  لإلضرابات  بالنسبة 
من  وهدا  وأسرهم.  املضربني  مصاريف  لتوفير  مالية  موارد 
صناديق  خلق  فيها  املفروض  النقابات  األساسية  األدوار 
وتيسير  منخرطيها  ودعـــم  حلماية  العمالي  التضامن 
النضالية.لكن  املعارك  أثناء  واالنتصار  الصمود  مقومات 
على  يفرض  اهتماماتها.مما  من  األمــر  هدا  يغيب  لألسف 
املخلصني/ات  النقابيني/ات  واملــنــاضــلــني/ات  الــعــمــال/ات 
املهمة  هده  اجناز  على  جد  بكل  االشتغال  العاملة  للطبقة 

الضرورية.

العمالية  النضاالت  دعم  يف  الرئيسية  املسؤولية  وتبقى 
عاتق  على  وتــطــورهــا  جناحها  سبل  وتــوفــيــر  وتــاطــيــرهــا 
اليسارية  والسياسية  الــدميــقــراطــيــة   النقابية  الــقــوى 
بالطبقة  االرتــبــاط  خــالل  من  املاركسية  اخلصوص  وعلى 
العمل  يف  واالنــخــراط   التنظيم  على   وتشجيعها  العاملة 
ونشر  الطبقي  الوعي  اكتساب  على  ومساعدتها  النقابي 
الطالئعية  عناصرها  وتعبئة  وسطها،  االشتراكي  الفكر 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يف  للمساهمة 
الثوري  التغيير  يف  وقائدها  مطامحها   عن  السياسي  املعبر 
الدميقراطية  الوطنية  الــدولــة  وبــنــاء  القائمة  لــألوضــاع 

االشتراكية. أفق  يف  الشعبية 
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القطاع العاميل للنهج الدميقراطي يدعو الطبقة العاملة وحلفاءها إىل إحياء فاتح ماي 
لهذه السنة يف الشوارع 

الوحدوي  الشعبي  العمالي  النضال  عن  بديل  ال 
المتوحش  المخزني  الرأسمالي  الهجوم  لمواجهة 
على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير 

الشعبية. 
للنهج  العمالي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية  عقدت 
 19 بتاريخ  بعد  عن  العادي  الدوري  اجتماعها  الدميقراطي 
التنظيمية  القضايا  من  جملة  فيه  تدارست   2021 ابريل 

: ووقفت بشكل خاص على 

من  الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة  املأساوية  األوضاع   -
تعمق  والــدي  املتوحش  املخزني  الرأسمالي  الهجوم  جــراء 
العاملة  الطبقة  استغالل  باشتداد  كــورونــا   جائحة  مــع 
اخلدمات  وخوصصة  والشعبية  العمالية  املكتسبات  وضرب 
وتفكيك  وغيرها  وصحة  تعليم  من  العمومية  االجتماعية 
وتعميم  التراجعية  القوانني  ومترير  العمومية  الوظيفة 
احملــددة  بالعقد  الــعــمــل  بــفــرض  التشغيل  يف  الــهــشــاشــة 
الوساطة  شــركــات  بواسطة  العاملة  اليد  يف  والسمسرة 
واملناولة وإطالق يد الباطرونا يف التسريح الفردي واجلماعي 
األجور  وتخفيض  اإلنتاجية  املؤسسات  وإغالق  للعمال/ات 
وتكاليف الصحة والسالمة وضرب احلق يف االنتماء النقابي 
الوطنية  السكرتارية  عضو  حاجي  كرمي  لرفيقنا  وقع  كما 
لنقابة  العام  والكاتب  الدميقراطي  للنهج  العمالي  للمجلس 
العمل  شروط  مراقبة  غياب   '' بتازة  "فوغال"  شركة  عمال 
والصحة والسالمة وما يترتب عن ذلك من ماسي اجتماعية 
اتساع  ومــن   ، املميتة  الشغل  ــوادث  وح طنجة  فاجعة  وغيرها.مثل  والتشرد  والهشاشة  والبطالة  الفقر  لدائرة 
اإلنسان  وحقوق  العامة  احلريات  على  املخزني  الهجوم   -
االحتجاجية  احلركات  ضد  القمع  حمالت  تنامي  خالل  من 
حق  يف  الــصــوريــة  ــات  ــم ــاك واحمل ــاالت  ــق ــت واالع واملطلبية 
والصحفيني  االجتماعي  التواصل  ونشطاء  املناضلني/ات 
النهج  حزبنا  ومنها  املناضلة  الــقــوى  وقــمــع  وحــصــار   ...

الدميقراطي.
عىل   وبناء  العمايل  للقطاع  الوطنية  السكراترية  إن 

ما سبق فإهنا :
وصمود  ومقاومة  نضاالت  عاليا  وحتيي  مع  تتضامن   -
املتوحشة  الرأسمالية   الباطرونا  وجه  يف  العاملة  الطبقة 
العمال/ات  نضاالت   : املخزني  النظام  طــرف  من  املدعمة 
وسوبروفيل  فلور  )روزا  باها  ايت  باشتوكة  الزراعيني/ات 
النقل احلضري بتازة  ... وعمال  والغرب  ...( ملعازيز  وسواس 
والنظافة  الطبخ  وعــمــال/ات  النظافة  وعــمــال/ات  ووجــدة 
وعمال/ األولي  التعليم  يف  واملربيات  التعليمية  باملؤسسات 

عوام  جبل  عمال  بطنجة(  خوبيلصا  )شركة  النسيج  ات 
... املعتصمني 

إلى  املطرودين/ات  العمال/ات  جميع  إرجاع  إلى  تدعو   -
من  ومتكينهم  املغلقة  اإلنتاجية  املؤسسات  وفتح   عملهم/ن 

ومكتسباتهم.  مستحقاتهم 
النقابي  نشاطهم  بسبب  املطرودين  العمال  مع  تتضامن   -
إلى  فورا  بإرجاعهم  وتطالب  حاجي  كرمي  رفيقنا  عملهم.وضمنهم 
العامة  احلريات  على  املخزني  الهجوم  بشدة  تدين   -
كادحة  وفئات  عمال  )مــن  االحتجاجية   احلركات  وقمع 
التعاقد  عليهم  املفروض  االساتذة  ومنهم  االساتذة  وفئات 
امللكية  نزع  وضحايا  والطلبة  واملعطلون  الصحية  واألطــر 
املعتقلني  كافة  سراح  بإطالق  وتطالب   )... السكن  يف  واحلق 
حق  يف  الصورية  واحملاكمات  املتابعات  ووقــف  السياسيني 
ومنتقدي  ومعارضي  االحتجاجية  احلركات  مناضلي/ات 

املخزنية.  السياسات 
فاحت  إحــيــاء  إلــى  وحلفاءها  العاملة  الطبقة  تدعو    -
واحلجر  احلصار  حالة  وكسر  الشوارع  يف  السنة  لهذه  ماي 
املغربي  الشعب  على  املخزني  النظام  فرضها  التي  الصحية.السياسي  الطوارئ  حالة  مستغال  املناضلة  وقواه 
الوطني  الــيــوم  إحــيــاء  يف  االنــخــراط  إلــى  تدعو  كما   -
2021 والذي يصادف  26 ابريل  لضحايا حوادث الشغل يوم 
والتي  البيضاء  بالدار  "روزامـــور"  حملرقة  األليمة  الذكرى 

ومعطوبني  قتلى  من  العمال/ات  من  كبير  عدد  ضحيتها  راح 
الطبقة  فيها  تشتغل  التي  املأساوية  بالشروط  للتنديد 
عن حوادث الشغل.العاملة من غياب لشروط العمل والصحة والسالمة والتأمني 
- تنادي بضرورة النضال من اجل إلغاء املناولة والوساطة 
العمومية  والشبه  العمومية  املؤسسات  يف   بالعقدة  والعمل 
والتي  اخلــاص  القطاع  يف  احملــددة  بالعقدة  العمل  وبإلغاء 
االجتماعي  االستقرار  وعــدم  الشغل  يف  الهشاشة  والنفسي.تكرس 

جتدد إدانتها ورفضها لتطبيع النظام املخزني مع دولة   -
ويف  املغربي  الشعب  مكونات  جميع  وتدعو  الصهيوني  العدو 
العاملة وقواها املناضلة إلى مواجهة جميع  مقدمته الطبقة 
الدعم  أشكال  تكثيف  والى  العدو  هذا  مع  التطبيع  الفلسطيني.أشكال  للشعب 
واحلقوقية  والنقابية  السياسية  القوى  جميع  تدعو   -
العاملة  الطبقة  نــضــاالت  يف  ــراط  ــخ االن ــى  إل واملعنوي.التقدمية  املادية  األشكال  بكافة  دعمها  وتكثيف 
عن  لإلعالن  اإلعداد  يف  العملي  انخراطها  على  تؤكد   -
يف  سيتم  والــذي  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب 
جميع  وتدعو  الدميقراطي  للنهج  اخلامس  الوطني  املؤمتر 
التاريخي  املشروع  هذا  يف  االنخراط  إلى  والعامالت  العمال 
الرأسمالي  االستغالل  على  القضاء  اجل  من  العاملة  للطبقة 
أفق  يف  الــدميــقــراطــي  والــبــنــاء  الوطني  التحرر  االشتراكية.وحتقيق 
الطبقة  ــداء/ات  ــه ــش ل ــرام  ــ وإك ــالل  إجـ وقــفــة  تــقــف    -
احلرية  وشهيدات  شهداء  ولكافة  املغربي  والشعب  العاملة 
اجلنا  فمن  الــعــالــم.  عبر  واالشــتــراكــيــة  والــدميــقــراطــيــة 
حتى  ثورية  ملسيرة  وإنها  نناضل.  اجلهم  ومن  النصر.استشهدوا 

العاملة الطبقة  عاشت   

وعاش الشعب املغريب شامخا صامدا يف وجه الظلم   
والطغيان  
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حتى ال تضيع الفرصة القادمة
جيالني الهمامي

تــعــد جــائــحــة "كــورونــا" اخــتــبــار مــن أكــثــر االخــتــبــارات 
احلــرب  بعد  مــا  الــفــتــرة  طـــوال  اإلنــســانــيــة  واجهتها  الــتــي 
االقتصادي  النظام  وضــع  اختبار  عسرا.  الثانية  العاملية 
على  العاملية،  الرأسمالية  أي  عامليا،  السائد  واالجتماعي 
األعطال  حجم  عن  قبل  من  يحدث  لم  كما  وكشف  احملك 
أكثر  امتداد  على  البرجوازية  طورت  ما  فرغم  متيزه.  التي 
مجاالت  جميع  يف  وتقنيات  عــلــوم  مــن  ــرون  ق خمسة  مــن 
لم  ذلك  فإن  والطبي،  الصحي  املجال  ذلك  يف  مبا  احلياة، 
يكون  ولن  "فيروس"  مخاطر  من  الناس  لتحصني  كافيا  يكن 

ما  تداعيات  من  نفسه  الرأسمالي  النظام  حماية  يف  ضامنا 
أخرى.  وفواجع  كوارث  من  االثناء  يف  يطرأ  قد 

ما  عــادة  الكبيرة  واجلــوائــح  احلــروب  أن  تاريخيا  ويذكر 
أعلى  والسياسي  الطبقي  الصراع  فيها  يحتد  مناسبة  كانت 
الالزمة  املوضوعية  املقدمات  فيها  وتنضج  احلــدة  درجــات 
مثال  أبرز  العالم.  هزت  كبرى  تغيير  وحركات  ثورات  لنشوب 
والتي   150 الـ  ذكراها  نحيي  التي  باريس  كومونة  ذلك  على 
ملهاجمة  "هبوا  الذين  وعماله  باريس"  "شعب  فيها  سطر 
عظيمة.  تاريخية  ملحمة  معالم  ماركس  قال  كما  السماء" 
كثيرة  أخرى  ألمثلة  منوذجي  مثال  غير  الكومونة  وليست 

وغيرها.  والصني  الشرقية  أوروبا  وبلدان  روسيا  عرفتها 
ميكن  كان  الكورونا،  وبــاء  احلالية،  الوبائية  الكارثة  يف 
من  حــصــل  ــا  م فــيــهــا  ليحصل  مــتــجــددة  فــرصــة  تــكــون  ان 
الرأسمالية  افتضحت  لــقــد  ممــاثــلــة.  مــنــاســبــات  يف  قــبــل 
أساسا  الصحي  املــجــال  يف  الليبرالية  وسياساتها  املعوملة 
تداعيات  وإلى  ذلك  إلى  بالنظر  وبدا  عامة،  واالجتماعي 
مرشح  العالم  أن  احلادة  واالجتماعية  االقتصادية  االزمة 
إجراء  أجل  من  نضال  حركة  ونشوب  ثورة  لقيام  موضوعيا 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  الــنــظــام  على  حقيقي  تغيير 
يحصل  لم  ذلــك  من  شــيء  لكن  الــيــوم.  السائد  والسياسي 
كنمط  الــرأســمــالــيــة  تعيشه  الـــذي  ــعــام  ال االنــخــرام  ألن 
لدى  والتنظيم  الوعي  تخلف  األخــرى  اجلهة  من  يقابله 
النمط  هذا  تغيير  يف  املصلحة  صاحبة  االجتماعية  القوى 
نضج  بني  الفجوة  هذه  خالل  ومن  وجذريا.  عميقا  تغييرا 
األحوال  أحسن  ويف   – وانعدام  للثورة  املوضوعية  الشروط 

ومنظروها  البرجوازية  خبراء  وجد  الذاتي  العامل  ضعف   –
الليبرالية  السياسية  صنع  ومختبرات  وأيديولوجيوها 
والتجدد  الــتــجــاوز  سبل  مـــرة،  كــل  يف  ــداع،  ــت الب الــفــرصــة 

االنهيار.  ساعة  وتأجيل  واالستمرار 
الــى قرية  الــعــالــم وحــولــتــه  الــرأســمــالــيــة  ــدت  لــقــد وحـ
وبالتالي  العيش  ظروف  ووحدت  واملصالح  الصالت  متشابكة 
نسق  كثفت  ذلك  من  املقابل  يف  ولكنها  ضدها  النضال  شروط 
واالغلبية  واملستغلة  املالكة  األقلية  بني  املجتمع  انقسام 
بني  ــوارق  ــف ال وعمقت  واملهمشني  الــكــادحــني  مــن  املتكونة 

البشرية مرتبط  ان خالص  واتضح بتمام اجلالء  املعسكرين. 
فيها  تبدو  معركة  املعسكرين،  هذين  بني  الفاصلة  باملعركة 
من  فضيع  بشكل  مختلة  احلاضر  الوقت  يف  القوى  موازين 
واالستعدادات  واخلبرات  واالليات  املادية  اإلمكانيات  حيث 
اإلنتاج  منظومة  مصير  يبقى  ذلــك  ومــع  الـــخ...  املعنوية 
بحكم  مبستطاعهم،  الذين  العمال  رحمة  حتت  الرأسمالي 
ما  إذا  عليها  االجهاز  اإلنتاج،  عملية  يف  ودورهــم  موقعهم 
من  حصل  مهما  إذ  االستعداد.  ينبغي  كما  لذلك  استعدوا 
املادية  اخليرات  انتاج  اإلنتاج،  عملية  فإن  وحتوالت  تطور 
ومازال  اجلوهرية  مقوماتها  من  شيئا  تفقد  لم  والالمادية، 
عليه  أدخلت  وإن  حتى  والــثــروة  اإلنتاج  مصدر  هو  العمل 
العاملة  الطبقة  ومازالت  مهمة.  تطويرات  والتقنيات  العلوم 
استمرار  يف  احملــددة  االجتماعية  الطبقة  هي  لذلك  تبعا 
الوحيدة  الطبقة  فهي  ــاره  ــدث ان أو  الــرأســمــالــي  املجتمع 

عليه.   والقضاء  جوهريا  تغييرا  تغييره  على  القادرة 
االشباع  حد  تطورها  واكتمل  الرأسمالية  نضجت  لقد 
السياق  وهو  والهبوط  التراجع  نحو  تطورها  منحنى  ويتجه 
تطور  مــن  الــقــصــوى  فاملرحلة  الــعــصــر.  لــثــورة  الــتــاريــخــي 
االشتراكية  الثورة  لقيام  املالئم  السياق  حقا  هو  الرأسمالية 
ليس  اجلبار  التاريخي  العمل  هذا  قرن.  منذ  لينني  قال  كما 
نضج  جانب  إلــى  تــوفــر،  يتطلب  انــه  ذلــك  اليسير  بــاألمــر 
املعارك  يف  األخرى.  الشروط  من  جملة  املوضوعية،  الظروف 
املعركة  هــذه  ويف  األسلحة  كل  تعبئة  من  بد  ال  احلاسمة 
تكن  لم  ما  النصر  كسب  العاملة  الطبقة  بوسع  ليس  بالذات 
أركان  هيئة  راية  حتت  احلركة  وموحدة  الصفوف  منظمة 

به  تتفوق  عما  تعوض  أن  العاملة  الطبقة  بوسع  ليس  قوية. 
احملكم  بالتنظيم  إال  كثيرة  اصعدة  على  البرجوازية  عليها 

الدؤوب.  والعمل  العميق  واالميان  القوية  واإلرادة 
أداة  الثورية،  بخصائصه  العاملة،  الطبقة  حزب  ميثل 
حتقيق  يف  والــضــامــن  وحدتها  وعــامــل  األســاســيــة  نضالها 
اخلطوة  العاملة  الطبقة  حزب  بعث  ميثل  لذلك  أهدافها 
من  العظمى  الغالبية  ان  املؤسف  الــثــورة.  مسار  يف  األولــى 
السياسي  اليتم  من  يعاني  العاملية  العاملة  الطبقة  فصائل 
لذلك  الــثــوري.  احلــزب  أي  السياسي  نضاله  أداة  ويفتقد 
مهمات  سلم  يف  باألولوية  حتظى  ان  ينبغي  مهمة  ثمة  فإذا 
تأسيس  هو  العالم  بلدان  كل  يف  الثوريني،  الواعية،  الطالئع 

العاملة.  الطبقة  حزب 
الكثير  دون  االن  حتى  حالت  كثيرة  عوامل  وأن  شك  ال 
الطبقة  حيال  الثورية  ذمتها  الثورية وإبراء  العناصر  من 
وعي  ميز  الذي  التردد  هو  األسباب  هذه  من  واحد  العاملة. 
نضال  برنامج  تتبنى  التي  السياسية  املجموعات  بعض 
هذه  إجنــاز  تأجيل  التردد  عالمات  ومن  العاملة.  الطبقة 
فكرية   ̜ منهم  الكثير  لدى  نزاهتها  رغم   – بدواعي  املهمة 
وااليديولوجي  النظري  اخللط  هو  فيها  اخلطأ  وجه  خاطئة 
عدم  هو  اخللط  هــذا  مــرد  والبناء.  التأسيس  مهمتي  بني 
يتطلب  ال  فالتأسيس  منهما.  مهمة  كل  رهانات  بني  التفريق 
املزمع  احلزب  خط  على  االتفاق  سوى   – املعاني  من  مبعنى   –
وللمجتمع  للعالم  )النظرة  األيديولوجي  اخلــط  بعثة، 
التنظيم(  )منط  والتنظيمي  )البرنامج(  والسياسي  الخ...( 
ساعة  األعضاء  عدد  أي  التنظيمي  الكم  عن  النظر  بصرف 
الشيوعي  املثال تأسس احلزب  التأسيس. لإلشارة على سبيل 
اخلمسني  يتجاوز  ال  أعضائه  ومجموع   1921 سنة  الصيني 
13 نائبا فقط. رهان التأسيس  عضوا وكان عدد نواب املؤمتر 
الضيقة  األولى  النواة  صلب  اخلط  حول  الوحدة  حتويل  هو 
الوحدة  تلك  جتسيد  أخرى  بلغة  أي  عاملة  منظمة  أداة  إلى 
العدد(  النظر عن  يف فريق عمل مهما كان ضيقا )أي بصرف 
بناء  اسمه  ومعقد  طويل  مسار  غمار  تدخل  منظمة  نواة  يف 
التشتت  حالة  مع  القطيعة  إحــداث  هو  التأسيس  احلــزب. 
كما  فهو  احلزب  بناء  أما  أهميته.  تكمن  بالذات  وهنا  واليتم 
عاتقها  على  تأخذ  هيئة  وجــود  يتطلب  طويل  مسار  قلنا 
أجل  عند  البناء  عملية  تتوقف  ال  العملية.  هــذه  قيادة 
واألصدقاء  واالنصار  األعضاء  من  معني  كم  عند  وال  زمني 
سياسية  ــاد  ــع أب ــبــنــاء  ال عــمــلــيــة  وتــتــخــذ  واملــتــعــاطــفــني. 
اشعاعه  نطاق  توسيع  على  يعمل  فــاحلــزب  وتنظيمية. 
الكادحني  وسائر  العمال  من  ميكن  ما  أكثر  وكسب  السياسي 
من  يعمل  الوقت  نفس  ويف  نضاله  وبرامج  اطروحاته  إلى 
عملية  فالبناء  صفوفه.  إلى  الطالئعية  العناصر  ضم  اجل 
وبعدها  السلطة  افتكاك  قبيل  منقطعة  غير  متواصلة 
يف  طالئعها  وتنظيم  بالطبقة  االلتحام  هو  العميق  ومغزاها 

احلزب.  راية  حتت  العامة  حركتها  وتنظيم  احلزب 
نضال  حركة  تنظيم  إعادة  مسيرة  املسيرة،  تبدأ  هنا  من 
ما  جــراء  بها  منيت  التي  االنتكاسة  بعد  العاملة  الطبقة 
وتفسخ  املتعددة  نسخها  يف  االشتراكية  التجربة  إليه  آلت 
ان  ميكن  درس  ثمة  كان  وإذا  القدمية.  العمالية  األحــزاب 
تردد  وبال  توا  نشرع  أن  هو  الكورونا  جائحة  من  نستخلصه 
الثورية  احلركة  تكون  وكي  فات  ما  لتدارك  العدة  إعداد  يف 

القادمة.  للفرص  جاهزة 
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إشاعة االنتظارية يف األوساط الشعبية قصد اإللهاء وتعطيل االحتجاجات واملقاومة

عدة  على  املخزني  الهجوم  باستمرار  باملغرب  الوضع  يتميز 
والثقافية.  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  واجهات: 
اللعبة  يف  املتحكم  هو  املخزن  الزال  السياسي  املستوى  فعلى 
إرادة  تعكس  ال  صورية  مؤسسات  إال  واحلكومة  البرملان  وما 

مدة  مند  الثقة  فقدت  التي  الشعبية  اجلماهير  ومتطلبات 
املشكلة  سواء  اللعبة  يف  الداخلة  األحزاب  أما  املؤسسات.  بهذه 
واملتمثل  سلفا  محدد  فسقفها  البرملانية  املعارضة  أو  لألغلبية 
من  املخزن  به  يجود  ما  وانتظار  السياسي  املشهد  تأثيث  يف 
سن  يف  باالستمرار  فيتميز  االقتصادي  املستوى  على  أما  ريع. 
سياسة التقشف املمالة من طرف املؤسسات املالية االمبريالية 
املخزنية  للبنية  املالزمة  االقتصادية  األزمة  تبعات  وتصريف 
على حساب اجلماهير الشعبية من خالل الزيادات الصاروخية 
للعمال  اجلماعية  والتسريحات  األجور  وجتميد  األسعار  يف 
والعامالت )منوذج طنجة )400 عامل وعاملة بشركة خوبيلصا 
وتازة  األلبسة(،  شركة صنع  من  وعاملة  عامل  و70  االسبانية، 
شركة  )عمال  ووجدة  احلضري(  للنقل  فوغال  شركة  )عمال 
الى  العمل  يف  الهشاشة  ونقل  احلــضــري((،  للنقل  موبيليس 
الوظيفة العمومية وسن سياسة ضريبية تثقل كاهل املوظفني 
من  والباطرونا  األراضي  مالكي  كبار  متتيع  مع  الصغار  والتجار 
فيعيش  العامة  احلريات  واقــع  أما  مهمة.  ضريبية  إعفاءات 
خالل  من  واالحتجاج  التعبير  حرية  على  والتضيق  اخلنق 
الوحشي  والقمع  االضــراب  ضرب  لقانون  التدريجي  التنزيل 
لنضاالت العمال والعامالت ونساء ورجال التعليم واالعتقاالت 
املناضليـن/ت  من  مجموعة  صفوف  يف  الصورية  واحملاكمات 
اجلائحة  ظروف  املخزني  النظام  استغل  وقد   ... واإلعالميني 

الالشعبية. وتبرير سياساته  لتأبيد سيطرته وقمعه 
املخزني  النظام  بتسريع  تتسم  التي  األوضاع  هذه  ظل  يف   
واقتصاديا  سياسيا  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  وثيرة  من 
وقمع  املطلق  واحلكم  االستبداد  وباستمرار  وثقافيا،  وعسكريا 
االعتقاالت  عبر  احلــرة  األصــوات  ومحاصرة  االحتجاجات 
تفقيرية  اقــتــصــاديــة  سياسة  ــن  وس الــصــوريــة  واحملــاكــمــات 
وعامالت  عمال  من  املغربي  الشعب  شرائح  مختلف  تستهدف 

بــاإلعــداد  املخزني  النظام  يستمر  ــني...  ــادح وك وموظفني 
االلهاء  هدفه  جماهيرية  مصداقية  ألية  فاقدة  لالنتخابات 
بلورة قوانني  انتاج خريطة سياسية متحكم فيها وذلك عبر  و 
مبوجبه  يتم  انتخابي  قاسم  واعتماد  مقاسه  على  انتخابية 

األصوات  بدل  االنتخابية،  اللوائح  يف  املسجلني  على  االعتماد 
الصحيحة لتمنع األحزاب من احلصول على أكثر من مقعد يف 

االنتخابية.  الدائرة 
أمام هذا الوضع لم تقف اجلماهير الشعبية مكتوفة األيدي 
من  للمزيد  استعدادها  عن  وأبانت  املخزني  القمع  حتدت  بل 
فالحية  وضيعات  معامل  فعدة  والتضحية.  واملقاومة  النضال 
ومؤسسات عمومية واحياء شعبية تعرف احتجاجات ونضاالت 
بتحسني  مطالبة  ومــســيــرات....  واعتصامات  إضــرابــات  من 
منها  ونذكر  املخزنية،  للسياسات  ورافضة  املعيشية  أوضاعها 

باها  ايت  باشتوكة  الزراعيني/ات  والعمال/ت  طنجة  عمال/ت 
احمللية....  واجلماعات  التعليم،  ورجال  نساء  من  فئات  وعدة 
لكن السمة املميزة لهده النضاالت هي التشتت والعزلة وسمتها 
إلى  الهادفة  املبادرات  ببعض  النظام  يقوم  وكعادته  الدفاعية. 

إلهائها  قصد  الشعبية  األوساط  يف  االنتظارية  من  نوع  إشاعة 
رمضان،  قفة  توزيع  قبيل  من  مقاومتها،  احتجاجاتها  وتعطيل 

الصحية.... والتغطية  االجتماعية  احلماية  مشروع 
العاملة  الطبقة  مقدمتها  ويف  الشعبية  اجلماهير  ان 
لتقدمي  ومستعدة  املخزنية  اللعبة  بهذه  واعــيــة  أصبحت 
حيث  النقابات  تعرفه  التي  الوضع  ولكن  التضحيات  من  املزيد 
طغيان قيادات نقابية بيروقراطية اختارت السلم االجتماعي 
واالصطفاف الى جانب املخزن بدل املقاومة العمالية، سيجعل 
أوضاعها  حتسني  أجل  من  العاملة  للطبقة  اقتصادي  نضال  أي 
واالعتقاالت  والقمع  والتسريحات  بالتسويف  يقابل  املعيشية 

واحملاكمات. 
أمام هذا الوضع ما العمل؟

وربطها  العاملة  الطبقة  نضاالت  توحيد  على  العمل  أوال: 
بنضاالت باقي فئات اجلماهير الشعبية من موظفني وكادحني 

وطلبة. ومعطلني 
بتأسيس  البيروقراطية  النقابية  القيادات  جتــاوز  ثــانــيــا: 
مجالس التنسيق محلية وجهوية ووطنية تضم فروع النقابات 
مطلبي  ملف  أرضية  على  والتنسيقيات  املناضلة  واجلمعيات 

وبرنامج نضالي موحدين وقيادة موحدة وحازمة. 
بأن  طبقي  بعد  املغربية  االجتماعية  للجبهة  إعطاء  ثالثا: 

الشعبية. الطبقات  تكون حاضنة وموحدة للنضاالت 
اجلماهيري  للنضال  وذاكرة  سياسية  بوصلة  إعطاء  رابــعــا: 
وعموم  العاملة  الطبقة  ــزب  ح تأسيس  عــن  اإلعـــالن  عبر 
من  ستخوض  التي  األداة  مبثابة  سيكون  ــذي  ال الكادحني 
حلسم  السياسي  صراعها  وحلفاءها  العاملة  الطبقة  خاللها 

السلطة وبناء مجتمع اشتراكي دي افق شيوعي.

حسن احليموتي

ان الجماهري الشعبية 

ويف مقدمهتا الطبقة العاملة 

أصبحت واعية هبذه اللعبة 

املخزنية ومستعدة لتقدمي 

املزيد من التضحيات ولكن 

الوضع اليت تعرفه النقاابت 

حيث طغيان قيادات نقابية 

بريوقراطية اختارت السلم 

االجمتاعي واالصطفاف اىل 

جانب املخزن



العدد : 407   7
من 27 أبريل إلى 3 ماي  2021 العدد ملف 

 ملحة تاريخية مركزة عن النقابة  والعمل النقايب باملغرب

منذ بداايت االستغالل الرأمسايل للطبقة العاملة يف أوراب الغربية انطلق تلمس الربوليتاراي الطريق لالنعتاق من أوضاع االستغالل ،فكان بروز النقاابت كشكل أويل يف تنظمي الطبقة العاملة. .ويف املغرب 
ارتبطت أوىل اإلطارات النقابية يف عهد االستعمار ابإلطارات النقابية يف املرتوبول االستعماري . وأتسست أوىل املركزايت النقابية الوطنية سنة 1955 ، وبعد فرتة قصرية من الوحدة النقابية التنظميية دخلت 
الحركة النقابية عملية " بلقنة " بتواطئ بني املخزن والباطروان والبريوقراطيات النقابية، وعاىن العمل النقايب أمراض مزمنة حالت وتحول إىل غاية اآلن دون ممارسة النضال النقايب الكفيل بتحسني أوضاع 
الطبقة العاملة والسري هبا نحو التخلص من االستغالل. إهنا إشكالية االنتقال الحمتي للطبقة العاملة من االعمتاد عىل النقابية الضيقة إىل النضال السيايس والتحول إىل حركة ثورية. هذه املحاور وغريها 
نتناولها يف ملف العدد الذي يعود إىل اتريخية العمل النقايب من حيث  النشأة والتطور، والوضع الراهن الذي يعيش فيه العمل النقايب تشتتا تنظمييا يتناقض مع رضورة الوحدة التنظميية كمبدإ أسايس 

للنضال النقايب، ويتناول امللف أيضا الرشوط اليت تفرض تحول الطبقة العاملة من الحركة النقابية الضيقة إىل حركة عمالية ثورية.

محمد هاكش

الطبقة العاملة من الحركة النقابية الضيقة إىل حركة عمالية ثورية

تاريخ  عن  مقتضبة  نبذة  إعطاء  إلى  املتواضع  املقال  هذا  يهدف   
التاريخ  فان  اجلميع  يعرف  وكما  باملغرب.  النقابي  والعمل  النقابة 
النقابيني  واملناضالت  املناضلني  طريق  تنير  مهمة  مبعطيات  يحبل 
من  والتمكن  النقابية  وبرامجهم  استراتيجياتهم  لصقل  والنقابيات 
أدوات التعامل مع الوضع النقابي احلاضر. وما أحوجنا إلى مؤرخني/
ات للمزيد من البحث والتنقيب الغناء املكتبة املغربية التي  مازالت 
ضعيفة جدا يف هذا املجال واملساهمة يف اإلجابة على مجموعة من 
النقابة  أهمية  ان  والنقابيات.  النقابيون  يطرحها  التي  التساؤالت 
مدخل  النقابة  كون  يف  تكمن  الشيوعي/ة  للمناضل/ة  بالنسبة 
على  وتدريبها  العاملة  الطبقة  وعي  من  للرفع  أساسية  ومدرسة 
معرفة أسباب االستغالل الذي تتعرض له ومن هي اجلهة التي تعمل 
على تأبيد وضعها الشقي جلمع أقصي ما ميكن من األرباح. واجلدير 
او  السياسية  اللعبة  مكونات  من  أساسيا  مكونا  النقابة  أن  بالذكر 
كمناضالت  فنحن  وبالتالي  السياسي  القرار  او  السياسي  املشهد 
مع  يتوافق  واضح  سياسي  موقف  امتالك  على  مجبرين  ومناضلني 
الهدف االستراتيجي للعمل النقابي  ويف هذا االجتاه حرض ماركس 
على العمل بالشعار الثوري" القضاء على العمل املأجور" بدل الشعار 

احملافظ "اجر يومي عادل ليوم عمل عادل"

النقابــــــــــــــــــــــــــة نشأة   - أوال 
نشأت النقابة يف أحضان النظام الرأسمالي ويف صخب آالت املصانع 
 . البرجوازية  سياط  لذعات  ومن  االستغالل  من  املعاناة  وصرخات 
وحتطيم  كسر  أن   ،  19 القرن  يف  أي  آنذاك،  العاملة  الطبقة  تأكدت 
املستغل  العدو األساسي هو  وان  اآلالت ليس حال لتخفيف شقائهم 
)بكسر الغني( وبالتالي اقتنعوا أن من ال تنظيم له ال قوة له ومن ال 
قوة له ال حقوق له. هكذا انطلقت الطبقة العاملة يف تنظيم نفسها 
نقابة  أو  نقابية  منظمة  سيصبح  ملا  األولــى  البوادر  تظهر  وبــدأت 
اإلشــارة  وجتــدر  واإلجــراء.  األجيرات  نقابة  أو  والعمال  العامالت 
سهال  يكن  لم   ، أوروبــا  يف  أي  النشأة  مكان  يف  التأسيس،  هذا  أن  إلى 
العامالت  دماء  فيه  سالت  شرسا  كان  له  البرجوازية  مواجهة  وان 
غصبا  البورجوازية  تعترف  أن  قبل  منهم  املئات  واستشهد  والعمال 
عنها بالنقابة كمؤسسة عمالية تدافع عن املصالح املادية واملعنوية 
مسارنا  بصمت  ،والتي  مثال  لفرنسا  فبالنسبة  والعمال.  للعامالت 
مع   1884 سنة  مت  النقابي  العمل  تقنني  فان  كبير،  بشكل  النقابي 
قانون" فالديك روسو" مع استمرار منع تأسيس النقابات يف الوظيفة 
1920 حيث مت تأسيس النقابة الوطنية  العمومية إلى حدود سنة  
للمعلمني )SNI( . أما يف بريطانيا ،القلب النابض للرأسمالية آنذاك 
العمل  تقنني  فان  شديدا  قمعا  النقابي  العمل  فيها  عرف  والتي   ،
إنشاء  إلى  أدى  الذي  العمالي،  الوعي  ان    .1871 سنة  كان  النقابي 
النقابة، والذي كان عفويا يف بدايته، وذلك لالستغالل الكثيف،  مت 
للنظام  كبديل  أتت  التي  والشيوعية  االشتراكية  أحضان  يف  صقله 
مدخل  النقابة  وإنشاء  العاملة  الطبقة  تنظيم  واعتبرت  الرأسمالي 
أساسي للتغيير وبناء مجتمع متحرر وعادل والقضاء على استغالل 
ان  العمال  اإلنسان لإلنسان. ويف هذا اإلطار كان يقول ماركس على 
البؤس  مع  الرأسمالي(،  النظام  )ويقصد  احلالي  النظام  أن  "يفهموا 
واألشكال  املادية  الشروط  الوقت  نفس  يف  يولد   ، بهم  حلقه  الذي 

االجتماعية الضرورية من اجل التحويل االقتصادي للمجتمع"

اثنيا - ظهور النقابة يف املغرب
  ، االستعمار  ــول  دخ وقبل   ، عشر  التاسع  الــقــرن  نهاية  حتى 
"األمــني"  يقودها  تنظيمات  يف  ينتظمون  املغاربة  احلرفيون  كان 
و"احملتسب" ، كما كان ،على األرجح، )هذا يتطلب بحثا خاصا(  على 
مستوى القبائل االمازيغية أساسا، والتي قاومت بشراسة االستعمار 
 ، نظري  يف  وهذا،  شؤونها،    لتدبير  تنظيمات  واالسباني،  الفرنسي 
ليعطي  التي جاء االستعمار  العمالية  للنقابات  األول  الهيكل  يشكل 
فرنسيون  نقابيون  نشطاء  انطلق  حيث  النقابي  للعمل  جديدا  أفقا 
العمومية،  الوظيفة  وموظفو  )عمال  الشيوعية  للحركة  ينتمون 

وضع  يف   1930 سنة  املناجم(  وعمال  احلديدية  السكك  وعمال 
احلجر األساس الحتاد نقابات CGT يف املغرب. 

وباختصار    )  schématiquement( تخطيطي،  بشكل  ميكن، 
يف  أكثر  البحث  الى  واملناضلني  املناضالت  حتفيز  وبهدف    ، شديد 

التفاصيل ،أن نقدم مراحل تشكل النقابة يف املغرب كالتالي:

• هيئت احلماية الظروف لتأسيس املنظمات الفرنسية وتوسعها 
ما يزيد على  النقابي، وعلى مدى  التنظيم  لكن  املغربية.  البيئة  يف 
عشرين سنة من توقيع وثيقة احلماية،أي خالل ما يسميه املستعمر 
بفترة التهدئة )pacification( والتي هي يف احلقيقة فترة إخضاع 
ضد  صــارم  بتشدد  متيزت  الفترة  هذه  وجهه.  يف  الثائرة  القبائل 
التي  التنظيمات  من  مجموعة  تواجد  رغم  املغاربة  العمال  تنقيب 
يف  املنوني  اللطيف  عبد  وصفها  الفترة  هذه  الفرنسيون.  أسسها 
العمالية  للنقابات  التاريخ  قبل  ما  بعصر  املرجع(  )انظر  كتابه 

 . باملغرب 

ومع  املغرب  على  االستعمار  سيطرة  وبسط  املقاومة   نهاية  مع   •
مبادرة   الشيوعيون  اتخذ  الثانية  العاملية  احلرب  انــدالع  اقتراب 
إطار  UGSM(1936(  يف  املغرب عام  لنقابات  العام  تأسيس االحتاد 
الطريق  فتح  مما   )CGT( الفرنسية  للشغل  العامة  الكنفدرالية 
تاريخ  يف  جــديــدة  حقبة  يف  والــدخــول  املغاربة  العمال  لتنقيب 
التنظيم  طبيعة  ومازالت  بصمت  والتي  باملغرب  العمالية  النقابات 

ببالدنا. النقابي 

الطبقة  لتعيش   1955 سنة  للشغل  املغربي  االحتاد  تأسيس    •
خاللها  وحتقق  التنظيمية  النقابية  الوحدة  من  سنوات   5 العاملة 
التشتت  مسلسل  سيبدأ   1960 سنة  اجتماعية.  مكاسب  عــدة 
للشغالني  العام  االحتاد  إنشاء  االستقالل  حزب  قرر  حيث  النقابي 
للقوات  الوطني  االحتــاد  حزب  انبثاق  على  سياسي  كرد  باملغرب 
الشعبية من رحمه وانضمام االحتاد املغربي للشغل لهذا األخير. مت 
بعد ذلك، وإمعانا من املخزن ،املنتصر آنذاك على احلركة الوطنية، 
والدميقراطية  التعددية  شعار  حتت  النقابي  التشتت  تكريس   يف 

تناسلت النقابات لتتجاوز العشرين يف الوقت احلاٍضر.

املغربي  االحتــاد  بتأسيس  بدأت  التي  األخيرة  املرحلة  هذه  إن 
يد  يف  أصال  النقابة  كانت  إن  بعد  الوطنية  احلركة  بقيادة  للشغل 
كانت  التي  األسباب  معرفة  إلى  حتتاج  قيادتهم   وحتت  الشيوعيني 
وضع  إلــى   سببه  يعزى  الــذي  التحول  هــذا  إن  التحول.  هــذا  وراء 
برنامجهم  يف  الثانية  املرتبة  يف  باالستقالل  املطالبة  الشيوعيني 
حتت  االستقالل  حزب  حول  العمال  لتجميع  الفرصة  أعطى  مما 
11 يناير   ، شعار املطالبة باالستقالل . والكل يتذكر يف، هذا الصدد 
ولقد  االستقالل  بيان  إيداع  يف  املغاربة  النقابيون  ومشاركة   1944
الوطنية  للحركة  العاملة  الطبقة  انضمام  بداية  التاريخ  هذا  كان 
أن  ارتأى  الذي  الشيوعي  احلزب  عن  والتخلي  مصاحلهم  عن  للدفاع 
ان  والسياسيون  احملللون  .ويعتبر  أولوية  ليس  باالستقالل  املطالبة 
تؤدي  العاملة  الطبقة  زالت  ما  استراتيجيا  خطئا  كان  املوقف  هذا 
اغتيال   ،  1952 ديسمبر   5 يف  يأتي   السياق  نفس  يف   . تباعته 
 ، الفرنسية  السلطات  قبل  من  حشاد  فرحات  التونسي  النقابي 
التضامني  اإلضــراب  يف  كثيفة  ومشاركة  عارمة  انتفاضة   ليشعل 
للنقابات  العام  االحتاد  آنذاك  أعلنه  الذي  التونسيني  العمال  مع 
سقطوا  الذين  العمال  من  الضحايا  مئات  ليخلف   باملغرب  املوحدة 
منطقة  يف  سيما  وال   ، احلماية  نظام  شرطة  رصاصات  نيران  حتت 
اعتبر  ولقد  احملمدي.  واحلي  سلطان  مرس  وحي  سونطرال  كاريان 
أساسية  عناصر  االحداث  هذه  عياش  البير  النقابية  احلركة  مؤرخ 
إلى  واملناضالت  املناضالت  وادعوا  باملغرب.  النقابي  العمل  تاريخ  يف 

االطالع عليها.

واملندرجة  املقال،  هذا  بها  سأختم  التي  الثانية،  النقط  وتبقى 
للشغل  املغربي  ــاد  االحت انفصال  وهــي  أال  كذلك  املرحلة  هــذه  يف 

توجهه  عن  وإعالنه  الشعبية  للقوات  الوطني  االحتاد  حزب  على 
سيجعل  للشغل  املغربي  لالحتاد  اجلديد  الوضع  ان  "اخلــبــزي". 
الكنفدرالية  مؤسسو  سينعتها  كما  بيروقراطية  منظمة  منها 
تأسيسها  عن  اإلعــالن  مت  والتي   1979 سنة  للشغل  الدميقراطية 
من  خــرج  ــذي  ال الشعبية  للقوات  االشــتــراكــي  االحتــاد  طــرف  مــن 
جليا  توضح  النقطة  هذه  الشعبية.  للقوات  الوطني  االحتاد  رحم 
على  األخير  هذا  وثقل  والسياسي  النقابي  بني  الوثيق  االرتباط 

مجرى تأسيس النقابات باملغرب. 

املراجع :
•  ماركس-اجنلز:   "يف احلركة النقابية" ترجمة  طالل احلسيني 

و صونيا احلوري طعمة

• ألبير عياش :    "حول احلركة النقابية باملغرب"
 Abdeltif MENOUNI :  LE SYNDICALISME OUVRIER  •

AU MAROC

اثلثا- جدول أتسيس النقاابت ابملغرب :
• االحتاد املغربي للشغل 20 مارس 1955 

النقابة   1960 ــارس  م  20 باملغرب  للشغالني  الــعــام  االحتــاد   •
املركزية املنتسبة حلزب االستقالل

إنشاه  1963 مت  العمالية احلرةUSTL   مارس  النقابات  • احتاد 
من طرف حزب احلركة الشعبية. 

1970 غير معروف FOM يناير  • القوات العمالية املغربية 
• احتاد عمال املغرب UTM مايو 1970 بال تأثير

العدالة  حزب  ورثه   1973 املغاربة  للعمال  الوطني  االحتــاد   •
والتنمية من حزب اخلطيب

• احتاد العمل املغربي 1974 حزب العمل 
ديسمبر   UNSTL احلــرة  العمال  لنقابات  الوطني  ــاد  االحت  •

RNI 1977 :حزب التجمع الوطني لألحرار 

نوفمبر   26 يف   )CDT( للشغل  الدميقراطية  الكنفدرالية   •
1978 أنشأه حزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية ، 

من  مقرب  احتاد   1983 ابريل   23 الشعبية  النقابات  احتاد    •
الشعبية احلركة 

قريب  احتاد   ،  1991 ديسمبر   SNP الوطني  الشعبي  االحتاد   •
من احلركة الشعبية الوطنية

• االحتاد الوطني للعمل )UNA(  فبراير 1993 
• االحتاد املهني الوطني )SNP( يونيو 1994 

قريب   1994 نوفمبر   )   )CGTM املغرب  لعمال  العام  االحتاد   •
نفسه  أظهر   OADP الشعبي سابقا  الدميقراطي  العمل  من  منظمة 

قلياًل يف بداية إنشائه يف قطاع التعليم ثم اختفى

 UNS 1995 االحتادات الوطنية املتحدة •
) SAT 1995( احتاد العمل املستقل •

1995 ال تظهر على اإلطالق • النقابات الكونفدرالية  مايو 
القوى  جبهة  حزب  أنشأه   1996 الدميقراطية  النقابات  احتاد   •

)FFD( الدميقراطية

• املنظمة الدميقراطية للغل
• الفدرالية الدميقرادية للشغل
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العمل النقايب بني رضورة الوحدة والتشتت النقايب 
عبد احلميد أمني
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العاملة، البد  اليوم األممي للطبقة  ونحن نحيي فاحت ماي، 
أن نقف على األوضاع املزرية للطبقة العاملة املغربية وحلركتها 
كسائر  طبعا  تعاني  املغربية  العاملة  فالطبقة  النقابية. 
كورونا  جائحة  من  سنة  من  أزيــد  ومنذ  الشعبية  اجلماهير 
اللعينة ومن انعكاساتها اخلطيرة على أوضاعها املادية واملعنوية 
واملتجسدة باخلصوص يف التسريح من العمل أو تقليص مدته، 
ويف هشاشة الشغل وتدني األجور أو افتقادها كليا، ناهيك عما 

تعانيه من هجوم شرس على احلريات واحلقوق النقابية.
عامة  والشغيلة  العاملة  الطبقة  مازالت  الوقت  نفس  ويف 
تعاني من األمراض املزمنة التي تعرفها احلركة النقابية والتي 
حتول دون ممارستها للنضال النقابي األصيل الذي ميكنها من 

االستغالل.  من  التخلص  نحو  قدما  والسير  أوضاعها  حتسني 
وهذه األمراض أصبحت بادية للعيان، متجسدة يف :

ملصاحلهم  النقابي  العمل  من  املنتفعني  بعض  استفادة   -
اخلاصة أو ملصالح فئوية على حساب اجلماهير العمالية.

- التشتت النقابي الذي يعيق النضال الوحدوي للشغيلة.
- ضعف أو غياب التضامن بني مختلف فئات الشغيلة مع ما 
الرأسمالية  املشترك،  العدو  مواجهة  يف  ضعف  من  عنه  ينتج 

املتوحشة والدولة االستبدادية الراعية ملصاحلها.
واألحزاب  الباطرونا  عن  النقابي  العمل  استقاللية  ضعف   -
أجهزة  وكمجموع  كمشغل  الدولة  وعن  البورجوازية  السياسية 

يف خدمة الرأسمالية واإلمبريالية.
على  النقابة  وســط  العالقات  يف  البيروقراطية  سيادة   -

حساب الدميقراطية النقابية.
التي  النقابية،  احلركة  داخــل  التقدمي  التوجه  تراجع   -
لصالح  الطبقي  الصراع  عن  تتخلى  العام  اجتاهها  يف  أصبحت 

املهادنة الطبقية والتعاون الطبقي.
تقلص  حيث  النقابي  العمل  جلماهيرية  الفظيع  التراجع   -
يعد  ولم  فظيع  بشكل  النقابات  مجمل  يف  املنخرطني/ات  عدد 
يشكل سوى 3 أو %4 من مجموع الساكنة النشيطة. وهذا طبعا 
نفور  إلى  أدت  والتي  ذكرها  السالف  األمــراض  ملجمل  نتيجة 

الشغيلة من العمل النقابي.
- تبخيس العمل النقابي الذي أصبحنا نلمسه، ليس فقط 
لدى عامة الشغيلة نتيجة ما أصابهم من إحباط يف ممارستهم 
أو معاينتهم للعمل النقابي، ولكن وهذا هو األخطر، لدى عدد 
اإلشارة  من  والبد  أنفسهم.  التقدميني  املناضلني/ات  من  كبير 

طرف  من  بقوة  يشجع  النقابي  للعمل  التبخيس  هذا  أن  إلى 
املتوحشة  الرأسمالية  مقدمتهم  ويف  العاملة  الطبقة  أعــداء 

والدولة املخزنية.
النهج الدميقراطي، إن طرحنا مبوضوعية  وبالنسبة لنا يف 
لألمراض التي تعاني منها احلركة النقابية العمالية يهدف إلى 
تخليصها من هذه األمراض وإيجاد السبل الكفيلة بتقوية العمل 
النقابي العمالي على أساس شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس 
استخدامها" ومبادئه األصيلة املتجسدة يف الوحدة والتضامن 
وعلى  واجلماهيرية،  والتقدمية  واالستقاللية  والدميقراطية 
النقابي  العمل  بني  والترابط  التقدمية  النضالية  القيم  أساس 
املباشر، الهادف إلى حتسني األوضاع املادية واملعنوية للشغيلة، 

والعمل السياسي الهادف إلى السير نحو التخلص من االستغالل 
املجتمع  بناء  طريق  على  االشتراكي  املجتمع  وبناء  الرأسمالي 

الشيوعي الذي ينعدم فيه استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان.
منها  يعاني  التي  األمراض  مجموع  أتناول  لن  املقال  هذا  يف 
على  كوبال  النقابي  بالتشتت  هنا  وسأكتفي  النقابي  اجلسم 

الوحدة النقابية والذي البد من العمل على جتاوزه.
كون  يف  أسسه  يجد  النقابية  الوحدة  لشعار  النهج  تبني  إن 
واحدة  ومصاحلها  موحدة  طبقة  موضوعيا  العاملة  الطبقة 
إطار  يف  للمعاجلة  قابلة  ثانوية  تناقضات  سوى  تخترقها  وال 
العالقات  تسوده  كانت  إذا  خاصة  الواحد  النقابي  التنظيم 

الدميقراطية.
موحدة  كتلة  يشكلون  العاملة  الطبقة  أعداء  فإن  وباملقابل 
منظمة  على  يتوفرون  الذين  بالرأسماليني  األمر  تعلق  سواء 
ــ  املشتركة  مصاحلهم  عــن  للدفاع  مــوحــدة  ونقابية  مهنية 
برملاني  فريق  وعلى  ــ  املغرب  ملقاوالت  العامة  الكونفدرالية 
مــوحــد. وأكــثــر مــن ذلــك فهم مــدعــمــون مــن طــرف الــدولــة 
من  مجموعة  وباعتبارها  الرأسمالية  االقتصادية  مبؤسساتها 
واإلعالمية  واإليديولوجية  واالقتصادية  السياسية  األجهزة 

والقضائية يف خدمة الكتلة الطبقية السائدة.
أن  العاملة  الطبقة  على  املفروض  فمن  االعتبارات،  لهذه 
تكون موحدة نقابيا يف إطار منظمة نقابية واحدة. إن الوحدة 
والسياسية  الفكرية  التعددية  مــع  التنظيمية،  النقابية 
أوروبا  يف  البلدان  من  عدد  يف  نراه  ما  وهذا  ممكنة.  الداخلية 
الشمالية وبريطانيا والواليات املتحدة وتونس وغيرها. وحتى 
التنظيمية  النقابية  الوحدة  جتربة  عشنا  فقد  املغرب  يف 
التي جسدها االحتاد املغربي للشغل من منتصف اخلمسينات 

حزب  قام  حيث   1960 مارس   20 حدود  إلى  املاضي  القرن  من 
ما  وهو  باملغرب،  للشغالني  العام  االحتاد  بتأسيس  االستقالل 

أدخلنا لعهد التقسيم والتشتت املسمى بالتعددية النقابية. 
إن مخطط التشتت للحركة النقابية العمالية لم يكن وليد 
الكتلة  خالله  من  سعت  عام  مخطط  من  جزء  هو  بل  الصدفة 
احلركة  إضعاف  إلى  املخزنية  الدولة  بقيادة  السائدة  الطبقية 
النقابية العمالية. لقد شكل االحتاد املغربي للشغل ما بني 1955 
و1960 قوة كبيرة كان البد للمخزن الذي كان يبنى نفسه على 
تأتى  ما  أن يعمل على حتجيمها وهو  الوطنية  حساب احلركة 
له من خالل مخطط خماسي األركان جتسد يف محاصرة وقمع 
نحو  الدفع  العاملة،  الطبقة  ألهداف  املخلصة  النقابية  األطر 
النقابي  التقسيم  النقابية اخلادمة ألهدافه،  الواجهة باألطر 
مطلبي،  بعد  ذات  مهنية  جمعيات  تأسيس  تشجيع  العمودي، 
وتقوية مؤسسة مناديب األجراء الذين أسندت لهم صالحيات 

نقابية متحولة بذلك إلى منافس للعمل النقابي.
بالتعددية  املسمى  النقابي  التشتت  أنــصــار  ــاول  ح لقد 

النقابية تبرير ممارساتهم التقسيمية :
- بكون االحتاد املغربي للشغل يخدم أهدافا سياسية وهذا 
ما جاء به حزب االستقالل الذي اعتبر اإلحتاد املغربي للشغل 

واجهة نقابية لالحتاد الوطني للقوات الشعبية.
- بكون االحتاد املغربي للشغل نقابة خبزية ال تخضع العمل 
بيروقراطية،  ونقابة  التقدمية  السياسية  لألهداف  النقابي 
وهذا ما جاء به اجلناح اليساري داخل اإلحتاد الوطني للقوات 

الشعبية، ثم فيما بعد االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية.
النظام  مقومات  ــدى  إح هي  النقابية  التعددية  بكون   -

الدميقراطي.
التعددية  ألن  الصحة  من  له  أساس  ال  األخير  التبرير  هذا 
الــســيــاســيــة يف املــجــتــمــع الــطــبــقــي هــي فــعــال مــن مــقــومــات 
الدميقراطية  البلدان  من  عددا  أن  جند  حني  يف  الدميقراطية 
باملفهوم الليبرالي تتوفر على مركزية نقابية واحدة وال توجد 

بها تعددية نقابية
كتبرير  اتــخــذت  الــتــي  األخـــرى  لــالنــتــقــادات  وبالنسبة 
البديل  لكن  نسبيا،  صحيحة  تكون  فقد  النقابي  للتقسيم 
التقسيم  يف  يكمن  ال  النقابية  الوحدة  ملناصري/ات  بالنسبة 
وخلق نقابات أخرى وإضعاف احلركة النقابية، وإمنا يف الدفاع 
املستميث عن الدميقراطية الداخلية وعن الربط الصحيح بني 
العمل النقابي والعمل السياسي وعن استقاللية العمل النقابي.
احلركة  تقسيم  إلى  للجوء  الفعلي  التفسير  أن  واحلقيقة 

النقابية يكمن أساسا يف :
احلركة  إضعاف  السائدة  الطبقية  والكتلة  املخزن  إرادة   -

النقابية من خالل ضرب وحدتها.
إلى  الصغيرة  والبورجوازية  البورجوازية  األحزاب  طموح   -
تقوية نفوذها وسط الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من خالل 
أهدافها  خلدمة  لتوظيفها  وذلــك  لها  تابعة  نقابات  تشكيل 

الطبقية االنتخابية وغيرها.
مركزية   20 حوالي  من  مكون  نقابي  مشهد  أمام  اليوم  إننا 
نقابية وعدد كبير من التنسيقات الفئوية وهو ما ساهم بشكل 
فظيع يف إضعاف نفوذ الشغيلة رغم أنها القوة املنتجة األساسية 
املنخرطني/ عدد  أن  مبرارة  نسجل  إننا  البالد.  اقتصاد  وعماد 
ات يف النقابات تضاءل بشكل مخيف مع تنامي عدد املركزيات 
النقابية. فعدد املنخرطني/ات اليوم يف النقابات يقدر بحوالي 
كان  املنخرطني/ات  عدد  أن  حني  يف   400.000 إلى   300.000
يقدر يف نهاية اخلمسينات من القرن املاضي بـ 650.000 مع أن 
4 مرات، مما يعني أن  3 أو  عدد السكان وكذا الشغيلة تنامى بـ 
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يف اإلنتقال من الحركة العاملية النقابية الضيقة
إىل الحركة العاملية الثورية

نضال  هو  تحررها  أجل  من  الروسية  العاملة  الطبقة  نضال  إن   "
سيايس مهمته األوىل بلوغ الحرية السياسية " لينني 

منذ تشكل الطبقة العاملة - وقبل بروز الفكر االشتراكي نفسه 
- وعلى اثر االوضاع املهينة والقاسية التي كانت تعمل خاللها منذ 
الكبرى  املصانع  داخل  الرأسمالية  تطور   " وجمعها  حشرها   " أن 
والضيعات الشاسعة ، خاض العمال جملة من االضرابات البدائية 
و شنوا حملة من االنقطاعات عن العمل وتكسير لآلالت واتالف 

و  ــران  االف داخــل  اشتغالهم  ظــروف  حتسني  أجــل  من   ، للبضائع 
املعامل وعلى السكك احلديدية، وعلى اثر هذه احلركة العظيمة 
األول  النصف  خالل   ) بعد  فيما  العالم  و   ( أوروبا  اجتاحت  التي 
كاجلمعيات  األولية  التنظيمية  االشكال  ظهرت   19 القرن  من 
املهنية وصناديق التضامن العمالي ، ومع هذه االشكال بدأ العمال 
البدائية حيث  يتلمسون طريقهم لتطوير نضالهم وتنظيماتهم 

برز أول سالح يف عتاد الطبقة العاملة وهو النقابة.
كان  العاملة  الطبقة  تنظيم  يف  أولي  كشكل  النقابة  بروز  إن 
وتطوير   ، ات   - العمال  لصالح  مكاسب  جلب  يف  البليغ  االثــر  له 
تاريخيا  شعارا  النقابة  رفعت  حيث   ، املعاش  بواقعهم  وعيهم 
فواجب   ، ويستغلون  عملهم  قوة  يبيعون  العمال  دام  ما   " مفاده 
 " استغاللها  وتلطيف  القوة  تلك  بيع  شروط  حتسني  هو  النقابة 
لكن أال يستطيع النضال املطلبي النقابي نقل الطبقة العاملة الى 
مستوى أن تناضل كطبقة لذاتها ؟ اجلواب ال ، صحيح أن النضال 
العمال  اكثر  النقابة ينظم  به  الذي تقوم  السياسي"   " و  املطلبي 
ويصقل جتربتهم ويعتبر املدرسة االولى خلوص الصراع الطبقي 
وعالقات  الرأسمالي  املجتمع  جوهر  إلدراك  كايف  غير  أنه  غير   ،
االستغالل بني الطبقات االجتماعية واملهمة التاريخية للطبقة 

العاملة.
هو  فأفقه   ،  " الضيق   " املطلبي  النضال  حملدودية  كايف  غير   
قبر"   " عبر  االستغالل  على  القضاء  وليس  العمال  وضع  حتسني 
ألن  كايف  غير   ، عملهم  قوة  بيع  الى  العمال  تدفع  التي  الظروف 
لواقع  املباشرة  العفوية  املعرفة  اطــار  يف  تبقى  معرفته  حــدود 
، وال  أو ذلك  املكان  الفالحية يف هذا  الضيعة  أو  املعمل  العمال يف 
يستطيع أن يضع تكتيكا أو استراتيجية للقضاء على االستغالل 

الذي يولده النظام الرأسمالي.
وإن نقلنا هذه القضية الى مجال نظرية املعرفة، فهو )النضال 
ال   " عفوية   " طبقية  ملعرفة  ملقنا  يكون  أن  يغدو  ال  النقابي( 
تشمل كل مناحي وأسباب االستغالل وجوهر النظام الرأسمالي .

يكون  أن  معنى  وما  ثورية  نقابية  عمالية  حلركة  مضمون  أي 
افقها ومطالبها ثورية ؟ 

كل  ــم  رس ــيء  ش كــل  قبل  ــب  وج الــســؤال  ــذا  ه على  لإلجابة 
باقي  عن  الثوري  النقابي  العمالي  النضال  متيز  التي  اخلطوط 
نقابية  أو  سياسية  سواء  العاملة  الطبقة  صفوف  يف  التعبيرات 

وهما اجتاهان رئيسيان : 
تظل  ان  ويجب  تلطيفية  النقابة   : األول  االجتــــــاه   •  

كذلك !
وسط  النقابي  االجتــاه  هذا  دعــاة   يركبها   مطية   أشهر   إن 

التشديد  عبر  ات   – العمال  أيدي  تقييد  هو   ، العمالية   احلركة 
مبطالبه  العمالي  النقابي  النضال  خاصة  و  النقابة  أن  على 
وأهدافه ، هو من أجل تلطيف االستغالل وحتسني ظروف اشتغال 
العمال ، وما دام األمر كذلك، فال يجب أن تناضل احلركة العمالية 
 " ، ويف أحسن األحوال  ، تقليص يف ساعة  أبعد من زيادة يف أجر 

شتم " النظام الرأسمالي يف األوراق و امللصقات.
 " مطالبها  سجن   " يف  العاملة  الطبقة  يضع  االجتــاه  هذه  إن 
، ويستعمل كل  اكثر  ويسيجها بسور صيني عظيم حتى ال ترى 
اقناع  أجل  من  والقمعية  والتبريرية  البيروقراطية  الوسائل 
العمال أن النقابة والنضال النقابي وضع جللب مكاسب خبزية ال 

أكثر .

هدفه  وتسييجها  مطالبها  يف  العاملة   الطبقة  سجن  إن 
رسالتهم  وحجب  ات   – العمال  نضال  عزل  هو  األول  السياسي 
حلظات  ففي   ، الشعبية  الفئات  و  الطبقات  باقي  عن  التاريخية 
طرف  من  االجتــاه  هذا  استعمال  يتم  الطبقي  الصراع  اشتداد 
البرجوازية كما حدث ابان حركة 20 فبراير 2011 حينما هبت 
الطبقة  تخلفت   ، السياسية  باحلرية  تطالب  الشعب  فئات  كل 
احلقيقيون  مناضلوها  يستطع  ولم  الصراع  حلبة  عن  العاملة 

إخراجها من سجنها.
• االتجاه الثاين : النقاابت الحرماء " الحزبية "   

 ، جهة  مــن  األول  االجتـــاه  عــن  فعل  رد  االجتـــاه  هــذا  يعتبر 
راكمتها  التي  اخليبات  كل  عن  ثانية  فعل  رد  أخــرى  جهة  ومن 
ما  إن   ، النضالي  تاريخها  عبر  العمالية  احلركة  و  البيروقراطية 
مييز هذا االجتاه هو قفزه عن شروط تأسيس اإلطارات املنظمة 
للجماهير ، فهو يحمل معه " صبغة حمراء " يصبغ بها أي شيء 

يف طريقه.
أكثر من االجتاه األول، فهو يركب  إن هذا االجتاه له مطيات 
على الصراع ضد البيروقراطية بدون هوادة وبعيدا عن اجلماهير 
العمالية من أجل ممارسة البيرقراطية بصيغتة امللونة )بعد أن 
رفع  عبر  العاملة  الطبقة  نضال  ويشوه  كذلك(  هي  صبغها  يتم 
العاملة  الطبقة  عزلة  من  تزيد  استراتيجية  ابعاد  ذات  شعارات 
يف  ويحشرها  ملكتسباتها  وفقدانها  املوضوعيني  حلفائها  عن 
معارك خاسرة من أجل " القضاء على العمل املأجور واالشتراكية 

"  وتقييدها بأغالل جديدة من احلزبية الضيقة.
عزل  االجتاهني:  كال  بني  واحدة  فالنتيجة  املطاف  نهاية  ويف 
املجتمع  طبقات  باقي  عن  ونضالها  العمالية  احلركة  مطالب 
نحو  املجتمع  قيادة  أي  التاريخي  هدفها  عن  اكثر  واالبتعاد 

احلرية السياسية.
أبي شكل ميكن الحديث عن حركة عمالية ثورية ؟ 

على  التأكيد  وجب   " الثورية   " مفهوم  عن  اللبس  نرفع  حتى 
أنه ال وجود لنقابات ثورية ، بل هناك عمل ثوري يصرف داخل 
احلركة  نضال  ويوجه  يؤطر  ثوري  مضمون  ذو  نضال  و  النقابات 

العمالية ككل.
على  القضاء  هي  العاملة  للطبقة  التاريخية  الرسالة  إن 
ميكن  ال  لكن   ، االشتراكية  دولتها  بناء  و  الرأسمالي  االستغالل 
احلركة  نضال  يصير  أن  دون  االستراتيجي  الهدف  لهذا  الوصول 

العمالية سافرا ضد طبقة الرأسماليني.
لكن كيف ومتى يصير نضال احلركة  النقابية العمالية  سافرا 

ضد الرأسمالية وطبقتها الطفيلية ؟
أن  يعني  وهــذا  سياسي،  نضال  هو  العاملة  الطبقة  نضال  إن 
يف  النضال  تخوض  أن  تستطيع  ال  العمالية  النقابية  احلركة 
سبيل حترير العمال، إذا لم تسعى إلى اكتساب النفوذ يف شؤون 
و إدارة الدولة، و يف إصدار القوانني عبر مجالس دميقراطية، لكن 

هذا النفوذ ال ميكن أن متلكه بدون حقوق سياسية.
احلرية  مــن  محرومون  هــم  مــن  وحــدهــم  العمال  ليس  لكن 
وفئاته  الشعب  طبقات  باقي  بل   ، الدميقراطية  و  السياسية 
محرومة كذلك ،  " لذلك يجب أن يكون ألح مطالب العمال وأول 
احلرية  بلوغ  الــدولــة،  شــؤون  يف  العاملة  الطبقة  نفوذ  املهمات 
الدولة  إدارة  يف  املواطنني  جميع  مشاركة  بلوغ  أي  السياسية، 
مشاركة مباشرة تكفلها القوانني - الدستور- ومنح جميع املواطنني 
احلق يف االجتماع بحرية ويف بحث شؤونهم ويف التأثير يف شؤون 
الدولة بواسطة اجلمعيات والصحافة "  )لينني : مشروع وتوضيح 

برنامج احلزب االشتراكي الدميقراطي(.
الدميقراطية  للثورة  ات   - العمال  بقيادة  إال  يتم  لن  وهــذا   
للطريق  الرئيسي  املعبر  و  السياسية  للحرية  األساسي  الضامن 

نحو بلوغ االشتراكية. 

يونس ساملي

غري كايف ملحدودية 
النضال املطليب " الضيق 

" ، فأفقه هو تحسني وضع 
العمال وليس القضاء عىل 

االستغالل عرب " قرب" الظروف 
اليت تدفع العمال اىل بيع 
قوة عملهم ، غري كايف ألن 
حدود معرفته تبىق يف اطار 

املعرفة العفوية املبارشة 
لواقع العمال يف املعمل أو 
الضيعة الفالحية يف هذا 

املكان أو ذلك
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قول يف مسألتني نظريتني
التاليان: السؤاالن  عيل  طرح 

1 - ما الفرق لديكم بني اليسار واملاركسية وبني املاركسية 
ضمن  ستالني  جوزيف  تدخلون  وهل  ؟  لينينية  واملاركسية 

منها؟ تخرجونه  أم  اللينينية  املاركسية 
الدميوقراطية  الوطنية  الــثــورة  مضمون  هــو  مــا   -  2
وهل  ؟  سياسي  حزب  أم  جماهير  ثورة  هي  وهل  الشعبية؟ 
تتم هذه الثورة بواسطة االسلحة أم هي ثورة فكرية فقط؟
ويبقى  طبعا،  خاص  كرأي  هنا  انقله  عنهما  جوابي  وكان 
بدورها  لها  نفتح  تــوفــرت  اذا  ــرى  اخ ألراء  متاحا  املــجــال 

املجال.
و  املاركسية  وبــني  املاركسية  و  اليسار  بــني  الــفــرق   -  1
املاركسية  من  ستالني  جوزيف  موقع  و  اللنينينية  املاركسية 

؟ للينينية ا
يتبنى  الــذي  السياسي  التيار  ذلــك  هو  باليسار  اعني 
ويناضل  عموما  والكادحني  الشعبية  اجلماهير  مطالب 
من  االحتجاجية  احلركات  يف  وينخرط  وسياسيا  فكريا 
هوية  يعلن  ال  طبقيا  هو  و  واســع  التيار  وهــذا  ذلــك.  اجــل 
استراتيجيات  يتبنى  وهــو  لتنظيماته  مــحــددة  طبقية 
الى  االصــالحــي  الــنــضــال  مــن  متتد  قــد  مــتــعــددة  نضالية 
فهو  املاركسي  اليسار  معروفة.اما  باساليب  الثوري  النضال 
الطبقة  لفكر  متبنيا  نفسه  يعلن  لكنه  اليسار  هذا  قلب  يف 
التغيير  عملية  العاملة  الطبقة  تقود  ان  على  ويعمل  العاملة 
مبختلف  املاركسية  للمدرسة  وينتمي  بالبالد.  الــثــوري 
بينها  فيما  تفصل  الــيــوم  معروفة  تــيــارات  وهــي  تياراتها 
وبالتكتيكات  باالستراتيجية  تتعلق  جوهرية  اختالفات 
التيار  يوجد  املدرسة  هذه  ضمن  السلطة.  حسم  وباساليب 
يعتمد  ثوريا  تيارا  نفسه  يعتبر  تيار  وهو  اللنيني  املاركسي 
والتي  البروليتاريا  بقيادة  للثورة  كنظرية  املاركسية  على 
اول جتربة  باريز وهي  اولية منها كومونة  اجنزت يف جتارب 
والسباب  طويال  تعمر  لم  لكنها  البروليتاريا  لدكتاتويرية 
النظرية  تدقيق  من  املزيد  من  مكنت  وموضوعية  ذاتية 
ماركس  اســاســا  عليها  انكب  التي  املهمة  وهــي  واملــمــارســة 
اكتوبر  ثــورة  وهي  الثانية  الرائدة  التجربة  ثم  واجنلس 
التي  التجربة  هذه  املائة  ذكراها  اليوم  نحيي  التي  و   1917
اركان  كهيأة  لينني  بناه  الذي  البلشفي  احلزب  بنجاح  قادها 
بنجاحاتها  التجربة  هذه  فكانت  الطبقية.  احلرب  تخوض 
االمبريالية  اندحار  بداية  يعلن  عظيما  درسا  واخفاقاتها 
خطوات  ستتبعها  خطوة  اول  انها  االشتراكي  املجتمع  وقيام 
خطا  باتت  اللينينية  املاركسية  ان  االنتصار.  حتى  اخرى 
االطراف  هذه  ويف  االطــراف  يف  كما  املركز  بلدان  يف  للثورة 
من  الكثير  حققت  جتارب  اللينينية  املاركسية  قادت  ايضا 

بها. وللبروليتاريا  لشعوبها  املكاسب 
االحتاد  قادة  احد  فهو  التيار  هذا  يف  ستالني  موقع  اما 
سواء  تاريخية  انتصارات  يف  ساهم  من  وهــو  السوفياتي 
من  او  االشتراكي  للمجتمع  املادية  القاعدة  بناء  اجل  من 
البشرية  زالت  ال  انتصارا  عليها  وحقق  النازية  هزم  اجل 
وفقط  حقه  يتحمل  كقائد  ستالني  اليوم.ان  الى  له  مدينة 
احلزب  حققها  التي  واالخفاقات  االنتصارات  مسؤولية  يف 
يعتقد  يتنكر لستالني وهو  من  السوفياتي. هناك  الشيوعي 
االمبريالي  الهجوم  هــذا  مــن  التهرب  مــن  سيتمكن  بانه 
شيطنة  يف  بعيد  حد  الى  جنحوا  الذين  املرتدين  وجلميع 
االنتصارات  بتيني  تلزم  التاريخية  املسؤولية  ستالني.ان 
على  نكمل  كلبنات  نعتمدها  فــاالنــتــصــارات  ــاء.  ــط واالخ
نحللها  واالخطاء  االشتراكية  انتصار  نحو  السير  اساسها 
النظرية  وتطوير  املقبلة  السلطة  بناء  يف  منها  ونستفيد 
احلزب  وعالقة  البروليتاريا  دكتاتورية  طبيعة  حيث  من 
كما  واملؤقتة.  االستراتيجية  التحالفات  طبيعة  و  بالطبقة 
نقدية  نظرة  على  التوفر  ضــرورة  الى  اشير  ان  يفوتني  ال 
الفعل  ردة  على  واالبتعاد  موضوعية  نظرة  ستالني  لتجربة 
بناء  مهام  تعقد  فهم  يف  خدمة  اية  تقدم  ال  والتي  الذاتية 

او بضعة بلدان ومسالة التحالفات  االشتراكية يف بلد واحد 
جديدة.  ماركسية  اممية  بناء  ومسالة  الدولي  الصعيد  على 
فكري  تيار  هو  اللينيني  املاركسي  التيار  ان  اعتبر  بهذا 
القادة  للعديد من  العظيمة  وسياسي يتفاعل مع االسهامات 
تونغ  ماوتسي  و  ستالني  بينهم  من  جند  العاملي  الصعيد  على 

لن  لذلك  منه.  شــي  وهــو  لوكسومبورغ  وروزا  وغــرامــشــي 
فالن  او  فالن  شخص  يف  التيار  هذا  حشر  يف  االمر  يفيدنا 
يف  تبحث  سارت  التي  التيارات  لبعض  اليوم  يحصل  ما  وهو 
معها  يجمعها  اخرى  تيارات  عن  االبتعاد  قصد  التفاصيل 
واالنشطار.  التشرذم  من  املزيد  يف  رغبة  هناك  لكن  الكثير 
من  الكثير  اسقط  العقائدي  واجلمود  الفكري  الفراغ  ان 
الى  انتقالهم  مت  ومــن  اتباع  الــى  حتولهم  فخ  يف  املناضلني 
قد  هؤالء  مثل  ان  شخصه.  يف  للزعيم  والتقديس  التمجيد 

وابدا. دائما  والثورية  املتمردة  املاركسية  روحهم  فقدوا 
الوطنية  ــورة  ــث ال مــضــمــون  حــول  الــثــانــي  ــؤال  ــس ال  -  2
هي  ام  بالسالح  ستقام  هي  وهــل  الشعبية  الدميقراطية 

فكرية؟ ثورة  فقط 

االطالع  من  بد  ال  االمــور  هذه  يف  التفصيل  من  للمزيد 
اطروحات  سيما  وال  الدميقراطي  النهج  اطــروحــات  على 
الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الثورة  ان  الرابع.  مؤمتره 
ال  بــالدنــا  الن  الوطني  التحرر  مهام  ــاز  اجن اجــل  مــن  هــي 
االنتقال  مهمة  وان  االمبريالية  الهيمنة  حتت  تعيش  زالت 

نتكلم  ادبياتنا  يف  ترانا  ولذلك  الناجز  بالشكل  تتم  لم 
مباشر.  الغير  االستعمار  وعــن  الشكلي  االســتــقــالل  عــن 
تبني  شعبية  سلطة  اقامة  تستهدف  الثورة  هــذه  ان  كما 
احلاجيات  يلبي  الــذات  على  ومتمركزا  متحررا  اقتصادا 
لرفاهية  املــاديــة  البنية  وينمي  للشعب  االستراتيجية 
ملكية  الــى  االنتاج  وسائل  ملكية  ويحول  الشعب  اغلبية 
ذات  حقيقية  دميــقــراطــيــة  ويقيم  املــبــاشــريــن  املنتجني 
مهام  والجنـــاز  وســيــاســي.  واجتماعي  اقــتــصــادي  مضمون 
بناء  من  بد  ال  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الــثــورة 
وعموم  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  وهي  التغيير  ادوات 
وتشكيلها  للجماهير  املستقلة  التظيمات  وبناء  الكادحني 
اجلبهة  وبناء  البديلة  الشعبية  السلطة  ممارسة  كانوية 
مصلحة  لها  التي  الطبقات  تضم  التي  الطبقية  الوطنية 
مبا  الشعبية.و  الدميقراطية  الوطنية  الــثــورة  ــذه  ه يف 
هي  اجلماهير  بان  يؤكد  الذي  اجلماهير  خط  نتبنى  اننا 
شعبنا  مصير  حتــدد  مــن  الوحيدة  وانــهــا  التاريخ  صانعة 
عليها  نفرض  ولن  السلطة  حسم  اساليب  كل  تستعمل  فإنها 
الراهنة  الثورية  السيرورات  اتبثت  وقد  ترتضيه.  ال  اسلوبا 
االشكال  من  تبتدع  اجلماهير  ان  منطقتنا  يف  واملندلعة 
دراستها  املاركسيني  على  يتوجب  والتي  املتنوعة  واالساليب 
التاريخ  بــدروس  تخصيبه  بل  اجنعها  وتبني  واستيعابها 

ملكنا. هو  الذي 
نفس  يف  فإننا  املنشودة  الدولة  لشكل  منظورنا  عن  اما 
الدولة  باطروحة  تقدمنا  فإننا  الوطني  املؤمتر  اطروحات 
باملغرب  الوطنية  خصوصياتنا  على  كإجابة  الفيدرالية 
التناقضات  كل  ستجد  الفيدرالية  الدولة  هــذه  ظل  ويف 
ان  تناقضات  وهــي  بعيدة  تاريخية  مراحل  عن  املتوارثة 
هي  بل  شعبنا  وحدة  تهدد  فإنها  دميقراطي  بشكل  حتل  لم 
الصراع  تقدم  دينامية  اطــالق  يف  العوائق  اكبر  من  اليوم 
اجل  من  النضال  ان  السائدة.  الطبقية  الكتلة  ضد  الطبقي 
والتهميش  الهوية  قضايا  يعبئ  ان  شانه  من  فيدرالية  دولة 
سيجعل  املهمشة  املناطق  من  للعديد  املكثف  واالستغالل 

الثوري. النضال  وتصعيد  لتطوير  رافعة  منها 

ال بد من بناء ادوات التغيري 
وهي الحزب املستقل للطبقة 

العاملة وعموم الكادحني 
وبناء التظميات املستقلة 

للجماهري وتشكيلها كانوية 
ممارسة السلطة الشعبية 

البديلة وبناء الجهبة الوطنية 
الطبقية اليت تمض الطبقات 

اليت لها مصلحة يف هذه 
الثورة الوطنية الدميقراطية 

الشعبية

احلبيب التيتي 



العدد : 407   11
من 27 أبريل إلى 3 ماي  2021 املناضلة  املرأة 

املرأة العاملة بني االستغالل واالضطهاد املزدوجني

نظم قطاع النساء بجهة الدارالبيضاء للنهج الدميقراطي يوم 
21 مارس 2021 ندوة رقمية بعنوان "املرأة العاملة بني االستغالل 
والعقلية الذكورية"، ساهمت فيها مبداخلة هذه هي اهم القضايا 

التي تناولتها.
نــوال  السيدة  املفكرة  وفــاة  ــدث  ح مــع  الــنــدوة  عقد  تــزامــن 
احــدى  باعتبارها  لها  اكــرامــا  بــدورنــا  ننعيها  التي  السعدوي 
املناضالت التنويرية يف العالم العربي؛ طبعت زمانها بالدفاع على 
قضايا املرأة وضد االضطهاد واالستغالل املفروض على النساء كما 

انها ساهمت يف نشر الوعي داخل صفوف النساء.
يف هذه املداخلة تطرقت الى بعض القضايا النظرية والفكرية 
لتوسيع احلوار بني املناضالت واملناضلني ولرفع اللبس او االلتباس 
يف موضوع املرأة الذي يعتبر من القضايا االستراتيجية واألساسية 

يف التغيير الثوري ببالدنا وعلى الصعيد االممي.
اوال موقع الحركة الشيوعية من املوقف من قضااي املرأة.

او  املـــدارس  ــم  اه مــن  زالـــت  وال  الشيوعية  احلــركــة  كــانــت   -
مواقف  بصددها  واتخذت  املــرأة  قضية  حللت  التي  التوجهات 

تاريخية  مادية  نظرة  على  مبنية  مواقف  وطليعية،  نوعية 
واحلقوق  السياسي  املستوى  وعلى  الفكري  النظري  املجال  يف 
والشعبية  االجتماعية  املمارسة  ويف  واالجتماعية  االقتصادية 

كما وقع يف التجربة السوفياتية وباقي الثورات االخرى.
يف  للمراة  حتققت  التي  للمكتسبات  التبخيس  يجرى   -
القوى  طرف  من  ونكرانها  منها  والتنقيص  االشتراكية  التجربة 
املعادية وحملاولة توظيفها كمدخل ملواجهة املاركسية واسهاماتها 
العمالية  احلركة  عن  وفصله  املــرأة  نضال  وحتييد  االساسية، 
ومن  الرأسمالي  االنتاج  منط  على  للقضاء  النضال  يف  املنخرطة 
احلركة  وتوحيد  حشد  فعوض  البروليتاريا.  سلطة  اقامة  اجل 
هذه  تفتيت  يجري  املشترك،  العدو  ضد  وتوجيهها  النضالية 
خصوصياتها  على  ــدة  واح كل  االنغالق  نزعات  ونشر  احلركة 
احلقيقية او املفتعلة اعالء للفردانية واالنانية واحللول اجلزئية.
املرأة من  - فالشيوعيون هم يف طليعة النضال من اجل حترر 
ونحن  لن يسمحوا  ولذلك  املزدوج  املزدوج واالضطهاد  االستغالل 
قضية  يف  دفاع  موقف  يف  الشيوعية  احلركة  بوضع  ضمنهم  من 

املرأة.
احلركة  انتجتها  الــتــي  ــات  ــاب واالج اخلــالصــات  ــم  اه مــاهــي 

الشيوعية يف قضية املراة؟
نعرض هنا لبعض اهم هذه اخلالصات واالجابات وقد نفصل 

الحقا يف مجملها.
- املرأة وأوىل اشكال تقسمي العمل والتضاد الطبقي.

يكشف  والــدولــة"  الفردية  وامللكية  العائلة  اصل   " كتابه  يف 

اجنلز ان اول اشكال تقسيم العمل حدث يف املجتمع البشري كان 
فرق  هناك  مالحظة...  االوالد.)  انتاج  ألجل  والرجل  املرأة  بني 
هذا  ان  اعتبار  وبني  الطبيعية  والوظيفة  البيولوجي  املعطى  بني 
الوضع والفرق يدخل يف اطار تقسيم العمل بني الرجل واملرأة وان 

وظيفة املراة هي االجناب(
مبثابة  كان  االحــادي  الــزواج  شكل  ان  يعتبر  الصدد  هذا  ويف 

استعباد الرجل للمرأة.
التاريخ بوصفه  الزواج األحادي إطالقًا يف  " وعليه ال يدخل 
الشكل  بوصفه  حتى  وال  الرجل،  و  املــرأة  بني  اختياريًا  ــادًا  احت
األعلى لهذا االحتاد. بل بالعكس. فهو يظهر كاستعباد جنس من 

قبل اآلخر، كإعالن لتناقض بني اجلنسني لم يعرفه
غير  قدمية  مخطوطة  يف  أجد  وإنــي  قبل.  من  كله  التاريخ 

مطبوعة وضعتها أنا وماركس يف عام ١٨٦٤ ما يلي:
إنتاج  ألجــل  واملـــرأة  الرجل  بني  كــان  للعمل  تقسيم  أول  "إن 

األوالد." صفحة 45 اصل العائلة وامللكية الفردية والدولة.
من جهة ثانية يصادف هذا الزواج االحادي اول تضاد طبقي 

مع ظهور العبودية. سيكون استعباد جنس الرجال جلنس النساء 
مبثابة االستعباد املزدوج للمرأة يف املجتمع الطبقي الناشئ للتو. 

"و بوسعي اآلن أن أضيف إلى هذا القول: 
تطور  يصادف  التاريخ  يف  ظهر  الطبقات  بني  تضاد  أول  إن 

التناحر بني
طبقي  اضطهاد  وأول  األحادي،  الزواج  ظل  يف  الزوجة  و  الزوج 
الرجال. لقد كان  النساء من قبل جنس  يصادف استعباد جنس 
الوقت  يف  يدشن  لكنه  و  كبيرًا،  تاريخيًا  تقدمًا  األحادي  الزواج 
التي  املرحلة  تلك  اخلاصة،  والثروة  العبودية  جانب  إلى  نفسه، 
أيامنا، والتي يعني فيها كل تقدم تراجعًا  ال تزال مستمرة حتى 
البعض  بآالم  البعض  وتطور  ازدهــار  فيها  يتحقق  والتي  نسبيًا، 
اآلخر وقمعه. إن الزواج األحادي إمنا هو هذه اخللية من املجتمع 
والتناقضات  التناحرات  طبيعة  دراسة  من  متكننا  التي  املتمدن 
العائلة  اصل   45 صفحة  املجتمع."  هذا  قلب  يف  متامًا  املتطورة 

وامللكية الفردية والدولة.
مرشوع تحرر املراة يف كنف املجمتع االشرتايك.

العمال رفيق ماركس واجنلس. القادة  اوغيست بيبل هو احد 
كانت له حظوة عند املعلمني ألنه احد تالمذتهم العمال واستطاع 

ان يتملك النظرية واملنهج املاركسي.
اجلزء  يف  تناول  املستقبل"  مجتمع   " وهو  كتبه  من  واحد  يف 
الثامن موضوع املرأة كما ستكون وضعيتها يف املجتمع االشتراكي. 
دراسة هذا الفصل يسمح ملن يريد ان يطلع على موقف املاركسية 

من قضية املرأة من املصادر. 

ـ مقتطف من الفصل الثامن: املرأة يف املستقبل

" إن امرأة املستقبل مستقلة اجتماعيا واقتصاديا، فهي ال تعود 
وعلى  حرة  فهي  االستغالل،  أو  السيطرة  من  ألثر  حتى  خاضعة 
قدم املساوة مع الرجل، وهي سيدة مصيرها. تعليمها هو التعليم 
نفسه الذي يتمتع به الرجل، باستثناء بعض تعديالت تتطلبها 
والوظائف اجلنسية. وألنها تعيش يف  االختالفات بني اجلنسني 
ظروف طبيعية، فإنها قادرة على تطوير وتدريب قواها وملكاتها 
والذهنية مبا يتفق مع احتياجاتها. وهي تختار مهنتها  البدنية 
بشروط  وتتمتع  ومواهبها،  وميولها  رغباتها  مع  يتفق  مجال  يف 
للعمل مطابقة لشروط عمل الرجال. وحتى إذا هي كانت تشغل 
بحرفة ما لعدة ساعات فإن لها أن متضي جزءا آخر من يومها يف 
العمل كمعلمة، أو موجهة أو ممرضة، وأن تكرس اجلزء الثالث من 
يومها لفن من الفنون، أو لدراسة بعض فروع العلم، وأن تبقى جانبا 
جزءا آخر من اليوم لعمل إداري. إنها تشارك يف الدراسات والعمل، 
الرجال  مع  أو  النساء  من  غيرها  مع  والترفيه  بالتنوع  وستتمتع 

على النحو الذي تهواه ووفقا ملا تسمح الظروف.
)..... (

لم  ما  وذلك  ث،  يــورَّ شيء  هناك  ليس  االشتراكي  املجتمع  يف 
ميراثا،  الشخصية  واملتعلقات  املنزلية  األوعية  أن  املرء  يعتبر 
وبذلك  باليا.  شكال  يصبح  للزواج  احلديث  الشكل  فإن  ثم  ومن 
إلغائه.  ولن تكلف االشتراكية نفسها مشقة  اإلرث،  حتل مشكلة 
هناك  يكون  أن  ميكن  ال  خاصة،  ملكية  هناك  تصبح  ال  فعندما 
حريتها،  من  أطفالها  يحد  وال  حرة،  املرأة  تكون  وهكذا  ارث.  حق 
إمنا هم ميكن فقط أن يضاعفوا املتعة التي تستمدها من احلياة. 
وستكون املمرضات واملدرسات والنساء الصديقات واجليل الصاعد 

من اإلناث كلهن مستعدات ملساعدة األم عندما حتتاج إليها...."
الحركة الشيوعية والحملة العاملية ليوم املراة 8 مارس.

وتبعها  وخلدته  اليوم  هذا  سن  من  هي  السوفياتية  الدولة 
املنتظم الدولي.

يف تحديد مفهوم االستغالل املزدوج واالضطهاد املزدوج

النظام  هــذا  الرأسمالي.  االنتاج  منط  نير  حتت  املــرأة  وضــع 
يف  اساسيني  اثنني  امرين  على  يرتكز  واالجتماعي  االقتصادي 
مجال العالقة بني طبقة الرأسماليني االستغالليني مالكي وسائل 

االنتاج وباقي الكادحني احملرومني من ملكية وسائل االنتاج. 
- فاألمر االول يتعلق ب االستغالل.

- اما االمر الثاني فيتعلق باالضطهاد. 
فالكادحون بغض النظر عن جنسهم وسنهم يتعرضون لهذين 
يتعلق  ملا  واضحا  فرقا  جند  فإننا  التدقيق  عند  لكن  االمرين. 
االمر باملرأة. انها يف االمر االول تتعرض لالستغالل املزدوج كما يف 
امر االضطهاد فهو ايضا اضطهاد مزدوج. لهذا حق القول ان املرأة 
تتعرض "جلوج من كل حاجة". وحدها املاركسية من وقفت على 
اساسهما  بينت  املــزدوج.  واالضطهاد  املــزدوج  االستغالل  حقيقة 
مقاومتهما  سبل  بينت  كما  الظاهرتني  هذين  وتاريخ  الطبقي 
اليه  وصلت  ما  وتقدمي  االمرين  هذين  توضيح  عليهما.  والقضاء 
املاركسية من نتائج يعتبر برنامجا للعمل مع املراة العاملة بشكل 
خاص ومع املراة الكادحة بشكل عام. هذا هو مجال وبرنامج عمل 
املاركسيني ملا يتناولون قضايا املراة انهم يشرحون وجهة نظرهم 
البوصلة  وذي  احلــازم  النضال  اجل  من  والستنهاضها  لتثقيفها 
الواضحة وهي القضاء على منط االنتاج الطبقي الرأسمالي وبناء 
واالضطهاد  املزدوج  االستغالل  على  والقضاء  االشتراكي  املجتمع 

املزدوج.
عودة اىل موضوع تقسمي العمل
- تقسيم العمل وموقع املرأة يف السلم االجتماعي

الرأسمالي  املجتمع  يف  االنتاج  قوى  لتطور  تاريخية  نظرة   -
العضلية....ان  القوة  على  املرتكز  التمييز  مجال  وتقلص  نفسه 
هذا التطور جعل من الفوارق يف القوة العضلية امرا يكاد ان يكون 
متجاوزا واصبحت القدرات متساوية بني اجلنسني نظرا للمستوى 

احلبيب التيتي 
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تتمات

للشغيلة  النقابية  احلركة  يف  املنخرطني  نسبة 
نسجل  ذلــك  مع  ــوازاة  ــامل وب مــرات.   7 بـ  تقلص 
ولهذا  الشغيلة،  مكتسبات  يف  فظيعا  تراجعا 
نؤكد من جديد أنه كلما تنامى عدد املركزيات، 
للمنخرطني/ات  اإلجمالي  العدد  تضاءل  وكلما تراجعت املكتسبات.كلما 
على  للغيورين/ات  البــد  سبق،  ملا  اعتبارا 
ويف  الشغيلة  وعموم  العاملة  الطبقة  مصالح 
التعبير  وبعد  الدميقراطي،  النهج  مقدمتهم 

املقيت،  التشتت  لــواقــع  املبدئي  رفضهم  عــن 
النقابية  الوحدة  بناء  إعادة  على  عزمهم  وعن 
واقعية  خطة  يحددوا  أن  املنشودة،  التنظيمية 
لتجاوز هذه األوضاع وهو ما يتطلب باخلصوص:
النقابية  ــدة  ــوح ال لشعار  االعــتــبــار  رد  ـــ  ـ
للكادحني يف  أنها سالح  اعتبار  التنظيمية على 
حني أن التشتت النقابي يشكل نعمة للمشغلني.
املناضلني/ مقدمتها  ويف  الشغيلة  إقناع  ــ 
العاملة  الطبقة  بأن  الطليعيني  النقابيني  ات 
ملركزية  سوى  حاجة  يف  ليسوا  الشغيلة  وعموم 
وفكريا،  سياسيا  تعددية  ومــوحــدة،  واحـــدة 
عن  مستقلة  تقدمية،  مكافحة،  دميقراطية، 
داخليا  متضامنة  واألحزاب،  والباطرونا  الدولة 
خالل  من  وجماهيرية  الشعبية  اجلماهير  ومع 
خصوصياتهم املتنوعة.انخراط معظم الشغيلة داخلها بغض النظر عن 
- االقــتــنــاع بــأن بــنــاء املــركــزيــة الــواحــدة 
عشية  بني  يتم  لن  الشغيلة  لعموم  واملــوحــدة 
النفس  بــطــول  التحلي  ــب  وج ــذا  ل وضــحــاهــا؛ 
الوحدوية  النقابية  املبادرات  جميع  وتشجيع 
مع رفع شعار النضال النقابي الوحدوي وتفعيله 
الوحدة  بشعار  والتشبث  الــواقــع  أرض  على 
التنظيمية  النقابية  الوحدة  أفق  يف  النضالية 
لعموم  واحدة  نقابية  مركزية  داخل  املنشودة 

الشغيلة.
يتوان  لم  الدميقراطي  النهج  فإن  وللتذكير 
داخل  الوحدوية  املــبــادرات  ودعــم  تشجيع  يف 
يناير   29 يف  االنطالق  فبعد  النقابية.  احلركة 
االحتــاد  بني  الثالثي  التنسيق  ملبادرة   2014
الدميقراطية  والكونفدرالية  للشغل  املغربي 
للشغل والفيدرالية الدميقراطية للشغل، بارك 
نواقصها،  رغم  املبادرة  هذه  الدميقراطي  النهج 

ومأسستها  أخرى  لنقابات  توسيعها  إلى  مناديا 
لالحتادات  وامتدادها  القيادي  املستوى  على 
النهج  بــارك  كما  املهنية.  والقطاعات  احمللية 
النقابات  بني  التعليم  بقطاع  النقابي  التنسيق 
 .2019 يــنــايــر   3 يف  انــطــلــق  ــذي  ــ ال اخلــمــس 
النقابي  التنسيق  اجتاه  يف  يدفع  النهج  والزال 
للشغل  املغربي  االحتــاد  بني  خاصة  املهيكل، 

والكونفدرالية الدميوقراطية للشغل.
املستقل  احلزب  تأسيس  نحو  قدما  السير  ــ 

النهج  عليه  سيقدم  ما  وهذا  العاملة؛  للطبقة 
إن  اخلامس.  الوطني  مؤمتره  يف  الدميقراطي 
أساسيا  عامال  يعد  العاملة  الطبقة  حزب  بناء 
لتجاوز التشتت النقابي. فحزب الطبقة العاملة 
التنظيمية  النقابية  الوحدة  مع  حتما  سيكون 
والوحدة  الوحدوي  النقابي  النضال  مع  وقبلها 
يعد  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  إن  النضالية. 
وحلركتها  العاملة  للطبقة  عظيما  مكتسبا 
البناء  هذا  تشجيع  من  إذن  فالبد  النقابية. 
داخل  الشرفاء  املناضلني/ات  طرف  من  ودعمه 
النهوض  أن  كما  العمالية.  النقابية  احلركة 
األصيلة  املبادئ  أســاس  على  النقابي  بالعمل 
العمال  حزب  وتقوية  بناء  يف  بــدوره  سيساهم 
النهج  ــزب  ح داخـــل  رفعنا  ولــهــذا  والــعــامــالت 
العاملة  الطبقة  حزب  "بناء  شعار  الدميقراطي 
مسيرة  التقدمي  النقابي  بالعمل  والنهوض 

واحدة ".
وهو  الدميقراطي  النهج  إن  أخـــيـــرة:  كــلــمــة 
يعتبر  التنظيمية  النقابية  الوحدة  عن  يدافع 
من  جــزء  هو  العمالية  الوحدة  عن  الدفاع  أن 
أن  إلدراكه  عامة  الشعبية  الوحدة  عن  الدفاع 
توجد  واملخزن  السائدة  الطبقية  الكتلة  قوة 
جناحهما  ويف  الشعبية  القوى  تشتت  يف  أساسا 
فكما  اللعينة.  تسد"  "فرق  سياسة  تسييد  يف 
فإننا  العمالي،  النقابي  التشتت  نقبل  ال  أننا 
الطالبية  احلركة  تعرفه  الذي  التشتت  نرفض 
ــة املــعــطــلــني/ات  ــرك واحلـــركـــة الــنــســائــيــة وح
إلى  نسعى  أننا  كما  احلقوقية،.....  واحلركة 
إطــار  يف  الدميقراطية  التنظيمات  توحيد 
القوى  كل  لتوحيد  ونسعى  دميقراطية،  جبهة 
املخزن وما يواكب وجوده من استبداد وفساد.احلية يف إطار جبهة شعبية هدفها التخلص من 

 

التكنولوجي املتقدم.
أتنيث الفقر.

هذه الظاهرة تتطلب بحثا خاصا قد نعود 
للتفصيل فيه الحقا.

- كمعطى تاريخي وحقيقة واقعة وملموسة
- كهدف مخطط له ملاذا ؟

املــوقــف مــن الــنــضــاالت مــن اجــل مطالب 
اصالحية.

املطالب  وحتقيق  النضالية  احلــركــة  يف 
اجلزئية كضرورة لبناء احلركات االحتجاجية 
الطبقة  نضال  لرفد  احلرجة  الكتلة  وخلق 

العاملة.
اهم نقاط البرنامج االستعجالي.

  االجر املتساوي للعمل املتساوي
على  فلنطبقها  ذهـــب  ــن  م ــدة  ــاع ق هـــذه 

احلاالت التالية :
ــؤدي نفس  ــد ي 1 - املـــرأة والــرجــل كــل واح

العمل لكن يتم امليز واحليف ضد املرأة.
املرأة واجر  اذا وجب فرض املساواة بني اجر 

الرجل
العمل  نفس  يــؤدي  الزراعي  العامل/ة   -  2
احليف ضد العامل/ة يف الزراعة.مثل العامل/ة يف الصناعة او التجارة لكن يقع 
ــر يف الــزراعــة  واألجر يف الصناعة والتجارة.اذا وجــب املــســاواة بــني االج

حول العقلية الذكورية

ال افضل هذا املفهوم العتبارات اساسية
- انه مفهوم يوحي بان النضال مجاله تغيير 
اخلطا  من  اساسي  دانــب  فيه  وهــذا  العقليات 
النه يريد معاجلة النتائج وليس االسباب. قد 
نسبة  يف  لكن  سبب  بدورها  هي  العفلية  تكون 
اقل مما يتم جتاهله او عدم االنتباه له وذلك 
وشرط  االجتماعية  الشروط  الى  نتوجه  ملا 
يخلق  من  هو  باعتباره  االجتماعي  الوجود 

العقلية والفكر.
النسوانية  ــة  ــرك احل تعتمده  مــفــهــوم   -
بني  هو  التناقض  ان  تــرى  التي  البرجوازية 
الرجل واملرأة ايا كان موقعهما الطبقي املجتمع 
ثانية.ينقسم افقيا النساء من جهة والرجال من جهة 

- عندما تصبح املرأة عدوة نفسها.
 - الطبيبة   - املوظفة  تلك  ــادث  ح كشف 

13 سنة  التي رفضت الكشف على طفل عمره 
وتركت  قناعاتها  مــع  ذلــك  تــعــارض  بــدعــوى 
احلالة  ــذه  ه اسعاف.كشفت  بـــدون  املــريــض 
الطب  يف  عيادات  فتحن  الطبيبات  من  الئحة 
الذكور.العام ال تستقبلن اال النساء ويرفضن استقبال 
الكثير  هناك  ــا  ورمب احلــاالت  هــذه  ظهور 
قضية  على  يعري  الساعة  حلد  مكشوف  غير 
الدولة  تواطؤ  وهــي  واخطر  اعمق  سياسية 
ومزاولة  التجارة  حرية  مبرر  حتت  وتشجيعها 
مهن حرة.ان الدليل على تواطؤ الدولة نسوقه 
ان  ميكن  ال  بحيث  مناضلة  كقوى  واقعنا  من 

وأمامنا وحتتنا  اال وجند خلفنا  نحرك ساكنا 
والسرية  العلنية  الدولة  اجهزة  كل  وفوقنا 
بالزي الرسمي وغير الرسمي بل متنع انشطتنا 
يف  الدولة  تولد.مسؤولية  ان  قبل  وجمعياتنا 
رعاية هذه الظاهرة قائمة وال يفيد االختباء 
ألنه  التواطؤ؟  هذا  ملاذا  مبررات.السؤال  وراء 
باملجتمع  يذهب  وهــو  استراتيجيا  يخدمها 
التعليم  عبر  له  خططت  حيث  الــى  والشعب 
شعب جاهل امي خانع.والتفقير وانتشار االمية.انها ترى مصلحتها يف 
ويعامل  نصفه  على  يحجز  مجتمع  يف  تراه 
املرأة كحيوان او كانسان قاصر يجب ان يخضع 

لسلطة قاهرة حتاصرها اينما ولت وجهها.
الذي  املستوى  عن  احلــاالت  هــذه  تكشف 
متعلمة  تكون  ان  فيها  املفروض  املــرأة  وصلته 
اداة  انها اصبحت  الشواهد،  اعلى  حاصلة على 
عدوة  املرأة  هذه  اصبحت  وإذاللها،  املرأة  نفسها.لقمع 
هذا  ملقاومة  تنهض  ان  املناضلة  القوى  على 
املرأة  حلق  االستهداف  وهذا  الرجعي،  الزحف 
يف ان تكون سيدة نفسها وتتحرر من االستبداد 

بكل اصنافه. 
للمراة  الدونية  بالنظرة  املتعلق  الطرح   -
واسبابها  تاريخي  تطور  نتيجة  نظرة  وهــي 
التقسيم االجتماعي وامللكية اخلاصة لوسائل 
الــذي  هــو  االجتماعي  الــوضــع  ــذا  .ه االنــتــاج 
بد  وال  للمراة  الدونية  والنظرة  الوعي  يشرح  
ايضا من القول ان النظرة الدونية نفسها تولد 
ايضا وضعا اجتماعيا لدونية املراة ولذلك وجب 
الى جانب الثورة االجتماعية والسياسية البد 
املساواة وامللكية اجلماعية لوسائل االنتاج.ايضا من الثورة الثقافية من اجل بناء مجتمع 

تمتة مقال املرأة العاملة بني االستغالل واالضطهاد املزدوجني تمتة مقال العمل النقايب بني رضورة الوحدة والتشتت النقايب
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اإلرضابات العاملية وحزب الطبقة العاملة 
ادم الروبي

ذلك  شــاء  مىت  ــدوران،  الـ عن  تتوقف  ــرتوس  ال "كــل 
الجبار"، ذراعكم 

الطبقة  قوة  قدمية،  املانية  اغنية  من  املقطع  هذا  يصف 
االقــتــصــادي  الــنــظــام  حــركــة  شــل  على  وقــدرتــهــا  الــعــامــلــة، 
الرأسمالي،  املجتمع  ظهور  منذ  و  بأسره  فالعالم  املعاصر. 
ثورة  إلى  حتول  من  منها  بطولية،  عمالية  إضرابات  عرف 
حدث  الذي  الشيء  السياسية  السلطة  ضد  عارمة  شعبية 
الشيء   1905 سنة  روسيا  يف  احلصر  ال  املثال  سبيل  على 
وإقامة  آنــذاك  القيصر  صالحيات  حصر  إلــى  ــذي  أدى  ال

احلزبية  التعددية  و  الدوما  ومجلس  الدستورية  امللكية 
استمرت  ذلك  وبعد   .1906 لعام  الروسي  الدستور  ووضــع 
العاملة  الطبقة  استولت  ان  إلى  العمالية  النضاالت  1917.تلك  سنة  بروسيا  السلطة  على 

 1950 سنة  سمي  ما  مثل  أخرى  عمالية  إضرابات  وهناك 
االمريكية  املــتــحــدة  بــالــواليــات  مكسيكو  نيو  مبحافظة 
احدى  عمال  اثــره  على  خــاض  الــذي  األرض  ملح  بــإضــراب 
لواء  حتت  شهرا   18 دام  اضراب  للمناجم  العمالقة  الشركات 
الذي  واملصاهر،  واملطاحن  املناجم  لعمال  الدولي  االحتــاد 
بالواليات  وعاملة  عامل  الف   37 من  ازيد  على  يحتوي  كان 
الغاء  مطالبه  اهم  من  وكانت   ،... كندا  و  االمريكية  املتحدة 
توفير  وكــذلــك  والــســود،  البيض  بــني  التمييزية  االجـــور 
املصنع  ادارة  ان  حيث  باملصنع.  العاملني  جلميع  السكن 
وتعطي  العرقي،  التمييز  على  قائم  اجور  نظام  تطبق  كانت 
تعطيه  الذي  االجر  يفوق  اجر  امريكية  اصول  من  للعاملني 
هذا  عمال  ان  خصوصا  الالتينية،  امريكا  اصول  من  للعامل 
وبعد  الالتينية.  امريكا  اصــول  من  اغلبهم  كانوا  املصنع 
لثني  الشركة  ادارة  و  االمريكي  للبوليس  عديدة  محاوالت 
تهديدات  خاللها  استخدموا  اضرابهم،  مواصلة  على  العمال 
الشرطة  ارســال  عبر  انفسهم  للعمال  وتهديد  لعائالتهم، 
اخطارات  ارسال  الى  باإلضافة  االضراب،  فك  على  إلرغامهم 
االئتمان  وقطع  للشركة،  ملكية  هي  التي  منازلهم  بإخالء 
 18 دام  اضراب  وبعد  الشركة.  بقالة  محل  يف  املضربني  عن 
لتلك  التوثيق  ومت  مطالبهم،  حتقيق  العمال  استطاع  شهرا 

سمي  فيلم  عبر  سنوات  بأربعة  بعدها  البطولية  املعركة 
 Herbert J." مخرجه  حتى  يسلم  لم  الذي  األرض"  "ملح 
العمال  بتحريض  واتهامه  معه  التحقيق  من   "Biberman

سمي  ما  يف  وضعه  ومت  خارجية  اجندات  تطبيق  على  والعمل 
"Hollywood blacklist" السوداء  هوليود  بقائمة  آنذاك 

احلكومات  تواجه  ملاذا  وهو  سؤال  امامنا  يطرح  ذلك  كل 
هكذا  مبثل  العاملة  للطبقة  سلمية  نضاالت  والبرجوازية 

وحشية؟ و  قمع 

لإلجابة على هذا السؤال يكفينا ان نطلع النمو الكبير يف 

رافق  والذي  اجلديدة،  األلفية  خالل  العاملة  الطبقة  حجم 
وخاصة  البلدان  من  العديد  يف  ضخمة  صناعية  حتــوالت 
الرأسمالي  اقتصادها  القريب  األمس  يف  كانت  التي  البلدان 
استثمارات  تستهوي  مناطق  ــارت  ص حيث  متخلف،  جــد 
بحثا  لها  مصانع  و  مخازن  إلنشاء  العاملية،  الشركات  كبريات 
يف  املرتفعة  الضرائب  من  تهربا  و  الرخيصة  العاملة  اليد  عن 

االضرابات  تكرر  لنا  يفسر  ما  وهذا  املركز.  إمبرياليات  بلدان 
باحتجاجات  واندماجها  بل  العالم،  يف  واســع  نطاق  على 
هكذا  املتقاعدين..(،  املعطلني،  السود،  )املهاجرين،  اخرى 
يصاحب  املــصــانــع  ــادة  وزيـ وتــضــاعــف  انــتــشــار  يــكــون  دائــمــا 
االضــرابــات  شكل  مؤخرا  كثيرة  ــارات  ت يف  تأخذ  وشيلي.اضــرابــات  لبنان  يف  حدث  ما  مثل  اجلماهيرية 

ب  يقدر  ما  هناك  كان  مولينو  جون  يقول  االرقــام  بلغة 
أكثر من  اي  راتب يف شرق آسيا  او  املتقدمة.445 مليون موظفون بأجر  البلدان  كل  اجمالي 

فتح  تزايد  مع  و  املغرب،  مثل  بلدان  يف  لنا  يظهر  هنا  ومن 
اجراءات  تطبيق  جند  جهة،  من  الصناعية  واملناطق  املصانع 
الذي  لــالضــراب  التكبيلي  القانون  مثل  جديدة  قانونية 
واحلد  ممارسته،  وعرقلة  النقابي،  العمل  تكبيل  هدفه 
أن  العلم  مع  إليه،  اللجوء  من  التمكن  حالة  يف  فعاليته  من 
مكاسب  عن  للدفاع  أساسية  نضالية  وسيلة  هو  ــراب  اإلض
غير  بــعــدوانــيــة  تهاجم  أصبحت  الــتــي  الشغيلة  وحــقــوق 

قة.  مسبو

النقابية  البيروقراطية  دور  تعزيز  الى  باالضافة  هذا   
هذا  ومصاحلها.  العمالية  النضاالت  امام  عقبة  تقف  التي 
خصوصا  تعمقا  ــزداد  وت العاملة  الطبقة  معاناة  وتستمر 
أكثر  العاملة  الطبقة  كانت  حيث  كــورونــا،  جائحة  ظل  يف 
تبعات  و  الــدولــة  نهجتها  التي  السياسات  مــن  املتضررين 
عملهم  بــســبــب  الــعــمــال  ــن  م مــجــمــوعــة  ]طرد  اجلــائــحــة 
عمل  شروط  يف  بطنجة  النسيج  عامالت  إستشهاد  قاسية،......[.النقابي، 

الــعــمــال  لــكــل  مــشــروع  حــق  هــو  ــراب  ــ اإلضـ يف  ــق  احلـ إن 
تنتزع  ان  العاملة  للطبقة  ميكن  ال  وبــدونــه  والــعــامــالت، 
للعمال  تثقيفي  دور  لالضراب  وكذلك  املشروعة،  حقوقها 
من  ضدهم  يحاك  ما  معرفة  ميكنهم  عبره  إذ  والعامالت، 
الى  باالضافة  سواء،  حد  على  احلكومة  و  البرجوازية  طرف 
النضال  يف  دمجه  و  العمالي  الوعي  من  الرفع  ميكن  عبره  ان 
املتضررة  املجتمع  وطبقات  فئات  كل  مع  العام  الدولة.اجلماهيري  سياسات  من 

واحلــريــة  الــعــدل  يــســوده  مجتمع  اجــل  مــن  الــنــضــال  و 
الطبقة  جانب  والى  مع  النضال  عبر  اال  يكون  لن  واملساواة، 
االممي،  يومها  ويف  اضراباتها  يف  االنخراط  وعبر  العاملة، 
تخوضها  الــتــي  بنضاالتها  والتعريف  حراكاتها  كــل  ويف 
نقابي  تنسيق  بناء  إلى  والسعي  بأسره.  العالم  يف  يوم  كل 
مع  احلازم  اليومي  الصراع  عبر  إال  يتأتى  لن  والذي  النقابية.وحدوي  البيروقراطية 

وفاعلية،  استمرارية  ذا  يكون  ان  يجب  الذي  النضال  هذا 
ــات  ــراك بــكــل احل يــكــون وحـــدويـــا مــرتــبــطــا  أن  كــمــا يــجــب 
اذا  اال  غايته  يحقق  ان  ميكن  ال  املجتمع،  يف  اجلماهيرية 
حزبها  أي  الطبقة،  لهذه  السياسية  االداة  داخل  منظما  كان 
السياسي، وأول خطوة حتى يتمكن كل املقتنعني بان الطبقة 
هي  املجتمع  داخل  التغيير  قيادة  على  القادرة  هي  العاملة 
له  والدعاية  احلــزب  ذلــك  بناء  على  العمل  يف  االنــخــراط 
داخله  من  والنضال  به  لالنخراط  حثهم  و  العمال/ات  وسط 
املكتويني  والفالحني  الكادحني  كافة  على  أيضا  التركيز  املخزنية.مع  والالشعبية  الطبقية  بالسياسات 

هذا النضال الذي يجب ان 
يكون ذا اسمترارية وفاعلية، كما 

يجب أن يكون وحدواي مرتبطا 
بكل الحراكات الجماهريية يف 

املجمتع، ال ميكن ان يحقق غايته 
اال اذا كان منظما داخل االداة 
السياسية لهذه الطبقة، أي 
حزهبا السيايس، وأول خطوة 
حىت يمتكن كل املقتنعني ابن 

الطبقة العاملة هي القادرة عىل 
قيادة التغيري
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

- كائنة ما كانت - ليست   سلمنا منذBachelard بأن املعرفة 
أسئلة  بني  من  أن  ــم"  "أزع أكــاد  لذلك  ســؤال،  عن  جــواب  ســوى 

أنشطة القراءة: كيف، ملاذا، ماذا، متى، أين، ملن نقرأ؟..

النافذة  هذه  تستأنس  اإلنساُن.  َر  ُعمِّ ما  ر  ستعمَّ أسئلة  وهى   
املوجزة مبحاولة إضاءة سؤال: "ملن نقرأ؟"

الصريحة  غاياته  و  طبائُعه  كانت  كيفما  املقروُء-  يكون  قد   
أن  إال  ــروع..  ــش م مطلب  وهـــذا  قـــراءة،  ــوَع  ــوض م والضمنية- 
األساس  اهتمامها  تبئير  تقتضى  معينة  ات-  حلظة-  َخصوصية 
من  و  ومعاييرهم،  وكفاياتهم  مبواصفاتهم  مؤهلني  مؤلفني،  فى 
أدبيات  تسميه  ما  استحضرنا  إِن  السيما  استثنائيتهم،  ثمة 
القراءة: القراءة- القشدة، املرتهنة بالقراءة السريعة، والقراءة 

العصر. مترتبات  من  األنشطة  هذه  باعتبار  املنتِخبة، 

 وأقدر أن لنا فى الكاتب املصرّى:"سالمه موسى"خيَر زاد ينير 
والعباد. البالد  دياجير 

ــَى'')مــؤســســة  ــمــون ــهـــو:"هـــؤالء عــل أمـــا كــتــابــه الـــبـــؤرُة فـ
العربية.(  حشد فيه عشرين  هنداوّى...2012.جمهورية مصر 
من أول'' الذين أثروا فى حياة اإلنسان مع مقدمة. مما ينصح لنا 
به صاحبنا أن نقرأ بأ̜ثر ما نستطيع من لغات، نحو ما فعل هو 
يستوعب  أن  له  تيّسر  وبذل''  بأوربا.  االلتحاق  على  ُأجبر  حني 
السياسة )الشعب  كيف أضحت احلرية أس اإلبداع وأساسه فى 
االجتماع  وفى  يراقبهم...(،  من  وهو  ممثليه،  يختار  من  هو 
)حرية التفكير، حرية النقد، حرية املرأة، حرية الصحافة...( 

املعتقد... حرية  إلى  باإلضافة 

صديقا  فقط  ليس  نحبه  الذى  ف  املقدمة:"املؤلِّ فى  يقول   
.هو  ذلك  من  أكثر  هو  بأفكاره،إمنا  نستفيد  و  بآرائه  نأتنس 
فى  فى̜ثر  عقولنا  و  قلوبنا  إلى  يتسلل  واألفكار  اآلراء  بهذه 

يغيرها.")ص:09(. أو  شخصيتنا 

من  يستنبط  الذى  ذلك  هو  يعلمنا  الذى  العظيم  "واملؤلف   
جديدين  واجتاها  ِخطة  أو  جديدا،  فلسفيا  موقفا  املعارف 
يغيرنا.")ص:17. أو  يوجهنا  الذى  هو  والكاتب  البشرّى،  للفكر 

نفسه.(

على  يجهز  ال  ذلــك  فــإن  مرجعياته،  قــارئ  لكل  كانت  وإذا   
من  الرغم  املقومة،على  الناقدة،  قراَءته  يئد  ال  و  استقالليته، 

أو ذاك. الكاتب  مجاراته مفاهيَم مفاتيَح يستعيرها من هذا 

صاغها ــى  ــت ال ــور  ــط ــت ال بــنــظــريــة  ــه  ــالم س اعـــتـــرف  ــذا  ــك ه
شفافا. Darwin،اعترافا 

 صحيح أن القراءة الوحيدة ال تفى، وال تشفى،إذ ذهب النقد 
املنهجية.. القراءة  على  حاّثا  املتعددة،  القراءة  إلى  احلديث 

املعروفة"إمتاع/إقناع. الثنائية  بعدا  يتصالح  وبذلك 

أول''  بخصوص  املالحظ  يالحظ  ما  أهــّم  اخلتم:  سبيل  فى 
املــصــرّى،  الــشــيــوعــّى،  مــوســى  ســالمــه  باختيار  حــظــوا  الــذيــن 
غير  اجتــاهــات  على  انفتح  ألنــه  ــق،  األف ضيق  لم  صاحبنا  أن 
تفعيلها  إلى  ساعيا  ناضل  التى  املبادئ  و  تتطابق  ال  متجانسة، 

دومنا أدنى انغالق أو "تشرنق"، أما ممثلو تلك االجتاهات فهم:

"فولتير،جوتيه،داروين،فيسمان،إبسن،نيتشه،رينان،دستو
شو،  جوركى،  هافلوك،  يفسكى،ثورو،تولستوى،فرويد،إليوت 

غاندى، ويلز، شفايتزر، ديوى، سارتر."

رواية،  )قصة،  األدبــيُّ  العمُل  يعتبر     
للواقع  ا(   )إبداعّيً انعكاًسا  مسرحية...( 
االجتماعي. وال ميكن فصُلُه عن األديب، 
الــتــي تتفاعل  ــه،  ــ ذات مــن  ألنـــه قــطــعــٌة 
معنى  ليس  لكْن،   . املجتمع  مخاض  مع 
الظروَف  يساير  األديـــَب  هــذا  أنَّ  ــك،  ذل
تـتكوَن  أْن  االجتماعيَة، كما هي، فيمكن 
لديِه رؤى غيرها، توافقها أو تخالفها . إذ 
ل  ُيَشكِّ أْن  الفعلي،  يكون مرَغًما بتأثيرها 
أعماِلِه  يف  تظهُر  وسلوكاٍت،  آراًء  لنفِسِه 
استحالة  النقاد  يــرى  ولهذا   . األدبــيــِة 
تعكس  التي  كتاباِتِه،  عن  األديــِب  فصل 

مواقــَفــُه من مجــتــمِعــِه ! 
ــاِت األدبــيــِة،  ــاهـ ــاد كـــلُّ االجتـ ــك    وت
األديب  أنَّ هناك تفاعال بني  ِمُع على  جُتْ
أن  ــوا  ــاول ح الــذيــن  وحــتــى  ومجتمعه، 
ليؤكدوا  عــادوا  الــرؤيــِة،  لهذه  يتنكروا 
روالن  ومنهم  ــرى،  أخ ــاٍت  دراسـ يف  عليها 
بارث يف كتابته عن )موت املؤلف( ويكفي 
على  ز  ُتَركِّ التي  اجلينية(  )البنيوية  أن 
عن  تـتعامى  ال  ــي،  ــ األدب العمل  بنية 
تـنطـلـق  فهي   . له  االجتماعية  الرؤيِة 
الشخصيات  بني  التفاعلية  العالقة  من 
أي  مجتمعها،  يف  والثانوية  الرئيسية 
هذه  األديُب  يربط  اجلينية،  بالتركيبة 

الشخصياِت بوضعها االجتماعي !
   والــبــنــيــويــُة اجلــيــنــيــُة، تــعــمــل يف 
اإلنسان  بني  املزج  على  وحتليِلها  دراسِتها 
من  يعكُسُه  وما  األديب  ودور  ومجتمعه، 
وُخـطـٍط...وهذا  ــاٍل  وآم ومشاعر  أفكاٍر 
سيقودنا، حْتما، إلى )علم اجتماع األدب( 
األدبــي  العمل  كــان  إذا  ما  ُيـفسر  ــذي  ال

يتماثل مع الواقع يف احلياة االجتماعية 
أم ال؟!.. لكْن، ما هي العوامل التي 

حتدد رؤيَة األديب؟!..وكيف يتفاعل 
مع قضايا مجتمِعِه؟!

)آالن  مثل  االجــتــمــاع،  علماُء  يــرى     
سوينجوود، وكارل ماركس، وماكس ويبر( 
)مؤسسة(  االجتماع  علم  أنَّ  وآخـــرون، 
العلوم  مــن  أكــثــَر  ــاألدب،  ــ ب ق  تــتــعلَّ
احلياة  جوانب  بكل  تهتم  ألنها  األخــرى، 

االجتماعية لإلنسان . ويقسمونها إلى :
)األديب(  بـ  يرتبط  اجتماع  علم  ـ   1    
خلفيٌة  له  كمواطٍن،  الكتابَة،  ميارس  أي 
ُيـْفَصل  وال  عليها،  يستـنـد  اجتماعيٌة 
عن  مجتمعه، يف عالقة ثنائية جدلية . 
األدبـــي(  )الــنــص  اجتماع  علم  ـ   2    
للواقع  ورؤيٍة  كوثيقٍة  للدراسِة،  يخضع 
حتمل  تاريخية،  وحركة  االجتماعي، 
أخالقية  وقيما  وأعراًفا،  وتقاليَد  عاداٍت 

ودينية وثقافية، وأفكارا.
يُهمُّ  الذي  )األدب(  اجتماع   علم  ـ   3    
الفنية  الصور  فعبر  واملجتمع،  املـتلقي 
يؤثر  ملوضوعاته،  األديُب  ينسجها  التي 
االجتماعيَة  احلــيــاَة  يقلد  فال  فيهما، 
فنيٍة،  أشــكــاٍل  يف  ــُرهــا  يــؤطِّ ــا  إمن فقط، 
ليطورا  مًعا،  واملجتمُع  الــفــرُد  وْضَعـُهما.يتبناها 
   لنأخْذ مثاال على ذلك!..يف املجتمع 
بهوية  اعتراف  هناك  يكْن  لم  العربي، 
املرأة، ورمبا ما زال يف بعض بلدانه . ففي 
ترى  سلطاٍن((  ))ظــلُّ  جبار  آسيا  روايــة 
مقيتٍة  بدونيٍة  ينظر  املجتمع  أنَّ  الكاتبُة 

القاصر،  النظر  هــذا  ولتغـيـير   . للمرأة 
فــتجعــلها  )حجيلة(   شخصيَة  حُتضر 
بل  حقوِقها،  عن  تدافع  مًة،  متعلِّ ــرأًة  ام
النساء،  بــني  والــوعــي  التعليَم  لتنشر 
مع  متساوية  اجتماعيًة  هويًة  ليحققن 
 . املجتمع  يف  عالًة  البقاء  بدل  الرجل، 
ألسيا  األدب  يف  التحرريُة  الرؤيُة  وهذه 
العام  ــرأي  الـ تغيير  يف  ساهمْت  جــبــار، 
الذكوري نحو املرأة يف املجتمع اجلزائري!
أثــَر  أن  نلحظ  ــك،  ذل على  وقياسا     
األدب محسوٌس يف املجتمع بشكل تلقائي 
أو غير تلقائي، فروايُة ))ُكوخ اْلَعـمِّ ُتـوْم(( 
للكاتبة )هيريت بيتشر تشاو( لعبْت دورا 
كبيرا يف احلركة ضد العبودية يف األدب، 
القرِن  يف  القاسية  االجتماعية  التاسَع عشَر بأمريكا.واحلياة 
ألكسندر  ــان  ك للشعر،  وبالنسبة     
ــا  ــارضـ ــعـ مـ روســــــيــــــا،  يف  ــني  ــ ــك ــ ــوش ــ ب
جنحوا  ــن  ــذي ال لألرستـقـراطـيـيـن، 
للرومانسية، ونَأْوا بأنفسهم عن مجتمعهم 
. فكانْت كتاباُت بوشكني صوتا قويا يقِرُن 
الفنَّ باملجتمع، ليجد صدى لدى قرائه . 
إنَّ صديَقُه نيكوالي غوغول، عندما  بل 
آالم  عن  ر  يعبِّ أْن  يستطيع  ال  بأنه  شعر 
مسرحيته  إلى  )نشير  باألدب  مجتمِعِه 
تفشي  تــتــنــاول  الــتــي  ـ  ــعــام  ال املفتش  ـ 
شاوى والنفوذ يف املجتمع الروسي( جلأ  الرَّ
كما  واألخالقي،  التربوي  الترشيد  إلى 
فعل الروائي ليو تولستوي، عندما أرسل 
ظــروٍف  يف  مجتمِعِه،  لترميم  ــِه  ــداءاِت ن

اجتماعيٍة رهيبٍة، عاشها الروُس...!

نورالدين موعابيد

"ملــــن نقـــرأ؟"
علم اجمتاع األدب

جهنم  حبيبتي  عرفت  روزامـــور  ويف 
العسير

أبريل  مــن  والــعــشــريــن  ــادس  ــس ال يف 
ثمانية وألفني

أرواح أبرياء وبريئات التهمهم السعير
شب يف بنيان عال كأنه سجن شديد

نوافذ  مسيجة وباب منفذ وحيد
يوصد بعد حشر مائة وما يزيد

نهار  طيلة  يكدحون  الكادحني  من   
عنيد

 لفائدة باطرون جشع سافل بليد
 خوفا من سرقة املنتوج

احتجاز يف املعمل عند الولوج
وسراح مؤقت بعد اخلروج

كد وجهد جهيد مقابل أجر زهيد
عقد عبر وكالة تشغيل فيه حتديد

باستثناء نزر ال ترسيم وال تصريح
انتهاك للقوانني صارخ صريح

وللمشتكي التهديد والوعيد.
 خمسة وخمسون شهيدة  وشهيد

وإثنى عشر عاشوا بآفات
متنوا لو َذَأفوا ولم تعف عنهم الوفاة

قربى مكلومني بال معيلني وال أسانيد
مصيرهم املزيد من القهر والتشريد

أدين الباطرون بأربع سنني سجنا
 و غرامة ألف درهم عينا

وال خوف على معمله املؤمنا
شركات التأمني تغدقه  ماليينا

امُلعِسر  كسجن  ليس  املــوِســر  وسجن 
املتوسال

ولذوي احلقوق كان تعويضا هزيال
 مائة وأربعون ألف درهما

للثكلى واليتامى 
عن كل روح أحرقت ظلما

ومائتان وستون  درهما 
يف الشهر دخال

ملن عاشوا بعاهات دوما
بعد إحدى عشر حوال

 من التقاضي املضني امُلَكلِّال
فما أرخص اإلنسان املغربي العائال.

شباب وشابات يف َزْهرة العمر والعطاء
حكم عليهم بالبؤس والشقاء
واملوت بطريقة بشعة شنعاء

حرقوا وهم أحياء
خزيت وال بقيت دولة خرقاء

حتمي احملضوضني األغنياء
تتواطؤ معهم يف حرب شعواء

يــشــنــونــهــا يــومــيــا ضـــد الــكــادحــني 
والفقراء

تتستر على جرائمهم النكراء.
ورغم هذه املجزار الرهيبة

حبيبتي متلك قدرة عجيبة
تتحدى بها االنتكاسات والفواجع

وحتولها إلى محافل وروائع
وجتعل من اجلروح واملواجع

متاريس إلذكاء الصمود
 وتخطي املوانع

حبيبتي حتما ستنهض وتعود
 مع نهج الصناديد والنجود

لتبني حزبها العتيد الذي سيقود

حبيبيت يف روزامور
هندوف عبد الرحيم

العربي بنجلون



العدد : 407   15
من 27 أبريل إلى 3 ماي  2021 حوار 

اطران  واحد  الدميقراطي  الهنج  مناضل  وهو  اهللا  خري  سعيد  الرفيق  الجريدة  تستضيف  العدد  هذا  يف 
النقابية املمترسة وهو عضو االمانة العامة لالتحاد املغريب للشغل وكذلك الكاتب العم للجامعة الوطنية 
للقطاع الفالحي وهي اكرب واهم نقابة يف القطاع. نشكر الرفيق عىل الوقت الذي خص به الجريدة املركزية 

ونحن نكرب فيه هذا االستعداد الدامئ للتواصل مع العمال والعامالت عرب هذا املنرب وغريه.

        

تحيط  اليت  القضااي  وأهم  العامة  الظروف  هي  ما      1
؟ السنة  لهذه  ماي  بفاتح 

على  الدميقراطي  النهج  جريدة  أشكر  أن  أود  البداية  يف 
العاملة  الطبقة  قضايا  تهم  التي  القضايا  لطرح  قصوى.االستضافة  أهمية  من  لهم  ملا  النقابي  والعمل 
العام  الوضع  على  الوقوف  من  بّد  ال  باملوضوع،  وعالقة 
األممي  عيدها  العاملة  الطبقة  فيه  تخلد  الذي  والسياق 
املشهد  على  خاصة  أثــّرت  التي  املتغيرات  وعلى  مــاي  واالجتماعي.فــاحت  االقتصادي 
تداعيات  بسبب  متأزم  جّد  العاملي  االقتصادي  الوضع  إّن 
وطبيعة  هشاشة  على  عــرت  التي  كــورونــا  جائحة  تفشي 
الوطني  املستوى  وعلى  شعاراته.  وزيف  الرأسمالي  النظام 
فيمكن  الرأسمالي  للنظام  تبعي  نظام  على  اقتصاده  املهيكل 

أن نسجل أهم آثار األزمة يف:
الصحي  احلجر  نتيجة  مسبوق  غير  اقتصادي  انكماش   -
مشكل  إلى  باإلضافة  األولية  باملواد  التزود  يف  التسويق.والنقصان 
بلغ  الذي  اخلزينة  دين  ملستوى  وقياسي  ملحوظ  ارتفاع   -
التي  العمومية  الديون  الداخلي اخلام، وكذا  الناجت  1080 مليار درهم.%75 من  جتاوزت 
الصغرى  واملـــقـــاوالت  املــؤســســات  ــن  م الــعــديــد  ــالق  إغـ  -

واملتوسطة.
املاضي  املوسم  عرفه  الذي  باجلفاف  القروي  العالم  تأثر   -

املواسم. هذه  يف  املكملة  املؤقتة  العمل  فرص  غياب  يف 
القطاع  يف  وعــامــلــة  عــامــل  مــلــيــون  يــنــاهــز  مــا  تــســريــح   -
بعض  عرفتها  التي  االقتصادية  الصعوبات  نتيجة  املهيكل 
لهذه  اجلشعة  الباطرونا  استغالل  إلى  باإلضافة  املقاوالت، 
القانونية  مستحقاتهم  بدون  العمال  آالف  لتسريح  الظرفية 

هش. قانوني  وضع  يف  مؤقتني  بعمال  وتعويضهم 
نتيجة  مهيكل  الغير  بالقطاع  العمل  فرص  بعض  تقليص   -

الصحي, احلجر  تداعيات 
التدخل  يتطلب  الذي  الصعب  الوضع  هذا  من  الرغم  وعلى 
الدولة  أن  إال  للوباء،  السلبية  اآلثــار  لرفع  للدولة  املباشر 
إلى  لطبيعتها،  نظرًا  وانحازت،  شعبية  ال  اختيارات  يف  سارت 

على: عملت  بحيث  السائدة،  والفئات  الباطرونا 
اإلضـــراب  حلــق  التنظيمي  الــقــانــون  ــراج  إخـ مــحــاولــة   -
يف  البنود  بعض  وتعديل  للنقابات  التنظيمي  والــقــانــون 

واالستغالل. الهشاشة  إلى  الرامية  الشغل  مدونة 
عدم مواكبة اآلثار االجتماعية للجائحة عبر إجراءات   -
مّت  ــذي  ال البسيط  الــدعــم  باستثناء  وحقيقية  ملموسة 

الوباء. بداية  يف  تقدميه 
احملددة  بالعقد  للعمل  واملنظم  اخلاص  املرسوم  مترير  اآلجال.- 
ويف هذا السياق املتأزم، والمتصاص غضب الفئات الشعبية 
الدولة  عملت  االقتصادي،  الوضع  هذا  من  املتضررة  الهشة 
االجتماعية  احلماية  تعميم  حول  إطار  قانون  إخراج  على 
هذا  اعتبرنا  وإن  هذا  الشعبية،  الفئات  من  مجموعة  على 
التساؤالت  من  العديد  طرح  وجب  فإنه  هامًا،  مكسبًا  القرار 

الواقع: أرض  على  تنزيله  وسالمة  جناعة  حول 
وسوء  املستشري  الفساد  ظــّل  يف  القانون  هــذا  تنزيل   -
املشروع؛ هذا  بتنزيل  املكلفة  املؤسسات  ينخر  الذي  احلكامة 
سنويًا  درهم  مليار   51 يتطلب  الذي  التمويل  إشكالية   -
امليزانية  من  درهم  مليار   23 سوى  فقط  الدولة  تخصص  ولن 
عالقة  التساؤالت  من  مجموعة  حوله  تطرح  والباقي  العاملة.العامة  الطبقة  مبكتسبات 

التغطية  احــتــضــان  فيها  ــروض  ــف امل التحتية  البنية   -
مما  العمومي   بالقطاع  املرتبط  شقها  يف  متهالكة  الصحية 
هذا  يف  العامل  اخلاص  للقطاع  بالنسبة  سميك  صيد  املجال.سيوفر 

          

النقابية  املركزايت  بتعدد  املغربية  النقابية  الحركة  تمتزي            
قطاع  داخل  القطاعية  والنقاابت  املحلية  النقابية  واالتحادات 

؟ رضورية  حاجة  عن  التعددية  هذه  تعرّب  هل  واحد، 

األساسية  املبادئ  من  التنظيمية  النقابية  الوحدة  تعتبر 
بها  التشبث  يجب  والتي  األصيل  النقابي  للعمل  واملهمة 
أنها  باعتبار  النقابية  التعددية  حول  الشعارات  كل  ورفض 

العاملة. الطبقة  وخصوم  أعداء  مصالح  سوى  تخدم  ال 
يف  الــنــظــري  أســاســه  يجد  النقابية  ــدة  ــوح ال مــبــدأ  إّن 
لها  موحدة  طبقة  ــراء،  األج وعموم  العاملة  الطبقة  كون 
الطبقي  صراعها  يف  تواجههم  خصوم  لها  وأن  املصالح  نفس 
الطبقية  والكتلة  الرأسمالية  مــوحــدة:  كتلة  ويشكلون 
احلامية  والدولة  الرأسمالي  النظام  من  املستفيدة  السائدة 

. حلها ملصا
على  النقابي  التقسيم  ما  حّد  إلى  ونتفهم  نفهم  أن  ميكن 
ال  أنه  إاّل  تنظيمية،  لضرورة  وترابي  وقطاعي  فئوي  أساس 
تقسيم  قبول  العاملة  الطبقة  مصلحة  نظر  وجهة  من  ميكن 
أو  االنتاجية  الوحدة  نفس  يف  عمودي  أساس  على  القطاع.العمال  أو  املؤسسة  أو  اإلدارة 
أن  جند  املغربية،  النقابية  احلركة  تاريخ  إلى  بالرجوع 
التالية: األمور  على  اعتمد  املشؤوم  النقابي  التقسيم  تبرير 
منحازة  سياسية  نقابة  للشغل  املغربي  االحتاد  نقابة  أن   -
حزب  عليه  اعتمد  الــذي  املــبــرر  ــو  وه التقدمية،  1960.للقوى  سنة  مركزيته  خللق  االستقالل 
نقابة  للشغل  املغربي  االحتــاد  بأن  الحقة،  مرحلة  ويف   -
ال  بيروقراطية  نقابة  كونه  ويف  بالسياسة  تهتّم  ال  الدميقراطية.خبزية  حتترم 
أن التعددية النقابية هي إحدى مقومات الدميقراطية.  -
ــا مــجــرد  ــه ــرى أن ــررات نـ ــبـ ــذه املـ وبــالــرجــوع وحتــلــيــل هـ
للحركة  احلالي  للوضع  بها  للوصول  بها  الدفع  مّت  مغالطات 
نقيض  بساطة  وبكل  ألنه  واملتشردمة،  املقسمة  النقابية 
الدميقراطية  أجل  من  والنضال  الدفع  هو  البيروقراطية 
األخــرى  النقابية  الــبــدائــل  أن  والــدلــيــل  التقسيم  وليس 
ــواع  أن أعــتــى  املــبــّرر تعيش هــي األخـــرى  ــذا  الــتــي وضــعــت ه
مبرر  اســقــاط  بخصوص  ــا  أم والــتــســلــط.  الــبــيــروقــراطــيــة 
الفعلية  املقومات  كإحدى  واحلزبية  السياسية  التعددية 
طبقات  يتضمن  الطبقي  املجتمع  أن  )باعتبار  للدميقراطية 
تعبيرات  على  التوفر  حقها  من  مختلفة  اجتماعية  وفئات 
جتد  ال  التي  النقابية  التعددية  إلى  بها(  خاصة  سياسية 
أعدائها  مصلحة  يف  وإمّنا  العاملة  الطبقة  واقع  يف  وخصومها.تفسيرها 
كون  يف  يوجد  النقابية  للتعددية  الفعلي  التفسير  إّن 
مستغلة  بورجوازية  من  العاملة  الطبقة  وخصوم  ــداء  أع
ومن  ملصاحلهم  احلامية  والسلطة  الكبار  األراضــي  ومالكي 
العاملة  الطبقة  قوة  مدى  يدركون  وانتهازية  رجعية  قوى 
يف  واستعمالها  إلضعافها  تقسيمها  نظرهم  يف  يجب  لهم.التي  اخلاصة  واحلزبية  السياسية  املخططات 
نقابية  مركزية   34 تفريخ  إلى  أّدى  التقسيم  مخطط  إن 
يف  ــل  األق وعلى  للشغل(،  املغربي  االحتـــاد  عــدا  )مــا  كلها 
واحلصيلة  سياسية،  ألحــزاب  واجــهــات  التأسيس  مرحلة 
توجد  الذي  الوضع  جند  هذا  التقسيم  مسلسل  بعد  اليوم 
نسبة  أّن  بحيث  بالضعف  متسم  النقابية  احلركة  مستوياتها.عليه  أدنى  إلى  وصلت  التنقيب 

        
اليت  التنسيقيات  ظاهرة  توسعت  الحايل  العقد  خالل        
ملطالهبا  يرضخ  املخزن  جعلت  نضالية  طاقة  عن  بعهضا  أابنت 
هذه  لوجود  تصوركم  ما  املتدربني(.  األساتذة  تنسيقية  )مثل 

؟ النقاابت  جانب  إىل  التنسيقيات 

التعليم،  قطاع  يف  وخاصة  التنسيقيات،  طاهرة  تنامي  إن 
الفئات  بعض  احتجاج  من  شكل  العمق  يف  نعتبره  أن  ميكن 
الدفاع  يف  للفعالية  الفاقد  النقابي  التعدد  إشكال  على 
ما  غالبًا  بحيث  والدقيقة،  احملددة  الفئات  هذه  مطالب  عن 
لطرح  احلاالت  أحسن  يف  الفوقي  بالتنسيق  النقابات  تكتفي 
هذه  يف  القياديني  بطالئع  يدفع  الذي  الشيء  امللفات،  هذه 
كشكل  النقابات  عن  مستقلة  تنسيقيات  خلق  إلى  لنضاالتها.الفئات  الالزم  الزخم  وإلعطاء  الفئات  هذه  لتوحيد 
من  انظالقًا  جاء  التنسيقيات،  من  األشكال  هذه  بروز  إن 
القطاعية  النقابات  اعتمدته  الذي  الفئوي  النضال  اختيار 
يحقق  وال  للفعالية  يفقد  كان  والذي  عقدين  من  أكثر  منذ 
جناح  ومع  الفئات،  بهاته  اخلاصة  املطالب  األحيان  أغلب  يف 
جعلت  ملطالبها،  الفئوية  التنسيقيات  من  مجموعة  الفئوية.وفرض  املطالب  لفرض  والناجح  األساسي  البديل  نفسها 
عن  الغريبة  املظاهر  هذه  كل  أساس  النقابي  التعدد  إن 
بني  التضامن  أساس  على  املبنية  األصيلة  النقابية  العاملة.احلركة  الطبقة  مكونات  كافة 

           

العرشين  خالل  املغرب  يف  النقابية  الحركة  أن  يبدو              
مادية  مطالب  ذات  اجمتاعية  كحركة  مارست  ــرية  األخ سنة 
هذا  يؤكد  فرباير   20 حركة  يف  انخراطها  وعــدم  واجمتاعية، 
الرصاع  يف  مكانهتا  الحركة  لتأخذ  الالزمة  الرشوط  ما  املنحى، 

؟ ثورية  عمالية  حركة  إىل  وتتحّول  سياسيًا  الطبقي 

عقود،  عّدة  ومنذ  املغربية،  النقابية  احلركة  أن  املؤكد  من 
شبه  ويف  صرفة  مادية  مبطالب  اجتماعية  كحركة  متارس 
املغربي،  للشعب  اجلــوهــريــة  السياسية  للمطالب  غــيــاب 
هدفه  عــن  النقابي  العمل  إبــعــاد  يف  ساهم  ــذي  ال الــشــيء 
الناجت  االستغالل  على  القضاء  نحو  املنشود  الرأسمالي.االستراتيجي  النظام  عن 
تاريخية  فرصة  نفسها  على  فّوتت  النقابية  احلركة  إّن 
فبراير   20 حركة  يف  الفعلي  االنــخــراط  عــدم  ــّررت  ق حني 
االستبداد  بإسقاط  املطالبة  الشعبية  اجلماهير  جانب  إلى 
القائم،  االقتصادي  النظام  مستوى  على  اجلذري  وبالتغيير 
أبــرز  احلــركــة  عــن  العاملة  الطبقة  وغــيــاب  حتييد  وشــّكــل 
لقيادة  ومؤهلة  النضال  طليعة  باعتبارها  ضعفها  نقط 
والعدالة  املساواة  تسوده  مجتمع  نحو  التغيير  أشكال  االستغالل.كافة  من  وخال  االجتماعية 
20 فبراير كانت بالفعل فرصة تاريخية ليحصل  إّن حركة 
املغربية  العمالية  النقابية  احلركة  مسار  يف  قوي  منعطف 
للدولة... التبعي  الرأسمالي  النظام  من  التحرر  أهداف  نحو 

املباشرة  بــأهــدافــه  النقابي  العمل  يبقى  ــك،  ذل كــل  مــع 
العاملة  الطبقة  لتنظيم  أساسيًا  مدخاًل  واالستراتيجية 
من  التخلص  أجــل  من  النضال  طليعة  يف  لتكون  وتأهيلها 
العدالة  بناء مجتمع تسوده  واملساهمة يف  الرأسمالي  النظام 
تضطلع  أن  النقابية  للحركة  ميكن  ال  زلكن  االجتماعية. 
بهذه األدوار إال إذا جعلت نفسها يف معمعان الصراع، وأخذت 
ذات  االحتجاجية  احلركات  كافة  لتنسيق  الطبيعي  مكانها 
كافة  مــع  اجتماعية  جبهات  وخلق  االجتماعي،  العاملة.الطابع  الطبقة  حلفاء 
لتتحول  نظري  يف  كافية  غير  الــشــروط  هــذه  كل  تبقى 
حركة  إلى  إصالحية  اجتماعية  حركة  من  النقابية  احلركة 
فرز  يف  النقابية  احلركة  هذه  مساهمة  دون  ثورية  املستقل.عمالية  حزبها  وبناء  العاملة  للطبقة  السياسية  القيادة 
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طربوشها  من  الدولة  اخرجت  جديدة  مناورة  يف 
اجلديدة  اخلدعة  انها  االجتماعية.  احلماية  ارنب 
املختصة  اجهزتها  خالل  من  الدولة  توظفها  والتي 
للفقراء  االجتماعية  احلماية  توفير  وهم  نشر  يف 
ان  تبني  الــتــي  املعطيات  هــي  وهـــذه  والــكــادحــني. 

الكاذبة. للوعود  توزيعا  اال  ليس  املوضوع 

 70% اوال، يبلغ عدد الفقراء والكادحني اكثر من 
مواطن  مليون   23 يتجاوز  أي  السكان  عــدد  مــن 
لهؤالء  االجتماعية  احلماية  توفير  ان  ومواطنة. 
من  واحلماية  والتطبيب  العالج  حق  توفير  يعني 
وإال  للكرامة  احلافظ  القار  الدخل  وضمان  البطالة 
عليه  متن  الــدولــة  رحمة  حتت  الشعب  هــذا  بقي 
سنة  كل  من  رمضان  شهر  يف  واقــع  هو  كما  بالقفة 

اجلديد"  " العهد  طيلة 

االجتماعية  احلماية  توفير  اجــل  مــن  ثانيا، 
الضرورية  الشروط  توفير  الدولة  على  يتوجب 

ومنها: ووعودها  سياساتها  لتطبيق 

كاهل  اثقال  من  يزيد  ال  مبا  التمويل  ضمان   -
يفاقم  ال  ومبــا  الــوســطــى  االجــتــمــاعــيــة  الــفــئــات 
االمبريالية.  ــر  ــدوائ ال مــن  لــالســتــدانــة  الــلــجــوء 
للتمويل  مصدر  من  للدولة  ليس  الباب  هذا  ففي 
ضرائب  بفرض  الوسطى  الفئات  كاهل  اثقال  إال 
الدولي  النقد  لصندوق  املتتالي  واللجوء  جديدة 

العاملي. والبنك 

وتأهيل  العمومية  الصحة  قطاع  بناء  اعــادة   -
مستحيل  امر  وهذا  والفاسدة.  املهترئة  منظومته 
ببالدنا  القائم  النظام  طبيعة  وهو  بسيط  لسبب 
املطيع  ــادم  ــ واخل العمومية  للقطاعات  ــادي  ــع امل
والدليل للقطاع اخلاص االجنبي واالحتكار احمللي. 
توفير  يستحيل  وكفء  فعال  عمومي  قطاع  فبدون 
ومواطنة. مواطن  مليون   23 ل  الصحية  التغطية 

الــدولــة عــن احلماية  ــالم  ــان ك ب ــزم  ملــا جن لــهــذا 
بد  ال  الــكــاذب،  اخلطاب  يتعدى  لن  االجتماعية 
وان نشرح ملاذا يف هذا الوقت بالذات وماذا يريد ان 
وعلى  اخلطاب  هذا  ترويج  يتم  احلقيقة؟  يف  يبلغه 
الفقراء  وسط  االنتظارات  خلق  بهدف  تطاق  اوسع 
االجتماعي  االنفجار  الــدولــة  تتحاشى  وبــذلــك 
السلم  الى  مضى  وقت  أي  من  اكثر  احملتاجة  وهي 
اجل  مــن  متنحه  مــا  لها  ليس  ــذي  ال االجتماعي 
شراءه هذا اوال؛ ثانيا تهدف من هذا اخلطاب تبرير 
واطالق  املقاصة  صندوق  من  تبقى  ما  على  االجهاز 
االجتماعي  السجل  وهــي  خــطــورة  اكثر  سياسة 
تعيش  لفئات  تافهة  اعانات  تقدم  مبوجبه  الذي 
شخص-  مــاليــني   6 تقريبا  الــفــقــر-  عتبة  حتــت 
مما  االساسية  املواد  اسعار  بارتفاع  تسمح  وبذلك 
الفئات  مستنقع  يف  الشعب  بغالبية  الرمي  يعني 
حتقق  وبــذلــك  الــفــقــر،  عتبة  حتــت  تعيش  الــتــي 
على  االزمــة  بحل  القاضي  الدائم  حلمها  الدولة 
عمت  كلما  اخلبيثة  للقولة  تطبيقا  الشعب  كاهل 

هانت.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

الحماية االجمتاعية حق 
اريد به ابطل

ــ ال الستغالل جائحة كوروان للزميد من قهر الشغيلة.
ــ معا يف مواجهة املخزن والرأمسالية املتوحشة وتقوية العمل 

النقايب الوحدوي والتقدمي
وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.

مبناسبة فاحت ماي، عيد الشغل األممي، يحيي النهج الدميقراطي 
واملعطلني،  والنقابيني  الكادحني   وعموم  العاملة  الطبقة  بحرارة 
نساء ورجاال، وسائر النقابات والتنسيقيات املناضلة، مع متمنياته 
لهم باالنتصار يف كفاحهم املجيد من أجل التصدي جلشع واستغالل 
الرأسمالية التي جلأت كعادتها عند مواجهة األزمات االقتصادية، 
الطبقة  حساب  على  كورونا  جائحة  عن  الناجتة  األزمــة  حل  إلى 

العاملة وعموم الكادحني/ات وسائر الفئات الشعبية. 
 جماهريان العمالية والكادحة

حوالي  منذ  أي  املاضية  للسنة  مارس  بداية  منذ  بالدنا،  تعيش 
وطاة  حتت  العالم،  بلدان  ملعظم  بالنسبة  الشأن  هو  كما  شهرا،   14
أزيد من نصف  إلى  املغرب، ليس فقط  أدت يف  التي  جائحة كورونا 
9000 من الوفيات حسب املعطيات  مليون من املصابني/ات وحوالي 
االقتصادية  املؤسسات  من  اآلالف  إغالق  إلى  كذلك  بل  الرسمية، 
وتسريح وجتويع مئات اآلالف من العامالت والعمال، والتنامي املهول 
وتكثيف  األجــور،  وتقليص  الشغل،  هشاشة  من  واملزيد  للعطالة، 
الصحية  املنظومة  وعجز  للفقر،  الفضيع  واالنتشار  االستغالل، 
املواطنني/ات، ومواصلة تخريب املدرسة  عن االستجابة حلاجيات 
بالعقدة  والتوظيف  اخلوصصة  تشجيع  عبر  خاصة  العمومية 

وضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية.
جتاوز  على  ملساعدتها  الباطرونا  بدعم  الدولة  قامت  ما  وبقدر 
التي  الشعبية  اجلماهير  وعموم  الشغيلة  مشاكل  أهملت  األزمــة، 
صمودها  رغم  اليومية  احلياة  أعباء  مواجهة  على  قــادرة  تعد  لم 

وتضحياتها ونضاالتها الشجاعة.
ومتديدها  الصحية  الطوارئ  حالة  سن  إلى  الدولة  جلأت  وقد 
باستمرار، مستفيدة منها لكبح االحتجاجات النقابية والتحركات 

النضالية للجماهير الشعبية املتضررة من تداعيات اجلائحة.
ظروف  املتوحشة  والرأسمالية  املخزنية  الدولة  استغلت  لقد 
بالعقدة،  والعمل  اخلــوصــصــة،  نحو  املنحى  لتعميق  اجلائحة 
والسمسرة يف اليد العاملة، وللمزيد من قهر الشغيلة واإلجهاز على 
احلريات العامة والفردية واحلريات النقابية، محاولة فرض قوانني 
اإلضراب  حلق  التكبيلي  القانون  مقدمتها  ويف  خطيرة،  تراجعية 
القانونية  واإلجـــراءات  الشغيلة  نقابات  يف  التحكمي  والقانون 
للقطاع  التخريبية  الشغل واملخططات  االنتكاسية لتعديل مدونة 
املصادقة باإلجماع  أن فرضت  اليوم بعد  الدولة  العمومي. وها هي 
على القانون اإلطار للحماية االجتماعية، حتاول إيهام املواطنني/
مشاكلهم  ستحل  االجتماعية  للحماية  الغامضة  خطتها  بأن  ات 
االجتماعية. إن الذين يعتقدون أن الرأسمالية املتوحشة ستناصر 
تعميم احلماية االجتماعية ولو يف حدها األدنى،  كمن  يعتقد أن 

املخزن ميكن أن يناصر الدميقراطية وحقوق اإلنسان.   
جماهريان العمالية والكادحة

وعموم  العاملة  الطبقة  منها  تعاني  التي  املزرية  األوضــاع  إن 
الكادحني/ات والتي كشفت عنها جائحة كورونا هي نتيجة لــ :

والرأسمال  الدولية  ومؤسساتها  اإلمبريالية  هيمنة    •  
العمومية،  السياسات  يف  وحتكمها  بالدنا،  ثــروات  على  األجنبي 
الكتلة  طرف  من  والكادحني  العمال  جلماهير  املكثف  واالستغالل 
والبرجوازية  الكبار  األراضي  مالكي  من  املكونة  السائدة،  الطبقية 
الكبيرة التبعية؛ كل هذا برعاية الدولة املخزنية األداة السياسية 

حلماية مصاحلهم.
•  اختالل موازين القوى لصالح الباطرونا بسبب التراجع   
ببالدنا،  العمالية  النقابية  احلركة  تعيشه  أصبحت  الذي  اخلطير 
طرف  من  املدعومة  الباطرونا  متارسها  التي  العدوانية  عن  الناجت 
النقابي:  للعمل  األصيلة  باملبادئ  االلــتــزام  ضعف  وعــن  املخزن 
والتضامن  الوحدة  استخدامها"،  وليس  العاملة  الطبقة  "خدمة 
ربط  واجلماهيرية،  والتقدمية  والدميقراطية  واالستقاللية 
العمل النقابي من أجل حتقيق املطالب اآلنية بالعمل النقابي ذي 
البعد االستراتيجي من أجل االشتراكية  والقضاء على االستغالل 

الرأسمالي.

أداتها  يشكل  الذي  السياسي  حلزبها  العاملة  الطبقة  افتقاد   •
الثورية للدفاع عن مصاحلها كطبقة وعن مصالح عموم الكادحني.

العاملة وعموم اجلماهير، جلبهة دميقراطية  الطبقة  افتقاد   •
وللجبهة  الدميقراطية،  الــقــوى  لسائر  املشترك  العمل  توحد 
من  املغربي  الشعب  نضاالت  بتوحيد  الكفيلة  الواسعة  الشعبية 
بناء نظام  والفساد سيرا على طريق  أجل تخليصه من االستبداد 
دميقراطي يحقق الكرامة واحلرية واملساواة والعدالة االجتماعية 

وسائر حقوق اإلنسان للجميع.
•  جماهريان العمالية والكادحة  

إن الرأسمالية وضعت دوما مراكمة األرباح فوق أي اعتبار. فيكفي 
ان نذكر مبحرقة شركة روزامور بالدار البيضاء يف 26 أبريل 2008 
منهم  اجلرحى  وعشرات  حرقا   وعامل  عاملة   55 وفاة  خلفت  التي 
السنة  هذه  من  فبراير   8 يف  طنجة  وفاجعة  معطوبني/ات،    12
مبعمل  ــاء  امل حتت  غرقا  وعاملة  عامال   28 خاللها  توفى  والتي 
"سري" للنسيج، وعشرات اآلالف سنويا من ضحايا حوادث الشغل 
والضيعات   واألوراش   باملعامل  والسالمة  الصحة  شروط  وتغييب 
وخالل التنقل للعمل. ومع جائحة كورونا، إن الرأسمالية املتوحشة 
حياتكم  أكثر  وتعرض  عرضت  الالإنسانية  الطبقية  بإجراءاتها 
لذلك  للمجهول.  وبناتكم   أبنائكم  ومستقبل  وأوضاعكم  للخطر 
فإن املهمة امللحة اليوم، هي تعبئة كل القوى الدميقراطية واحلية 
تغول  من  صاحبها  وما  الصحية  الطوارئ  حالة  نظام  من  للتخلص 
الفوري  التعميم  العادية، مع  وللرجوع لألوضاع  البوليسية،  للدولة 
اإلجــراءات  اتخاد  ومع  إضــايف،  متاطل  بــدون  كورونا  ضد  للتلقيح 
من  املزيد  إلى  الهادفة  العشوائية  عن  بعيدا  املعقولة  االحترازية 

التحكم السياسي.
إلى  مناداتكم  السنة،  لهذه  الشغل  عيد  مبناسبة  جنــدد،  إننا 
العاملة  الطبقة  حزب  حزبكم،  بناء  يف  والفاعلة  الواعية  املشاركة 
وتوحيد  وتعزيز  لتقوية  أداة  جهة  من  باعتباره  الكادحني،  وعموم 
العمل النقابي على أساس مبادئه األصيلة، ومن جهة أخرى وسيلة 
البرجوازية  ــزاب  واألح املخزنية  األحــزاب  وصاية  من  لتخلصكم 
من  والتخلص  مصيركم  تقرير  من  ومتكينكم  أصنافها،  مبختلف 
الوطني  املجتمع  وبناء  الرأسمالي،  واالستغالل  املخزني  االستبداد 
املنشود،  االشتراكي  املجتمع  بناء  أفق  يف  الشعبي  الدميقراطي 
للطبقة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  للسلطة  املجسد 

العاملة، مدعومة بعموم الكادحني/ات.
النقابي  بالعمل  النهوض  أن  إذ نعتبر  الدميقراطي،  النهج  إننا يف 
مسيرة  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  وبناء  التقدمي 
إلى  الكادحني  وباقي  والفالحني  العمال  طالئع  ندعو  واحـــدة، 
االنخراط فيها. ويف هذا اإلطار، ننادي بحرارة إلى الوحدة النضالية 
املنشودة،  التنظيمية  النقابية  الوحدة  أفق  يف  الوحدوي  والنضال 
وهي الدعوة املوجهة أوال وقبل كل شيء ملركزيتي االحتاد املغربي 
النقابات  لسائر  وكذا  للشغل،  الدميقراطية  والكنفدرالية  للشغل 
والتنسيقيات والتنظيمات الفئوية واملهنية املناضلة وهيئات الدفاع 

عن املعطلني. 
وال يفوتنا، يف األخري أن : 

اإلنسان  حقوق  وكافة  العمال  حقوق  باحترام  مطلبنا  نؤكد  ــ 
ويف  السياسيني  املعتقلني  جميع  ســراح  بــإطــالق  بــدءا  ببالدنا، 

مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفيني واملدونني األحرار.
ــ   جندد إدانتنا  للتطبيع اخلياني لعدد من األنظمة العربية، ومنها 
املغرب، مع الكيان الصهيوني  ودعمنا لكفاح الشعب الفلسطيني من 
الفلسطينية  الدولة  وبناء  الصهيوني  القضاء على االستعمار  أجل 
الفلسطيني؛  التراب  كامل  فوق  القدس  وعاصمتها  الدميقراطية 
احلالية  محنتها  مواجهة  يف  الشعوب،  كافة  مع  تضامننا  نؤكد  كما 
والرجعية،  االمبريالية  الدؤوب ضد  مع جائحة كورونا ويف نضالها 
واجلزائر  وسوريا  ولبنان  والــســودان  اليمن  شعوب  مقدمتها  ويف 

وفينزويال.
عاش التضامن العمايل األممي 

عاشت الحركة النقابية العمالية املغربية موحدة ومناضلة

عاشت الطبقة العاملة سيدة نفهسا وطليعة للكفاح الشعيب

عاش الشعب
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