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اإ�رضاب عام
عمايل و�شعبي حقيقي 

جميعا من اأجل:

نداء تيار المناضل-ة: 
بما  العمالية،  النقابات  قيادات      حددت  
يوما    2014 أكتوبر   29 اإلجماع،   يقارب 
الخاص  بالقطاعين  عام   إضراب  لتنفيذ 
التفاوض  على  الدولة  إجبار  بقصد  والعام، 
منها،  أساسية  عمالية  مطالب  جملة  حول 
االتحاد  و  الكونفدرالية  نداء  في  وردت  كما 
عامة  زيادة  والفيدرالية:   للشغل  المغربي 
السلم  وتطبيق  والمعاشات  األجور  في 
اتفاق 26  تبقى من  ما  تنفيذ    - المتحرك 
أبريل 2011.  تخفيض الضغط الضريبي عن 
التقاعد-   إصالح  سمي  عما  األجور-التراجع 
على  الحرص  االجتماعية-  الحماية  تعميم 
االجتماعي-  للضمان  التصريح  إجبارية 
حماية الحريات والحقوق النقابية، والقوانين 
االجتماعية-  إلغاء الفصل 288 من القانون 
من  العمومية  الخدمات  تأمين   - الجنائي 
المؤقت  للعمل  حد  الدولة-وضع  طرف 
وضمان  بالمناولة  والعمل  الهش  والعمل 
االستقرار في العمل-  النهوض بأوضاع المرأة 

األجيرة، الخ
هول  باتضاح   المبادرة  هذه  سياق  يتميز 
النتائج الكارثية لسياسة »الحوار االجتماعي« 

بديال عن النضال الطبقي. حيث استعملت 
لتفرض  النقابية  القيادات  تعاون  الدولة 
مررت  بأن  العاملة،  الطبقة  على  خططها 
هجومها على أنظمة التقاعد عبر ما سمي 
أيام  أجور  على  وأجهزت  التقنية،  باللجنة 
اإلضراب بالوظيفة العمومية - وهو مكسب 
تاريخي منذ قرابة 60 سنة ) منذ االستقالل 
عن  وتغاضت  األجور  وجمدت  الشكلي(،  
الزيادة  حتى  تطبيق  العمل  أرباب  رفض 
ليوليوز  لألجور  األدنى  الحد  في  الهزيلة 
2014، وتجاهلت اتفاق 26 ابريل2011 ) 
بعد خفوت حركة 20 فبراير التي انتزعته(، 
القطاع  في  همجيا  استغالال  وكرست 
الخاص عبر شركات المناولة والوساطة في 
فقد  عن  تعويض  قانون  ومررت  التشغيل، 
الشغل هو استهزاء بضحايا الطرد، وقلصت 
التشغيل إلى أقصى ما بوسعها ضدا  جهد 
على تزايد الطلب االجتماعي على الخدمات 
العامة من تعليم وصحة ، الخ . بل أكثر، يعد 
الضربات،  مزيدا من  ودولتهم  البرجوازيون 
سواء بالعزم على النيل من مكاسب طفيفة 
فعلي  إلغاء  إلى  السعي  أو  الشغل،  بقانون 

لحق اإلضراب بمبرر تقنينه، واستعداد لتعميم 
بقطاعات  االستغالل  وفرط  التشغيل  هشاشة 
شغيلة  بها  اهلكوا  أن  بعد  العمومية  الوظيفة 

القطاع الخاص،... 
وكل  العاملة،  الطبقة  وضع  إليه  وصل  ما 
إزاء  الدولة  وتفرعن  الطبقي،  العدو  نجاحات 
قسم  في  يعود  االجتماعي«،  »الحوار  دعوات 
التي  النقابية  القيادات  سياسة  إلى   منه 
تحكمت في توجيه النضال العمالي بإجهاض 
منها  تختنق،  أخرى  وترك  عديدة،  معارك 
الوطنية في 2011- االوطورت  معركة عمال 

2012، وشهر من إضراب منجيي جبل عوام 
العمالية  التعبئة  وتفكيك   ،2014 غشت  في 
بورزازات بقرار فوقي أدى إلى نسف التنظيم 
ال  المثال  سبيل  على  هذا  المحلي،   النقابي 

الحصر.
إن الطاقة النضالية التي بوسعها أن تجعل يوم 
29 أكتوبر إضرابا عاما حقيقيا قد جرى تبديد 
قسم منها عندما امتنعت القيادات عن قصد، 
االجتماعي«،  »االستقرار  على  الحفاظ  وباسم 
عن دعم اإلضرابات الجارية وعن توطيد أواصر 
السعي إلى تفاوض  الطبقي، مفضلة  التضامن 

بارد خارج أي سياق كفاحي. 
العام  اإلضراب  إلى  الدعوة  تمثل  لهذا 
عدا  )ما  النقابية  القيادات  قبل جميع  من 
بفشل  اعترافا  بنكيران(   لحزب  التابعة 
و«الحوار  االجتماعية«  »الشراكة  سياسة 
بتلك  القيادات  أرادت  وإن  االجتماعي«. 
إلى  العودة  بقصد  ضغط  مجرد  الدعوة 
»الحوار االجتماعي« فعلينا جميعا، شغيلة 
القطاع العام والخاص، أن نجعله يوم نضال 
حقيقي من اجل مطالبنا، بتنظيم تجمعات 
عامة بأماكن العمل لمناقشة سير المعركة 
خاص  بوجه  نعمل  وأن  إنجاحها،  وسبل 
لتمديده، ليمتلك القدرة على إجبار  العدو 
الطبقي على التنازل، فاالقتصار على توقف  
العمل  أرباب  العمل يشجع  يوم واحد عن 
ثمة  ومن  اإلضراب،  تجاهل  على  ودولتهم 
معنويات  تحطيم  تزيد  نتائج هزيلة  فرض 

القاعدة العمالية.  
وكافة  مناضليه  يدعو  المناضل-ة  تيار  إن 
أنصاره، وكل األوفياء ألهداف تحرر الطبقة 
في  الفعالة  المشاركة  إلى  الذاتي،  العاملة 
الشغلية،  إلى  العام  اإلضراب  دعوة  إيصال 

طبقتنا،  مناضلي  كل  مع  والتعاون 
مقاومي  كل  ومع  وسياسيين،  نقابيين 
اجل  من  المدمرة،  الرأسمالية  السياسة 
توطد  حقيقية  وشعبية  عمالية  تعبئة 
في  طبقتنا  ثقة  وتعزز  التضامن،  أواصر 

قدراتها الكفاحية.
جديد  من  المناضل-ة  تيار  ويؤكد  
–كفاحي  طبقي  نضال  خط  بناء  أن 
بوجه  النقابات،  وديمقراطي- داخل كل 
القيادات، شرط أول للسير نحو  سياسة 
اضطالع منظمات العمال  النقابية بدورها 
العمل  في  طبقتنا  وضع  تحسين  في 
على  النضالية  قدرتها  وإنماء  والحياة، 
االستغالل  من  النهائي  تحررها  طريق 
الخالدة:  طبقتنا  راية  تحت  الرأسمالي، 
تحرر العمال من صنع العمال أنفسهم.  

لنجعل من 29 أكتوبر 2014 يوم نضال 
عمالي وشعبي حقيقي. 

لنجعل 29 أكتوبر إضرابا عماليا وشعبيا، 
سياسة   إلى  للعودة  مناوشة  مجرد  ال 

»الحوار االجتماعي«  الكارثية
تيار المناضل-ة    22 أكتوبر 2014

�شمن هذا العدد
 هل يأخذ وجهة بيروقراطية؟ ما العمل؟    

»التوجه  الديمقراطي« لالتحاد المغربي للشغل

نداء الليربالية املعاقة
هليب األسعار: حرب يومية تشنها الطبقات املالكة

البطالة: رئة للبورجوازية  ومستنقع للطبقة العاملة

ملف/ االحتاد املغاربي: أمال الشعوب اجملهضة

مالحظات ونقاشات حول الوضع بالشرق األوسط...
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بعد ما ينيف عن العامين ونصف العام، 
عن  الناتجة  النقابية  الحالة  أن   يبدو 
طرد مسؤولين بأجهزة االتحاد المغربي 
خارج  وطنية  جامعات  ونشوء  للشغل، 
منعطف  من  تمر  التنظيمي،  هيكله 

حرج.
»التوجه  قادة  إصرار  من  الرغم   فعلى 
فريق  مناشدة  على  الديمقراطي« 
العودة  تتيح  تسوية  لقبول  موخاريق 
إلى حظيرة االتحاد المغربي للشغل، لم 
تبد قيادة االتحاد أي استعداد للتفاهم، 
الصعيد  على  كبيرة  بجهود  قامت  بل 
هياكل  تشكيل  إلعادة  التنظيمي 
حققت  فقد  ومحليا.  وطنيا  االتحاد، 
األخيرتين،  السنتين  قياسيا، في  رقما 
المركزيات  في  بشقيقاتها  مقارنة 
مؤتمرات  تنظيم  في  األخرى،  النقابية 
المحلية  واالتحادات  الجامعات، 
والجهوية، والمنظمات الموازية )المرأة، 
أكثر من ذلك تحققت  الشباب،...(. بل 
لها بعض الفتوحات، من قبيل انضمام 
المدن  ببعض  النداء  مراكز  شغيلة 
الكبرى، وتوقيع اتفاقية جماعية بمزرعة 
رأسماليين أجانب بناحية أسفي تشغل 

1000 أجير وأجيرة، الخ. 
»التوجه  موخاريق  فريق  يهمل  ولم 
إرباكه  إلى  يسعى  بل  الديمقراطي«، 
وحتى نسفه بمناورات تستهدف جامعة 
القطاع الفالحي التي ال يزال لها قدمان 
في االتحاد المغربي للشغل )وظل في 
»التوجه الديمقراطي«(، فبعد تأسيس 
تنظيم جديد ]النقابة الوطنية للفالحين 
الصغار والمهنيين الغابويين[ يستهدف 
جرت  الفالحة،  جامعة  وحدة  ضرب 
المحافظة  قطاع  لشق  أخرى  محاولة 
العقارية المنضوي في نفس الجامعة. ال 
بل جرى لقاء بين مسؤولين من جامعة 
باألمانة  عضوة  برئاسة  ووفد  الفالحة 
الوطنية، يبدو انه مجرد مراوغة لشغل 
ضمن  ما  تسوية  ينتظرون  من  وإلهاء 

ضحايا الطرد واإلقصاء.   
التنظيمي  السعي  هذا  أن  وجلي   
ما  والمراوغات،  والمناورات  المحموم، 
الحادي عشر  للمؤتمر  إال تحضير  هي 
المرتقب في مارس 2015 )بعد أربعة 

أشهر(.
لماذا إغالق باب العودة ؟ 

لقد تعود خريجو المدرسة المحجوبية 
أو  ]حل  وطنية  بقطاعات  التضحية 
وبرؤوس  وطنية[  جامعات  تجميد 
قيادية، تفاديا لخطر  قيام قطب معارض 
داخل النقابة. وليس اليوم وجود قسم 
والبلديات في  التعليم  كبير من قطاع 
للشغل  المغربي  االتحاد  خارج  هياكل 
ومن  موخاريق  مضجع  يقض  أمرا 
في  تاريخيا  كانت  قطاعات  فتلك  معه، 
منذ  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 

عقود. 
ومن ثمة يتضح وهم اعتقاد أن وجود 
هذين القطاعين في حالة »فك ارتباط 
على مستوى القانون األساسي« سيكون 
ضغطا لحل مشكل المطرودين وعودة 
الى  الديمقراطي«  »التوجه  جامعتي 
للبيروقراطية،  الجو  لقد خال  الحظيرة. 
بعد أن خلصها المؤتمر العاشر من عبء 
الحصيلة المحجوبية وبرأ ذمتها المالية 
القبضة،  إحكام  إعادة  لها طريق  ومهد 
بالتخلص  البيت  ترتيب  واستكملت 
من مزعجيها، وما من مبرر للعودة إلى 

الوراء. 
وفي جوهر األمر، ليس لدى موخاريق 
القادة  إلعادة  داع  أي  معه  ومن 
المفصولين وال الجامعتين المقصيتين. 
فما في الرهان هو وجود حالة معارضة 
وفي سياسة  الجهاز  في  التحكم  تهدد 
معارضة  كونها  على  عالوة  النقابة، 

إحدى  داخل  نموها  في  النظام  يرغب  ال 
»التوجه  قادة  فـمعظم  النقابات.  اكبر 
النهج  حزب  في  مناضلون  الديمقراطي« 
الديمقراطي الذي يحظى من النظام بسخط 
جميع  على  لقمعه  هدف  وهم  شديد، 
الواجهات. بهذا المعنى ليست عودة »التوجه 
بيد  أمرا  االتحاد  إلى حظيرة  الديمقراطي« 
البيروقراطية وحدها. فما يشدها من أواصر 
تاريخية إلى النظام ينزع منها سلطة القرار 
في موضوع بهذه الخطورة: خطورة معارضة 

جذرية داخل اتحاد عمالي كبير. 
تدبيره  في  اليوم،  النظام  مصلحة  تكمن 
اليساريين  بقاء  في  االجتماعية،  للساحة 
للشغل،  المغربي  االتحاد  خارج  الجذريين 
ومن ثمة عزلهم في كيان نقابي صغير يتعذر 
تمثيلية«  األكثر  »النقابات  منافسة  عليه 
في تسيير الروتين النقابي اليومي. فجاذبية 
انعدام  بموازاة   تمثيلية«،  »األكثر  النقابات 
تميز كفاحي ديمقراطي حقيقي، هي التي 
نسفت تجارب  نقابية قطاعية كبيرة قامت 
خارج المركزيات الكبرى )النقابة المستقلة 

للتعليم، الهيأة ...(.    
خالصة القول إن مجرد عودة بال شروط إلى 
مستبعدة،  للشغل  المغربي  االتحاد  حظيرة 

ناهيك عن ربطها بشروط.
 قابلية شروط العودة للتحقيق 

والحال أن قيادة »التوجه الديمقراطي« ترى 
أن حل ما تسميه األزمة سيتجسد في : فتح 
تنظيم  من  اإلقصاء  عن  والكف   ، المقرات 
فاتح مايو، وإلغاء قرارا الطرد، وإعادة توحيد 
وطنية  ]جامعات  انفصمت  التي  الهياكل 
واتحادات محلية وجهوية ...[   )بيان مجلس 
للتنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي  - 9 

مارس 2014(. 
هذا على أساس: 

األدبية  العاشر  المؤتمر  بنتائج  االلتزام   1-
والتنظيمية

-2 تخليق الحياة النقابية ودمقرطتها لقطع 
الطريق أمام الفساد واالستبداد

»التوجه  عودة  شرطا  هما  هذان  عمليا  
الديمقراطي« في حال استعداد بيروقراطية 

موخاريق للنقاش حولها. فماذا يعنيان؟ 
أوال : نتائج المؤتمر األدبية والتنظيمية: 

الصعيد  هذا  على  »المكاسب«  كانت 
كي  البيروقراطية  قبلته  جميال  كالما 
لكيفية  كالم(،  مجرد  بتزكية،)ليست  تفوز 
لها  صلة  ال  التي  العاشر  المؤتمر  تحضير 
بن  المحجوب  ولطي صفحة  بالديمقراطية، 
باختصار  أي  الصديق دون  كشف حساب، 
ُيعرفون  من  بتوقيع  عقود   تبييض صفحة 

أنهم »ديمقراطيون« أو »راديكاليون«. 
- لم تكن »مكاسب« المؤتمر العاشر األدبية 
والتنظيمية ذات قيمة ألنها ببساطة )وعلى 
غرار نسبة تمثيل »اليساريين« في األجهزة 
ميزان  عن  تعبر  ال  المؤتمر(،  عن  المنبثقة 
قوى فعلي داخل المنظمة العمالية. فأغلبية 
مقتنعين  غير  العاشر  المؤتمر  مندوبي 
األساسي  والقانون  المؤتمر  أدبيات  بكالم 
القمة  من  بإيحاء  قبلوها  وقد  والتوصيات، 
غاية  ال  التي  نعمهم،  سيدة  البيروقراطية، 
مطعون  غير  وطني  بمؤتمر  الفوز  غير  لها 
بن  المحجوب  تركة  وتصفية  شرعيته،  في 
الصديق دون اعتراض يذكر. وذلك ما حصل. 
أدبيات  في  الجميل  الكالم  تدبيج   -
بيروقراطية  لدى  قديمة  عادة  المؤتمرات 
يمنعها ذلك من ممارسة  أن  إ م ش، دون 
اشد السياسات خيانة لمصالح الطبقة العاملة. 
العاشر  المؤتمر  أدبيات  كالم  يعتبر  ولمن 
االتحاد   تراث  إلى  يعود  أن  مبينا  فتحا 
التي  الثورية  التحف  ليرى  للشغل  المغربي 

كانت قناعا للخيانات ولخدمة الملكية: 
المقرر  يتحدث  المثال:  سبيل  على 
 - الثالث  للمؤتمر  واالجتماعي  االقتصادي 
يناير 1963 - عن : »التخلص من سيطرة 
القطاعات  على  األجنبية  االحتكارات 
»الحكم  وعن  القتصادنا«،  األساسية 

و«  االمتيازات«  مأسس  الذي  المطلق 
الحكم الرجعي المعزز للسيرة االستعمارية 
الجذري  الزراعي  الجديدة«؛ وعن«اإلصالح 
بمصادرة أراضي  المعمرين واإلقطاعيين بال 
تعويض وتوزيعها المجاني على  الفالحين 
و«تشريك  الزراعيين«،  والعمال  الفقراء 
ووسائل  لالقتصاد  األساسية  القطاعات 
اإلنتاج والتبادل الرئيسية« و«نظام سياسي 
ديمقراطي عالوة على رقابة الطبقة العاملة 
و«طريق  الدولة«  قطاع  مقاوالت  على 
أليس هذا كالم  الرأسمالي«.  غير  التنمية 
لجنة مركزية لحزب شيوعي أيام زمان؟   

 أما تقرير المؤتمر الخامس: فآية من آيات 
الكالم الثوري، تبدو أدبيات المؤتمر العاشر 
أمامه باهتة خجولة.   ] انظر نص التقرير 
المغربي  »االتحاد  بكتاب   116 بالصفحة 
للشغل: هوية ومواقف«  صادر عن مطابع 

امبريجيما بالفرنسية   سنة 1985 [. 
إن الخطأ الفادح لمهندس أدبيات المؤتمر 
فهمه  إلى  المطاف  آخر  في  يعود  العاشر 
النقابات  في  الثوري  اليسار  لمهام  القاصر 
دروس  تجاهل  عن  ناتجا  قصورا  العمالية، 
عقود،  طيلة  الماركسية  العمالية  الحركة 
تنظيمية  حيل  بتكتيكات/  واستبدالها 

قصيرة النظر. 
ودمقرطتها  النقابية  الحياة  تخليق  ثانيا: 

لقطع الطريق أمام الفساد واالستبداد
الفئة  انتفاء  حرفيا  يعني  الشرط  هذا 
البيروقراطية وآليات تحكمها في المنظمة، 
حال  في  يمكن  ما  كل  اغتنائها.  ووسائل 
التفاهم مع متخذي قرارات الطرد واإلقصاء 
هو تسطيره بصيغ إنشائية عامة على ورقة 
الذريعة  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  ما. 
المتخذة لتبرير قرارات الطرد هي ما صدر 
الفساد  إلى  إشارات  من  الصحف  بإحدى 

داخل االتحاد المغربي للشغل
 نخلص أن شروط التراجع عن الطرد وعن 
محلية  واتحادات  قطاعية  جامعات  شق 
لو  للبيروقراطية،  يمكن  فضفاضة  شروط 
كانت لها مصلحة في األمر، أن تعلن قبولها 

وتوقع على ذلك بأصابعها العشرة. 
الشرط الحقيقي الوحيد لعودة إلى حظيرة 
ممارسة  بقصد  للشغل  المغربي  االتحاد 
عمل نقابي حقيقي )ديمقراطي وكفاحي( 
هي االعتراف بالتوجه الديمقراطي كتوجه 
معارض، وإتاحة حقه في التعبير عن رأيه 
في  عنه  والدفاع  النضالي  خطه  واقتراح 

هياكل المنظمة وإعالمها، الخ. 
الراهن  الوضع  في  مستحيل  طبعا  هذا 
باالتحاد المغربي للشغل، لكن مواجهة هذه 
لبيروقراطية  بالرضوخ  ليست  االستحالة 
للنضال  بنموذج  تحديها  بل  موخاريق، 
وفعال: ديمقراطية  قوال  النقابي ديمقراطي 
االعتراف  بمبادئ  وأدواته  النضال  تسيير 

بالتعدد وتنظيمه .
فهل يسير »التوجه الديموقراطي« في 

هذه الوجهة.
 مخاطر تحدق بــ »التوجه 

الديمقراطي«
الحادي  المغربي  االتحاد  مؤتمر  سيكون  
قيادة  لموقف  نهائي  ترسيم  لحظة  عشر 
النقابة من »التوجه الديمقراطي«، فتكريس 
جدول  خارج  نقطة  باعتباره  التام  تجاهله 
ما  هذا  نهائيا.  الصفحة  سيطوي  األعمال 
إلى  سؤال:  على  الجواب  ملحاحية  يؤكد 

أين؟ 
»التوجه  قادة  ابرز  تصريحات  من  يتضح 
التشبث  غير  خيار  ال  أن  الديمقراطي« 
للشغل. فال نقاش خارج  المغربي  باالتحاد 
إلى  انضمام  إلمكان  تناول  ال  الخيار.  هذا 
قائمة  نقابة  قيام  إلمكان  وال  قائمة  نقابة 

الذات.  
ماذا سيعنى هذا التمسك باالتحاد المغربي 
قيادة  االتحاد،  هذا  أن  والحال  للشغل 
التوجه  بمناشدات  مكترث  غير  وقواعد، 
»التوجه  إن  دمجه؟   إعادة  وبطلبات 

خارج  تنظيميا  موجود  الديمقراطي« 
االتحاد المغربي للشغل، فهو مستبعد من 
اجتماعات هياكله، وال صلة له بالجامعات 
المحلية  باالتحادات  وال  القطاعية 
المنضوية رسميا في االتحاد.  فهل يعني 
ما  عاطفيا؟   ارتباطا  باالتحاد  التمسك 
جرى هو تقسيم لالتحاد المغربي للشغل، 
تتحمل مسؤوليته البيروقراطية، ومناضلو 
يختاروا  لم  الديمقراطي  التوجه  ات   /
الخروج بل فرض عليهم. وما دام ميزان 
قوى داخل المنظمة قادر عن الدفاع عن 
حقهم في الوجود منعدما، فيجب النظر 
في الكيفية المثلى التي ستجعل »التوجه 
الديمقراطي« مفيدا في الساحة النقابية. 

راهنا،  النقابية  الساحة  معطيات  تدل 
البيروقراطيات و  المتسمة بتفاقم تسلط 
أن  على  والدولة،  العمل  أرباب  مسايرتها 
فائدة   »التوجه الديمقراطي« هي فيما 
النضال  الدليل في ساحة  عليه  سيعطي 
ذود  من  أي   ، وديمقراطية  كفاحية  من 
عن  ديمقراطية،  وأدوات  بأشكال  فعلي، 
مصالح طبقتنا اآلنية وعن مشروع تغيير 

مجتمعي شامل وعميق.
اآلن  لحد  يبدى  ال  ما  هو  الخيار  هذا 
وقواعد،  قيادة  الديمقراطي«،  »التوجه 
القاعدة، أي على  استعدادا لخوضه. ففي 
صعيد أعضاء فروع الجامعات،  ليس ثمة 
مجلس  أي  القيادة،  أما  منظم.  نقاش 
تدبير  في  فمتعثر  الوطني  التنسيق 
خاص  بوجه  اتضح  ما  هذا  المرحلة. 
 2014 يوليو   19 يوم  الثالثة  دورته  في 
مشاركا   220 حضره  حيث  بالرباط.  
ممثلين أكثر من 20 قطاع، أهمها طبعا 
المحلية،  والجماعات  والفالحة  التعليم 

قادمين من 56 مدينة وبلدة. 
المصادقة  أعماله:  جدول  على  وكان     
للتوجه  األساسي  القانون  مشروع  على 
مقدمته،  مشروع  وكذا  الديمقراطي 
اتسمت  وقد  القيادية.  األجهزة  وانتخاب 
الوقت قياسا  بالمألوف من ضغط  أشغاله 
ومن  من 50(،  )أكثر  المتدخلين  بكثرة 
إنضاج  دون  بارتجال  القرار  اتخاذ  ثمة 
هذا  من  تنظيمية  محطة  إن  النقاش. 
بما  القاعدة،  في  نقاشا  تتطلب  العيار 
يكفي من الوقت لتبلور الرؤى وبروز نقاط 
إلى  المندوبون  ليكون  بجالء،  الخالف 
مكتملة   نظر  وجهات  حاملين  االجتماع 
التدخالت.  من  القدر  ذلك  تستدعي  لن 
على  أغلبية  صادقت  الخضم  هذا  وفي 
ثالثي  صالحية  وعلى  األساسي،  القانون 
يناط  الوطنية كسكرتارية وطنية  األمانة 
بها تدقيق القانون وإيداعه لدى السلطة.   
التنسيق  مجلس  دورة  تبقى  أن  وتقرر 
من  االجتماع  حتى  مفتوحة  الوطني 
النقاش  الستكمال  سبتمبر  شهر  جديد 
حول اآلفاق وهيكلة التوجه الديمقراطي. 
لقد عبرت القاعدة العريضة بهذا االجتماع 
نير  إلى  للعودة  استعدادها  عدم  عن 
البيروقراطية الموخاريقية، وأكدت وجوب 
النقابي  التوجه  يميز  نضالي   برنامج 
ملف  إيداع  وأيدت  النضال،  ساحة  في 
للتمكن  السلطة  القانوني لدى  التأسيس 
المهنية  االنتخابات  معركة  خوض  من 

باستقاللية تامة. 
الوطني  التنسيق  بمجلس  األغلبية  هذه 
تحكمها اعتبارات عملية خارج أي منظور 
بعيد األمد، عالوة على غياب النقاش حول 
في  والديمقراطي  الكفاحي  الخط  جوهر 
إعادة  تفادي  سبل  وبالتالي  النقابة،  بناء 

إنتاج مساوئ االتحاد المغربي للشغل. 
اجتماع  السلبي ألجواء  األثر  اتضح   وقد 
دورة  استئناف  عند   2014 يوليو   19
سقط  حيث  الوطني  التنسيق  مجلس 
عدد المشاركين في اجتماع 27 سبتمبر 
2014 إلى أدنى من نصف عدد الحاضرين 
ولم   ،]100 إلى   220 ]من  سابقه  في 

يحضر جلسة النقاش العام بعد الزوال غير 
الال  الطريقة  اعتماد  وتم  فردا.   70 زهاء 
الترشيحات،  لجنة  المعهودة،  ديمقراطية 
عضوا(   77( الوطنية  اللجنة  لتشكيل  
لم  عليها،  قليلة  أصوات  اعتراض  رغم 
يكن منها مع األسف عبد الحميد أمين 
الذي سبق أن صرح في مقابلة مع موقع 
نون االلكتروني أن حلمه هو أن نتمكن 
النسبية  وقاعدة  بالالئحة  االنتخاب  من 
اليوتوب(  على  المقابلة  من   31 )الحلقة 
حول  النقاش  أن   إلى  اإلشارة  وتجدر   .
أثاره  الترشيحات  لجنة  ديمقراطية  ال 
مؤتمري  في  ديمقراطيون  مناضلون 
للتعليم  الديمقراطي«  »التوجه  جامعتي 
»الرفاق  أن  بيد  المحلية،  وللجماعات 

الراديكاليين« متشبثون بها.
ما العمل ؟ 

إثارة  إلى  كفاحيون  ديمقراطيون  سعى 
»التوجه  مآل  حول  جوهري  نقاش 
إلى  مفتوحة  رسالة  بنشر  الديمقراطي« 
للتوجه  الوطني  التنسيق  مجلس  أعضاء 
 19 يوم  اجتماع  بتقييم  الديمقراطي، 
ورد  الرسالة  نص  )انظر   .2014 يوليو 
بموقع  عليه،  والرد  عليها،  الشاوي سعيد 
جامعة  كاتب  أن  بيد  المناضل-ة(. 
الجماعات المحلية الذي انبرى للرد على 
الرسالة  لتعميم  ضرورة  ير  لم  الرسالة 
المطاف  آخر  في  يعني  ما  المفتوحة، 
استبعاد نقاش علني واسع في هذا الظرف 
حقيقي  نقاش  غياب  أن  والحال  الحرج. 
المغربية  النقابية  الحركة  أفاق  حول 
المزمن  الطابع  أسباب  أحد  هو  المريضة 
استمرارا  يمثل  موقف  انه  ألمراضها. 
للشغل  المغربي  االتحاد  لتقاليد  مباشرا 
طيلة عقود المحجوب. ال نقاش حقيقي، 
بل تفاهمات خلف ظهر القاعدة العريضة 
حيل  من  وسواها  الترشيحات  بلجان 

البيروقراطيين وخدعهم. 
»التوجه  حصيلة  عن  يقال  ما  أقل  إن 
استجالء  صعيد  على  الديمقراطي« 
نقاش  خلق  إلى  سعي  انعدام  هو  آفاقه 
ديمقراطي واسع بين كل المنتسبين على 
التوجه، نقاش قائم على طرح كل أسئلة 

الواقع واآلفاق، دون محرمات وال تسييج.
 ال بد لكل سعي نضالي صادق من تقييم 
تجربة االتحاد المغربي للشغل، واستجالء 
بمعيار  الديمقراطي«  »التوجه  آفاق 
أدوات  بناء  أي  العاملة،  الطبقة  مصلحة 

نضال طبقية فعالة. 
بغير هذا سيؤدي تدبير المرحلة بأساليب 
النقاش،  المحجوبية )تغييب  موروثة عن 
في  الجموع  وسوق  الترشيحات،  ولجنة 
واعدة  تجربة  إجهاض  إلى  عنها...(  غفلة 

وتضييع ثمار سنوات. 
الديمقراطي  للتوجه  الراهن  الوضع  إن 
وفق  وطني  مؤتمر  تنظيم  يستدعي 
أدبيات  الحقيقية:  الديمقراطية  األصول 
الواسع،  للنقاش  كاف  اجل  في  محضرة 
مفتوحة  نشرة  بواسطة  النقاش  حرية 
لوجهات النظر، انتداب  بناء على وجهات 
وحق  نسبي،  وتمثيل  مبلورة،  نظر 
المعارضة في مواصلة الدفاع عن رأيها في 

إعالم النقابة ،...
إما أن يتطور »التوجه الديمقراطي« إلى 
قطب نضال عمالي طبقي يخصب الساحة 
والكفاحية،  الديمقراطية  بتقاليد  النقابية 
مع  للقطع  كبيرا  جهدا  يتطلب  ما  وهو 
للشغل،  المغربي  االتحاد  عن  الموروث 
فيها  مرغوب  غير  ملحقة  إلى  يتحول  أو 
لالتحاد المغربي للشغل تعيد إنتاج أعطابه 

ومساوئه بطالء أحمر.
وكل  الثوريين،  طبقتنا  مناضلي  جهود 
النقابة  وجود  لعلة  المخلصين  النقابيين 
الوجهة  جهودهم  سيوجون  العمالية، 

األولى.     

 هل يأخذ وجهة بيروقراطية؟ ما العمل؟    
»التوجه  الديمقراطي« لالتحاد المغربي للشغل

بقلم:   مصطفى البحري



      العدد58جريدة عمالية -  نسوية  - شبيبية  - أمميةاملنا�ضل-ة
03

2014 نوفمبر   www.almounadil-a.info
سياسة

ثروة المغرب مستنزفة ومنهوبة، 
ومنتجوها يف وضع اجتماعي كارثي 

   لقد طفح كيل األغلبية الساحقة 
سياسات  بدكاكة  المسحوقة 
حملت  واجتماعية  اقتصادية 
تابعة  رأسمالية  أعباء  وتحمل 
بنيرانها.  أصال  للمكتوين  ومتخلفة 
لم تعد جماهير العمال والمنتجين 
الصغار... تطيق ما ال يحتمل، وخرج 
محتجين  للشوارع  اآلالف  مئات 
ومطالبين  والفساد،  االستبداد  ضد 
وبالعدالة  حقيقية  بديمقراطية 
والكرامة  والحرية  االجتماعية 
اإلنسانية، وتم االلتفاف على توقهم 
بتنازالت شكلية شارك في مدحها 
بقاء  على  المجمعون  وتمريرها 
قمع  لمصالحهم.  ورعايته  النظام 
واعتقلوا،  بهم  ونكل  المحتجون 
ولم  وسجنوا،  صوريا،  وحوكموا 
إليهم  أشير  من  قدم  أن  يسجل 
على أنهم رموز للفساد المستشري 
رقي  بل  والمحاسبة،  للمحاكمة 
مستشارا،  صار  من  منهم  بعضهم، 

وهلم جرا. 
الوضع ال زال متفجرا، وهذا ما تنبه 
تقارير مؤسسات دولية مسئولة  له 
عن الكارثة التي يشهدها المغرب، 
أملته من  ما  بتعميق  توصي  وهي 
إصالحات  تسميه  ما  سياسات؛ 
ستأتي على ما تبقى من مكاسب، 
وتفاقم التقهقر االجتماعي الحاصل. 
كما  تعي،  المؤسسات  هذه  لكن 
حكام البلد، أن القمع وحده، مهما 
بالتالي  بلغت وحشيته، ليس حال، 
المستغلين  جماهير  لربط  الحاجة 
متجدد  قديم  بوهم  والمضطهدين 
بأن الحالة ستتحسن، وأن الجهود 
ذلك:  أجل  من  وستبدل  تبدل 
اليوم  تقدمونها  التي  التضحيات 
هي ثمن ثمار الغد. سنقوم بدراسة، 
كما في السابق، وسيعم الخير البلد 
من  قليل  فقط  الجميع،  به  وينعم 
سنة   15 وبعد  ضروري،  االنتظار 

أخرى تعاد الكرة. 
غاية  أن  إلى  يشير  شيء  كل 
نفسه،  المسؤولية عن  إبعاد  النظام 
وال  يرعاها،  التي  السياسات  وعن 
النخب  في  سوى  المشكل  يرى 
الكفأة  غير  والبرلمان...  والحكومة 
لكن  الصحيح.  بالشكل  لترجمتها 
المغرب  شهد  االستقالل  منذ 
تعاقب 30 حكومة والفوارق ال تنفك 
وعم  غنى،  األغنياء  ازداد  تحتد، 
والهشاشة...  والبطالة  والبؤس  الفقر 
ذلك  على  عالوة  الساحة.  األغلبية 
يؤمن النظام تماما بفعالية سياساته 
الخاص  القطاع  من  جعلت  التي 
والتي  تنمية،  يسمى  لما  قاطرة 
المديونية،  دوامة  في  البلد  أغرقت 
قطاعا  الخوصصة  عبر  وأفقدته 
يلطف  الفساد،  شله  وإن  عاما، 
مآسيه، وشرعت أبوابه أمام التبادل 
االمبريالية  مؤسسات  وغزو  الحر، 
والشركات العالمية العمالقة العابرة 
للقارات النهابة والمرحلة لجزء غير 
يسير من الثروة التي ينتجها... هذا 
والمحسوبية...  والرشوة  الفساد  عدا 

الخ. 
رأسمالية تابعة ومتخلفة، ال 
نقص فعالية ومهارة ونخب 

الملموس  األثر   ...« أن  الملك  يرى 
يبقى  وغيرها،  اإلصالحات  لهذه 
وبالنخب  تنزيلها،  بحسن  رهينا 

تطور  »هناك  وأن  لتفعيلها.«  المؤهلة 
ثماره  لكن  الماضية  سنة   15 خالل 
يستفيد  من  قلة  بل  معممة،  ليست 
نفس  على  إصرار  بالتالي  منها« 
السياسات وما تنتجه من تفاقم عواقبها 
الفوارق  حدة  ازدادت  لقد  المأساوية. 
السنوات  في  المغرب  في  االجتماعية 
الفقر  معدالت  ارتفعت  كما  األخيرة، 
اقتصاد  تأثر  بعد  خصوصًا  والبطالة، 

المغرب باألزمة في منطقة اليورو.
اقتصادي  نظام  مشكل  المشكل 
إنتاج  يعيد  ومتخلف  تابع،  رأسمالي 
التخلف دون تنمية فعلية للبلد، نظام 
مرتكز أساسا على السوق العالمية على 
سرعت  نظام  فعلي.  تصنيع  حساب 
أزماته،  تفاقم  الرأسمالية  العولمة 
والهشاشة  والبؤس  البطالة  وارتفعت 
ثراء  مقابل  الرأسمالية  مصائب  وكل 
المال  تملك  ضئيلة  ألقلية  فاحش 
بجالء  هشاشته  برزت  واآلن  والسلطة. 
بفعل استحكام األزمة بالسوق الرئيسية 
األوروبي.  االتحاد  ولحاجاته،  لمنتجاته 
وعائدات  التصدير،  عائدات  تقهقرت 

المهاجرين والسياحة... 
لالقتصاديات  تابعا  بلدا  المغرب  يظل 
القليلة  المتطورة ويبقى رهن صادراته 
قوي،  إيمان  وهناك  التنافسية...  وغير 
سيقلص  النمو  بأن  البلد،  حكام  لدى 
البنك  يدعمه  إيمان  الطبقية،  الفوارق 
مع  ويعممه  الدولة،  وتتبناه  الدولي، 
كثير من التضليل ونشر لألوهام، خبراء 

النظام وحزبه الواحد المتعدد.  
ال زال الفقر منتشرا على نطاق واسع، 
والبطالة تتصاعد وخاصة وسط الشباب، 
ووسط  خصوصا،  منهم  والمتعلمون 
النساء، وسكان القرى يعيشون البؤس، 
وبفعل الهجرة القروية، عالوة على أمور 
أخرى، صارت ضواحي المدن، والكبرى 
بخاصة، عنوان مأساة اجتماعية صارخة. 

أصل المشكل نظام نهب ممنهج
الطبقية  المأساة  هذه  على  للجواب 
الصارخة: أقلية تنعم بكل شيء، وغالبية 
الملك  أمر  ومسحوقة،  عظمى محرومة 
واالجتماعي  االقتصادي  »المجلس 
ومع  المغرب  بنك  مع  بتعاون  والبيئي 
وبتنسيق  المعنية  الوطنية  المؤسسات 
المختصة  الدولية  المؤسسات  مع 
للقيام بدراسة لقياس القيمة اإلجمالية 
للمغرب ما بين 1999 ونهاية 2013«. 
إذ  ينقص،  ما  الدراسات  ليست  طبعا 
السياسات  في  أساسا  المشكل  يكمن 
المنتهجة  واالجتماعية...  االقتصادية 
االستقالل  من  سنة   60 قرابة  خالل 

السنوات  خالل  األقل  وعلى  الشكلي، 
الثالثين األخيرة، حيث صار البلد تحت 
العالمية  االمبريالية  مؤسسات  وصاية 
)منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد 
االتحاد  ومؤسسات  العالميين،  والبنك 

األوروبي...(. 
البنك  الحكام طريقة  يتبنى  أخرى  مرة 
التي  اإلجمالية  الثروة  حول  العالمي 
تشمل مفهوم الرأسمال الالمادي، ويقصد 
الرفاهية  مستوى  اإلجمالية:  بالثروة 
مجردة  مفاهيم  وهي  السعادة،  ودرجة 
ومقارنة  قياس  معايير  خالصة.  ونظرية 
المرجعية  العالمية  المؤسسات  لها  تلجأ 
التعاون  ومنظمة  المتحدة  األمم  مثل 
العالمي.  والبنك  االقتصادي  والنمو 
بلد  ثروة  تتكون  المفهوم،  هذا  وحسب 
ما من ثالث عناصر: الرأسمال المنتج ، 
والرأسمال الطبيعي، والرأسمال الالمادي 
وهذا األخير ليس قابال للحساب مباشرة 
عبر  للقياس  قابل  وغير  مجرد  ألنه 
العناصر التي تكونه. بالتالي يكون حصيلة 
والرأسمال  الطبيعي  الرأسمال  طرح 
المنتج من الثروة اإلجمالية، وإضافة بعد 
المالية  للتدفقات  الصافية  ذلك الحصيلة 
الالمادي  الرأسمال  ويشمل  الخارجية. 
الرأسمال البشري والرأسمال االجتماعي 
والرأسمال المؤسساتي. يمثل الرأسمال 
البشري اإلنسان ومؤهالته وجهد البحث 
التحويالت  وأيضا  واالختراع  واالبتكار 
المحققة من طرف المهاجرين المغاربة. 
ويتعلق الرأسمال االجتماعي باالستقرار 
االجتماعي  والتجانس  للبلد  السياسي 
الشتغال  المنظمة  المعايير  ومجموع 
بالمؤسسات  مرتبط  واألخير  المجتمع، 

وجودتها.
لالنعتاق يجب مصادرة سلطة 

األقلية وثروتها
بالرفاهية«  المغاربة  جميع  »ينعم  كي 
البالء؛  أصل  على  القضاء  من  بد  ال 
رأسمالية تابعة ومتخلفة حيث تستحوذ 
قلة على جل الثروة التي ينتجها العمال 
والمنتجون الصغار. لقد تحسنت إنتاجية 
توزيع  األجور ضمن  لكن حصة  العمل، 
وارتفعت  تقلصت،  المنتجة  الثروة 
الحصة التي يستحوذ عليها رأس المال، 
في   20 استحواذ  اآلن  حتى  والحصيلة 
المائة من المغاربة على 80 بالمائة من 

ثروة البلد.  
األكثر  بالمائة  ال10  بين  الهوة  اتسعت 
إذ  غنى،  األكثر  بالمائة  وال10  فقرا 
انتقلت من 11 إلى 12 مرة بين 1985 
بين  مرة   18 الهوة  أن  علما  و2007، 
فقرا  األكثر  والعشر  غنى  األكثر  العشر 
بالبوادي. كانت ثمار النمو، الضعيف مع 

ذلك، لصالح األقلية األكثر غنى. 
الحاكمين  الدولي  البنك  يوصي 
منها،  إصالحات  يسميه  مما  بالمزيد 
وانفتاحه،  البلد  اقتصاد  تحرير  تعزيز 
عمل  وسوق  البنكي،  القطاع  وتقوية 
مؤهل أكثر مرونة وبنية تحتية جيدة 
وإصالح اإلدارة العمومية وجعلها مرنة 
وتقليص  المردودية  على  وقائمة  أكثر 
تدريجي لكتلة األجور، فضال عن أنظمة 
التقاعد، وصندوق الموازنة، وإقرار قانون 

لإلضراب، وآخر للنقابات...  
هذه السياسة هي التي خصصت الربح 
الساحقة  الغالبية  وأشركت  للقلة، 
إنها  الخسارة.  في  بلهيبها  المكتوية 
الحصة  بانتقال  التي سمحت  السياسة 
من  الرأسمال  عليها  يستحوذ  التي 
الثروة المنتجة من  61,5 بالمائة سنة 
2005  إلى 65 بالمائة حاليا. في حين 
مرت حصة العمل من زهاء 37 بالمائة 
 34 نحو  إلى   2000 سنوات  أواسط 

بالمائة حاليا. 
أبواب  فتحت  من  هي  السياسة  هذه 
المغرب مشرعة على السوق الرأسمالية 
للتصدير  شيء  كل  سياسة  العالمية، 
المدمرة لنسيج البلد اإلنتاجي الهزيل 
أصال، والتي ترهن اكتفاءه الذاتي وأمنه 
الغذائيين، وفوق ذلك تستنزف اقتصاد 
البلد استنزافا بواسطة آلية التبادل الال 
متكافئ. أكد بنك المغرب أن اتفاقيات 
مع  المغرب  وقعها  التي  الحر  التبادل 
عدد من البلدان ساهمت بشكل كبير 
في تفاقم عجز الميزان التجاري، إذ نتج 
وسجل  للواردات،  سريع  ارتفاع  عنها 
كل  مع  تجاريا  عجزا  إثرها،  المغرب، 
البلدان الموقعة على اتفاقيات التبادل 

الحر مع المغرب.
وهي السياسة التي استنزفت مقدرات 
الهائلة  المديونية  مضخة  عبر  البلد 
التي امتصت أمواال طائلة كان األجدر 

استثمارها الزدهاره. 
عبر  حولت،  التي  السياسة  وهي 
خوصصة كل شيء،  القطاع العام - وإن 
نخره الفساد يظل مكسبا شعبيا- إلى 
مجال الستثمار القطاع الخاص وتنمية 

أرباحه. 
بتهريب  سمحت  التي  السياسة  نفس 
بعض  تشير  إذ  الخارج،  إلى  الثروات 
من  المائة  في  أن 30  إلى  المعطيات 
للخارج  مهربة  المغرب  أغنياء  ثروة 
السادسة  المرتبة  في  المغرب  )صنف 
للمال  المصدرة  البلدان  ضمن  قاريا 
مليار  فاقت 13  بخسارة  الشرعي  غير 
دوالر خالل الفترة الممتدة من 2000 
مليار دوالر  بمعدل 1,66  إلى 2008 
سنويا، أي ما يناهز 13,7 مليار درهم، 
المالي  النظام  شفافية  ''مركز  وفق 
التي  السياسة  نفسها  وهي  العالمي''(. 
طرف  من  الثروة  بترحيل  تسمح 
الرأسمال األجنبي، إذ يمكنه أن ينقل 
للخارج، وأيضا كامل استثماره  أرباحه 

عندما يقرر تصفيته. 
النهب  على  القائمة  السياسة  وهي 
سيل  ذلك  وذليل  والصريح،  الممنهج 
عنها  الكشف  تم  التي  الفساد  ملفات 
والتي  فقط،  األخيرين  العقدين  خالل 
يقدر  األموال  من  هائال  حجما  أبرزت 
الداخلي  الناتج  إلى  نسبتها  البعض 
الخام بنحو 2 في المائة سنويا، وهناك 
البنك  ذلك)َقّدر  من  أبعد  يذهب  من 
الدولي الخسارة التي يتكبدها المغرب 
العمومية  الصفقات  في  الفساد  بسبب 

سنة  خالل  درهم  ماليير   3.6 ب 
2007، أي ما يعادل 0.5 من الناتج 

الداخلي الخام(.  
الثروة  التي خصصت  السياسة  إنها 
ألقلية بواسطة نظام ضريبي محابي 
كان  حين  في  لألغنياء.  تماما 
وتقدمه،  البلد  الزدهار  األجدى 
أي  هو  حيث  المال  عن  البحث 
حقيقي.  ضريبي  إصالح  عبر 
ضريبة  إعفاءات  هناك  ذلك  بدل 
للمصدرين  الممنوحة  تلك  مثل 
ولمختلف  األجنبي  وللرأسمال 
المحلي)60  الرأسمال  قطاعات 
تعلن عن  الشركات  المائة من  في 
عجز مالي، و20 في المائة فقط من 
الشركات تشكل 80 في المائة من 
الشركات(.  على  الضريبة  مداخيل 
كما أسست صناديق لمنح قروض 
مثل  الخاص  للقطاع  مدعومة 
السياحة والنسيج لتعمم على باقي 
من  بضغط  بعد،  ما  في  القطاعات 

مستثمري القطاعات األخرى. 
وهي السياسة التي خلفت بالمقابل 
العناوين:  متعددة  اجتماعية  كارثة 
تعليم رديء، ونظام صحة مهترئ، 
وبنية تحتية بليغة الهشاشة، وحتى 
منعدمة بمناطق، وسكن مأساوي، 
وفقر  ودائمة،  جماهيرية  وبطالة 

وبؤس واسعي االنتشار... 
للثروة  عادل  لتوزيع  إمكان  ال 
القضاء  يفتح  الرأسمالية،  ظل  في 
عادل  مجتمع  نحو  الطريق  عليها 
لمنتجين أحرار متشاركين ومسير 

ديمقراطيا. 
في  والفساد  النهب  هذا  يوجد 
الرأسمالي  التراكم  نموذج  صميم 
فقط  وليس  المتخلفة  البلدان  في 
انحرافا أخالقيا أو جرائم اقتصادية، 
وال يكفي تنقية الرأسمالية التابعة 
من  ذلك(  أهمية  )رغم  والمتخلفة 
تلك المظاهر الموجودة في جوهرها 
للقضاء على االستغالل وعدم عدالة 
الضروري  من  بل  الثروة،  توزيع 
هذا  االستغالل  بنظام  اإلطاحة 

نفسه.
لتحسين  النضال  يعد  ذلك  مع 
الساحقة،  الغالبية  لصالح  التوزيع 
أي منتجي الثروة الفعليين، ضروريا 
لفتح الطريق المؤدي لالنعتاق من 
لذا  واستغاللها.  الرأسمالية  ويالت 
على حركة النضال بتنوع منظماتها 
بين  من  تناضل،  أن  وخبراتها 

مطالب أخرى، من أجل: 
السيادة  تأسيسية كاملة  - جمعية 
تحت حكومة عمالية وشعبية تعيد 
منطق  يحكمها  األولويات،  رسم 
االستجابة العاجلة للحاجات األولية 
جشعة  أقلية  ربح  وليس  للبشر، 

ومتسلطة 
- وقف تسديد ديون تستفيد منها 
دوما أقلية ممسكة بالسلطة والمال

- إقرار نظام ضريبي تصاعدي على 
رأسمال وعلى الثروة

ما  وتأميم  الخوصصة،  وقف   -
المؤسسات  وكل  خوصصته،  تمت 
والتجارية  الصناعية  اإلستراتيجية 

والمالية  
المنهوبة  األموال  استرجاع   -
في  ووضعها  المهربة  واألموال 

صندوق لتنمية فعلية للبلد

مباشرة بعد خطاب الملك متسائال أين الثروة؟ ومقرا حدة الفوارق الطبقية، انطلق خبراء النظام وكل المتواطئين معه في كشف ما سعوا دوما إلخفائه. 
لم يعد الحديث عن الكارثة االجتماعية التي حلت بالبلد ماركة مسجلة للعدميين والمحبطين والمحرضين وال تيئيسا، ومعاداة لمصالح البالد الكبرى ومؤسساته، وال خدمات مقدمة لألعداء. 

لكن السؤال الجوهري ظل غائبا وغاب معه تحديد المسئول الحقيقي عن الوضع القائم. 

بقلم:  سليم نعمان

»التوجه  الديمقراطي« لالتحاد المغربي للشغل
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نداء الليربالية املعاقة

التي  الثورية  السيرورة  تظهر     
أفريقيا  شمال  منطقة  تخترق 
والشرق األوسط أنها نتاج بالدرجة 
في  التنمية  النحباس  األولى 
أنظمة  تحكمها  التي  الدول  هذه 
مستبدة، وما يفرزه ذلك من ظواهر 
االجتماعي  واالحباط  البطالة 
من  واسعة  قطاعات  حفزت  التي 
هذه  في  لالنخراط  الجماهير 

السيرورة الثورية.
   االنعتاق من التخلف و«التنمية 
المعاقة« نقاط رئيسية في برنامج 
بالمنطقة،  ثوري  تغيير  أي  عمل 
وال بد أن كون التبعية لإلمبريالية 
تعتبر أهم عوامل انحباس التنمية 
تحقيق  يجعل  البلدان  هذه  في 
الطريق  عبر  يمر  المهام  هذه 

الثوري، وليس عبر طريق آخر.
المغربية لها     لكن »الليبرالية« 
حيث  الرأي،  هذا  غير  آخر  رأي 
وطنية«  »شخصيات  اجتمعت 
حوار  إلطالق  يدعو  نداء  لتوقيع 
المعاقة  التنمية  حول  وطني 

بالمغرب. 
غيرة على استقرار االستبداد

النداء الذي وقعته هذه     جوهر 
استجداء  الوطنية«  »الشخصيات 
للملكية كي تلتقط فرصة لضمان 
بانفجارات  المهدد  البلد  استقرار 
»التنمية  نتائج  ضد  اجتماعية 
المعاقة«. إن غاية الموقعين على 
النداء هو تجنيب الملكية تداعيات 
السياسات االقتصادية واالجتماعية 
وذلك  ذاتها،  الملكية  تسنها  التي 
بإضفاء طابع الديمقراطية والتشاور 
ثم  اإلجراءات  تلك  على  والتوافق 
بكبح جماح ظواهر الفساد والرشوة 
أن  متناسين  المشروع،  واالغتناء 
هذه الظواهر هي نتاج الرأسمالية 
التبعية  والرأسمالية  عام  بشكل 
القضاء  يمكن  وال  خاص،  بشكل 
الطبقي  المجتمع  بدك  إال  عليها 
الرقابة  بمجتمع  واستبدالها 
الشعبية والديمقراطية من أسفل.

التخوف  بلغة  النداء  ينضح     
النظام  على  فقط  ليس  الليبرالي 
النظام  أيضا على  السياسي ولكن 
االقتصادي السائد ويحاول تخويف 
الملكية بالمستقبل المظلم الذي 
على  استمرت  إذا  البلد  ينتظر 
بـ«الوضعية  أمامها  فتلوح  نهجها؛ 
التي توجد فيها بالدنا تبعث على 
مطمئنة...«،  غير  واآلفاق  القلق، 
ترهيب  أن  دئما  الليبرالية  وتأمل 
سياساته  مغبة  من  االستبداد 

سيدفعه للقيام بتنازالت.
   تسمي الليبرالية هذه السياسة 
واقعية  لكنها  »واقعية«  المعاقة 

جبانة وخانعة.
تبرئة الرأسمالية

التنمية  أسباب  النداء  يرد     
الرئيسي في  المعاقة إلى »العيب 
فألنه  المغربي:  السياسي  النظام 
غير ديمقراطي؛ ال يربط ممارسة 
بالمحاسبة  والمسؤولية  السلطة 
تحقيق  عن  يعجز  فإنه  والجزاء، 
نتائج  في  يتسبب  بل  التنمية، 
عكسية. وباختصار، لقد أصبح هذا 
النظام، بالشكل الذي يشتغل به، 
البالد«.  تنمية  أمام  عائقا  يشكل 
في  عميقا  السبب  هذا  ويتعمق 
ليكون  المغربي  السياسي  التاريخ 
»باالختيارات  مرتبطا  األخير  في 
الكبرى التي تمت هندسة أُسِسها 

القرن  من  الستينيات  خالل 
الماضي في إطار الحكم المطلق 
الثاني.  الحسن  الراحل  للملك 
تتم  لم  التي  الهندسة  وهي 
خالل  جوهرها  في  النظر  إعادة 
الحكم  الخمسة عشرة سنة من 

الحالي«.
   يستعمل النداء لغة »شعبوية« 
التفاوت  عن  الحديث  عند 
فبدل  والطبقي،  االجتماعي 
محتكرة  برجوازية  عن  الحديث 
وطبقة  والثروة  اإلنتاج  لوسائل 
يتم  منتجين  وصغار  عاملة 
عن  النداء  يتحدث  اعتصارهم، 
جهة  من  نفوذ«  وذوي  »أغنياء 
وعن »فقراء » من جهة أخرى. 
ويحصر جوهر المشكل في سوء 
إنتاجها  الثروة وليس في  توزيع 
بحد ذاته، وهو غض للطرف عن 
داخل  العاملة  الطبقة  استغالل 
اعتصار  خالل  من  اإلنتاج  دائرة 
فائض القيمة وتوجيه النظار إلى 
الثروة  هذه  توزيع  في  التفاوت 
»ال  طبقات  عليها  تسيطر  التي 
تعمل« من خالل »أرباح وريوع 
وفوائد«. إن روح النداء هو الدفاع 
وإدامة  الثانية  الفئة  مصالح  عن 
مع  لكن  األولى  الفئة  استغالل 
على  للحرض  االستبداد  حث 

استقرار أوضع االستغالل هاته.
االقتصاد  لتبعية  هنا  دور  ال     
التي  لإلمبريالية  المغربي 
»االختيارات  في  تحكمت 
قبل  ما  منذ  للمغرب  الكبرى« 
لسياسات  ذكر  وال  االستقالل، 
النقد  وصندوق  الدولي  البنك 
الخارجية  والمديونية  الدولي 
السياسات  في  تتحكم  التي 

االقتصادية.
االقتصادي  البلد  تخلف  إن     
وانعدام  برجوازيته  وضعف 
تقاليدها السياسية هو السبب في 
السياسي  نظامه  ديمقراطية  ال 
وليس العكس كما يدعي موقعو 
البيان، فالبرجوازية كانت حاضرة 
أثناء »هندسة أسس االختيارات 
الستينيات«،  خالل  الكبرى 
ولكن ألنها ضعيفة كانت بحاجة 
لها  يؤمن  مستقر  قوي  لنظام 
تثبيت مكتسباتها قبل أن تصبح 
فعَّالة  قوة  ذاتها  البرجوازية  هذه 

لدعم النظام.
استبطان تبريرات النظام

من  النداء  موقعو  جعل     
لندائهم،  مرجعية  الملك  خطاب 
أحد  »أحرشان«  سعي  رغم 
موقعي النداء عن جماعة العدل 
واإلحسان لنفي ذلك وحديثه عن 
كون الخطاب الملكي مناسبة ال 
غير. )موقع الجماعة، 22 شتنبر 

.)2014
للملكية  الموقعون  وسجل     
النداء  فقرات  في  نيتها  حسن 
ومهيئا  نقدية  مقاربة  واعتبروه 
حقيقي  نقاش  »فتح  لشروط 
الثروة  وبناء وعميق حول قضايا 

وإنتاجها وتوزيعها«.
   إن الليبرالية الجبانة والخائفة 
أنظارها  تجعل  الجماهير  من 
معلقة نحو ما يجود به االستبداد 
أن  آملة  بها  تتعلق  أوهام  من 
»حسن  عند  االستبداد  يكون 
نيته« ويستعمل االستبداد أوهام 
لضبط  كآلية  هذه  الليبراليين 

االحتقان  وتنفيس  الجماهير 
االجتماعي.

   أكد موقعو النداء حسن نيتهم 
تجاه االستبداد من خالل اإلشارة 
المتكررة إلى لغة الحوار والنقاش 
اليوم  المغرب  »إن  المفتوح؛ 
صريحة  نقاشات  إلى  حاجة  في 
والبد  الجميع.  على  ومنفتحة 
أصحاب  على  الحكم  تجاوز  من 
أعداء  بأنهم  مخالف  رأي  كل 
فاعتماد مثل  يتعين تهميشهم. 
هذه النظرة لم يقدم في الماضي 
ولن يقدم اآلن أو غدا أي خدمة 

لمصلحة البالد«.
   إن هذه »الشخصيات الوطنية« 
على  حتى  يتجرؤوا  لم  الذين 
بصفاتهم  النداء  على  التوقيع 
السياسية والحزبية بل »بصفتهم 
على  يتجرؤوا  لن  الشخصية«، 
والنقاش،  االستجداء  من  أكثر 
الذي  االستبداد  يعتبرون  وهم 
نظام  استقرار  على  يحافظ 
المعاقة  والتنمية  التخلف 
وليس  مخالف«  رأي  »صاحب 
كفيل  وذلك  طبقيا«،  »نقيضا 
المعارضة  لوحده إلظهار طبيعة 
الشخصيات  هذه  تسعى  التي 
»معارضة  تشكيلها؛  الوطنية 

صاحب الجاللة«.
وضعية  تحليل  في  حتى     
يسلم  لم  المغربي  االقتصاد 
النظام  حجج  ترديد  من  النداء 
موقعو  فيرد  وأيديولجييه، 
االقتصادي  النمو  ضعف  النداء 
وهشاشته، إلى »ضعف تنافسية 
ويعيد  المنتجة«.  القطاعات 
حول  السيمفونية  نفس  النداء 
فرضها  التي  اإلصالح  محاور 
»إن  المغرب  على  الدولي  البنك 
أداء صندوق المقاصة يبقى غير 
عادل وغير فعال، ويشكل خطرا 
مستمرا على توازن الميزانية. أما 
صناديق التقاعد، فإنها تعاني من 
عجز هائل يمكن أن يؤدي إلى 
تفكك االقتصاد الوطني برمته، ما 
لم تتم معالجتها بشكل جذري 

وسريع«.
استجداء التوافق ال معارضة

   إن جرد أوجه تخلف االقتصاد 
المغربي من طرف موقعي البيان 
الجماهير  تعبئة  لغاية  ليس 
االستبداد  لتنبيه  بل  للنضال، 
سياساته  في  الخلل  مواقع  إلى 
وال  االنفجار،  قبل  األمر  لتدارك 
يعارض هؤالء جوهر السياسيات 
بل  الكبرى«  و«االختيارات 
أي  وإقرارها؛  صياغته  طريقة 
تلك  بسن  االستبداد  استفراد 
فبالنسبة  وتنفيذها،  الخيارات 
الحر  التبادل  البيان  لموقعي 
المغرب  اقتصاد  على  خطير 
يتم  »لم  االتفاقيات  هذه  ألن 
وتم  جيد،  بشكل  إعدادها 
كل  عن  بعيدا  بشأنها  التفاوض 
عين  وهو  ديمقراطية«..  مراقبة 
ما يتم توجيهه حاليا من طرف 
النقابية  المعارضة والبيروقراطية 
التابعة لها للحكومة حول ملفات 
والمقاصة  التقاعد  أنظمة  إصالح 
الملفات«  بحديثها عن »تهريب 

عن طاولة الحوار االجتماعي.
   لذك ينتقد هؤالء عدم خضوع 
»االختيارات التي يحددها الملك 
عنها«  تنبثق  التي  والبرامج 

والمراقبة  الديمقراطية،  للمراقبة 
هؤالء  يقصدها  التي  الديمقراطية 
السادة ليس الرقابة الشعبية بل ما 
يطلقون عليه رقابة »مؤسساتية«، 

أي برلمانية برجوازية.
   إن البرلمانية البرجوازية ال تعني 
الديمقراطية تحديدا، فاالختيارات 
االقتصادية الكبرى حتى في أكثر 
الدول الدمقراطية البرجوازية عراقة 
المنتخبة  المؤسسات  تحددها  ال 
بل  البرلمانات،  لرقابة  تخضع  وال 
غير  مؤسسات  طرف  من  تحدد 
)االتحاد  وطنية  وفوق  منتخبة 
الدولي،  النقد  صندوق  األوروبي، 

البنك الدولي(.
وقبلهم  النداء-  موقعي  إن     
تعاقبوا  الذي  الليبراليين  كل 
المعارضة  »منصب«  على 
أن  مقتنعون  بالمغرب-  الشرعية 
صيغتها  في  حتى  الديمقراطية 
مستحيلة-  والبرلمانية  البرجوازية 
ما دام ال يفرضها النضال الشعبي- 
الملكية  إقناع  إلى  يسعون  لذلك 
موقع  من  معهم  السلطة  باقتسام 

الشريك الصغير.
االشتراكي  االتحاد  حلم  إن     
خالدا  زال  ال  برلمانية  بملكية 
الليبراليين  صغار  أحالم  ويدغدغ 
الذين يبزغون بين الفينة واألخرى 
بالمغرب،  اإلعالمية  الساحة  على 
الليبرالية  قدم  قديم  حلم  وألنه 
فتفسير ذلك الحلم سيكون قديما 
يحلمون  الليبراليون  »كان  أيضا؛ 
بملكية من الطراز البريطاني. ولكن 
التايمز  على  البرلمانية  كانت  هل 
نتيجة  أم  سلمي،  تطور  وليدة 
وتصرفه  الملكي  العاهل  فطنة 
البرلمانية  إن  بشكل »حر«؟ كال، 
بفضل  إال  تترسخ  لم  اإلنكليزية 
نضال طويل دام عدة قرون، وأطاح 
مفترق  على  الملوك  أحد  برأس 
تاريخ  تروتسكي،  )ليون  الطرق«. 

الثورة الروسية، الجزء األول(.
بدائل النداء.. صيغة أخرى 

من »االختيارات الكبرى 
لالستبداد

   ال تخرج البدائل التي يقترحها 
الهجوم  روح  عن  النداء  موقعو 
الطابع  بإضفاء  إال  النيوليبرالي 
األخالقي على تلك البدائل والتركيز 
على أمور تفصيلية ال تتعلق بجوهر 
كانت  التي  االقتصادية  السياسات 
ال  التنمية،  إعاقة  وراء  السبب 
التوضيح  عن  إلى  النداء  يتحدث 
والتقييم والترشيد والعقلنة وإعادة 
مطلب  يخص  ما  أما  االعتبار، 
فليست  والمساءلة  المحاسبة 
سياسي  أو  إداري  إجراء  محض 
يمكن تطبيقه في إطار أي نظام 
بالطبيعة  مرتبط  بل  سياسي، 

الطبقية للدولة.
أيضا  له  المغربي  البرلمان  إن     
إطار  في  لكن  المحاسبة  أدوار 

االستبداد،  تحكم  به  يسمح  ما 
وتتعدد لجان التقصي والمحاسبة 
كلما  االستبداد  يشكلها  التي 
أو  بعينها  ملفات  روائح  فاحت 
الرماد  ذر  االستبداد  أراد  كلما 
في العيون. وهو ما يقع أيضا في 
»الدول الديمقراطية التي تحترم 
الصحافة  تعبير  حسب  نفسها« 
يبقى  لكن  المغربية،  الليبرالية 
وتتكرر  عليه  هو  ما  على  الوضع 
الفساد  فضائح  دوري  بشكل 
الملك  على  واالستيالء  والرشوة 
العام دون ذكر األمر األساسي في 
المجتمع الرأسمالي وهو األزمات 
وال  المسؤولية  فال  االقتصادية، 
بالمحاسبة  السلطة  ممارسة  ربط 
المجتمع  شرور  درء  يستطيعان 

الرأسمالي هذه.
المحاسبة  عن  ندافع  ال     
بل  عام،  بشكل  هكذا  والمساءلة 
على  العمالية  الرقابة  عن  ندافع 
من  الشعبية  الرقابة  وعن  اإلنتاج 
ديمقراطية  عن  ندافع  أسفل. 
حتى نهايتها أي عن ديمقراطية 
ال تشمل المجال السياسي فقط، 
بل كافة جوانب الحياة االقتصادية 
ندافع  والسياسية.  واالجتماعية 
بالنسبة  عن حرية سياسية ألنها 
النضال  لنا شرط أساسي لتطوير 
نحو  ودفعه  والشعبي  العمال 
غايته النهائية؛ قلب هذا المجتمع 
القائمة  أسسه  ودك  الطبقي 
ال  واالضطهاد.  االستغالل  على 
نشارك  لكي  سياسية  حرية  نريد 
العمال  استغالل  في  االستبداد 
وصغار المنتجين، وال نريد شراكة 
اقتصادية  مخططات  صياغة  في 
أكثر  البلد  وتربط  التخلف  تديم 

إلى الدول اإلمبريالية.
التي  السياسية  الواقعية  إن     
جعلتهم  البيان  موقعو  يدعيها 
يغضون الطرف عن أحد األسباب 
التنمية  إعاقة  في  الجوهرية 
بالمغرب هو المديونية الخارجية، 
عن  باالمتناع  المطالبة  فبدل 
إلغاء  أجل  من  والنضال  السداد 
هذه الديون ومحاسبة المتورطين 
أوجه  وتدقيق  الديون  تفاقم  في 
لغة  البيان  موقعو  يلوك  صرفها، 
فيما  منها شيء  يستفاد  ال  عامة 
الخارجية؛  المديونية  يخص 
والعلني  المستقل  »التقييم 
القطاعية  والمخططات  للبرامج 
حيث  )من  العمومية  وللمديونية 
وتدبيرها  وفعاليتها  جدواها 
بها(  المرتبطة  والمسؤوليات 
نقاش  إلى  األمور  هذه  وإخضاع 

وطني«.
ال تنمية خارج تلك التي 
يفرضها النضال العمالي 

والشعبي
مشوها  تكرارا  إال  النداء  ليس     
لكل االستجداءات التي سبق أن 
أرسلها الليبراليون إلى االستبداد 
كان  فإذا  عقود،  منذ  الملكي 
األصل مأساة فإن التقليد مسخرة.

   إن استجداء التنازالت أسلوب 
بئيس للظهور بمظهر الديمقراطي 
تكتوي  التي  الجماهير  أعين  في 
يتوهم  المعاقة،  التنمية  بنتائج 
النظام  تخويف  أن  الليبراليون 
بنتائج سياساته الكارثية سيدفعه 
إلى تقديم تنازالت، متغافلين من 
الذي  المستبدين  أن  عن  جهة 

أطاحتهم الثورات ظلوا رافضين 
وهم  حتى  التنازالت  لتقديم 
بقائهم  من  األخير  الرمق  في 
جهة  ومن  عروشهم،  على 
يقدم  ال  االستبداد  أن  أخرى 
على هذه التنازالت إال إذا كان 
متأكدا من أنها ستساعده على 
الحقيقية  الديمقراطية  هزيمة 
من  الجماهير  »حركة  أي 

أسفل«.
والبرجوازية  االستبداد  إن     
على  وحافظ  يخدمها  التي 
االقتصادي، ال مصلحة  نظامها 
لها في تنمية متحررة من قيود 
لإلمبريالية،  والتبعية  التخلف 
لتكون  استجداءها  فإن  لذلك 
»التنمية  نقاش  في  طرفا 
وحش  مطالبة  يعد  المعاقة« 
كونه  عن  يكف  كي  مفترس 

وحشا مفترسا.
التخلف  من  البلد  إنقاذ     
التبعية االقتصادية  وفك روابط 
اإلمبريالية ال  تجاه  والسياسية 
يمكن إال أن يكون في مصلحة 
الطبقة العاملة وصغار المنتجين 
النقاش  لذلك فإن  والكادحين، 
نحو  موجها  يكون  أن  يجب 
حمالت  شكل  على  األسفل، 
النظام،  تعبوية ضد مخططات 
وحفز  تحريض  شكل  على 
كل  ضد  الجماهيري  النضال 
أشكال االستغالل واالضطهاد.. 
هذه  من  ننتظره  ال  ما  وهو 
التي  الوطنية«  »الشخصيات 
على  القائم  االستبداد  تعتبر 
أبنائه  ومعاناة  شعبنا  جثث 
المعتقالت  في  المناضلين 
رأي  »صاحب  والمنافي 

مخالف، ال يتعين تهميشه«.
   النضال من أجل الديمقراطية 
عند  ينفصل  ال  و«التنمية« 
عن  الثوريين  الماركسيين 
الليبراليين  أوهام  ضد  النضال 
تسييدها  على  يعملون  الذين 
العاملة،  الطبقة  صفوف  داخل 
العاملة  الطبقة  لنا  فبالنسبة 
هي المناضل الطليعي الوحيد 
االستبداد  هزم  على  القادر 
السياسية  بالحرية  والظفر 
وفتح المجال لتطور المجتمع 

االقتصادي. 
السادة  تجرأ  إذا  لكن     
الليبراليون لمناوشة االستبداد 
فسيكون  ميداني  بنضال 
في  الثوريون  الماركسيون 
سبق  كما  الصفوف  مقدمة 
العشرين  حراك  مع  حدث  أن 
للبقاء ضمن  من فبراير، ليس 
الحدود السياسية التي يرسمها 
لحفز  بل  للنضال  الليبراليون 
وتنظيمها  الجماهير  نضال 
السياسية  استقالليتها  ونيل 
بكل  البرجوازية  األحزاب  عن 

تالوينها.
   إن ثقتنا في النضال العمالي 
ونحن  كبيرة،  والشعبي 
متأكدون أن لحظة انطالقه من 
جديد آتية ال ريب فيها، وعندما 
نصب  ويضع  النضال  يندلع 
الطبقي  المجتمع  دك  عينيه 
سيظهر  االستبدادي  وحارسه 
ستصطف  جانب  أي  إلى 
ولنا  الوطنية«..  »الشخصيات 

في التاريخ عبرة.

   يعد انحباس التنمية في البلدان المتخلفة نتاجا رئيسيا للسيطرة اإلمبريالية على هذه البلدان، وقد كانت هذه التبعية وسبل الفكاك منها قصد بناء »اقتصادات وطنية« مستقلة 
عن مصالح السوق اإلمبريالية وراء حركات التحرر الوطني التي اخترقت القرن العشرين ونتجت عنها مدارس اقتصادية عديدة خصوصا في أمريكا الالتينية، ومحاوالت لتجسيد تلك 

النظريات على أرض الواقع طوت صفحتها أزمة الرأسمالية في منتصف السبعينات وبداية الثمانينات.

بقلم: أزنزار
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هليب األسعار: حرب يومية تشنها الطبقات املالكة

أنواع  ثالثة  أسعار  في  الزيادة  تمت   
في  واحدة،  دفعة  المحروقات،  من 
أعقاب رفع الدعم عن الفيول من نوع 
الكهرباء،  إنتاج  في  المستخدم   N2
 110 من  بأزيد  سعره  ليتضاعف 
الزيادة  قرار  عن  ونجمت  المائة.  في 
ارتفاُع  مؤخًرا،  اتخاذُه،  جرى  الذي 
درهم   0.35 بنحو  البنزين،  أسعار 
في  سعره  ليستقر  الواحد،  اللتر  في 
مستوى 13.68 درهم عوض 13.33 
درهم. وتبًعا لهذه الزيادة، سينعكس 
الصناعي  الفيول  عن  الدعم  رفع 
الموجه إلنتاج الكهرباء ورفع أسعاره 
للنفط  العالمية  السوق  تطور  وفق 
الكهرباء  إنتاج  كلفة  على  ومشتقاته، 
في  تقريبا،  الضعف  عن  يزيد  بما 
الحكومة  فيه  تستعد  الذي  الوقت 
لتحرير أسعار بيع الكهرباء بتدرج ينم 

من خوف نهوض شعبي.

البنك الدولي ينظم الهجوم على 
الفقراء

عن  الدعم  رفع  الحكومة  قرار  يأتي 
تعتبره »خطة  ما  إطار  في  الكهرباء، 
المغربية  الرسمية  المؤسسة  إلنقاذ 
بعد  اإلفالس«،  من  والكهرباء  للماء 
تسجيل هذه األخيرة »لعجز قياسي«.  
تمس  »ليبرالية«،   خطة  هي  طبعا 
السفلى،  المجتمع  طبقات  جيوب 
وزر  وتحملهم  وكادحين،  عمال  من 
الخطط  خربتها  مؤسسات  إفالس 
البنك  عليها  يشرف  التي  الليبرالية 

العالمي منذ عقود. 
»برنامج  على  ملقاة  المسؤولية  كل 
فرضه  الذي  الطاقة«  قطاع  تحرير 
البنك العالمي والذي أدى إلى احتكار 
الرأسمال األجنبي لكامل هذا القطاع، 
البترولية  للمنتجات  تكرير  من 
الكهربائية  للطاقة  وإنتاج  وتوزيعها 
باألساس  يخدم  والذي  وتوزيعها. 
للشركات  االقتصادية  المصالح 
والمحلية  الجنسية  المتعددة 
فالشركات  بالقطاع.  المتدخلة 
ريضال،  )ليديك،  الجنسية  المتعددة 
فيفاندي( تحتكر بشكل  شبه مطلق 
من  أكثر  على  وتحوز  القطاع،  هذا 
التوزيع،  شبكة  مجموع  من   75%
فيما يكتفي المكتب الوطني للكهرباء 
وثيقة  )المصدر:  فقط.   25% ب 
الطاقة«  لقطاع  اقتصادية  »مقاربة 

لسنة 2002 لوزارة المالية(.
المسجل  العجز  أن  الحكومة  تزعم 
الوطني  المكتب  دخل  صافي  في 
مليار   2,7 يناهز  والكهرباء،  للماء 
مديونية  أن  إلى  الفتين  درهم، 
مليار   51,8 بلغت  الوطني  المكتب 
درهم باإلضافة إلى التزامات صندوق 
التقاعد بنحو 18 مليار درهم. وتؤكد 
بدوره  بلغ  المكتب  خزينة  عجز  أن 
بلغت  فيما  درهم،  مليار   7,5 ناقص 
للمكتب  الممونة  الشركات  ديون 
 1422 لحساب  درهم  مليار   2,3
أجنبية.   و181 شركة  محلية  شركة 
ارتفاع  إلى  »الوضعية«  هذه  وتعُزو 
في   7 بمعدل  الكهرباء  على  الطلب 
األخيرة،  العشر سنوات  المائة خالل 
والتأخر »الكبير« الذي عرفه البرنامج 
الكهرباء  مجال  في  االستثماري 
من  أنه  وتؤكد   )2012-2006(
كانت  التي  ميغاوات   3500 أصل 
 700 حوالي  إال  ينجز  لم  مبرمجة 
ميغاوات. وتظيف أن تقلبات الطقس 

الطاقة  استعمال  على  بدورها  أثرت 
المكتب  اضطر  مما  الكهرومائية، 
 2013 سنة  في  باستثمارات  للقيام 
وفي  درهم  ماليير   5 مجموعه  بما 
مليارات   4,6 بمبلغ  سنة2012  
نسبة  ارتفاع  إلى  إضافة  درهم، 
أن  شك  وال  الخارج.  من  االستيراد 
األرقام،  بهذه  االغراق  من  المبتغى 
اقناعنا  هو  المزيفة  المبررات  وسرد 
استهالك  سعر  ورفع  الدعم  بإلغاء 
الكهرباء. لكن الحقيقة غير ذلك تماما.

لقد تسبب برنامج تحرير قطاع الطاقة 
على  األجنبي  الرأسمال  في سيطرة 
الدولة  كانت  التي  المالية  المداخيل 
البترول  تجنيها من استيراد وتكرير 
وتوزيع مواده وإنتاج الطاقة الكهربائية 
السعودي  فالرأسمال  وتوزيعها. 
»كورال« يحقق سنويا أرباحا تتراوح 
ما بين مليار درهم و 2 مليار درهم. 
ورغم أن باقي المجموعات المتدخلة 
بالقطاع ال تعلن عن أرباحها، إال أنها 
ضمن  متقدمة  جد  مراتب  تحتل 
رقم  حيث  من  األولى  مقاولة   500
من  وجيز  ظرف  فبعد  أعمالها. 
توجد  والخوصصة  التحرير  مسلسل 
مستثمرة  مجموعات  خمسة  حاليا 
مقاولة   15 ضمن  الطاقة  قطاع  في 
األولى بالبالد. ويدل ذلك على أهمية 
هذه  تجنيها  التي  المالية  المداخيل 
الشركات التي تعتبر في معظمها ذات 

رأسمال أجنبي.
تحتل  األولى  مقاولة   500 ضمن   
و«شيل«  الثانية  المرتبة  »سامير« 
المرتبة  و«طوطال«  الثامنة  المرتبة 
  ABB/CMC ومجموعة   العاشرة 
إلنتاج الكهرباء بالجرف األصفر المرتبة 
الخامسة عشرة. وما يثير االنتباه هو 
بدوره  استفاد  المحلي  الرأسمال  أن 
من عملية التحرير وإن ظل يحتفظ 
»أفريقيا«  فمجموعة  جزئية.  بأدوار 
لعائلة أخنوش أصبحت بفضل برنامج 
العمومي ضمن  الطاقة  قطاع  تفكيك 
الخمسة مجموعات رأسمالية األولى 
بالبالد وأول مجموعة في قطاع توزيع 
تقدمت  أن  بعد  البترولية  المنتجات 
»شيل«  على  األخيرة  السنوات  في 
باتت  الذي  الموقع  إن  و«طوطال«. 
نموذج  »أفريقيا«  مجموعة  تحتله 
المحلي  الكبير  الرأسمال  لمصالح 
االقتصادي  مصيره  يتداخل  وكيف 
وهذا  األجنبي.  الرأسمال  بمصالح 
البنك  لمخططات  انصياعه  يفسر  ما 
إلغاء  عن  المحموم  ودفاعه  العالمي 

دعم أسعار المنتجات البترولية.
الفيول  أسعار  رفعها  مع  بالموازاة 
أقدمت  الكهرباء،  إلنتاج  الموجه 
الفيول  أسعار  رفع  على  الحكومة 
والبنزين  الصناعي  للقطاع  الموجه 

ايضا  الوقود. ورفعت  لمحطات  الموجه 
بداية شهر  مع  الصناعي،  الفيول  سعر 
في  درهم   197 يناهز  بما  رمضان، 
الطن، لينتقل سعره من 5898 درهم 
خالل  درهم    6095.46 إلى  للطن 
سعر  ارتفع  كما  الماضي.  يوليوز  شهر 
في  المستخدم   N2 نوع  من  الفيول 
في  كبرى  بمستويات  الكهرباء  إنتاج 
انتقل  يوما، حيث  أقل من 30  ظرف 
للطن  درهم   2384.83 من  سعره 
نحو  إلى  ماي  شهر  خالل  الواحد 

5697.32 درهم للطن الواحد.
مخطط  المحروقات  أسعار  تحرير  إن 
امبريالي لإلستحواذ على سوق البترول 
تطبيق  على  يشرف  ببالدنا  والكهرباء 
تفاصيله البنك العالمي منذ عقود عبر 
برنامجه المدعو »برنامج المساعدة في 
عدة  في  الصادر  الطاقة«  قطاع  تدبير 
طبعات وبرنامج »سياسة تنمية قطاع 

الطاقة« الصادر في 2007.
سبقتها  الذكر،  السالفة  الزيادات  هذه 
في  والزيادة  الحليب،  سعر  في  زيادة 
 ،2012 يونيو  في  المحروقات  ثمن 
كبير  جزء  قضم  إلى  وتؤدي  وغيرها. 
من الزيادة في الحد األدنى لألجر الذي 
تقرر في 2011،  رغم كونه ال يطبق 
نار  الشركات.  من  مهولة  نسبة  في 
األسعار هذه تستعر بحدة بزيادة أسعار 
الكهرباء...  سعر  وبرفع  المحروقات، 
األجور وضغط  الغالء، مع تجميد  هذا 
للعمال  متزايدا  إفقارا  يعني  الضريبة 

ومجموع الفئات الشعبية. 
الشرائية،  والقوة  األجور  مسألة  إن 
الموظفين،  لمعظم  بالنسبة  أصبحت 
والجمهور  الخاص  القطاع  وعمال 
العمل،  عن  العاطلين  من  العريض 
الرئيسي.  القلق  مصدر  والمتقاعدين 
أصبح  الضرورية  االحتياجات  فتلبية 
عسيرا على نحو متزايد بالنسبة لغالبية 
األساسية  السلع  فأسعار  السكان. 
تضاعفت، وفواتير الكهرباء والماء تأرق 
األسر نهاية كل شهر، وأثمان العقار ال 
يقدر المرء عليها إال بديون تثقله طيلة 
العمر، وتكلفة النقل في ارتفاع... وتزيد 
الحكومية  والسياسات  القرارات  جميع 
تجد  وال  الوضع.  هذا  تعميق  في 
المالية  المؤسسات  ووراءها  الحكومة 
تحميل  غير  لألزمة  مخرجا  العالمية 
والفقراء  العمال  لماليين  تكلفتها 
والعاطلين،  بالمقابل يزداد األغنياء ثراء.

األزمة يجب أن تلقى على كاهل 
الباطرونا

لطبقات  المتعاظم  التفقير  بموازاة 
أرباح  تتصاعد  السفلى،  المجتمع 

الشركات في سياق االزمة.
للشركات  الصافية  األرباح  ارتفعت   
الدار  بورصة  في  المدرجة  المغربية 

 3.8( درهم  مليار   31 إلى  البيضاء 
مليار دوالر( نهاية العام 2010، بزيادة 
أرباح  على  المائة  في   8.8 نسبتها  
إجمالية  إيرادات  عام 2009، محققة 
مليار  مليار درهم )29  بلغت 236.6 
عن  درهم  مليار   24 بزيادة  دوالر(، 
العام السابق. كما أن عائدات الشركات 
والمناجم  الطاقة  قطاع  في  العاملة 
مليار   1.3 من  بأكثر  زادت  والمعادن 
دوالر. وحققت المصارف أرباحا زادت 
على مليار دوالر، بنمو 22 في المائة، 
الشعبي«  و«البنك  بنك«  »وفا  وهي: 
هذا  الخارجية«.  للتجارة  و«المغربي 
التمويل  شركات  أرباح  وتراوحت 
والقروض مليار درهم، وشركات تجارة 
التوزيع 724 مليونا، وشركات التقنيات 
ُتعتبر  درهم.  ماليين   206 الحديثة 
»أونا« و«الشركة الوطنية لالستثمار« 
المحرك الفعلي لبورصة الدار البيضاء، 
وكانت »أمنيوم شمال أفريقيا« )اونا( 
في   20 نحو  تغطي  انسحابها  قبل 
المائة من القيمة الرأسمالية للبورصة 

المقدرة ب 70 مليار دوالر.
وفق قائمة فوربس لسنة 2014 يحتل 
الفالحة  وزير  أخنوش،  العزيز  عبد 
العدالة  حكومة  في  البحري  والصيد 
والتنمية، المرتبة 1210 ضمن أثرياء 
أغنياء  كأغنى  الثالث  والصف  العالم 
مليار دوالر  بلغت 1.4  بثروة  المغرب 
سنتيم(.  مليار  من 1100  أكثر  )أي 
ثروة أخنوش تأتي أساسا من مجموعة 
»أكوا«، وهي تجمع لشركات تستثمر 
غاز،  )أفريقيا  الطاقة  قطاعات  في 
وماروك  المحروقات،  لتوزيع  وأفريقيا 
أوكسيجن«، كما يستمد ثروة عائلته 
عبر  العقار  قطاع  في  االستثمار  من 
من  والسياحة  إيمو«،  »أكوا  شركة 
»إكور«  مجموعة  مع  تحالفه  خالل 
سيزنس«  »فرو  ومجموعة  الفرنسية 
بن  الوليد  السعودي  األمير  لصاحبها 
أخنوش«  »سلوى  وزوجته  طالل. 
في  تعمل  التي  الخاصة  شركتها  لها 
تملك  التي  وهي  »الفرانشيز«،  قطاع 
»مروكو مول« ومجموعة من العالمات 
التجارية، من قبيل: »غالري الفييت« 
في  المتخصصة  »فناك«  و  الفاخرة 
لذلك  وغيرها.  الثقافية   المنتوجات 
المؤسسات  المتطاء  يتسارعون 
وليس  مصالحهم  لخدمة  العمومية، 

مصالح االغلبية المفقرة.
السنة  قائمة  في  الحال  هو  وكما 
بنجلون،  عثمان  احتل  الماضية 
المغربي  »البنك  مجموعة  صاحب 
األولى  المرتبة  الخارجية«،  للتجارة 
تقدر  بثروة  عالميا،  والـ609  مغربيا، 
بـ2.8 مليار دوالر )حوالي 2500 مليار 
المرتبة  بنجلون  احتل  وقد  سنتيم(. 
ينشط  العرب.  أثرياء  قائمة  في   12

بنجلون في السنين األخيرة، المستفيد 
الوطنية،  المؤسسات  تدمير  من 
البنوك والتأمينات  أساسا في قطاعات 
إلى  إضافة  أساسا  ويملك  واالتصاالت. 
إفريقيا«  »بنك  الذكر،  السالف  البنك 
إفريقية،  دولة   16 في  حاليا  الحاضر 
رأسماله،  من  المائة  في   68 ويمتلك 
التأمين  كما توجد في ملكيته شركة 
لها  التي  للتأمين«  الوطنية  »الملكية 
استثمارات واسعة وضخمة في العديد 

من القطاعات االقتصادية. 
المهربة  األموال  تقدر  هذا،  عن  فضال 
من المغرب بين عامي2000  و2010 
تقرير  حسب  دوالر،  مليار  ب12.83 
»مركز  عن  الماضي  العام  صدر  دولي 
النزاهة المالية العالمية حول »تهريب 
األموال إلى الخارج«، كشف أن المغرب 
يحتل المرتبة الـ 45 من حيث حجم 
تهريب األموال للخارج من بين 143 

دولة.
منذ 25  الضريبة، جرى  وعلى صعيد 
مكنت  ليبرالية  سياسة  تطبيق  عاما، 
تلك  وبخاصة  والمقاوالت،  غنى  األكثر 
التي تحقق األرباح من أداء أقل فأقل... 
)تم تقليص الضريبة على الشركات، 30 
المائة حاليا، عدة مرات، و20 في  في 
المائة من المقاوالت هي من تدفع 80 
الضريبة،  المائة من مداخيل هذه  في 
فقط  المائة  في  تساهم 10  في حين 
من المقاوالت العمومية بنسبة 15 في 
هذه  تدره  التي  المداخيل  من  المائة 
المغرب  اتصاالت  وبإضافة  الضريبة، 
في   23 إلى  المساهمة  هذه  ستصل 

المائة من المداخيل(.
أقدمت  المنحى،  لهذا  تعميقا 
الثمانينات  منذ  المتعاقبة  الحكومات 
إلى  أفضت  ضريبية  إصالحات  على 
غنى  األكثر  على  الضريبة  خفض 
»حفز  ذريعة  تحث  المقاوالت،  وعلى 
»تشجيع  حاليا  يقال  كما  أو  النمو« 
المساهمة  رفع  مقابل  التنافسية«، 
يشكل  الذين  للمستهلكين  الضريبية 
سخاء  إنه  العظمى.  غالبيتهم  العمال 
على  الضغط  مقابل  األغنياء،  لفائدة 
المسحوقين  للفقراء  الشرائية  القدرة 
السياسات  من  عقود  بفعل  أصال 
وإضافة  الثمانينات.  منذ  النيوليبرالية 
بمزيد  الفقراء  كاهل  إثقال  إلى  
هذه  أدت  فقد  المالية  األعباء  من 
بمداخيل  اإلضرار  إلى  اإلصالحات 
للمساهمة  الالزمة  الدولة  ميزانية 
مثال  العمومية  الخدمات  تمويل  في 
وتشغيل  ومستشفيات  مدارس  بناء 

المعطلين ودعم القدرة الشرائية...إلخ

ما السبيل لمواجهة هذا 
الهجوم؟

الطبقات  هجوم  لمواجهة  سبيل  ال 
الشرائية  القدرة  بالدفاع عن  إال  الغنية 
والتصدي لمسلسل الزيادة في األسعار، 
والمطالبة برفع األجور، وتطبيق السلم 
الضريبة على  وإلغاء  لألجور،  المتحرك 
الضريبة  ثقل  وإلقاء  المضافة،  القيمة 
صندوق  دور  وتعزيز  األغنياء،  على 
لمعركة  بداية  مجرد  إنها  المقاصة... 
أوجه  وكل  االستغالل  على  القضاء 
النظام  ضد  االجتماعي  التفاوت 
لفتح  ذلك  مجمله  في  الرأسمالي 
من  فعال  خال  مجتمع  نحو  الطريق 
كل  ومن  لإلنسان  اإلنسان  استغالل 

تفاوت.

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط يوم اإلثنين 23 شتنبر 2014، مذكرة تؤكد أن البالد ستعرف موجة جديدة من الغالء. المذكرة تضمنت جردا بالنسب المئوية الرتفاع 
أسعار بعض المواد غير الغذائية، كما هو شأن سعر الماء والتطهير، على سبيل المثال ال الحصر، واللذين ارتفعا بنسبة %12.8  والكهرباء بنسبة %6.5.، أما الخضر فقد بلغت نسبة 

ارتفاعها %5.2 والقهوة والشاي %2.8.. ليس هذا بغريب مطلقا، فالزيادات التي شهدها المغرب في السنوات االخيرة، والتراجع عن دور صندوق المقاصة، جعال القدرة الشرائية 
لألغلبية الشعبية في مهب الريح.

           بقلم: محمد الساعي
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مواجهة البطالة مشكلة من؟
في مختلف وسائل االعالم وعند مختلف 
وعند  ومثقفيها،  البورجوازية  أحزاب 
االستغالل  بمجتمع  المؤمنين  كل 
التباكي  يتم  محتوما،  قدرا  الرأسمالي 
الشباب،  وخاصة  العاطلين  وجود  على 
ويحاول الجميع أن يجد »الحلول« لهذه 
التي  األبخرة  كل  مستعملين  »اآلفة« 
حقيقة  الحقيقة.  تحجب  أن  شأنها  من 
من  تستفيد  بورجوازية  طبقة  هناك  أن 
العمل  أرباب  وافرة.  عاملة  يد  تواجد  
يحبذون  أن يكون سعر قوة العمل أقل 
ما يمكن لكي يتمكنوا من نيل معدالت 
يهاجمون  نجدهم  هكذا  مرتفعة،  أرباح 
بإزالته.  ويطالبون  لألجور   األدنى  الحد 
وكخطوة أولى تعويضه بحد أدنى جهوي 
العمل  عقود  الباطرونا  تهاجم  كما  مثال، 
هي  أنها  وتقول  المدة  المحددة  غير 
المسؤولة عن البطالة وتتحدث عن كون 
بعيدا  وتذهب  مؤهلة   غير  العاملة  اليد 
حتى  تستحيي  وال  كسولة.  وتعتبرها 
المجاني لألجراء تحت  العمل  من طلب 
غطاء التدريب سواء بعد نهاية الدراسة أو 
أثناءها. كما تطالب بتعميم عقد االدماج 
بدمج  ُتلزم  أال  على   )CIP( المهني 
غير  عمل  عقود  خالل  من  المتدربين  

.)CDI( )1( محددة المدة
فرصة  هي  الواسعة  البطالة  إذن 
أجور  على  للضغط  للرأسماليين 
المشتغلين نحو االنخفاض وكذا تكثيف 
وثائر العمل تحث طائلة الطرد من العمل، 
آالف  بوجود  يتفاخر  عمل  رب  فكل 
مقاولته  في  العمل  يتمنون  العاطلين 
مشكلة  البطالة  تشكل  ال  أقل.  بأجور 
حركة  نمت  إذا  إال  البورجوازية  للدولة 
منظمة وجماهيرية للعاطلين في تالحم 
النقابية، أي في الحالة التي  مع الحركة 
االستغالل  نظام  ضد  االحتجاج  ينمو 

البورجوازي. 
العاملة  الطبقة  مشكلة  هي  البطالة  إذن 
في  للعيش  تدفعها  فهي  كليتها،  في 
شروط نفسية ومادية مدمرة فالمشتغلون 
فقدان مصدر دخلهم في حين  يخافون 
كرامتهم  إلهدار  معرضون  العاطلين 
موارد  من  لحرمانهم  نظرا  االنسانية 
العيش  متطلبات  مواجهة  من  تمكنهم 
وصحة  ومسكن  وملبس  مأكل  من 
مواجهة  أن  معناه  هذا  ألبنائهم..  وتعليم 
البطالة يتطلب ضرورة التنظيم والنضال، 
التعاون  وثانيا  العاطلين  تنظيم  أوال 
النضال  وحدة  العمالية،  النقابات  مع 
هذا  المشتغلين،  وغير  المشتغلين  بين 
يقتضي صياغة ورفع مطالب توحد فعلهم 

ومصلحتهم، تخص مستويين متكاملين:
العمل  ساعات  خفض  يخص  األول، 
األسبوعية، نعمل أقل لكي نعمل جميعا، 

تقديم: ال شك أن إحدى المعضالت التي أنتجتها الرأسمالية، هي البطالة، حيث أن االقتصاد منظم بطريقة تسمح بوجود ماليين العاطلين عن العمل وبالتالي محرمون من شروط عيش الئقة. هذا 
الجيش الصناعي االحتياطي، كما سماه ماركس، يعرف تقلبا عدديا دائما، ارتفاعا وانخفاضا حسب دورات االزدهار أو االنكماش التي يعرفها االقتصاد الرأسمالي. لكن هذا االقتصاد حتى في فترة اإلزدهار 

يحافظ على نسبة من قوة العمل عاطلة بشكل دائم؛ و نسبة لها عمل جزئي  )ساعات عمل أسبوعية أقل وعقود محددة المدة( إلى جانب النسبة الثالثة التي تشتغل بدوام كامل )عقود غير محددة 
المدة(. 

السبب هو أن وجود يد عاملة خارج االنتاج يساعد البورجوازية على الحفاظ على أجور منخفضة بالنسبة للذين يشتغلون وكذا ظروف عمل )خفض تكلفة حماية سالمة وصحة األجراء( أقل كلفة بالنسبة 
للرأسمالي. فقوة العمل كأي سلعة كلما ارتفع عرضها في السوق ينخفض سعرها أي كلما كثر العاطلين عن العمل كلما انخفضت األجور.

فكيف يستساغ وجود قطاعات يشتغل 
هناك  بينما  يوميا،  ساعة   12 عمالها 
فحسب  العمل؟  عن  عاطلون  أناس 
 4235 )عدد  ليكونوميست  جريدة 
فمعدل   ،)2014 مارس   18 ليوم 
القطاع  في  األسبوعية  العمل  ساعات 
بدل  ساعة   47.5 إلى  تصل  الخاص 
قانون  طرف  من  المحددة  ساعة   44
العاملين  إنتاجية  أن  علما  الشغل. 
باستمرار وال يستفيد منها إال  ترتفع 
البورجوازيين. وجود البطالة الهيكلية 
يؤدي إلى كارثتين؛  فمن جهة، هناك 
االنهاك  خالل  من  للعاملين  تدمير 
واألمراض المهنية والنفسية المرتبطة 
بطول يوم العمل وكثافة وثائره، وكذا 
الحياة  من  والعاملة  العامل  حرمان 
األسرية واالهتمام باألبناء )2( والحياة 
الثقافية والترفيهية. ومن جهة أخرى، 
تسهم البطالة في تدمير العاطلين من 
نحو  منهم  متزايدة  أجزاء  دفع  خالل 
االقتصاد االجرامي؛ كتجارة المخدرات 
غرقا  الموت  أو  واللصوصية.  والدعارة 
محاوالت  أثناء  البحر  عرض  في 
سننتظر  فماذا  البلد.  خارج  الهجرة 
من شباب متروك في غياهيب البؤس 
انقطاع  دون  يتفرج  وهو  والحرمان 
على بورجوازيين يستعرضون بذخهم 
وثراءهم الفاحش على شاشات التلفزة 
الطرقات وفي  المنتجعات وعلى  وفي 

األجواء؟
االقتصاد  قدرات  توجيه  الثاني، 
حاجيات  تلبي  لقطاعات  االنتاجية 
الشعب في التغذية والسكن والتعليم 
والتطبيب والثقافة والفنون، من قبيل 
وتشييد  البحري...  والصيد  الفالحة 
واإلستشفائية  العلمية  التحتية  البنية 
فكيف  ذلك.  تخدم  التي  والصناعية 
يمكن تبرير بناء المركبات السياحية 
والقصور  الترفيهية  والموانئ  الضخمة 
أموال  )تستعمل  الفاخرة  واالقامات 
المتقاعدين في تمويلها( التي تنعم بها 
البورجوازية في بالد كالمغرب يعاني 
وصحي  تعليمي  نظام  من  سكانها 
حاجيات  يلبي  وال  متخلف  وثقافي 
العيش  في  والمواطنات  المواطنين 
الكريم؟ يشهد على ذلك مؤشر التنمية 

البشرية للبلد.
من  بمبادرة  طبعا  يتحقق   لن  هذا 
فمنطق  منها،  عطفا  و  البورجوازية 
يحرك  الذي  هو  الربح  عن  البحث 
ويحدد  البورجوازي  االستثمار 
يمكن  التي  االقتصادية  القطاعات 
حكومة  فوحدها  فيها.   االستثمار 
شعبية  تعبئة  على  مستندة  عمالية 
البالد  إمكانات  تضع  أن  يمكنها 
المتنوعة ضمن خطة محكمة لتطوير 
االقتصاد بكافة قطاعاته وتحترم البيئة 

الحاجات  يلبي  وجعله  الطبيعية 
تشاركي  بشكل  للمواطنين،  الملحة 
يقرر المنتجون/المستهلكون في كل 

أولوياته.
من أجل بناء حركة نضال ضد 

البطالة
البطالة  ضد  النضال  أن  شك  ال 
يتطلب مجهودا مضاعفا، فمن جهة 
العاطلين  لتنظيم  صعوبة  هناك 
العمل  البحث عن  لمدة طويلة ألن 
يحرم هذه الحركة من كوادرها التي 
تكسبها خالل النضاالت، وكذا صعوبة 
واإلجتماع،  التنظيم  مقرات  إيجاد 
تنظم  ال  النقابات  أخرى  جهة  ومن 
لهم  تفتح  وال  العمل  عن  العاطلين 
المقرات وال تقبلهم كأعضاء يناضلون 
الحق  أو  العمل  في  الحق  أجل  من 
في دخل يحميهم من البؤس والفقر 
ال  أنها  ذلك؛  من  االمر  بل  المدقع، 
تقبل كأعضاء من طرد من العمل ولو 

كان سابقا من بين أعضائها.
والعمل  الهش  العمل  تنامي  إن 
اجتماعية  حماية  ودون  عقدة  دون 
من  الجدد  المشتغلين  يجعل   )3(
من  نفسيا  األمرين  يعانون  الشباب 
خالل االرهاب الذي يمارسه احتمال 
فقدان العمل وبالتالي الدخل المالي 

وما يوفره من فرص سكن وتغذية. 
عدة  عرف  البطالة  ضد  النضال  إن 
تطورات في بالدنا مع ظهور الجمعية 
الوطنية لحملة الشهادات المعطلين 
الشبيبة  أطرت  التي  بالمغرب 
الجامعية المطالبة بالحق في الشغل، 
ألن  العمومية،  الوظيفة  في  خاصة 
والمكاسب  واألجور  العمل  شروط 
وما  الخاص،  القطاع  من  أفضل  بها 
تبعها من تشكل لمجموعات الشباب 
بالرباط  يعتصم  الذي  الجامعي 
هنا  أخرى  مجموعات  إلى  باإلضافة 
الشباب  كذا  و  للمجازين  وهناك 

بهضبة الفوسفاط. 
ذي  الشباب  عدد  أن  وحيث 

بين  األقلية  يشكل  العالي  التكوين 
من   %  63 فنسبة  العاملين،  باقي 
تكوين  على  يتوفرون  ال  المشتغلين 
عالي )4(، وحيث أن القطاع الخاص 
ذوي  للشباب  األساسي  المشغل  هو 
فإن طرق  والثانوي  المهني  التكوين 
تطورات  تراعي  أن  يجب  النضال 
احتداد  مع  خاصة  الجديد.  الوضع 
وتأثيرها  العالمية،  الرأسمالية  األزمة 
المباشر على اقتصاد البلد. وما تنوي 
بوضع  يتعلق  فيما  به  القيام  الدولة 
التشغيل  النعاش  الوطنية  الوكالة 
والكفاءات عبر توسيع تدخلها ليشمل 
كافة الباحثين عن عمل بمن فيهم 
تصريح  ]حسب  لهم.  شواهد  ال  من 
لوزير التشغيل لجريدة ليكونوميست 
عدد 4235 ليوم 18 مارس 2014[.

هذا المعطى الجديد قد يسهل دمج 
نضاالت الشباب المتعلم وغير المتعلم 
من أجل الحصول على مناصب عمل 
بعقود تحترم على األقل الحد األدنى 
القانوني من ساعات العمل األسبوعية 
صحية.  وتغطية  اجتماعية  وحماية 
هذا يقتضي تحويل وكالت التشغيل 
إلى فضاء للنقاش بين مختلف شرائح 
أجل  من  والمعطالت  المعطلين 
العمل  وشروط  بالبطالة  التشهير 
والشابات  الشباب  ينخر  الذي  الهش 
المطالب  في  التداول  وكذا  يوميا 
لتحقيقها.  والتنظيم  النضال  وسبل 
وكذا خوض مسيرات وطنية موحدة 
 2013 أكتوبر   6 مسيرة  غرار  على 
المستوى  على  ال  لما  و  بالرباط، 
الحضرية  المراكز  وفي  الجهوي 
الذي  االنكماش  مع  خاصة  الكبرى. 
األطر  مجموعات  نضالية  تعرفه 
نضاالت  وكذا  بالرباط  المعتصمة 
الشهادات  لحملة  الوطنية  الجمعية 
عن  العجز  بعد  بالمغرب،  المعطلين 
عن  الناتج  السياق  من  االستفادة 
العربية  بالمنطقة  الثورية  السيرورات 
فبراير، من خالل جعل  وحركة 20 
المعركة  قلب  في  المعطل  الشباب 

بقلم:  أ.دالبطالة: رئة للبورجوازية  ومستنقع للطبقة العاملة

عشرة  من  أزيد  مرور  بعد 
االعتقال  على  كاملة  أشهر 
التعسفي الذي تعرض له تسعة 
األطر  إلى  ينتمون  مناضلين 
العليا والمجازة المرابطة بشوارع 
مع  التوالي  على  وهم  الرباط 
رقم االعتقال مصطفى أبو زير 
91088 أحمد النيوة 91094 
الخامس مفيد 91089 العاللي 
محمد 99090 سليمان بنيرو 
محفوظ  يوسف   91096
الحر  الحق  عبد   9109

المندلعة. وقد فاقم هذا الوضع الهجمة 
تستهدف  التي  واالعالمية  القمعية 
المناضلين من اجل الحق في العمل 
والتنظيم. علما أن استعداد المعطلين 
للنضال  فآتهم  بمختلف  والمعطالت 
وغير  كبيرا  كان   2011 سنة  ربيع 

مسبوق. 
خالل  الوطنية  المعركة  كشفت  لقد 
حركة  ضعف  على   2014 يونيو 
المسبوق،  والغير  الشديد  المعطلين 
ال من خالل حضور الفروع وال اعداد 
يدفعنا  أن  يجب  ما  هذا  المعطلين، 
مدتها  نضال  تجربة  إلخضاع  جميعا 
فاقت عشرون سنة للتقييم لفتح أفاق 
تجيب  جديدة،  وتنظيمية  برنامجية 
الشباب  تجابه  التي  التحديات  على 

المعطل اليوم بمختلف مكوناتهم.
المنظم  المتعلم  الشباب  نضاالت  إن 
المرابطة  والمجموعات  الجمعية  في 
بالعاصمة، رغم أهميته في كشف زيف 
الشعارات البراقة التي ترفعها حكومات 
أقلية  إال  يمثل  ال  أنه  إال  االستبداد، 
ال  حين  في  والشابات،  الشباب  من 
زالت الغالبية تخدعها دعاية االستبداد 
حول المشاريع الكبرى التي ستجعل 
مناصب الشغل تدق أبواب المعطلين.

من شأن هكذا تالقي أن يقدم حركة 
النضال ضد البطالة خطوة جبارة نحو 
المناضلون  ساهم  إذا  وخاصة  األمام، 
تسهيل  في  العماليون  النقابيون 
وجه  في  النقابة  أبواب  وفتح  التالقي 
والعمال  العامالت  من  المطرودين 

والعاطلين.
----

25 يونيو 2014
نقابة  وجهتها  وثيقة  حسب     )1(
التشغيل،  لوزارة   CGEM الباطرونا 
كما ورد في جريدة ليكونوميست عدد 

3987 بتاريخ 13 مارس 2013
)2(  حسب دراسة المنظمة العالمية 
للصحة أوردتها جريدة ليكونمويست 
في عددها 4245 لفاتح أبريل 2014 
المراهقين  من   14% نسبة  فإن 
بين  ما  أعمارهم  المتراوحة  المغاربة 

13 و 15 سنة قد حاولوا االنتحار.
المندوبة  إحصائيات  حسب    )3(  
جريدة  أوردتها  للتخطيط  السامية 
ليوم   4235 عدد  في  لكونومويست 
18 مارس 2014 فإن  64,4 % من 
األجراء ال يتوفرون على عقد عمل. و 
%26,3 يتوفرون على عقد عمل غير 
المحددة  العقد  بينما  المدة  محددة 
يشكل  و  نسبة 5,7%  تشكل  المدة 
الشباب أقل من 25 سنة أكبر ضحايا 
الشغل حيث يتوفر 11,1%  هشاشة 

فقط على عقد عمل. 
)4( انظر المرجع أعاله.

الزيتوني  عزيز   91091
بنحمو  رشيد   91093
91095، حيث يقبعون اآلن 
المركزي-الزاكي-  بالسجن 
يمكن  ما  أقل  ظروف  في 
حاطة  إنها  عنها  يقال  أن 
بالكرامة اإلنسانية ناهيك عن 
المضايقات  و  االستفزازات 
يتعرضون  التي  اليومية 
لهم  يشفع  لم  حيث  ؛  لها 
شهادات؛  حاملي  كونهم 
قضية  معتقلي  كونهم  وال 

وضعهم  وال  بالمغرب  البطالة 
المزري...  والعائلي  االجتماعي 
الدولة  هذه  األمر  يزد  لم  بل 

إال تعنتا في احتجاز المناضلين 
التسعة.

يوم  األغنياء  حكومة  أقدمت 
االثنين 20 أكتوبر على محاكمة 
المناضلين التسعة بسنة وأربعة 
أشعر وسنة موقوفة التنفيذ رغم 
مطالبة هيأة الدفاع التي حضرت 
وترافعت بقوة بتمتيعهم بالسراح 
استئناف  واستعدادها  المؤقت 
األحكام  هذه  ولتنزل  الحكم، 
المعطلين  على  كالصاعقة 
كن  اللواتي  المعطالت  وخاصة 

دائما  والمبادرات  المتحمسات 
في التصعيد في حالة محاكمتهم 
وعدم إطالق سراحهم؛ وفي خرق 
والمواثيق  األعراف  لكل  فاضح 
الدولية التي التزم بها المغرب في 
مجال حقوق اإلنسان والحريات 
العامة ؛ وخاصة الحق في التنظيم 
والتظاهر السلميين وضمان الحق 

في الشغل والعيش الكريم.
استنكر المعطلون هذه األحكام 
الجائرة في حق رفاقهم التسعة 
المغربية  الدولة  محملين 

مسؤوليتها في هذه األحكام 
تاريخ  السابقة من نوعها في 
بالمغرب،  المعطلين  حركة 
في  لالستمرار  ومستعدين 
األحكام  هذه  رغم  النضال 
في شوارع الرباط، إلى حين 
المعتقلين  سراح  إطالق 
المطلبي،  ملفهم  وتحقيق 
التوظيف  في  المتمثل 
الوظيفة  أسالك  في  المباشر 

العمومية.

   حماكمة جائرة 
يف حق معطلي 

الأطر العليا
 بالرباط

مراسل جريدة المناضل-ة 
الرباط

احلرية
 للمعتقلني
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الحاجيات في القطاعات االجتماعية و باإلدارات. و 
في السنوات األخيرة دأبت الدولة على عدم تعويض 
الموظفين المحالين على التقاعد، إضافة إلى خفض 
الناشطين فعال  الموظفين  و مباشر ألعداد  إرادي 
التي   2005 سنة  في  الطوعية«  »المغادرة  عبر 
صناديق  ناشطي  ألعداد  فوري  تقليص  إلى  أدت 
التقاعد بأعداد كبيرة تصل إلى أكثر من 38 ألف 
ناشط، مما أفضى إلى تراجع المعامل الديمغرافي 
للصندوق المغربي للتقاعد بنسبة كبيرة، إذ انتقل 
من 4,8 إلى 3,6 دفعة واحدة. نتيجة لهذه السياسة 
كان انخفاض المعامل الديمغرافي فوريا، إذا تراجع 
بنسبة مهولة تفوق %25. هذا إذن ما يفاقم التوازن 
المالي ألنظمة التقاعد و ليس »ارتفاع أمد الحياة« 
للمتقاعدين. تبين اآلن أن الحجة التي شيد على 
أساسها مقترح تمديد سن التقاعد ليست سليمة 

إطالقا.
أما من جهة أخرى، فمن حقنا التساؤل ما جدوى 
مواصلة النشاط المهني بعد بلوغ ستون سنة من 
العمر بالنسبة لمهن كالصحة أو التعليم مثال، هل 
االبتدائي  بالتعليم  أستاذ  مثال  يواصل  أن  يعقل 
تدريس صغار السن بعد بلوغ المدة القانونية الحالية. 
التمديد  هذا  تطبيق  يمكن  هل  ذلك  عن  وفضال 
بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية مثال. فقد تبين 
سنة  في  متقاعديه  نصف  عن  يقل  ما  قرابة  أن 
أنهم  2011 يعدون من ذوي معاشات زمانة، أي 
تقدموا بطلب للتقاعد قبل المدة القانونية للتقاعد 

بسبب عجز بدني عن مواصلة العمل.
إضافية  سنوات  بخمس  التقاعد  سن  تمديد  إن 
للضمان  الوطني  لصندوق  بالنسبة  أيضا  مطروح 
المجلس  ساقه  الذي  المبرر  أن  غير  االجتماعي 
األعلى للحسابات لشرعنته ال يستند على أساس. 
التمديد تتجلى في خاصيات  فهو يورد أن دوافع 
التشغيل بالقطاع الخاص من حيث الطبيعة الشاقة 
بها  المصرح  الفترات  و  المهنية  األنشطة  لبعض 
جزئيا أو غير المصرح بها و الولوج المتأخر لسوق 
باألحرى  تفرض  العوامل  هذه  أغلب  إن  الشغل. 
العمل على أن ال يخسر العمال حقوقهم في التقاعد 
في المدة القانونية الحالية. فقد أورد تقرير المجلس 
المستفيدين  مجموع  أن  نفسه  للحسابات  األعلى 
قليال  تجاوز   2012 سنة  في  التقاعد  معاش  من 
300 ألف، في حين بلغ عدد المحالين على التقاعد 
دون توفرهم على السقف المحدد في 3240 يوم 
من االشتراكات الضرورية للحصول على الحق في 
المعاش أكثر من 600 ألف، أي أن  أكثر من ضعف 
عدد المتقاعدين يقصون سنويا من الحصول على 
بها  المصرح  »الفترات  بسبب  المعاش  في  حقهم 
جزئيا أو غير المصرح بها«. إن حل هذا المشكل 
يفرض باألحرى أن تعمل الدولة على إجبار أرباب 
العمل على الكف عن إهدار حقوق العمل و ليس 

عدد  بحساب  قمنا  إذا  و  المساعدة.  القوات 
بالصندوق  فعال  يحصلون  الذين  المتقاعدين 
المغربي للتقاعد على معاش يقل عن متوسط 
سنجد  درهم،  في 3597  المتمثل  المعاش 
اإلجمالي  العدد  نصف  قرابة  يشكلون  أنهم 
للمتقاعدين بهذا الصندوق. هكذا يتبين أن 
تطبيق القسط السنوي الحالي المتمثل في 
%2,5 ال يتيح الحصول على متوسط معاش 
يحصل  كان  التي  األجرة  يعادل  أو  يقترب 
فإن  لذلك  الصندوق.  بهذا  الناشطون  عليها 
خفضه إلى %2 سيعني المزيد من تقليص 

متوسط المعاشات الحالي نحو األسفل.
للضمان  الوطني  للصندوق  بالنسبة  أما 
في  المقترح  اإلصالح  فسيؤدي  االجتماعي 
بهجوم  النقابات  بمقاومة  يواجه  لم  ما  حالة 
بغير مسبوق. سيؤدي اإلصالح إلى رفع عدد 
أيام العمل الالزمة للحصول على المعاش)أي 
سنوات(  عشرة  أجرة  متوسط  من   50%
يوم  إلى 4320  العمل  من  يوم  من 3240 
يوم عمل  توفير 1080  أنه يجب  عمل، أي 
في  الحق  الكتساب  إضافية  بها  مصرح 
المعاش. لقد سبق أن أورد المجلس األعلى 
أيام  نفسه أن تطبيق شرط عدد  للحسابات 
 2012 سنة  في  أدى  بها  المصرح  العمل 
على  محال  ألف   600 من  أكثر  إقصاء  إلى 
التقاعد من حقهم في الحصول على معاش، 
أي أكثر من ضعف المتقاعدين المستفيدين 
الذين ال يتجاوز عددهم 300  من معاش و 
ألف. يتجلى إذن أن زيادة 1080 يوم عمل 
إضافية ستؤدي إلى إقصاء المزيد من آالف 
يبرر  معاش.  على  الحصول  في  المتقاعدين 
بكون  الصريح  الهجوم  هذا  األعلى  المجلس 
بالنسبة  المعاش  لحساب  السنوي  القسط 
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي مرتفع 
و يؤدي إلى »سخاء كبير تستفيد منه فئة 
المؤمنين الذين يتم التصريح بهم بانتظام«. 
هذا الكالم ال معنى له في ظل الحقائق التي 

أوردناها.
هكذا، إذن، يتبين أن المبررات التي استند 
لشرعنة  للحسابات  األعلى  المجلس  عليها 
القسط  المعاشات عن طريق تقليص  خفض 
السنوي المستعمل لحساب متوسط المعاش 
من  لكل  بالنسبة  إطالقا  موضوعية  غير 
الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي.
 ----------------------------

المراجع
»تقرير  للحسابات  األعلى  المجلس  -تقرير 
حول منظومة التقاعد بالمغرب، التشخيص و 

مقترحات اإلصالح« يوليوز 2013
-التقارير السنوية للصندوق المغربي للتقاعد 

للسنوات األخيرة.

مضمون الهجوم على التقاعد
 المتضمن في تقرير المجلس األعلى للحسابات
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تمديد المدة القانونية للتقاعد. 
لتبرير  عليها  المستند  الحجج  أن  األمر،  خالصة 
التقاعد  لصندوقي  بالنسبة  التقاعد  سن  تمديد 
الرئيسيين ال تستند على أساس متين. إن تطبيق 
هذا اإلصالح سيقود، بالعكس، إلى مزيد من تدهور 
شروط حياة المتقاعدين، بل سيشجع أرباب العمل 
بالقطاع الخاص، ولو كان هذا التمديد اختياريا، على 
في  سنويا  العمال  من  اآلالف  مئات  حقوق  إهدار 

المعاش.

خفض المعاش عبر تمديد وعاء تصفيته
و  الموظفات  على  بثقله  اإلصالح  هذا  سينزل 
مستوى  انخفاض  سيشهدون  الذين  الموظفين 
معاشهم بكل تأكيد في حالة تطبيق هذا اإلجراء. 
فعوض تصفية معاشهم بناء على أجرتهم األخيرة، 
فيصفى المعاش مستقبال بناء على متوسط األجور 
خالل عشرة سنوات أو خمسة عشرة سنة األخيرة. 
صندوقا  المعاش  تصفية  وعاء  تمديد  سيهم  و 
القطاع  لعمال  بالنسبة  أما  العمومية،  الوظيفة 
الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان 
إلى  التصفية  وعاء  مدد  أن  فقد سبق  االجتماعي 
عشر سنوات. يدعي المجلس األعلى للحسابات أن 
تأثير  له  يكون  لن  المعاشات  تصفية  وعاء  تمديد 
»تطور  أن  يعتقد  ألنه  قيمتها،  خفض  في  كبير 
غالب  في  تعرف  العمومية  الوظيفة  في  األجور 
للموظفين في  للوضعية اإلدارية  األحيان استقرارا 
العشرة سنوات األخيرة من مسارهم المهني«. إذا 
سنوات  العشرة  في  استقرار  تعرف  األجور  كانت 
األخيرة فما المانع، إذن، من الحفاظ على تصفيتها 
استنادا إلى األجرة األخيرة أو في أحسن األحوال 
األخيرة  السنة  األجور خالل  متوسط  أساس  على 

من الحياة المهنية.

خفض المعاش عبر خفض القسط السنوي
يرفعه  الذي  اإلصالح  مقترح  تطبيق  سيؤدي 
المجلس األعلى للحسابات إلى خفض كبير و فوري 
عليها  سيحصل  الذي  التقاعد  معاشات  لمتوسط 
المغربي  الصندوق  من  بكل  المتقاعدون مستقبال 
االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  و  للتقاعد 
السنوي  القسط  أن  األعلى  المجلس  يدعي 
المعتمد في تصفية المعاش يعد من أهم العوامل 
المفسرة لفقدان التوازن المالي لألنظمة الصندوقان 

المذكوران.
المغربي  للصندوق  بالنسبة  اإلصالح  هذا  يعني 
للتقاعد خفض القسط السنوي من %2,5 المطبقة 
اإلصالح،إذن،   هذا  سيؤدي  فقط.   2% إلى  حاليا 
إذا نجحت الحكومة في فرض تطبيقه إلى خفض 
الذي  فالموظف   .20% بنسبة  للمعاشات  فوري 
على  سيحصل  الخدمة  من  سنة  أربعين  أمضى 
 .100% عوض  األجرة  من   80% بنسبة  معاش 
أما الموظف الذي أمضى ثالثين سنة من الخدمة 
فسيحصل على معاش ال يتجاوز %60 من األجرة 
عوض %75. لتبرير هجومه على حقوق المتقاعدين 
يدعي المجلس األعلى أن »القسط السنوي المطبق 
حاليا بالصندوق المغربي للتقاعد مرتفع، ألنه يترتب 
عنه نقص في مستوى تسعيرة حقوق المعاش، أي 
أن كلفة المعاشات الممنوحة تفوق بكثير مجهود 
المساهمات الذي يتحمله المنخرطون«. هذا غير 
صحيح فقد سبق أن أوضحنا أن تدهور الوضعية 
بالسياسة  تحديدا  مرتبطة  الصندوق  لهذا  المالية 
التقشفية للدولة في التوظيف منذ بداية الثمانينات 
ناشطي  عدد  لتراجع  مباشر  سببا  تعد  التي 
الصندوق المفروض أن تمول مساهماتهم معاشات 
المتقاعدين. إذن بخفضها لعدد ناشطي الصندوق 
ساهمت الدولة في خفض مداخيله المالية. و فضال 
المعاشات  متوسط  على  اإلطالع  يتيح  ذلك،  عن 
التي يحصل عليها المتقاعدون بالصندوق المغربي 
تفنيد هذه الحجة. فمتوسط المعاش بالنسبة لسنة 
 4833 مقابل  درهم،   3597 يتجاوز  ال   2009
درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية. لكن هذا 
أنظمة  لباقي  بالنسبة  جدا  منخفض  المتوسط 
لنظام  بالنسبة  المعاش  فمتوسط  الصندوق.  هذا 
و  درهم،   2388 يتجاوز  ال  العسكرية  المعاشات 
معاشات  نظام  لمتقاعدي  بالنسبة  درهم   1845

تعد حزمة اإلصالحات التي يقترحها المجلس 
الحق  على  مباشرا  هجوما  للحسابات  األعلى 
تطبيقها  حالة  في  ستفضي  إذ  التقاعد،  في 
ستوجه  بالتوزيع.  التقاعد  نظام  تدمير  إلى 
حزمة اإلصالحات المقترحة ضربتين قاضيتين 
المتقاعدين، إذ سينتج عنها تمديد  لمعاشات 
سن التقاعد بخمس سنوات و خفض لمعاشات 
المتقاعدين. و هذا الخفض للمعاشات سيكون 
كبيرا، ألنه ناتج عن مراجعة مقياسين أساسيين 
األمر  يتعلق  و  واحدة.  دفعة  المعاش  لحساب 
سنوات  عشرة  أساس  على  المعاش  بحساب 
القسط  أو خمسة عشر سنة األخيرة و خفض 
السنوي لحساب معدل المعاش الذي سيحصل 
عليه المتقاعد. و كل هذه اإلصالحات مدرجة 

في شق اإلصالحات على صعيد المقاييس. 
التقاعد  ألنظمة  الموجهة  الثانية  الضربة  أما 
فتتمثل فيما يسمى اإلصالحات الهيكلية و التي 
التي  األسس  في  انقالب  إحداث  إلى  ستؤدي 
يقوم عليها نظام التقاعد بالتوزيع، حيث سيجبر 
بالرسملة  التقاعد  لنظام  االنضمام  على  العمال 

الذي أتبت إفالسه في العديد من البلدان.
يطرحها  التي  اإلصالحات  ستؤدي  باختصار، 
المجلس األعلى للحسابات بشقيها، اإلصالحات 
الهيكلية،  المقاييس و اإلصالحات  على صعيد 
إلى جعل العمال يمضون مدة أطول من السابق 
في أماكن العمل، مقابل الحصول على معاش 
أقل من الذي كانوا يحصلون عليه فيما مضى. 
إن هذا الهجوم على مكاسب العمال في التقاعد 
»استعجالية«  و  »بضرورة«  تغطيته  يجري 
اإلصالحات كي ال تنهار أنظمة التقاعد نتيجة 
»ارتفاع حجم الديون غير المشمولة بالتغطية«، 
على  المالية  المداخيل  قدرة  لعدم  نتيجة  أي 
قد  و  للمتقاعدين.  المكتسبة  الحقوق  تغطية 
الخلل  نقد  إلى  السابق  المقال  في  تطرقنا 
المصاحب لما يسمى بالتحليل االكتواري الذي 
المالي  التوازن  »فقدان  من  التهويل  إلى  أدى 
لألنظمة«، و نواصل حاليا نقاش تقرير المجلس 
األعلى للحسابات و ذلك بنقد اإلصالحات التي 

يقترحها.

رفع سن اإلحالة على التقاعد
يدعو المجلس األعلى للحسابات إلى رفع سن 
التقاعد على 65 سنة بالنسبة لجميع األنظمة، 
بالنسبة  إجباريا  التمديد  هذا  يكون  أن  على 
بالنسبة  اختياريا  و  للتقاعد  المغربي  للصندوق 
يبرر  االجتماعي.  للضمان  الوطني  للصندوق 
المجلس المذكور اقتراحه بضرورة تدارك ارتفاع 
أمد الحياة، حيث تحسن متوسط العمر خالل 
األربعين سنة الماضية بمعدل سنتان. و بذلك 
للمتقاعدين  الممنوحة  المعاشات  صرف  فإن 
الزمن، مما يؤدي  امتدادا على مستوى  سجل 
إلى إثقال أنظمة التقاعد بكلفة إضافية و بالتالي 
التضامن بين األجيال. يجب أوال  بآلية  إخالل 
الحياة،  ألمد  التحسن  هذا  بارتياح  نسجل  أن 
متوسط  في  اإلضافيتان  السنتان  فإن  لذلك 
تكرس  أن  باألحرى  يجب  المتقاعدين  حياة 
أخرى  مجاالت  في  اإلبداعية  طاقاتهم  لتفجير 
غير الحياة المهنية و التي يمكن للمجتمع أن 
يستفيد منها كذلك. كما يجب ثانيا أن ال نبالغ 
في مساهمتها في إثقال التكلفة المالية ألنظمة 
التقاعد، ألن هذا االرتفاع الطفيف في متوسط 
الحياة سيكون ممتدا خالل فترة زمنية طويلة 
على  كثيرا  تأثر  لن  لذلك  سنة،  أربعين  تفوق 
التوازن المالي. و فضال عن ذلك يمكن ألنظمة 
التقاعد و للمجتمع التدخل عبر مقاييس أخرى 
نسبة  رفع  و  إضافيين  ناشطين  برصد  ذلك  و 

المساهمة.
و لو كان المجلس األعلى حريصا على الحفاظ 
على آلية التضامن بين األجيال كما يدعي في 
الدولة  يطالب  أن  باألحرى  عليه  لكان  تقريره 
تعد  التي  التقشفية  السياسة  عن  بالتخلي 
الديمغرافي  المعامل  لتدهور  الوحيد  السبب 
الثمانينات  فمنذ  العمومية.  الوظيفة  لصناديق 
عن  تقل  الوظيفة  في  مناصب  ترصد  الدولة  و 

املتقاعدين 
والعمال الشباب

كلنا إىل النضال!!
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                   أخضعت المنطقة المغاربية لسيطرة استعمارية لثالث قوى إمبريالية، أولها فرنسا ثم إسبانيا وأخيرا إيطاليا، مع بقاء مدينة »طنجة« منطقة دولية مفتوحة. واجهت شعوب المنطقة 
الواقع االستعماري بإطالق حركة تحرير جذرية تتوافق وخصوصيات كل بلد، حسب اختالف المستعمر وأساليب الكفاح المتبعة، وتغير ميدان المعارك وتطور المطالب وتنوع طبيعة القيادة في كل 

طور من أطوار المواجهة. لكن القاسم المشترك هو الوعي الجنيني لوحدة الكفاح ضد المستعمر. 
كانت ثورة الريف بقيادة »محمد بن عبد 
الكريم الخطابي« ملحمة الكفاح الوطني 
تكبدته  بما  االمبريالية،  السيطرة  ضد 
»أنوال«  معركة  في  من خسائر جسيمة 
التاريخية بسقوط 17000 قتيل وتدمير 
المشاركة جندا  االسبانية  للجيوش  كلي 
لها  كانت  التي  الهزيمة  هذه   . وعتادا 
حركة  مجمل  على  ايجابية  تداعيات 
التحرر الوطني عالميا من الفيتنام شرقا 

إلى كوبا غربا. 
بتحالف  إال   الريف  ثورة  إخضاع  يتم  لم 
عسكري فرنسي اسباني مشترك، وبتدخل 
سالح الطيران واستعمال إجرامي للسالح 

الكيماوي.
التضامن  لجان  باريس  في  تشكلت 
أنقاض  على  و  االمبريالية،  المذابح  ضد 
هزيمة ثورة الريف تحت جبروت المجازر 
نفس  في   .1926 سنة  االمبريالية 
أفريقا«  شمال  »نجمة  تأسست  العام 
العمال  لتنظيم  الحاج«  »مصالي  بزعامة 
وفق  مشترك  نضال  إطار  في  المغاربيين 
برنامج تحرير المستعمرات المغاربية، وهو 
و  الكريم  عبد  ملحمة  وحي  من  برنامج 

شعاراتها التوحيدية .
والجزائر،  تونس،  في  هناك،  كانت  »لو 
وفي الوقت نفسه الريف، مقاومة مشابهة، 
لتمت كتابة التاريخ بشكل مختلف« ذاك 
هو الدرس المستخلص من معارك الريف 
ضد االستعمار االمبريالي، فطريق التحرر 
الوطني يمر عبر توحيد كفاح المغاربيين 

في خندق واحد.
السجن  مغادرته  من  سنة   20 بعد 
بن  »محمد  أشرف  بالقاهرة،  واالستقرار 
المغاربي  المكتب  على   الكريم«  عبد 
الكفاح  وتنظيم  االستعمار  لمناهضة 
المسلح بالمنطقة المغاربية. وبداية انطالق 
الموجة الثانية للكفاح المسلح مع مطلع 
المغاربية.  األقطار  بعموم  الخمسينيات 
ناورت القوى االستعمارية بعقد اتفاقيات 

الحرص  مع  هناك،  تنازالت  وتقديم 
على الحفاظ على مصالحها االمبريالية، 
الجزائر كأرض فرنسا وراء  واإلبقاء على 
و  »كوادالوب«   شاكلة   على  البحار، 
أسقطته  مخطط  وهو  »المارتينيك«  
الثورة الجزائرية بكلفة عالية من الشهداء، 
ينشد  شجاع  شعب  من  مقارعة  في 
تساقطت  امبريالي  نظام  أمام  حريته 
إبقاء  على  ومصر  تباعا،  مستعمراته 
اإلمبراطوري  تاجه  في  جوهرة  الجزائر 
هزمته  استعماري  ماض  عن  للذكرى 

نهضة الشعوب.
كل  الجزائر  ثوار  من  قيادات  اتخذت  
كانت  و  لها،  مقرا  والمغرب  تونس  من 
للثوار  حاضنة  المغاربية   األقطار  باقي 
الجزائريين بالدعم المالي وخطوط إمداد 
بالسالح و ممرات لتهريب المطلوبين و 

مراكز لعالج الجرحي.  
كما كان الرد على  اتفاقية اكس - ليبان 
التي وقعتها الملكية وممثلين عن كبار 
الوطنية  الحركة  من  وقادة  المالكين 
تحددت  بموجبها  التي  البرجوازية، 
ترتيبات اإلنسحاب الفرنسي الشكلي من 
المغربي  التحرير  جيش  بخوض  البلد. 
آخر معاركه ضد تحالف جيوش اسبانيا 
الجيش  هذا  الملكية،  وبدعم  وفرنسا 
وموريتانيين  مغاربة  مقاتلين  ضم 

وصحراويين.
مثلت جريمة اغتيال القائد النقابي في 
 1952 سنة  حشاد«  »فرحات  تونس 
عموم  بين  القوية  الروابط  على  دليال 
الجريمة  فجرت  فقد  المنطقة،  شعوب 
حيث  بالمغرب  عارمة  غضب  موجة 
دعت المنظمة النقابية إلى إضراب عام 
تنديدا بالجريمة ووقوع صدامات دامية 
مع قوات القمع الفرنسية انتهت بمجزرة 
عشرات  سقوط  عن  أسفرت  رهيبة 
ورافقته  المغرب  بروليتاريا  من  القتلى 
بنقابين  وزج  وتعذيب،  قمع  حملة  

لهذا السوق وما تتوفر عليه من يد عاملة 
غير مشغلة واستقبالها ألهم االستثمارات 

األوربية. 
جملة محفزات  دفعت  األنظمة المغاربية 
إلى إطالق محاوالت أخرى لبناء االتحاد 
»زرالدة«  اجتماع  بعقد  بدءا  المغاربي 
ليعقد  يونيو 1988.  بتاريخ 10  بالجزائر 
بعد أقل من عام مؤتمر تأسيس »اتحاد 
المغرب العربي« بمراكش المغربية بتاريخ  
17 فبراير 1989. فتمت المصادقة على 
هياكل  وضعت  التي  التأسيس  معاهدة 
لإلتحاد تشمل أمانة عامة، ولجان موازية 
مختصة ولجنة للمالية واالقتصاد، ولجنة 
البشرية،  الموارد  ولجنة  الغدائي،  األمن 
التحتية  البنيات  لجنتي  عن  فضال 
والهيئات القضائية. وتنص المادة الخامسة 
للرئاسة  المعاهدة على عقد مجلس  من 
دعت  وكلما  سنوية  عادية  دورة  في 

الضرورة.
قمم   ست  إال  تعقد   لم  تأسيسه  منذ 
رئاسية، كان أخرها سنة 1994 بتونس. 

ملف العدد/

االحتاد املغاربي: أمال الشعوب اجملهضة

آخرين في السجون.
قبل  المغاربي  االتحاد  فكرة  تبلورت 
أول  فعقد  المنطقة.  بلدان  استقالل 
بمدينة  المغاربية  لألحزاب  مؤتمر 
أبريل   30  28- بتاريخ  »طنجة« 
1958 بحضور: جبهة التحرير الوطني 
التونسي  الدستور  الجزائر، وحزب  من 

وحزب االستقالل من المغرب.
عام  الرباط  اتفاقية  توقيع  تم  كما 
1963 التي نصت على تحقيق التطابق 
)المغرب-  الثالث  البلدان  سياسة  في 
األوربية  السوق  اتجاه  الجزائر(  تونس- 
المشتركة وتنسيق مخططات التنمية. 
تقرر  حيث  الحقا  اللقاءات  وتوالت 
إنشاء أجهزة التعاون ممثلة في اللجنة 
االستشارية للمغرب العربي عام 1964 

لتنشيط الروابط االقتصادية.
وتلتها سلسلة اتفاقيات ثنائية رسمية 
بعد  الثنائي  التعاون  آليات  إليجاد 
للمنطقة  بناء موحد  التقدم في  تعذر 

المغاربية.
حقبة  خالل  المغاربية  الدول  مرت 
اقتصادية/  بظروف  الثمانينيات 
فمؤشرات  الصعوبة.  بالغة  سياسية 
والمديونية  سلبية   االقتصادي  النمو 
فضال  مهوال،  ارتفاعا  عرفت  الخارجية 
مما  المتصاعد،  الميزانية  عجز  عن 
تقشفية  سياسة  فرض  إلى  أدى 
وتدهورا  االجتماعية،  المجاالت  في 
لفرص  وتقليصا  الشرائية  القدرة  في 
مما  البطالة.  معدالت  وارتفاع  الشغل 
شعبية  انتفاضات  حدوث  إلى  أدى 
متثالية شملت عموم بلدان المنطقة. 
األوربية  السوق  بلدان  لتقليص  وكان 
من  وارداتها  حجم  من  المشتركة 
كل  انضمام  بسبب  المغاربية  البلدان 
كأعضاء  والبرتغال  اسبانيا  دولتي  من 
بالسوق األوربية سنة 1986 ومنحهما 
األولوية في ولوج منتجاتهما الفالحية 

المستمر  الحاكمة  األنظمة  خالف 
الصحراء-  )قضية  كثيرة  قضايا  حول 
رفض »القذافي« لموقف باقي الدول 
حول  الخالف  لوكربي-  قضية  حول 
للكويت...(  صدام  غزو  من  الموقف 
أبقى االتحاد المعلن في غيبوبة تامة 
بالحي  هو  وال  ليدفن  بالميت  هو  ال 

ليتطور.
كانت آمال الشعوب أن يمثل إعالن 
حقيقة  انطالقة  ذلك،  التأسيس 
من  األول  الرعيل  طموح  لتجسيد 
االستقالل  أجل  من  المناضلين 
تبين  مؤتمر  أخر  بعد  لكن  الوطني. 
التحوالت  فتحته  الذي  القوس،  أن 
العالمية بانتهاء الصراع بين المعسكر 
وتداعياته  وارسو  ومعسكر  االمبريالي 
الداخلي  الوضع  وتأثيرات  بالمنطقة 
للجزائر بعد  انتفاضة  1988، وضغوط 
من  قطر  كل  في  الداخلية  األزمة 

األقطار المؤسسة، قد أغلق.

          
يشغل المغرب الكبير مكانة إستراتيجية 
الساحل  على  يطل  فهو  هامة،  عالمية 
المتوسط  للبحر األبيض  الغربي  الجنوبي 
على  رئيسية  بوابة  ويشكل  الشمال،  من 
الجنوب،  من  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
األوسط  الشرق  لمنطقة  امتدادا  ويمثل 
من  حّيز  على  ويمتد  اللغة(،  )الدين- 
المحيط األطلسي في الغرب، ويطل على 
أكبر ممرات التجارة البحرية العالمية. هذا 
المنطقة  يجعل  الهام  الجغرافي  الموقع  
االمبريالية  اإلستراتيجية  قلب  في 
العالمية، من حيث أنه يمثل عمقا حيويا 
لالتحاد األوربي، والمنفذ الهام اتجاه القارة 

على  المنطقة  تحوز  كما  اإلفريقية. 
الكفيلة  واإلمكانات  المقومات  كامل 
للقواسم  نظرا  اتحادها،  نجاح  بتأمين 
شعوبها  بين  تجمع  التي  المشتركة 
والموارد  الجغرافي  الموقع  غرار  على 
من  األعداء  ونفس  والمناخ  الطبيعية 

استبداد وتخلف وتبعية.
للمنطقة  الكلية  المساحة  تصل 
المغاربية إلى حوالي 5.782.140 كلم 
مربع أي ما نسبته 42% من مساحة 
مجموع الدول أعضاء الجامعة العربية، 
 .  %41 تقارب  منه  الجزائر  ومساحة 
والشريط البحري لالتحاد يبلغ 6505 

/بقلم: حسن أبناي/
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المغرب الكبير: المكانة الجيو- استراتيجية للمنطقة
كلم أي 28% من سواحل دول األعضاء 
السكان  عدد  يبلغ  العربية.  بالجامعة 
80 مليون نسمة وفق إحصائيات سنة 
2000، ووصل إلى 100 مليون نسمة 
2010 أي أزيد من %27 من مجموع 
ويقطن  العربية،  الجامعة  بلدان  ساكنة 
والمغرب.  الجزائر  في  %78 من هؤالء 
بلدان  في  للزراعة  الصالحة  المساحة 
المنطقة تمثل %3.7 يقع %43 منها 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  أما  بالمغرب. 
منه  للجزائر  مليار دوالر  فيبلغ 386.8 

. 43%

تتوفر البلدان المغاربية على إمكانيات طبيعية غنية 
»أوبيك«  منظمة  عضوي  وليبيا  فالجزائر  ومتنوعة. 
يحوزان على احتياطات طاقية ضخمة. تملك الجزائر 
اليوم خامس احتياط عالمي في مجال الغاز وتحتل 
الرتبة 13 من االحتياطات البترولية عالميا، وتبلغ 
حصتها في »منظمة األوبك« 1.2 مليون برميل يوميا 
يوميا  برميل  مليون   1.6 ليبيا  تنتج  البترول.  من 
وتحتل المركز 17 بين أكبر منتجي النفط عالميا، 
كما تحتل المرتبة الثالثة كأكبر منتج في إفريقيا، 
وتحوز على  أكبر احتياطات النفط الخام في إفريقيا.

وتتوفر موريتانيا على احتياطات ضخمة من الحديد. 
 12 حوالي  إلى  السنوات  بعض  في  إنتاجها  وصل 

مليون طن من الحديد الخام. 
اإلنتاجية  القدرات  أن  األولية  الدارسات  كشفت   

المغرب الكبير: إمكانات اقتصادية وبشرية تهدر
 600 ب  تقدر  الجزائر  جنوب  جبيالت«  »لغار 
القدرة اإلنتاجية  الحديد. كما أن  مليون طن من 
لمنجم »مشري عبد العزيز« قدرت بحوالي مليار 
و600 مليون طن من الحديد، وكشف الوزير األول 
استغالل  أن كلفة  المالك سالل«  الجزائري »عبد 
أن  شك  وال  دوالر.  مليار   15 تتطلب  المشروع 
توفر  إن  بكثير  أفضل  المشروع ستكون  مردودية 
له منفذ للتصدير على المحيط األطلسي نظرا لبعد 
مكان االستغالل عن موانئ التصدير على الساحل 

المتوسطي.
إمدادات  من  يكفي  ما  على  المغرب  يتوفر   
الفوسفات لثالثين سنة على األقل. وهناك تنبؤات 
تخلص إلى كون المغرب ستكون له السيطرة على 
السوق العالمية بحصة 85% من احتياط الفوسفات 

المادة  نفس  تونس من  إنتاج  أضفنا  إذا  العالمي. 
البالغ 8 مليون طن سنويا ويمثل 9% من إجمالي 
عائدات الصادرات التونسية. مما يرفع نسب احتكار 
البلدان المغاربية الحتياطات الفوسفاط لمستويات 
عالية. علما أن للفوسفاط دور حيوي أساسي في 
إنتاج الغذاء، فانعدامه ستنتج عنه مجاعة عالمية ال 
يمكن احتمالها. زيادة على ما يتم استخالصه من 
معادن أخرى باألخص معدن األورانيوم المطلوب 

في الصناعات النووية.
تذهب التقارير المختصة في اإلستراتيجية الطاقية 
إلى دخول العالم ما يسمى »بعصر الغاز الذهبي« 
مع انطالق ما يسمى »بثورة الغاز الصخري« في 
أسئلة  يثير  ما  وهو  األمريكية.  المتحدة  الواليات 
حول استقرار أسواق الغاز العالمي وما يرتبط بها من 

عوامل العرض والطلب والتكلفة والسعر والمكانة 
المستقبلية للدول المنتجة الحالية وإستراتيجية 
في  المستثمرة  الجنسيات  المتعددة  الشركات 
قطاع الطاقة وما سيترتب عن ذلك من تداعيات 
سياسية عالميا، فوفق دراسة أعدتها مؤخرا إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية وغطت 41 بلدا حول 
العالم، تبين أن االحتياطات العالمية المستكشفة 

من الغاز الصخري توجد في كل من:
- الصين 1100 تريليون متر مكعب

- األرجنتين 802 تريليون متر مكعب 
- الجزائر 707 تريليون متر  مكعب

- الواليات المتحدة 665 تريليون متر مكعب
- كندا 573 تريليون متر مكعب                

باطن  استكشاف  نسب  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
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البحرية  المياه  وفي  األرض 
جدا،  ضعيفة  المغاربية  بالبلدان 
المرصودة  األموال  ضعف  بسبب 
والعلمي،  التقني  التأخر  أو  لذلك 
بهذه  تعهد  الدول  جعل  مما 
المهمة للشركات الكبرى عالميا؛ 
سيرهن  مما  مجحفة  بشروط 

االمبريالي   لالستغالل  الوطنية  الثروات 
االستغاللية،  شركاته  وإستراتيجية 
التنمية  ركائز  من  تكون  أن  عوض 

الوطنية.
بالقدرات  المغاربية  المنطقة  كما تزخر 
مليون   100 تضم  الهائلة.  البشرية 

 ،2010 إحصائيات  حسب  مستهلك 
سكاني  وبهرم  ضخم  سوق  وهي 
الطبقة  عرفت  كما  شبابية.  بغلبة 
خروج  منذ  جوهرية  تحوالت  العاملة 
تزايد  في  تجلى  المباشر،  االستعمار 
العالقات  توسع  بفعل  العمال  أعداد 
للقرى  وجرفها  الرأسمالية  االقتصادية 

االستعمارية  الفترة  في  كانت  التي 
تحافظ على عالقات اقتصادية بسيطة 
انتشار  وبمحدودية  رأسمالية  قبل- 
طبقة  تعززت   كما   المأجور.  العمل 
والمعارف  بالمهارات  كذلك   األجراء 
الثانوي  التعليم  انتشار  بسبب  الفنية 
المهني؛  التكوين  ومعاهد  والجامعي 

وما راكمته من تطور في المستوي 
وهي  التنظيم.  ودرجات  الثقافي 
إلمكانية  ضرورية  أساسية  عوامل 
قاعدة  إلى  الطبيعة  القدرات  تحويل 
من  ومتحرر  متقدم  اقتصاد  لبناء 
هيمنة التبعية الموروثة عن االحتالل 

الرأسمالي.

معيقات انطالق االتحاد المغاربي
العقبة  القائمة  السياسية  األنظمة  تمثل 
مغاربي.  اتحاد  قيام  تعيق  التي  الرئيسية 
الديكتاتورية  صفات  في  تشترك  فكونها 
الشديدة القمع، وغارقة في فساد أسطوري، 
ضد  داخلي  إجماع  تأمين  إلى  سعت  فقد 
الوطن. وتمثل هذا  عدو خارجي يستهدف 

العدو دوما في البلد الجار. 
كان من الممكن أن يكون للسيرورة الثورية 
أن  مغاربيين  نظامين  رأس  حصدت  التي 
إال  المغاربية،  للوحدة  جديدة  آفاقا  يفتح 
أن النتائج السياسية الراهنة لهذه السيرورة 
المقصودة،  البلدان  داخل  متباينة  الجارية 
»القدافي«  ديكتاتورية  أسقطت  فهي 

رأس  وأرغمت  الجبروت  الشديدة 
على  بتونس  البوليسية  الديكتاتورية 
إلى  المغرب  بملكية  أدت  فيما  الفرار، 
واقتصادية  سياسية  تنازالت  تقديم 
إلى  تفضي  أن  دون  سياسية؛  ومناورة 
السيطرة  صلب  تمس  جذرية  تغييرات 
الجزائر فلم يرى في  الملكية. أما نظام 
الثورية إال عمال تخريبيا  السيرورة  تلك 
نسجته »أيادي مخابرات عدوة« تتربص 
بالسيادة الوطنية. فأغدق بأموال ضخمة 
زيادات  من  مؤقت  سلم  على  للحصول 
المؤقتين  العمال  وتثبيت  األجور  في 
االستهالك  ذات  المواد  دعم  وزيادة 

كهرباء-  غذائية-  )مواد  الشعبي 
الرئيس  عد   و  كما   .)... البنزين  غاز- 
تعديل  بإجراء  بوتفليقة«  العزيز  »عبد 
دستوري عميق وقد أخلف الوعد بعد 
أن تبين انحصار الموجة الثورية مؤقتا، 
المخاوف  عن  منه  جزء  في  الناتج 
المنتشرة شعبيا، والتي تزرعها األنظمة 
الحرب  مآسي  تكرار  من  المستبدة، 
األهلية كما يقع في سوريا ومن قبل 
ذلك في ليبيا. مما كان له وقع الكابح 
أهوال  تكرار  مخاوف  من  غذاه  لما 

العشرية الدموية بالجزائر.
مغاربي  اندماج  تحقيق  يمكن  ال 

ومستقل  وتعددي  ديمقراطي 
ظل  في  لالمبريالية  التبعية  عن 
أنظمة مستبدة تكرس كل صنوف 
الشوفينية؛ وترسخ القطرية البغيضة 
أنظر  زائفة.  وطنية  شعارات  تحت 
المغربي  النظامين  يتسابق  كيف 
والجزائري بحماسة منقطعة النظير 
لمختلف  المذل  الخضوع  في 
االمبرياليات مقابل تصريح أو بيان 
وجهات  تطابق  إلى  يلمح  رسمي 
اإلقليمية،  القضايا  حول  النظر 
الموكول  االرتزاق  أقالم  لتنطلق 
لها دور التهليل بالفتح الدبلوماسي 

الكبير وترتفع عقيرة النواح في العاصمة 
بها.  ألحقت  التي  باإلهانة  األخرى 
المعارك اإلعالمية ال تكاد تهدأ لتستعر، 
أخرى   بسيطة وخلق  أحداث  استغالل 
لنشر األحقاد بين الشعبين وتغذية كل 

صنوف الكراهية الساذجة.
أليس مخزيا أن يتنافس النظامين بمن 
رئيس  كل  استقبال  بشرف  سيحظى 
اقتصادية  لفرنسا مقابل صفقات  جديد 

مربحة للشركات الفرنسية؟
 

كفاح  من  المشرق  الماضي  يسلم  لم 
االمبريالي  االستعمار  ضد  الشعبين  
من إعادة التأويالت الدنيئة، حيث قاتل 
وقاتل  الجزائر،  بأرض  مغاربة  مناضلون 
المغرب،  تراب  على  جزائريون  شهداء 
المنطقة  بلدان  باقي  الحال مع  كما هو 
قراءة  إعادة  من  يسلم،  لم  المغاربية، 
مخزية ويختزل في خالصات تبسيطية 
تدعم دوام األحقاد بين شعبين، فدخول 
المغرب سببه  الفرنسي  إلى  االستعمار 
المقاتلين  دعم  في  المغرب  تورط 
من  الحقود  نظر  وفي  الجزائريين، 
الضفة األخرى فقد خان المغاربة األمير 
الجزائرية   الثورة  خانوا   كما  القادر  عبد 
بتوقيعهم اتفاقية »اكس ليبان« وأتاحوا 

لفرنسا أن تنفرد بالثورة الجزائرية.
الشعبين  من  سياسيا  متخلفة  أقسام 
وأضحت  حقير  دماغ  لغسل  تعرضت 
المتربص.  الجار  مصدرها  مآسيها  كل 

الجزائر/المغرب: شعبين أخويين تعزلهما الديكتاتورية بعضهم عن البعض
األمر ليس عفويا بل نتيجة آلة جهنمية 
تشتغل بنجاعة بغاية خلق إجماع داخلي 
دوام  في  الحقيقي  المتسبب  وإخفاء 
التخلف المقرون باالستغالل واالستبداد 

أي مسؤولية األنظمة القائمة.
للقوى  الشعبي  االنغراس  ضعف  إن 
األقسام  مصالح  عن  المعبرة  السياسية 
الكادحة في البلدين التي تفصل بطريقة 
صارمة رايتها عن األنظمة القائمة وتوابعها 
شعبها  مصالح  عن  هوادة  بال  وتكافح 
وتفضح بشكل دائم وقوي نظامها بالذات 
وتكشف ديماغوجيته المسمومة وخلفية 
مراميه من استعداء شعب شقيق، رافعة 
شعار شعب المغرب وشعب الجزائر إخوة 
االستبداد  نظامي  المشترك  وعدوهما 
صدريهما،  على  الجاثمين  واالستغالل 
إن ذلك يجعل الغوغائيات الديماغوجية 
فيها  أشاعت  تربة  في  لها  صدى  تلقى 
السياسي  التخلف  صنوف  كل  األنظمة 

واجتثاث التنظيمات الجماهيرية بغارات 
فضيع  ثقافي  وبتصحر  متواصلة  قمعية 
وكل ذلك يبرز جسامة المهمة التي تنتظر 
بمستقبل  الواعية  التقدمية  المنظمات 

آخر للمنطقة المغاربية.
التحاد  قائمة  هناك  تكون  أن  يمكن  ال 
اقتصاديا  بلديه  اكبر  أحد  بدون  مغاربي 
وبشريا )الجزائر والمغرب(. ويعتبر الصراع 
عقبة  والجزائري  المغربي  النظام  بين  
للحلم  تحقيق  أي  دون  تماما  تحول 

المغاربي.
فبماذا يمكن تفسير أسباب الصراع بين 
النظاميين؟ ولماذا يفندان على الدوام  ما 
االتحاد  بناء  في  رغبة  من  عنه   يعبران 

المغاربي؟
الشروط  إلى  الخالف  أسباب  ترجع 
التاريخية لتشكل دول ما بعد االستعمار 
الراهن  االقتصادي  الوضع  وإلى  المباشر 

في كل بلد على حدة.

شعبية  ثورة  سليلة  الجزائرية  فالدولة 
شرسا  فرنسيا  استعمارا  واجهت  جذرية 
ملحقة  بالجزائر  االحتفاظ  على  مصمما 
استعمارا  لذلك  واتبع  بإفريقيا،  فرنسية 
استيطانيا خطيرا، وكانت الجزائر أول بلد 
بشمال  فرنسية  مستعمرة  وأخر  يحتل 

إفريقيا. 
مليون  الفرنسي  االستعمار  دحر  كلف 
مآسي  إلى  إضافة  شهيد  مليون  ونصف 

المقاتلين  بأذهان  عالقة  الزالت 
الدولة.  بناء  مهمة  تسلموا  الذين 
التحوالت  رغم  الجزائر  وانخرطت 
الدولة  بناء  مخاض  صاحبت  التي 
الوطنية، انخرطت بقوة في منظمة 
»عدم االنحياز« وكانت أقرب إلى 
المعسكر الذي كان بزعامة االتحاد 
دول  بقوة  وساندت  السوفيتي، 
الزالت تحت السيطرة االستعمارية.

يشكل الجيش مصدر السلطة السياسية، وهو الذي 
عبر  السياسية  الحياة  في  ويتحكم  الرؤساء  يعين 
جهاز األمن العسكري التابع لوزارة الدفاع وما من 
رئيس للجزائر دون تزكية من الجيش. أزاح الجيش 
أول رئيس في عهد االستقالل السيد »أحمد بن 
الذي كان يشغل  بال« ونصب »الهواري بومدين« 
وزيرا للدفاع، وتدخل الجيش بقوة لوقف انتخابات 
البلدية 1991 كأول انتخابات تعددية في الجزائر 
حازت الرجعية الدينية على أغلبيتها، وانتهى مصير 
»محمد بوضياف« القادم من المنفى إلى االغتيال. 
الجيش  به  يضطلع  الذي  المحوري  الدور  ويرجع 
اليوم إلى السياق التاريخي لتشكل الدولة الجزائرية 
الحديثة، فالجيش الوطني تشكلت نواته إبان حرب 
التحرير ضد االستعمار الفرنسي، واستمد من الثورة 
مياه  أن  من  بالرغم  تاريخية  مشروعية  الجزائرية 
االستقالل  بعد  عقود  الخمسة  في  جرت  كثيرة 
الوطني غيرت من طبيعة العقيدة القتالية للجيش 
إلى  وطنية  مقاومة  نواة  من  الجزائري  الوطني 
جهاز دولة في خدمة بيروقراطية مدنية وعسكرية 
عائد  نهب  تأمين  يجمعها  طفيلية،  وبرجوازية 

المحروقات كل حسب حصته وكل وفق طريقته.
كانت دولة الجزائر تدار بقوة الجيش وحزب جبهة 
 1988 انتفاضة  تفجر  أن  إال  الوطني،  التحرير 
فرضت تقنين التعددية الحزبية التي مورست عمليا 
سياسي  حراك  البلد  وشهد  قانونيا،  إقراراها  قبل 
تحت  أجهض  ما  سرعان  بالحيوية  مفعم  وثقافي 
ضربات الجرائم الدموية لإلرهاب الظالمي، والقتل 
الجماعي، كعقاب جماعي مارسته قوات خاصة من 
الجيش. فخيم جو الرعب والخوف على طول البلد 

النظام السياسي الحاكم بالجزائر: مركزية الجنراالت بواجهة مدنية

القتل والحرق والتخريب  وعرضها. لم يسلم من 
طيلة العشرية الدامية إال أبار وأنابيب المحروقات.  
فقد طلت تؤدي دورها دون أن يطالها أي تهديد 

بالخطر.
الرئيس الحالي »عبد العزيز بوتفليقة« في أعين 
القتل  دوامة  األمن وحد من  استعاد  الجزائريين 
يناير  من  بدءا  الجزائر  ضرب   الذي  الهمجي 
عام  في  االنتخابية  العملية  وقف  جراء   1992
الوطنية«  »المصالحة  قانون  ومن خالل   .1991
المصادق عليه عبر استفتاء شعبي في  14 غشت 
2005 سمح للعديد من المسلحين الذين صعدوا 
مقابل  أسلحتهم  وتسليم  للعودة  الجبال  إلى 
تم  كما  القضائية  المتابعة  عدم  من  استفادتهم 

اإلفراج عن معتقلين في السجون في محتشدات 
السلفية.  التنظيمات  أنصار  من  للمئات  الصحراء 
العزيز بوتفليقة« في واليته  وهذا ما شجع »عبد 
األخيرة على تعزيز مكانة الرئاسة وتقليص النفوذ 
المطلق للجيش في توجيه شبه مباشر لكل الحياة 
السياسية  وهذا ما يفسر االرتباك الشديد الحاصل 
حول المخاوف من الحالة الصحية للرئيس الحالي 
يحظى  الوزن  نفس  من  بديلة  شخصية  وغياب 
على  القدرة  وله  القوة  مراكز  أقسام  كل  بموافقة 
تأمين  المصالح القائمة ومعزز بدعم شعبي. وهو 
يدل كذلك على بداية استناد الرئاسة على تشكل 
أكبر  تحرر  في  مصلحتها  برجوازية صاعدة،   نواة 
للحياة السياسية واالقتصادية من سطوة بيروقراطية 
الجيش والمخابرات األمنية. لكن قياس ذلك رهين 
بالطريقة التي سيتم بها إجراء االنتخابات الرئاسية 

القادمة ومن سيكون بديال للرئيس الحالي.
يستند قادة الجيش على مصالح جمة. ففي ميزانية 
الجيش 10.29 مليار  الجزائر على  أنفقت   2013
دوالر بارتفاع نفقات  التسلح بنسبة 14%. أما في 
ميزانية 2014 فتبلغ النفقات المخصصة للجيش 
نسبته  ما  أي  دوالر  مليار  والداخلية حوالي  20 
إلى  فباإلضافة  للدول.  العامة  الميزانية  15% من 
العالية  واألجور  الوطني  للجيش  التابعة  الشركات 
يتحصلون  وما  االمتيازات.  من  العديد  و  للقادة  
عليه مقابل ما يصادقون عليه من صفقات تموينية 
العتاد...   إنتاج  وشركات  دول  مع  التسليح  وعقود 
األعمال  عالم  في  مصالحهم  وتزايد  المزايا  وباقي 
المصالح  وتشابك  ضخامة  تبين  كلها   . والتجارة 
القائمة وحرص قادة الجيش على المراقبة اللصيقة 

للحياة السياسية بالبلد وضمان أن يكون من يعتلي 
الرئاسة حافظا للمصالح الموروثة.

كل  الدستور  ركز  الجزائري  السياسي  النظام  في 
الصالحيات في يد الرئيس. مما أفرغ باقي مؤسسات 
التشريعية  والهيئة  كالحكومة  األخرى  الدولة 
تلعبه وجعلها هيئات  والقضائية من أي دور فعال 

بدون محتوى.
فقد فاز حزب »جبهة التحرير الوطني« على أغلبية 
مقاعد البرلمان األخيرة، لكن تم تعيين وزير أول 
التشريعية  السلطة  أن  كما  الفائز.  الحزب  خارج 
مجرد ديكور سياسي؛ وال تمارس ال تشريع حقيقي 
التنفيذية. وصالحيات هذه  السلطة  وال رقابة على 
األخيرة المحددة في حوالي 27 مادة دستورية؛ تعد 
وليس  الجمهورية  لرئيس  صالحيات  مجملها  في 
هناك سوى مهام شكلية للوزير األول الذي اقتصرت 

مسؤوليته في تنسيق وحسن تدبير اإلدارة.
في  مدني  ورئيس  الستار  وراء  يتحكم  الجيش 
المسؤولية وحكومة وبرلمان وقضاء لتأثيث الواجهة 
أي نظام حكم بواجهة ديمقراطية وفي العمق عسكر 

وراء المقود.
لن يزعزع االستبداد القائم على بحر الفساد  الهائل 
هذا؛ إال نهوض من أعماق الشعب ونضال جماهيري 
النموذج  في  النظر  يعيد  جذري  تغيير  بأفق 
السياسية،  وصيغته  المطبق؛  المفلس  االقتصادي 
يحكم  الشعب  حيث  حقيقة  ديمقراطية  بإقامة 
السياسة  ممتهني  ال  الحقيقية  بمنظماته  مباشرة 
من صنائع النظام، وفي ذلك وصل بروح ثورة التحرر 
وطن  إقامة  في  الشهداء  لماليين  ووفاء  الوطني 

مستقل وحر وشعبه يعيش بكرامة.

ملف العدد/
11-10-09-08   صفحات 
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االحتاد املغاربي: أمال الشعوب اجملهضة
أنجزت فرنسا االستعمارية ما عجزت عن تحقيقه 
كل الدول السابقة التي مرت على حكم المغرب، 

إخضاع البلد كله للسلطة المركزية. 
عبر  المغرب  من  فرنسا  خرجت  فقد  بالمقابل 
مفاوضات حافظت لها على مصالحها االقتصادية 
جهاز  الملكية  وتسلمت  السياسي،  وبنفوذها 
الدولة الحديث أداة لفرض حكمها الجديد وقمع 

المعارضين.
بسطت  قديمة  إمبراطوريات  سليلة  ولكونها   
سيطرتها من عمق إفريقيا جنوب الصحراء إلى 
السيكولوجية  الملكية كل  أوجه  اسبانيا، ورثت 
عبر  الملكية  التيجان  توسع   بنزعة  اللصيقة 

التاريخ. 
في سياستها تخندقت الملكية بوضوح في صف 
الحرب  فترة  إبان  الرأسمالية  االمبريالية  خادم 
أنظمة  مع  قوية  عالقات  شيدت  فقد  الباردة، 
عميلة لفرنسا االمبريالية وساندت بعضها عسكريا 
موبوتو سيسيكو ضد  )دعم  تهددها  أخطار  أمام 
سرية  عالقات  على  وأبقت  مثال...(،  الكونغو  ثوار 
القيادة  مع  قطيعة  دون  الصهيوني  الكيان  مع 
حكومة  على  بسرعة  انقلبت  كما  الفلسطينية. 
النزعة  ذات  الشعبية  للقوات  الوطني  االتحاد 
الوطنية على صعيد منظورها لالقتصاد المغربي 
وسعيها إلقامة ملكية برلمانية سياسيا، ووجهت 
األكثر  لألقسام  العنف  شديدة  قمعية  ضربات 

جذرية من التنظيمات السياسية اليسارية وكذا 
لألجنحة النقابية الكفاحية.

على  السبعينات  حدود  إلى  الملكية  استندت 
تحالف يضم كبار المالكين العقاريين وبرجوازيين 
كبار يدعمون الملكية مقابل استفادة مشاريعهم 
من صفقات عمومية والتغاضي عن تجاوزاتهم في 
حق العمال أو تنفيذ الصفقات والتهرب الضريبي 
عبر  الداخلية  وزارة  وكانت  الخ.  العملة  وتهريب 
العلنية  القمعية  الفيالق  وباقي  البوليس  جهاز 
حينها  للملكية..  األساسية  الركائز  من  والسرية 
لجهاز  التنفيذيين  الرؤساء  الداخلية  وزراء  كان 
وانتهاء  أفقير«  »محمد  بالمجرم  بدءا  الدولة 

بالجالد »إدريس البصري«.
الكبيرة،  البرجوازية  قاعدة  توسعت  أن  بعد 
واكتسبت خبرة أكبر في تدبير شؤونها االقتصادية 
وبعد أن بلغت رشدها المتأتي لها من استنادها 
ثروات  تحويل  عبر  الدولة،  جهاز  على  المديد 
العام لصالحها، بدء  بما سمي  المال  طائلة من 
في  التغاضي عن جرائم كبرى  إلى  »بالمغربة« 
نهب صناديق مالية ونهب شركات استثمار وإنتاج 
عامة وسرقت أبناك بشتى الطرق واستفادتها  من 
إعفاءات جبائية متنوعة، وأساليب االحتيال في 
أداء الجمرك استيرادا وتصديرا... و انتهاء بتمليكها 
جزء من أراضي الدولة  ومؤسسات عامة في إطار 

مسلسل الخوصصة. 

تستند الملكية اليوم على برجوازية كبرى راكمت ثروة 
هائلة جعلت أقساما منها تقيم تحالفات مع شركات 
إفريقيا  في  أسواق خارجية خصوصا  أوربية القتحام 
الكبيرة  البرجوازية  هذه  وأضحت  الصحراء.  جنوب 
لخطورة  وإدراكا  بمصالحها  القوة  شديد  وعيا  تملك 
أعدائها، وقد قبلت التنازل للملكية عن جوهر السلطة 
اآلنية  لمصالحها  األخيرة  صيانة  مقابل  السياسية، 
والتاريخية في وجه  خطرين اثنين، ثورة شعبية من 
أشد   أجنبية  رساميل  من  منافسين  وخطر  األسفل 

قوة.

في  للنظاميين  التاريخية  الخصوصيات  تصادم 
تنافسا  أشعل  عالميين  معسكرين  صراع  سياق 
الهيمنة  له  ستكون  من  حول  بينهما  شرسا 
بالمنطقة، فتفجرت خالفات الحدود مباشرة بعد 
استقالل الجزائر بشن النظام المغربي حربا غادرة 
الرمال،  حرب  سميت  التي  الفتية  الجزائر  على 
الوطني  »االتحاد  حزب  تحفظ  بدون  أدانها 
ضد  رجعية  حربا  باعتبارها  الشعبية«  للقوات 

الثورة الجزائرية.
الدولة  قادة  أعين  في  المغربية  الملكية  كانت 
الجزائرية الوليدة نظاما رجعيا عميال لإلمبريالية، 
لكن األهم منافسا إقليميا وجب دحره. فاحتضنت 
الدولة الجزائر مجموعات عديدة من المعارضين 
»الحسن  نظام  إسقاط  إلى  الساعين  المغاربة 
التي هددت  الهزات  وتعاطفت مع كل  الثاني«، 
حكمه من انتفاضات شعبية ومحاوالت انقالبية 
عسكرية. وإذا كانت الدولة الجزائرية في بدايتها 
مدفوعة بقناعة مستوحاة من روح حركة التحرير 
لالمبريالية  عميق  عداء  مع  المنسجمة  الثورية 
واالضطهاد، فقد تحول األمر الحقا مع التغيرات 
التي جرت في صلب النظام الجزائري إلى مجرد 
تنافس بين الدولتين  حول من سيحتل موقع 
تلك  الرؤية  وفق  يفرض  والذي  إقليميا  الصدارة 

إضعافا دائما للمنافس.

المغرب: حكم ملكي م�ضتبد

التي  العقبة  الصحراء  قضية  تمثل 
تقارب  محاوالت  كل  عليها  ستتكسر 
الشائكة  والمعضلة  المغاربية،  البلدان 
الصراع  كل صنوف  فيها  تفجرت  التي 
المغربي  النظاميين،  بين  الشرس 
اندلع عشية  الذي  فالصراع  والجزائري. 
مسلح  بصدام  وتوج   الجزائر  استقالل 
سنة  الرمال«  »حرب  بـ  سمي  ما  في 
حرب  شكل  اتخذ  ما  سرعان   1963
للمؤامرات   وحبك  وسياسية  إعالمية 
عالمية  تحالفات  في  واالنخراط 
انه ومنذ توقيع »االتفاق  متعارضة. إال 
الموقعة  األطراف  إلى  )نسبة  الثالثي« 
عليها: اسبانيا كبلد مستعمر والمغرب 
اسبانيا  انسحبت  بموجبها  وموريتانيا. 
لصالح  الغربية  الصحراء  إقليم  من 
الحمراء  الساقية  منطقة  على  المغرب 
الذهب«  »واد  إقليم  على  ولموريتانيا 
مصالح  على  بالحفاظ  تعهدهما  مع 
»الحسن   وإعالن  االستعمارية(  اسبانيا 
الثاني« »لمسيرة خضراء« إلى الصحراء 
الغربية، حينها ارتمى النظام الجزائري 
في قضية الصحراء بكل قواه، محتضنا 
النشأة  الحديثة  البوليساريو«  »جبهة 
خوفا  للفارين  االستقرار  أماكن  موفرا 
من جموع القادمين إلى أعماق صحراء  
ونمط  وتضاريسها  طبيعتها  يجهلون 
عيش ساكنيها تتقدمهم قوات عسكرية 

ق�ضية ال�ضحراء الغربية
لتهيئة  بالسالح  مدججة 
األعالم  »لحاملي  الطريق 
المسالمين«. منذ ذلك الحين 
غرق النظام الجزائري في أتون 
موفرا  الغربية.  الصحراء  قضية 
الدعم العسكري واللوجستيكي  
الوطني«  الشعبي  »للجيش 
دواليب  في  األموال  وضخ 
»الجمهورية العربية الصحراوية 
رصيد  مجندا  الديمقراطية« 
حشد  في  دبلوماسيته 
االعتراف والمساندة الدولية  لـ 
»قضية الشعب الصحراوي في 
استقالله  ونيل  المصير  تقرير 

الوطني«.
وكان من الثمار المرة الندالع 
سنة  الغربية  الصحراء  أزمة 
المتبادل  الطرد   1975
لمواطني البلدين حيث تعرض 
لالحتجاز  األلوف  عشرات 
ممتلكات  وضاعت  والتعذيب 
وصلت  فقد  أسر.  ومزقت 
المطرودين  المغاربة  أعداد 
 350 حوالي  الجزائر  من 
بإعادة  جمعيات  طالبت  ألف. 
التجاوزات  حول  تحقيق  فتح 
الممتلكات  عن  والتعويض 
حوالي  تعرض  كما  الضائعة. 

لمصادرة  جزائري  ألف   14
ممتلكاتهم في إطار قانون ما 

سمي ب«المغربة«.
قضية  الجزائري  النظام  اعتبر 
قضيته،  الغربية«  »الصحراء 
النظام  حذاء  في  ومسمار 
على  ورهان  تدميه،  المغربي 
فهل  ربحها.  يجب  معركة 
قضية  بمناصرة  األمر  يتعلق 
االحتالل  تحث  يرزح  شعب 
نوفمبر  ثورة  لروح  ووفاء 

العظيمة؟ 
الجزائري  النظام  عالقة  إن 
هي  الغربية  الصحراء  بقضية 
للحصول  الساعي  عالقة 
هزمت  فان  رهان،  من  عوائد 
وأقيمت  المغربية  الملكية 
فثمة  الغربية  بالصحراء  دولة 
مكسبان؛ تقزيم خصم منافس 
وتطويقه بدولة حديثة النشأة 
الجميل   رد  دين  عاتقها  على 
لتسدده. وإن تم التوصل إلى 
حل سياسي فعليه أن يضمن 
ال  ولما  سياسية  مكاسب 
إستراتيجية على حساب نظام 
القضية  تظل  أن  أو  المغرب. 
عالقة تستنزف النظام المغربي 

اقتصاديا وسياسيا.
وبغض  أعاله  التحليل  وفق 
قضية  طبيعة  عن  النظر 

فان  ومآالتها،  الغربية  الصحراء 
نظامي  عالقة   من  موقعها 
بمثابة  هي  والمغرب  الجزائر 
قديم  شرس  تنافس  حلبة 
وآلية  إقليمية  زعامة  حول 
تستعمل لخلق إجماع داخلي 
خلف السلطة السياسية القائمة. 
يجب على الثوريين الدفاع عن 
الحق المطلق للصحراويين في 
عن  والتعبير  مصيرهم  تقرير 
مستقبلهم  في  الحرة  إرادتهم 
ذلك  رهن  وعدم  السياسي، 
أنظمة  وحسابات  بمصالح 
تمنح  أن  يمكن  ال  المنطقة. 
االستبداد  أنظمة  تنادي  أو 
مطالب  بتحقيق  القائمة 
لحل  وال  الصحراوي  الشعب 
الديمقراطية  القضايا  باقي 
فتلك  المنطقة.  بعموم  العالقة 
راية  على  منقوشة  مهام 
الحقة  الديمقراطية  األحزاب 
أنظمة  أعمال  جدول  في  ال 
وإلى  بالذات.  شعوبها  تسحق 
جوابنا:  سيكون  الحين  ذلك 

الديمقراطية الكاملة.
الديمقراطية  أعداء  لندع 
ولنطرح  مناوراتهم،  يحبكون 
التي  النضال  نراه من مهام  ما 
فردا  ديمقراطي؛  كل  على 
بدون  عنها  الدفاع  تنظيما  أو 

تردد،  قضية الصحراء الغربية 
مسألة سياسية وبغض النظر 
الذي  السياسي  الموقف  عن 
يتبناه الفرد كحل نهائي، فان 
الدفاع عن حق الصحراويين 
في تقرير أي خيار مستقبلي 
تقبل  ال  مسألة  يشاءون 
التجزيء، ودون ذلك مصادرة 
الحقوق  من  بديهي  لحق 

الديمقراطية األصيلة.
والتظاهر  التعبير  حرية  إن 
حقوق  والعقيدة،  والتنظيم 
ال يجب أن تخضع لمشيئة 
مهما  النياشين  أصحاب 
ذلك  ألجل  المبررات،  كانت 
عن  العسكرة  رفع  يجب 
وعن  الغربية  الصحراء  مدن 
مخيمات الالجئين، وتمكين 
المستقلة  الدولة  بناء  أنصار 
نشر  من  الغربية  بالصحراء 
أرائهم بحرية وتمكين أنصار 
الواحدة  المغربية  الدولة 
والتعبير  التنظيم  حق  من 
بمخيمات  مواقفهم  عن 

الالجئين.
الحقيقة  كشف  يجب 
الجسيمة  االنتهاكات  عن 
بالصحراء  للصحراويين 
الالجئين  ومخيمات  الغربية 
وتقديم الجالدين للمحاكمة.

الالجئين  تمكين  يجب 
حقوق  من  الصحراويين 
حقهم  وصيانة  الكريم  العيش 
بدول  حرية  بكل  التنقل  في 
االستقبال وحقهم في التعليم 

والشغل بتلك الدول.
تنقل  عملية  تسهيل  يجب 
المدن  وإلى  من  الالجئين 
دول  وباقي  الغربية  الصحراء 
ذلك  من  الحد  يتم  وال  الجوار 
إال بمبررات »قانونية« واضحة.

التنافس  تستغل  االمبرياليات 
المغربي  للنظامين  الجنوني 
بصفقات  للفوز  والجزائري 
وابتالع  ضخمة،  أسلحة 
باسم  العمومية  المؤسسات 
لتأمين  كرشاوى  الخوصصة؛ 
مواجهة  في  بها  االستقواء 

الخصم.
في  الديمقراطيين  على 
العبث،  هذا  رفض  البلدين 
بلدان  وحدة  عن  والدفاع 
الديمقراطي  الكبير  المغرب 
يكون في خدمة شعوبه، »ففيه 
الغربية  الصحراء  قضية  ستجد 
عن  بعيدا  الديمقراطي  حلها 
وعمالئها  االمبرياليات  تكالب 
المحليين.« )المناضل عدد 41 

أبناي حسن( .

التأشيرة  فرض  المغرب  قرر 
الراغبين  الجزائريين  على 
المغرب،  إلى  السفر  في 
بعد  احترازيا  اعتبر  كإجراء 
الجزائرية«  »المخابرات  اتهام 
تفجير  عملية  في  بالضلوع 
بمدينة  »أسني«  فندق 
 ،1994 سنة  في  مراكش 
فرنسيين  شباب  نفذه  الذي 
واعتبرته  جزائرية.  أصول  من 
الجزائر اتهاما ظالما يندرج في 
الدولية والحصار  إطار الحملة 
إبان  آنذاك  له  تتعرض  الذي 
إغالق  فتم  الدموية.  العشرية 
والتي  الجانبين،  بين  الحدود 
لم تفتح إال مرة واحدة يتيمة 
في 20 فبراير 2009 للسماح 

خالف النظامين: خلف ال�ضيا�ضية هنالك االقت�ضاد
إلى  متجهة  مساعدات  لقافلة 
إطار  بفلسطين في  غزة  قطاع 
الحصار  لكسر  العالمية  القافلة 

الصهيوني.
واحد  جانب  من  المغرب  قام 
بإلغاء فرض الـتأشيرة في سنة 
الجزائر  فعلت  وكذلك   ،2004
إبقاء  مع   2005 سنة  في 
الحدود مغلقة من طرف الدولة 

الجزائرية.
بعد الثورات التي هزة المنطقة 
أواخر عام 2011، كان اإلعتقاد 
حدوث  توقع  إلى  يميل  العام 
العالقات  في  عميق  تحول 
مأمولة  كنتيجة  البلدين  بين 
في  جارية  داخلية  لتحوالت 
انعكاس  لها  سيكون  البلدين 

على السياسة الخارجية، لكن 
واقع الحال على عكس ذلك.

رغبة  المغربي  النظام  يبدي 
معلنة ومستمرة في التطبيع 
السياسية  للعالقات  الكامل 
على  الجزائر  مع  واالقتصادية 
المتفق  على  التعاون؛  قاعدة 
االختالف  نقاط  وترك  عليه، 
ترك  يتم  أن  القصد  جانبا، 
في  الغربية  الصحراء  قضية 
ترعاها  التي  المفاوضات  إطار 

األمم المتحدة. 
الخطب  كل  تخلو  ال  تكاد 
المغرب  لملك  الرسمية 
الموجهة إلى الرأي العام دون 
المسعى.  هذا  على  التشديد 
تصدير  الملكية  ضمنت  و 

دستورها األخير ما يعطي لذلك 
فيه:  ورد  حيث  قانونيا  سندا 
القيم  هذه  على  وتأسيسا   ....«
والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها 
القوية في ترسيخ روابط اإلخاء 
والتضامن  والتعاون  والصداقة 
وتحقيق  البناءة،  والشراكة 
التقدم المشترك، فإن المملكة 
المغربية، الدولة الموحدة، ذات 
المنتمية إلى  الكاملة،  السيادة 
وتلتزم  تؤكد  الكبير،  المغرب 

بما يلي:
اإلتحاد  بناء  على  العمل    -
المغاربي كخيار استراتيجي...«. 
برئاسة  الحكومة  تنصيب  بعد 
»حزب العدالة والتنمية« كانت 
وزير  لزيارة  األولى  الوجهة 

الخارجية والتعاون لبلد أجنبي 
والتي  الجزائرية  العاصمة  هي 
اعتبرها بمثابة دليل على رغبة 
الرباط في »إعطاء دفعة جديدة 

للعالقات الثنائية األخوية«.
للدولة  المعلنة  المواقف  أما   
الجزائرية حول العالقات البينية 
الرغبة  على  فتؤكد  المغرب  مع 
بين  طبيعية  لعالقة  المتبادلة 
البلدين، لكن يتم إرفاقها بالئحة 
الظروف،  حسب  تتغير  شروط 
تتمثل  المركزية  الشروط  لكن 
الحشيش  تهريب  وقف   - في: 
وقف   – الجزائر  إلى  المغربي 
الجزائر  اإلعالمية ضد  الحمالت 
–  أخيرا قضية الصحراء الغربية. 
والشرط األخير يختلف التفسير 

الظروف،  حسب  به  المقصود 
يكف  بأن  القصد  يكون  فثارة 
اعتبار  عن  المغربي  النظام 
في  مباشر  طرف  الجزائر 
النزاع حول القضية الصحراوية  
المعنيين  الطرفين  أن  مادام 
وجبهة  المغرب  هما  بالقضية 
أحيان  وفي  البوليساريو، 
مطالبة  القصد  يكون  أخرى 
األمم  قرارات  بتنفيذ  المغرب 
القصد  تدقيق  دون  المتحدة 
عديدة  وهي  القرارات  بتلك 

على كل حال.
بديهي آن الشروط التي يعلنها 
في  الجزائريون  المسئولون 
المغربي  النظام  دعوات  وجه 
للعالقات  كامل  لتطبيع 

بأي  مبررا  ليست  بينهما، 
الحالية.  للوضعية  حال 
وغيرها  الحشيش  فتهريب 
المحدقة  المخاطر  من 
الحد  يمكن  ال  بالبلدين 
بتعاون  إال  مخاطرها  من 
التبادل  وأن  بينهما  كبير 
سيحرم  الضفتين  بين 
أجراء  من  التهريب  مافيا 
إال  خيار  من  أمامهم  ليس 
بدرجة  أعمال  في  المغامرة 
خطورة عالية. أما ما يسمى 
فأي  اإلعالمية  بالحمالت 
البلدين  إلعالم  متتبع 
ما  وغالبية  منه  الرسمي 
»بالمستقل«،  يوصف   
غالبيته  في  أنه  سيكتشف 



      العدد 58            جريدة عمالية -  نسوية  - شبيبية  - أمميةاملنا�ضل-ة
11

2014 نوفمبر  www.almounadil-a.info
سياسة

االحتاد املغاربي: أمال الشعوب اجملهضة
انحط إلى درك سحيق من اإلسفاف والتجني على 

البلد األخر.
فتح  مسألة  من  المتضاربة  النظامين  مواقف  إن 
االقتصادية  المصالح  في  تفسيره  يجد  الحدود 

المتوقع إحرازها من طرف كل منهما.
يؤدي  الحدود  ففتح  المغربي  لالقتصاد  بالنسبة 
وسيكون  الشرقية،  لجهته  حقيقة  انتعاشة  إلى 
للبنية التحتية المشيدة بالمنطقة مردودية مالية 
والمحطة   « فاس- وجدة  السيار  كالطريق  جيدة 
بالجهة  المحطات  وباقي  »السعيدية«  السياحية 
المغربية  السياحة  فانتعاش  الشرقية،  الشمالية 
الجزائريين  السياح  أعداد من   باستقطاب  رهين 
الذين  يقضون عطلهم بالخارج. وصل العدد الذي 
سيشهد   كما  سائح.  ألف   900 إلى  تونس  زار 
الوضع االقتصادي بالجهة جراء المبادالت التجارية 

بين الضفتين انتعاشا كبيرا .
كما ستجد المنتجات الفالحية المغربية طريقها 
جراء  الفائض  لتصريف  الجزائرية  السوق  إلى 
ذلك  سيتيح  كما  األوربية.  السوق  على  المنافسة 
للعمال المغاربة المؤهلين وغير المؤهلين الولوج 
إلى سوق العمل الجزائري في المهن التي تشهد 

خصاصا.
ذات  المغربية  المقاوالت  لعاب  يسيل  كما 

الغنية،  والتجربة  واللوجستيكية  المالية  اإلمكانيات 
اتجاه الفرص التي تضيع في جزائر خيرها »تشطفه 

شركات أجنبية«.
النظام الجزائري يعتبر أنه لن يستفيد شيئا من فتح 
التي  الخارجية  ديونها  الجزائر  سددت  فقد  الحدود، 
أصبحت  بل  دوالر  مليار   4 من  أقل  إلى  تراجعت 
احتياطي  على  وتحوز  الدولي.  النقد  تقرض صندوق 
مليار دوالر وحوالي173 طن  يقارب 191.86  مالي 
من الذهب. كما  تبلغ  ميزانية صندوق ضبط الميزانية 
80 مليار دوالر. )أنشأ عام  2000 انطالقا من الفارق 
بين الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والتي تحدد 
على أساس 37 دوالر لسعر البرميل والجباية الحقيقة 
المسجلة لمبيعات البترول وفق أسعار السوق الدولية(.

استثمارية  ميزانية  الجزائرية  الدولة  سطرت  وقد 
 2009 بين  ما  دوالر  مليار   500 بلغت  ضخمة 
و2013. وكان يفترض أن يسمح هذا اإلنفاق الكبير 
إلى تحقيق معدالت نمو عالية تتجاوز 10% غير أن 
البلد  النتائج المحققة ال تتجاوز معدل 3%. أي أن 

يعيش آنيا في بحبوحة من الفوائض المالية.
عائدات  من  المتأتية  األموال  ضخامة  من  بالرغم 
بالغ،  فساد  في ظل  يعيش  البلد  أن  إال  المحروقات 
وتهريب خطير للعملة، واقتصاد قائم على استيراد كل 
في  وانكماش خطير  الحاويات(  )اقتصاد  يستهلك  ما 

االقتصاد المنتج.
تجاوز العجز اإلجمالي للخزينة 25% مقارنة مع الناتج 
التعويضية  األنظمة  تطبيق  بسبب  الخام  الداخلي 
األساسية وتوسيع اإلنفاق العمومي. كما ستتراجع موارد 
نتيجة  الجاري  العام  خالل  الموارد«  ضبط  »صندوق 
انخفاض معدل أسعار النفط في السوق العالمية وتراجع 

الكميات المصدرة.
كما سيعرف فائض الميزان التجاري للجزائر تراجعا حاد 
الجارية.  السنة  من  األولى  أشهر  والمسجل خالل 10 
الواردات  فاتورة  فقد سجلت  الجمارك  مديرية  وحسب 
ارتفاعا بما يتجاوز 55 مليار دوالر، وهو رقم قياسي غير 
مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية وهو األعلى في العشر 
استيراد  فاتورة  إلى ذلك  سنوات األخيرة، وإذا أضيفت 
الجزائر  بـ11  مليار دوالر ستسجل  المقدرة  الخدمات 
إحدى أكبر الفاتورات استيراد في تاريخها بحوالي 66 
مليار دوالر مقابل عائدات مالية  تقدر بـ 70 مليار دوالر، 
إلى  كبيرة  بصورة  سيتقلص  التجاري  الفائض  أن  أي 
حدود 4 مليارات دوالر فقط، مقابل أكثر من 27 مليار 
دوالر كفائض عام 2012 و 26.2 مليار دوالر كفائض 

سنة2011  )الخبر 16--12 2013(.
المسجل  التجاري  الفائض  أن  تؤكد  الجمارك  إدارة 
مليار   10 ب  تقلص  قد   2013 نونبر  شهر  غاية  إلى 
دوالر  مليار  من 20.42  قيمته  انتقلت    حيث  دوالر 

نونبر 2012 إلى 10.22 مليار دوالر لنفس الفترة من سنة 
2013 مما تسبب في تقليص معدل تغطية نفقات الواردات 
إلى  تصل  كانت  أن  بعد  إلى 121%  الصادرات  طريق  عن 
استهلكت  قد  الجزائر  تكون  األرقام  نفس  بحسب   .145%
المتأتية أساسا من  من خالل وارداتها %90 من مداخيلها 
عائدات البترول والنفط حيث أنفقت الحكومة 49.66 مليار 
دوالر خالل 11 شهر من السنة الجارية مقابل مداخيل بلغت 

59.88 مليار دوالر. )الخبر 2013-12-24(.
يبرز  البلدين  اقتصاد  خصوصيات  في  النظر  خالل  ومن 
حرقة  مع  للتفاعل  الجزائر  نظام  أركان  حماس  عدم  سبب 
نظام المغرب لفتح الحدود، فخارج استيراد مغربي مفترض 
والبحرية   الفالحية  بحاجياتها  الجزائر  ستتزود  للمحروقات، 
والعمالة المؤهلة والشركات الخاصة المتعطشة إلى بلد يعج 
بأوراش عامة ستدر  مئات المليارات الدوالرات، وسيتم جدب 

اآلالف السياح الجزائريين.
 إذن وفق المنطق أعاله، بفتح الحدود سيتم نقل أموال طائلة 
إلى المغرب إما عبر التجارة أو العمالة أو السياحة إضافة إلى 
التهريب غير القانوني للوقود والسلع المدعمة. وسيجني النظام 
اقتصادية  أزمة  بإخراجه من  لذلك  السياسية  الثمار  المغربي 

ومالية عميقة.

الطرفين  كال  في  الديمقراطيين  على 
لألنظمة  بدائل  أجل  من  يناضلون  وهم 
القائمة، النضال من أجل رفع القيود في 
أي  بدون  البلدين  بين  العالقات  وجه 
البوليسية  للذهنية  إخضاعها  عراقيل وال 
القمعية وال لذهنية التاجر الضيقة األفق. 
العالقة أعمق من صفقة هنا أو تسجيل 
مصير  بتقرير  يرتبط  األمر  هناك،  نقط 
شعوب المنطقة في وجه كماشة التبعية 
والفساد،  االستبداد  ودكاكة  لالمبريالية 
والنصر في هذه المعارك يفترض إسقاط 
كل قيود التي ستحد من وحدة الشعوب 

في ربح معركة تحررها.
تبعث  التي  القضايا  كل  تكون  أن  يجب 
أمن  أو  أو سياسية  اقتصادية  مضار  على 
المواطنين موضع بحث مباشر؛ وأن تقدم 
ال  الشعبين،  مصلحة  يخدم  بما  الحلول 

بين اإلحاح هذا وتمنع ذاك. خيارنا لي�س مع هذا وال مع ذاك
أن تكون شماعة ألي نظام ليكبح مطامحهما. 
بما  للفوز  الساذج  والتباهي  التسابق  عوض 
يسمي الشريك االستراتيجي أو المحور الرئيسي 
يجب  تلك،  أو  االمبريالية  العاصمة  هذه  مع 
لبناء  خالقة  إستراتيجية  بلورة   إلى  السعي 
لكل  ملهم  و  مفتوح  ديمقراطي،  كبير  مغرب 
شعوب القارة، بنموذجه االقتصادي والسياسي 
الملبي للحقوق الثقافية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية لمواطنيه. 
األعمى،  االستبداد  غباء  ليتوقف  األوان  حان 
وحان وقت الشعوب لتبني أواصر التالقي من 
نسج  والديمقراطيين  الثورين  على  األسفل. 
التعاون والتضامن. ويجب فضح حمالت القمع 
هنا وهناك، وفك العزلة عن النضال الجماهيري. 
سترتد  حينها  اإلبداع،  باب  ذلك  في  يفتح   و 

حيل الطغاة عليهم . 

فاتورة غياب االتحاد المغاربي
غياب االتحاد المغاربي حسب بعض الدراسات يكلف كل دولة مغاربية ما نسبته 2% من ناتجها الداخلي وضياع ما ال يقل عن 20.000 

فرصة عمل سنويا.
ولكون اقتصاديات المنطقة مرتبطة من موقع التابع لالتحاد األوربي فان توسع األخير بالتحاق بلدان شرق أوربية سيفاقم المآزق 
الموجودة والمرتبطة أصال، حيث ستتقلص االستثمارات األوربية المباشرة، وستخفض طلباتها من المحروقات الواردة من البلدان 
المغاربية كلما هزتها األزمات المستوطنة لالقتصاد األوربي حاليا. كما ستغلق الحدود أمام العمال القادمين من منطقتنا مما سيقلص 
حجم التحويالت المالية التي يضخها عمالنا بأوربا في اقتصاديات المنطقة. ناهيك عن أن أوروبا باعتبارها أكبر زبون للمواد المصدرة 

من البلدان المغاربية سيكون سوقها ميدان منافسة شرسة مع البضائع القادمة من عمالقة شرق أسيا. 
إن بناء المغرب الكبير ضرورة حاسمة لبناء اقتصاد بديل يقطع مع سنين من كون المنطقة مجرد حديقة خلفية القتصاد امبرياليات 
أوربا، يزودها بالمواد األولية الرخيصة )طبيعية و غذائية( والسواعد العاملة الصبورة واألجور المتدنية، وزبون لخردتها و آللياتها الصناعية  

ولقروضها المشروطة.
إن تطور قوى اإلنتاج وتوسعها وتحررها رهين بتحطيم قيود التجزيء القطري التي كرستها أنظمة االستبداد القائمة التي لها مصلحة 
إستراتيجية في أن تبقى قوى اإلنتاج ضعيفة عددا ونوعا، وتظل سمة التبعية والتخلف لصيقة باقتصاديات المنطقة، لكي تقدم نفسها 
حارسة المصالح االمبريالية في وجه مشاريع بديلة تسعى لبناء اقتصاد متحرر من التبعية لالمبريالية ووكالئها المستبدين. وهنا جوهر 

الطبيعة الرجعية لألنظمة القائمة كمعادية ألهداف التحرر وتوحيد السوق التي كانت من مهام البرجوازية التقليدية سابقا. 
أن الشعارات الثورية لماليين الحناجر التي صرخت في شوارع المنطقة من أجل كرامتها المداسة والعدالة االجتماعية المفقودة 

وحريتها التي صادرتها الديكتاتوريات هي ما 
يمثل جوهر االتحاد المغاربي المنشود.

تكاثرت الدعوات والتقارير الصادرة عن عواصم 
ومؤسسات االمبريالية للوحدة المغاربية. فال 
يخلو تقرير للبنك الدولي وصندوق النقد عن 
أوضاع شمال إفريقيا إال و يكرر التأكيد على 
ضرورة بناء السوق المغاربية. فبماذا يفسر هذا 

اإللحاح؟ وما مصالح االمبريالية في ذلك؟
قديم  باع  لهما  والتونسي  المغربي  االقتصاد 
من  وهما  اإلمبريالية،  للمراكز  التبعية  في 

اإلمبريالية: ما الغاية من دعواتها لبناء االتحاد المغاربي؟
الرأسمالية   التوجهات  تنفيذ  في  النجباء 
على  الموقعة  الدول  ومن  النيوليبرالية، 
اتفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوربي. وبسقوط 
الجزائر  وفتح  العظمى  الجماهيرية  نظام 
بمنظمة  االلتحاق  أجل  من  للمفاوضات 
التجارة العالمية والقبول بالخضوع إلمالءاتها 
)تحرير السوق أمام الرأسمال العالمي، إلغاء 
تكون  المناجم..(،  قانون  في  قاعدة 51/49 
المنطقة قد طوت صفحة التباينات في شكل 
امبرياليا.  اندماجها مطلبا  وبات  اقتصادياتها 

اإلمبريالي  لالستثمار  االقتصادية  فالجدوى 
القيود  بإسقاط  ناجعا  سيكون  المنطقة  في 
على حرية تنقل الرأسمال والبضائع و إصالح 

الجمارك والضرائب على الرأسمال. 
بغاية  المغاربية  بالوحدة  االمبريالية  تطالب 
تكبير اللقمة التي ستلتهمها، بعد أن أخضعت 
كل بلد على حدة، تسعى اآلن لتوفير شروط 
تديم  اقتصادية  وإصالحات  اتفاقيات  عقد 

سيطرتها عليها وهي مجتمعة.
كما أن للدوافع السياسية واألمنية دورا دافعا 

أنظمة  وحدة  لوجوب  المتكرر  لإللحاح 
للهاربين  الواسعة  الهجرة  المنطقة. فمخاطر 
الجحيم اإلفريقي يضع االمبريالية بين  من 
مطرقة أن تقبل اجتياحا هائال من الحالمين 
تدعيه  ما  تجحد  أن  أو  أوربا  في  بالعيش 
من حقوق إنسانية. فوجدت الحل في إيالء  

تنفيذ المهمة القذرة ألنظمة المنطقة.
لعبور  عالمي  طريق  المنطقة  ولكون 
الالتينية،  أمريكا  من  القادمة  المخدرات 
وتنامي جماعات  محليا،  المنتج  عن  ناهيك 
اإلرهاب الديني في بلدان الساحل والصحراء، 

قويا  جدارا  تستوجب  مخاوف  كلها 
االمبريالية  القالع  حماية  في  ومتعاونا 
من أخطار تراها محدقة، وقد يحد من 
جدوى المهمة انقسام وتنافس بين دول 

المنطقة.
في  لتأمين مصالحها  تجهد  االمبريالية 
أنظمة  وتهيئ  المنطقة،  ثروات  نهب 
الحدود  حراس  دور  للعب  المنطقة 
إستراتيجيتها  إطار  في  األدوار  وتوزع 
قائمة  بوحدة  لألمر  عالقة  .ال  العالمية 
التخلف  من  والتحرر  الديمقراطية  على 

والتبعية.

تطورا  سيمثل  المغاربية  السوق  قيام  إن 
مهما لنمو قوى اإلنتاج، وهو نتيجة طبيعية 
لنمو الرأسمال المتحرر من القيود القطرية، 
الكالسيكية،  البرجوازية  مهام  من  وهي 
الحكم  ألنظمة  االستبدادية  الطبيعة  لكن 
جعلت برجوازيات المنطقة تفوض سلطاتها 
مصالح  يحفظون  لمستبدين  السياسية 
الطبقة البرجوازية التاريخية ويشكلون سدا 
البطالة  تسحقها  بئيسة  شعوب  أمام  منيعا 
المدن  ضواحي  في  وتتكدس  الجماهيرية، 
استحوذ  مقفرة،  بوادي  من  فرارها  بعد 
والمياه  الغنية  األرض  على  المالكين  كبار 

المتوفرة.
 في مارس 2012، بعد انتخابه رئيسا مؤقتا 
للجمهورية التونسية، بعد أن أرغمت  الثورة 
التونسية الديكتاتور »زين العابدين بن على«  
الفرار إلى الرياض، قام بزيارات لكل العواصم 
انطالقة سريعة لالتحاد  المغاربية من أجل 
الحريات  تحقيق  أرضية  على  المغاربي 

بناء المغرب الكبير  الديمقراطي مهمة من؟
 2-  – المفتوحة  الحدود   1- الخمس: 
حرية    3-  – األشخاص  تنقل  حرية 
تنقل السلع- -4 حرية اإلقامة – 5 – 
حرية العمل. كان المرزوقي المحمول 
لتوه إلى قصر قرطاج، ما زالت أنفاس 
تونس  شوارع  في  الماليين  وآمال 
تتهيأ له ولم تبدده برودة البرتوكوالت 
لتحقيق  بحماسة  فانخرط  الرئاسية، 
المتناول،  وفي  منطقيا  يبدو  انجاز 
استوعب حجم  الوقت  مرور  بعد  لكن 
انطالق  وجه  في  تقف  التي  العقبات 
مركب االتحاد المغاربي وأكبر العقبات 

طبيعة األنظمة القائمة.
هدف  هو  المغاربي  االتحاد  قيام  إن 
للنضال وقنطرة الوصول إليه تمر عبر 
ألنظمة  الجماهيري  الثوري  اإلسقاط 
مغاربي  اتحاد  والتجزئة.  االستبداد 
الوطنية  الثروات  تأمين  على  مبني 
الكبرى،  التأمين  وشركات  واألبناك 

وخلق شركات عامة وطنية النجاز مشاريع  
الكبرى، و تطوير الخدمات  التحتية  البنية 
العمومية الجيدة والمجانية )صحة- تعليم..( 
التشغيل  بمسؤولية  الدول  تضطلع  وأن 

وضمان التعويض عن البطالة. 
األحزاب  تأسيس  حق  يكون  أن  يجب 
والنشر  النقابية  والمنظمات  والجمعيات 
الحظر  عقود  مع  ويقطع  حرا  الصحفي 

والحجر. حق التظاهر واإلضراب مصونة.
إن االتحاد المغاربي ال يمكن إال أن يكون 
تعدديا و يقر سياسة تمييز ايجابي اتجاه كل 
الروافد الثقافية والحضارية المهددة باالندثار.

ال مستقبل إلتحاد مغاربي ديمقراطي في 
طبقية  قوى  وجود  دون  الشعوب  خدمة 
منظمة؛ وتعبيرات سياسية منغرسة تخوض 
معركة سياسية وثقافية ضد األفكار الرجعية 
مجتمعاتنا،  في  االنتشار  الذائعة  المتنوعة 
المسبقات الموروثة ضد المرأة، وهدر حقوق 
المواطنة والعنصرية المقيتة ضد السود من 

أبنائنا، والمواقف الشبه فاشية ضد المواطنين 
اليهود، واإلقصاء المديد للغة والثقافة والحضارة 

األمازيغية.
ودون حل ديمقراطي لقضية الصحراء وعالج 
االختالل المجالي في منطقة الريف بالمغرب 
والحوض  الجزائري  والجنوب  القبائل  ومنطقة 
وما  الثالث  ليبيا  وأقاليم  بتونس  المنجمي 
وجنوب  شرق  في  اإلفريقي  العنصر  يطال 

موريتانيا.    
بتضخيم  التمزيق  مخاطر  مواجهة  إن 
إطار  في  إال  تتم  أن  يمكن  ال  الخصوصيات 
أوسع ديمقراطية ومشاركة الشعب المباشر في 

تقرير مصيره.
لبضعة  موكولة  القرارات  تكون  أن  يمكن  ال 
خلق  يجب  قمة،  مؤتمرات  في  أشخاص 
مؤسسات تقريرية رقابية منتخبة انتخابا حرا 
كل  على  واسعة  صالحيات  لها  الشعب  من 

األجهزة التنفيذية. 
يجب أن يكون لالتحاد المغاربي دور أساسي 

في  والصحراء  الساحل  شعوب  مساعدة  في 
مواجهة الفقر والحد من الحروب األهلية التي 
تحديات  مواجهة  على  ومساعدتها  تسحقها، 
الجفاف والتصحر وتشجعها على تملك ثرواتها 
المتنوع  االستعماري  التدخل  وعدم  الطبيعية 
دور  لعب  المغاربي  االتحاد  على  نهبها.  في 
وتشجيع  اإلفريقي  اإلتحاد  بناء  في  محوري 
شعوب  بين  حرة  وسياسية  اقتصادية  عالقات 
القارة، ويجب رفض التعاون مع أنظمة انقالبية 

دموية تقتل شعوبها.
القوة الوحيدة التي من مصلحتها انجاز وحدة 
مغاربية بعمق ديمقراطي جذري بأفق أممي، 
جماهير  على  المستندة  الشغيلة  طبقة  هي 

الشعب الكادحة.            
  فال ضعفها التنظيمي وال تخلفها السياسي وال 
بساطة إرثها بالمنطقة، وال ضعف أعدادها وال 
صعود شتى تالوين األحزاب البرجوازية )دينية 
– قومية – ليبرالية-(، سيسقط  كونها الوحيدة 

القادرة على انجاز تلك المهمة التاريخية . 
--------------------        فبراير 2014

أنظر الئحة المراجع بموقع جريدة المناضل-ة
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   من أجل محلة وطنية وعاملية حتت شعار: 
سجون بدون معتقلين سياسيين

المعتقلين  عشرات  النظام  بسجون  يقبع 
السياسيين بمبررات مختلفة  لكن الغاية واحدة 
بسبب  اعتقل   من  فهناك  النضال.  إقبار  هي 
مرخص  »غير  احتجاجية  مسيرة  في  المشاركة 
أماكن  في  اعتصام  تنظيم  بتهم  وآخرون  لها« 
العمل  أو بسبب مقاطعة الدراسة و االمتحانات، 
وهناك من اقتحم منزله ببساطة وآخرون لفقت 
أو  سياسي  موقف  إبداء  من  انتقاما  التهم  لهم 
كيدية  تهم  توجيه  فيتم  النضال  على  إصرارهم 
الستكمال  الزور  وشهود  المحاضر  وحبك  كاذبة 

عناصر اإلدانة القضائية .

حراك 20 فبراير يخرق خطوط االستبداد 
الحمراء

الدولة تعمل على استعادة ما انتزع منها بالنضال 
فقد   .2011 فبراير   20 حراك  إبان  الشعبي  
المواكب  وأصبحت  الشارع  الجماهير  اكتسحت 
المدن وأضحى تنظيم  النضالية تجوب ساحات 
األحياء  عمق  في  التحريضية  النقاش  حلقات 
الدولة،  بقمع  تجابه  تعد  لم  ممارسة  الشعبية  
وبرزت مواقع االنترنيت والجرائد الورقية المعارضة 
أمر غضت الدولة عليه الطرف، ارتفاع في نسب 
اإلضرابات العمالية  واعتصامات السكان من أجل 
مطالب  تحسن أوضاعها المعيشية. كبح النظام 
جأش  رباطة  وأبدى  للبطش  طبيعته  جماح 
فسحب فيالقه من الساحات لتفادي أي انفالت 
وناور بتنازالت لفش االحتقان، كما كفت الدولة 
بالبناء  وسمحت  المتجولين  الباعة  مطاردة  عن 
للسكان دون تعقيدات إدارية وابتزاز المواطنين 
إلجبارهم علي تقديم رشاوى للتغاضي عن خرق 
البناء.  للحصول علي رخصة  المعتادة   المساطر 
وثم التشغيل االستثنائي وبدفعة واحدة لحوالي 
العمومية.  الوظيفة  في  جامعي  خريج   4000
وأقرت زيادة في األجور ووعود أخرى مقابل كف 
الجهاز النقابي عن االلتحاق بالدينامية النضالية. 
كما غير موظفو  الدولة تعاملهم مع المواطن من 
بكونه  باستمرار  تذكيره  وتعمد  الصلف  االحتقار 
نكرة  في وجه دولة مستبدة ال تتوقع منه  إال  
فبراير  دينامية 20  لصعود  كان  مطلقا.  خضوعا 

لممارسة  فعلي  هامش  تكريس  في  محورا  دورا 
الحريات السياسية بشكل لم يعرفه التاريخ السياسي 

بالمغرب.
النضالية  الدينامية  بتراجع  القوى  ميزان  اختل 
سبق  داخلية  عوامل  بفعل  االحتجاج  قوة  وخفوت 
الثورة  قوى  شراسة  بفعل  خارجية  وأخرى  ذكرها 
المضادة المصرة على تفكيك بلدان؛ وارتكاب أبشع 
الشعبية،  الثورة  لتركيع  اإلنسانية  ضد  الجرائم 
وإطالق الدسائس والمناورات بهدف إخماد اللهيب 
الثوري المنتشر بمنطقة ذات مكانة حيوية القتصاد 

الرأسمالي العالمي.
اجتياز  ضرورة  أملته  حصل  ما  أن  تعتبر  الدولة    
وقت  وأن  غلقه  وجب  اضطراري   وقوس  العاصفة 
التساهل والمس »بهيبة الدولة« المستبدة ولي بغير 

رجعة.

الحريات السياسية بالمغرب تاريخ مديد من 
البطش

القاسي  االستبداد  أقدام  تحت  جاثما   بلدنا  ظل 
لالنتهاك  عرضة  والفردية  العامة  الحريات  وكانت 
السافر، ومصير قوى النضال إما يسلط عليها قضاء 
فاسد يوزع أحكام اإلعدام أو القبوع لعقود في دهاليز 
السجون أو اختطاف  وتصفية  أو حبس في السجون 
السرية، وان حاول الشعب الرازح تحت البؤس والقهر 
بعتادها  عسكرية  أرتاال  فترسل  للنضال  الخروج 
وتنفد  الحي  بالرصاص  األبرياء  وتقصف  الحربي 
إعدامات جماعية ويدفن الضحايا في مقابر جماعية 
على  أسرهم  وإرغام  الجريمة   أماكن  تطهير  ويتم 

الصمت رعبا من االتهام بالمشاركة في العصيان 
والتأمر لقلب نظام الحكم.

من  العهد،  داك  إيقونات  تعرف  شعبنا  ذاكرة 
إلى   1958 في  الريف  منطقة  بسكان  البطش 
في  المدنيين  للمتظاهرين  بارد  بدم  القتل 
انتفاضة 1967 والمحاكمات التي طالت الجناح 
الشعبية؛   للقوات  الوطني  لالتحاد  الجمهوري 
والنطق بأحكام اإلعدام والمؤبد في حق عشرات 
المتهمين  ومحاكمة  السياسيين  المناضلين 
حكم  إلسقاط  االنقالبيتين  المحاولتين  في 
الحسن الثاني، والجرائم البشعة التي تعرض لها 
الصحراويون  خصوصا في السبعينيات إلي نهاية 
في  وتعذيب  واختطاف  قتل   من  الثمانينات  

مراكز مجهولة والسجن في معتقالت سرية.
الجماهير  ضد  والبطش  القتل  آلة  النظام  صب 
والبيضاء  ومراكش  الشمال  مدن  في  المنتفضة 
حدتها  تختلف  متتالية  انتفاضات  في  وفاس 
والعسف  القتل  لون  ويوحدها  تفجرها  وسبب 

االستبدادي في 1990-1984-1982.
لالعتقال  تعرضوا  الذين  اآلالف  عن  ناهيك 
النقابيين  المهني للنشطاء  والمحاكمات والطرد 
ومناضلي الحركة الطالبية والمدافعين عن حقوق 

اإلنسان والمناضلين ضد البطالة ....
اإلنصاف  ل«هيئة  بتشكيله  النظام   سعى 
من  بدعم  اإلرهابي  ماضيه  لطي  والمصالحة« 
صفه  في  أضحوا  الذين  بطشه  ضحايا  بعض 
وفي ظرف سياسي مطبوع بتالقي مصلحته مع 
توافق  في  الليبرالية  المعارضة  أحزاب  مصلحة 
كنهه استسالم األخيرة وتخليها عن أمنية إصالح 

الملكية الحاكمة بإقامة ملكية برلمانية.
أطلق النظام دعاية واسعة حول »مكاسب حقوق 
اإلنسان« بالمغرب استهدف الرأي العام الداخلي 
المنظمات  دوما  كانت  األساسية  وجهته  لكن 

الحقوقية العالمية والرأي العام الخارجي.
 مقابل حرصه المستمر  على قمع عملي انتقائي 
للنضاالت الحقيقية يدفع في نفس الوقت  إلى 
الواجهة  اإلعالمية بمبادرات ومنظمات وأشخاص 
األمر كدالئل  تقديم  ويتم  بسخاء  عليها  يصرف 

على ما أحرزه البلد من تقدم.

شدة قمع النظام النابعة من طبيعته االستبدادية 
لم تتبدل لكن المتغير هو تراجع قوى المعارضة 
الثورية محليا وعالميا وهو ما سمح بإعادة تكيف 

قمع النظام ونوعيته وحدته ووجهته.
عن  النظام  إعالم  ينشرها  التي  الدعاية  إن 
ما  المغربية«  المملكة  به  تنعم  الذي  »االستقرار 
هو إال حصيلة أنية لقمع رهيب عمره عمر نظام 

االستبداد نفسه.

ما العمل للظفر بالحريات السياسية و 
الحد من االعتقال بسبب التعبير عن الرأي 

وممارسته
إن التعريف بأوضاع قمع الحريات السياسة بالبلد 
وجود  عدم  عن  للنظام  الكاذبة  االدعاءات  وتفنيد 
المناضلين  اعتبار  بزنازينه؛ و  معتقلين سياسيين 
مواصلتها  يجب  مهمة  عام  رأي  سجناء  مجرد 
الحديثة  التقنيات  باستثمار  وسائلها  في  واإلبداع 
والمحطات الهامة للنظام )مؤتمرات دولية يحتضنها 
لألندية  العالم  كأس  رياضية  تظاهرات  النظام- 
إطالق حملة سجون  مثال  لألمم(  إفريقيا  وكأس 
معتقلتين  بدون  سجون  بشعار:  ودولية  وطنية 

سياسيين في كأس العالم لألندية 2015.
غاية اعتقال المناضلين ردع الجماهير عن النضال 
واالنفراد بالسجناء وعزلهم والنيل من معنوياتهم. 
علينا النضال من أجل ظروف اعتقال مالئمة كما 
تنص عليه لوائح منظمات حقوق اإلنسان من رعاية 
صحية وتغذية متوازنة ونظيفة وضمان حق الدراسة 

والتوصل بالكتب والزيارة....
إن ما يجعل السجن تقيال على المناضل هو مصير 
من كان يتحمل إعالتهم من االبناء أو االبوين وهي 
مهمة منظمات النضال في تنظيم الدعم المادي 

والمؤازرة المعنوية لألسر المعنية.
للنظام  ورطة جديدة  إلى  االعتقال  تحويل  يجب 

ومقلب يجعله خاسرا على جميع المستويات.
هي  شعبي  نضال  حركة  بناء  أن   التأكيد  يجب 
كشفت  وقد  السياسية  الحريات  بانتزاع  الكفيلة 
الواعدة  اإلمكانات  من  جزءا  فبراير   20 دينامية 
وبينت أن النضال المعزز بقوة شعبية وحده يحقق 

المكاسب.

بقلم: أنور أحمد

مدرسو ومدرسات سد الخصاص ، جهة سوس-ماسة –درعة : 
صمود و إصرار على انتزاع الحق في عمل قار و الئق

أجرى الحوار: مراسل المناضل-ة 

خاض المناضلون والمناضالت أساتذة 
سد الخصاص اعتصاما أمام أكاديمية 
التعليم باكادير ابتداء من  يوم  13  
جهة  من  قادمين    2014 اكتوبر 

سوس- ماسة -درعة . 
 تضامنا مع كفاح هذه الفئة المقهورة 
من شغيلة التعليم، وتعميما لفائدة 
نقدم  ونضالها،   أوضاعها  معرفة 
مراسل  أنجزه  استجوابا   يلي  فيما 
المناضل-ة مع لجنة إعالم  المعتصم 
    -1 ما هو سياق النضال الحالي 

ألساتذة سد الخصاص؟
باسم مناضلي ومناضالت التنسيقية 
الخصاص  سد  ألساتذة  الجهوية 
النظامية  غير  التربية  ومنشطي 
نحيي عاليا جريدة المناضل-ة التي 
تقف لكي تكون اإلعالم البديل لكل 
المضطهدين والكادحين في المغرب .

العام فنضالنا  السياق  أما من حيث 
تطبيق  ضحايا  أحد  باعتبارنا  يأتي 
إمالءات المؤسسات الدولية من قبل 
الدولة المغربية بسبب القروض التي 
تمنحها تلك المؤسسات مقابل توفير 
الشروط المناسبة لالستثمار األجنبي 
والداخلي وبالتالي يتم اإلجهاز على 
كل الخدمات االجتماعية – الصحة ، 
التعليم، التشغيل...-  مكرسة الهشاشة 

والحرمان  واإلقصاء.
 ومن جهة أخرى، فالمعركة الجهوية 
الجهوي  للقاء  كخالصة  جاءت 

الذي استحضر  بوارزازات 27 شتنبر 
التي  الخصاص  سد  أستاذ  وضعية 
وذلك  المسدود،   الباب  إلى  وصلت 
و  والتجاهل  اآلذان  صم  بسياسة 
المماطلة والتسويف التي تنهجها  وزارة 
التربية الوطنية. إذ  لم تقف  الوزارة 
لمراكز  رخصت  بل  الحد،  هذا  عند 
التكوين الخصوصي في علوم التربية 
حساب  على  الربح  أجل  من  :أوال 
ثانيا:  واألساتذة،  المعطلين  جيوب 
والتعبئة  الترويج  على  الوزارة  عملت 
معظم  موهمة  المراكز  هذه  لصالح 
الشباب  بأن هذه الشواهد الخصوصية 
التكوين  مراكز  ولوج  بضمان  كفيلة 
بدون انتقاء أولي في اجتياز مباريات 
التربية والتكوين. والهدف من كل ذلك 
هو ضرب مجانية التكوين البيداغوجي 
الخطوات  بين  من  فعلية  كخطوة  
التمهيدية لجعل قطاع التعليم سلعة 
أجل  من  المتوحش  الرأسمال  أمام 
الربح السريع. زد على ذلك اإلجراءات 
جودة  تضرب  التي  تربوية  الال 
أساسا  والمتمثلة  والتعليم،  التربية 
وإعادة  واالكتظاظ  الضم  سياسة  في 
بالمتقاعدين...  واالحتفاظ  االنتشار 
بذلك عن خدمات أساتذة  مستغنية 
طريقة  إلى  إضافة  الخصاص.  سد 
ال  التي  الهزيلة  المستحقات  صرف 
لألجور-أقل  األدنى  الحد  تتعدى 
التي تتم عبر ما  من 2000 درهم- 

يسمى بالشراكة –المجلس اإلقليمي، 
المبادرة  النيابة،  الجماعية،  المجالس 
الوطنية للتنمية البشرية ...- مما أفضى 
إلى  إحداث شرخ على مستوى بعض 
التنسيقيات. كل هذه العوامل أفضت إلى 
التفكير جديا في خوض معركة جهوية 
ما  أجوبة  وإيجاد  الجهة،  على  للضغط 
أمكن للوضع التنظيمي بحضور معظم 
التنسيقيات المحلية   المنضوية تحت 
ماسة  لسوس  الجهوي  التنسيق  لواء 

درعة.  
    -2   ما هو موقف الدولة لحد اآلن 
من مطالب فئة مدرسي سد الخصاص؟

لم يكن موقف الدولة لحد اآلن سوى 
الجليلة ألساتذة سد  للخدمات  التنكر 
مسؤولياتها  من  والتملص  الخصاص 
اللجوء  عبر  وذلك  الفئة  هذه  اتجاه 
لصرف  وسيط  كطرف  الجمعيات  إلى 
المستحقات الهزيلة في إطار ما يسمى 
أجل  من  وكذلك  المشبوهة  بالشراكة 
التنصل من التزامها في تسوية وضعيتهم 
القانونية واإلدارية والمالية، وذلك ألجل 
استبعاد اللجوء إلى القضاء ومحاكمتها 
.لكن الفهم العميق لطبيعة الملف من 
طرف أساتذة سد الخصاص استطاع أن 
يكشف المستور عنه. وبذلك لجأت الدولة 
همجية  وأساليب  مناورات  عدة  إلى 
لمنع تعبئة أساتذة سد الخصاص، من 
احتجوا  كلما  عليهم  التضييق  قبيل 
بومالن  تنسيقية  أساتذة  منع  بقوة- 

دادس من نصب خيمة المعتصم 
إبان معركتهم الجهوية، منع كل 
من تنسيقية ورزازات وزاكورة من 
تنفيذ أشكالهم النضالية- باإلضافة 
إلى الخرجات اإلعالمية لمسؤولي 
الوزارة التي تدعي المشاورة والرغبة 
في حل مشاكل التعليم، إذ نسجل 
غياب تام لملف سد الخصاص في 

مثل تلك الخرجات .
-3            ما هي المناورات 
لتفكيك  المستعملة  واألساليب 

تعبئة أساتذة سد الخصاص؟
وأساليب  مناورات  هناك  فعال 
تعبئة  لتفكيك  الدولة  تستعملها 

أساتذة سد الخصاص من قبيل:
•     الترويج عبر وسائلها اإلعالمية 
السمعية  البصرية والجرائد بأن ال 

«عام زين والتعليم بألف خير » 
•   سد كل قنوات الحوار وفرض 
األمر الواقع حيث أن إشكالية سد 
المنال  بعيدة  الزالت  الخصاص 
وبهذا تجعله مقبوال وال مفر منه 
التضحية  الدولة  تستكمل  حتى 

بخدمات التعليم العمومي
•    المباراة الال متكافئة لولوج مراكز 
سد  تجربة  اعتبار  عدم  التكوين: 
الخصاص الميدانية كافية لضمان 

ولوج األساتذة لمراكز التكوين
•     فتح مراكز خصوصية لما يسمى 
المتخصصة  المهنية  باإلجازات 

ألجل خلق قاعدة احتياطية لخدمة 
المدارس  دون  الخصوصية  المدارس 

العمومية.
•   اللجوء إلى عقد شراكات مع عدة 
أطراف من مجالس إقليمية ومبادرة 
وطنية وجماعات محلية وغيرها من 
العمل  لسماسرة  المجال  فتح  أجل 
األساتذة  بين  والتفريق  الجمعوي 

المتعاقدين.
موقف   في  جديد  من  هل    4-    
القيادات النقابات  لشغيلة التعليم من 

ملف سد الخصاص؟
موقف النقابات إلى حد اآلن يقتصر 
مشروط   الال  المبدئي  التضامن  على 
من توفير المقرات الحتضان الجموع 
العامة ألساتذة سد الخصاص، الدعم 
نية  إبداء  رمزي،  بشكل  ولو  المادي 
ضمن  الخصاص  سد  نقطة  إدماج 
التربية  وزارة  مسؤولي  مع  الحوارات 
الوطنية سواء على المستوى المحلي 
هناك  لكن  الوطني...  أو  الجهوي  أو 
غموض إلى حد ما في مدى أولوية 
النقابات.  لدى  الخصاص  سد  ملف 
باإلضافة فالتواصل مع النقابات ال يزال 

في بداية الطريق..
   -5  اإلضراب العام على األبواب، كيف 
الفرصة  هذه  استعمال  إمكان  ترون 
وإعادته  الخصاص  إلبراز مشكل سد 

إلى الواجهة ؟

هذه  على  النقابات  عاليا  نحيي 
التاريخية  النضالية  الخطوة 
بحق  نعتبره  العام(  )اإلضراب 
موازين  خلخلة  على  القادر  هو 
القوى لصالح الجماهير الشعبية 
الكادحة  فئة سد الخصاص بشكل 
خاص، لدى نعلن من هذا المنبر 
مشاركتنا الفعالة في هذه المحطة 

النضالية وتعبئتنا إلنجاحها.
مشكل  إلبراز  الفرصة  أن  ونرى 
سد الخصاص وإعادته إلى الواجهة  
هي المشاركة المكثفة في هذه 
لقاءات  وعقد  النضالية  المحطة 
مع األطراف النقابية لحثهم على 
بفك  كفيل  عام  نضال  خوض 
طالسم هذا الملف وإصدار بيانات 
تضامنية مع هذه الفئة من أساتذة 
سد الخصاص وإدراج قضيتهم في 

أولوية قائمة حوارها االجتماعي.
ملف  فإن  أخيرة  وككلمة      
أساتذة سد الخصاص ليس بقدر 
محتوم بل نتيجة لسياسة التبعية 
والداخلي،  الخارجي  للرأسمال 
العزم  وعليه فنحن عازمون كل 
بالسير قدما حتى تحقيق تسويتنا 
أسوة  واإلدارية  والمالية  القانونية 
الخدمة  العرضيين،  باألفواج: 

المدنية،  فوج 2011...
عن لجنة اإلعالم
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نشوء  الحي الصناعي بمدينة الدار 
البيضاء 

   بعد أن وضعت فرنسا يدها عسكريا 
على المغرب؛ انتقلت إلى مرحلة تشييد 
الطرق وإلحاق فروع شركاتها العمالقة  
القنيطرة،  حيث  البيضاء  الدار  بمحور 
أقيمت أسس اإلقتصاد الجديد بالمنطقة 
الصناعية شرق الدار البيضاء بعد تخطيط 
جديد للمدينة أقامه المهندس )بروست( 
العام )ليوطي(،  أدى  المقيم  بأمر من 
إلى  الصناعية  المركبات  هذه  نشوء 
المهاجرين،  من  كبير  عدد  استقطاب 
حيث ارتبط كريان سنطرال بالمنطقة 
نوار«.  »بروش  المعروفة  الصناعية 
)الحقا سيتم اعتماد تخطيط المهندس 

الفرنسي  إيكوشار لمدينة الدار البيضاء(
النشاط  انتشار  نتائج  من  كان     
الصناعي في شرق الدار البيضاء ترامي  
على   األجانب  المستثمرين  من  عدد 
األراضي الفالحية التي كانت في حوزة 
»الهراويين« من أجل المضاربة  ومراكمة 
المزيد من األرباح، وكل ذلك بالتواطؤ مع 
المسؤولين المحليين من قياد وباشوات،  
ساهم هذا الوضع المستجد في تشريد 
على  تعيش  فقيرة   فالحية   عائالت 
الزراعات المعيشية، ومن أهم التغيرات 
الحي  على  طرأت  التي   الديمغرافية 
قوية  هجرة  جذب  الشرقي  الصناعي 
)المركز  البيضاء  الدار  مدينة  من  إليه 
والنواحي(  والبوادي المجاورة، ثم من 
وذلك  المغرب،  وأقاليم  مدن  مختلف 
باستحضار التطورات العميقة التي طرأت 
على المجتمع المغربي من جراء تغلغل 
االستعمار، وأساليبه القذرة  اتجاه الفقراء؛ 
إلى  الفالحين وتفويتها  أراضي  كانتزع 
وإحداث  العقار،  وسماسرة  المعمرين 
الشريفة  الظهائر  من  قانونية  ترسانة 
لضمان المزيد من السيطرة، كما لعبت 
الظروف الطبيعية، )الجفاف وما يترتب 
عنه( دورا أساسيا في هجرة آالف من 
الفالحين الفقراء غالبيتهم ينحدر من 
مناطق الشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة 

وتادلة.
الذي شهده  العارم  االكتظاظ   بعد     
نتيجة  و1947(   1917( مابين  الحي 
الهجرة المفرطة لجأ السكان الفقراء إلى 
بناء أكواخ بسيطة مستوحاة من حياتهم 
القروية األصلية )خيام ونواالت(، لينتقلوا 
فيما بعد إلى  بناء أكواخهم البسيطة 
»البراكة« بما ترميه المصانع من أخشاب 

وأعمدة حديدية وسبائك القصدير.
   ومن ثم ظهر ألول مرة اسم كريان 
 )Carrières Centrales( سنطرال 
للداللة على الحي الصفيحي الذي نشأ 
المجاورة   )Carrières( المحاجر  فوق 
للمركز )Centrales(. مع توسع  الصناعة 
بمنطقة روش نوار ازدادت القرى العمالية 
كانت  حيث  النخبوي  الطابع  ذات 
العاملة  لليد  ماسة  المصانع في حاجة 
الجاهزة والقريبة من المصنع، كما  ازداد 
انتشار الكريانات ليصبح المسمى الجديد 
أنحاء   كل  في  الصفيح  ألحياء  مرادفا 

المغرب.
   لم يقدم الكريان لسكانه الجدد غير 
فاألمراض  والعذاب،  الشقاء  من  المزيد 
منتشرة في كل شبر من الحي )الجذام، 
التيفوس(، ضعف البنية التحتية، انعدام 
الصرف  قنوات  انعدام  المراحيض، 
الصحي، انتشار البرك اآلسنة والضايات ... 
الخ، ومدرسة وحيدة يتكدس فيها أبناء 

الكادحين. 

البرجوازية  جرائم  من  يسير  جزء  هذا 
كان  هذا  الفقر  حزام  شعبنا،  حق  في 
بجوار حي المعمرين الذي ينعم بكل 
التجهيزات لدرجة أن السلطات الفرنسية 
طلبت من المسؤول البلدي هدم الكريان 
صفوف  في  األمراض  تنتشر  ال  حتى 

البرجوازية الناشئة في تلك األحياء. 

كريان سنطرال بدايات العمل 
السياسي 

   شكل كريان سنطرال أرضا خصبة 
الوطنية،   الحركة  أحزاب  سمي  لما 
وتسييس قسم من  الشبيبة المنحدرة 
المقابل  في  الشعبي،  الوسط  هذا  من 
الشيوعي  الحزب  بمقدور  يكن  لم 
المغربي االنغراس في النقابات المشكلة 
ميوالته  بفعل  الصناعي  بالحي  حديثا 
الستالينية، وتبعيته للحزب األم بفرنسا، 
ترك هذا الفضاء النقابي الخصب لحزب 
الشورى واالستقالل، ولحزب اإلستقالل، 
من  مجموعة  أنشأ  الذي  االخير  هذ 
الخاليا السرية العمالية في حي كريان  
سنطرال،  قادت فيما بعد احتجاجات 
ضعف  أمام  الحي،  بهذا  وإضرابات 
محدودية تأثير الحزب الشيوعي تمكن 
حزب البرجوازية  والمتعاونة فيما بعد مع 
الملكية، من قيادة إضراب عمال معمل 
دفعت  أعطى   الذي   للسكر،  كوزيما 
قوية لحزب االستقالل بكريان سنطرال 
حيث بدأ تشكيل أنوية جديدة ممتدة 
تنظيميا قادها شباب انخرط ألول مرة 
في العمل السياسي، ليتمكن الحزب من 
التوغل في الحي باستغالل كل الفضاءات 
المتاحة حينها كأدوات للعمل السياسي: 
المدرسة الوحيدة بالحي وبعض األنشطة 
المسرحية والرياضة وحتى المناسبات 
الخاصة التي استخدمها كمنبر لترويج 
خطابه السياسي ضد المعمر الفرنسي، 
للتأثير في الطبقة العاملة ذات األصول 
المغربية. نافس حزب االستقالل الحزب 
للترويج   )cgt( نقابة  داخل  الشيوعي 
لخطابه الوطني القومي داخل قسم هام 
المنفتح  والشباب  المغاربة  العمال  من 
حديثا على العمل السياسي وكتلة هامة 
مناضلين   من  وبإيعاز  الكادحين،  من 
أيضا  ونتيجة  االستقالل  حزب  داخل 
للظروف السياسية المحيطة بالبلد آنذاك 
تم تأسيس االتحاد المغربي للشغل يوم 
20 مارس 1955 كنقابة وطنية بديلة 

)مغربة النقابة(.
   انتعش العمل السياسي بالكريان بداية 

ببداية  متأثرا  الخمسينات  سنوات 
ظهور حركة التحرر الوطني بالمنطقة، 
لتتحرك  معه أيضا آليات القمع التي 
ستطال سكان الحي  بعد مشاركتهم 
في مجموعة من اإلضرابات العمالية، 
المغربية  السلطات  انتهجت   حيث 
في قمع احتجاجات الفقراء بالكاريان 
القمع المباشر، واالعتقاالت العشوائية 
حاجة  واستغالل  السكان  لترهيب 
المعطلين  من  اآلخر  البعض  وفقر 
والتجسس  الوشاية  في  الستغاللهم 
نفس  هي  البعض،  بعضهم  على 
األساليب التي تستعملها السلطات إلى 
حدود اليوم في إضعاف قوة الكادحين.

   لم يعمل الحزب الشيوعي المغربي 
العاملة  الطبقة  وتوعية  تنظيم  على 
الفتية بالمغرب بدمج مهام  التحرر 
الوطني بالمهام االشتراكية المطروحة 
على جدول األعمال منذ مدة، بل ظل 
هذا الحزب يتبع سياسة بقية األحزاب 
الستالينية في المنطقة والعالم إلى أن 
انتهى به المسير بين  أحضان الملكية.

تضامن سكان الكريان مع 
إغتيال  النقابي التونسي فرحات 

حشاد 
   عرف اغتيال النقابي التونسي فرحات 
العام  لالتحاد  العام  األمين  حشاد 
للعمال التونسيين على يد عصابة اليد 
الحمراء الفرنسية سنة 1952 تضامنا 
مهما من سكان الكريان، حيث دعت 
االستقالل  المغربية وحزب  النقابات 
ساعة   24 مدته  عام  إضراب  إلى 
احتجاجا على هذا االغتيال، شملت 
المظاهرات كريان سنطرال بين األحد 
7 ديسمبر 1952 واالثنين 8 ديسمبر 
السلطات  عملت  حيث   ،1952
السكان  تحذير  على  االستعمارية 
من الخروج في هذه المظاهرات عبر 
تسخير »البراح« لتحذير المشاركين 
الوضع  المشاركة، إال أن  من عواقب 
انفجر فعال وخرج اآلالف في مسيرات 
احتجاجية أرهبت المستعمر وعمالئه، 
دم  حمام  في  االنتفاضة  قمع  ليتم 
الحقيقي  العدد  اآلن  لحد  يجهل 
للشهداء والمعتقلين والجرحى، حيث 
استعملت البنايات العالية على أكواخ 
العمومية  المراحيض  مثل  الفقراء 
إلطالق  المرتفعة  األبنية  وبعض 
الرصاص على المحتجين العزل، تم 
البراريك   داخل  القتلى  بعض  دفن 

خوفا من المتابعة البوليسية واالعتقال، 
وهناك جرحى ومعتقلين حكم عليهم 
لسنوات،  الشاقة  واألعمال  بالسجن 
هذا باإلضافة  لطرد العمال المشاركين 
في اإلضراب من عملهم، كما تدخلت 
سلطات االحتالل لدى المدراء إلخبارها 
بالمتغيبين يوم اإلضراب ومراقبة ما إذا  
بهم خدوش أو ضمادات  للتأكد من 

مشاركتهم في اإلضراب.
 تلت كل هذا العقاب الجماعي محاكمة 
جل  أمضى  حيث  وقاسية  ظالمة 
المحكومين عقوبتهم السجنية داخل 
ضيعات فالحية للمعمرين والباشوات  
فالحية.  أعمال  في  تسخيرهم  ليتم 
خلف هذا الكم الهائل من االعتقاالت 
في صفوف الرجال والشباب حالة رعب 
بالكريان أجبر العديد على  الفرار خوفا 
من بطش السلطة وظلم السجون،  لم 
تسلم النساء من انتقام السلطات حيث 
أمثال:  العامالت  من  العديد  طردت 
»عايشة المعاشي العاملة التي طردتها 
شركة كوزوما من العمل بسبب النشاط 
النقابي، وعايشة باهية أم محمد كوري 
العاملة في قطاع تصبير السمك وفاطمة 
الليمون«   العاملة في »لوزين  العبدية 
والالئحة  »فكتور«  يملكه  كان  الذي 

طويلة...«.
   هذا وال ننسى دور  النساء الفقيرات  
في تحمل مسؤولية مساعدة أزواجهن 
تكلفت  حيث  بالسجون  المعتقلين 
النساء بالزيارات وما يترتب  عنها من  
مصاريف تثقل كاهلهن، دون أن نغفل 
أيضا  الدور التنظيمي الكبير في تشكيل 
الكريان  في  للتضامن  نسائية  لجنة 
لجمع مساعدات مادية وعينية لعائالت 
المعتقلين و لألسر المحتاجة من سكان 
الحي، لم يكن هذا التضامن النسائي إال 

شكال جنينيا  للمجتمع المنشود.
كريان سنطرال و الكفاح من 

أجل اإلستقالل 
بالمغرب  الكادحين  تاريخ  تعرض     
لتزوير ممنهج طمس تضحيات أجيال 
المتعطشين   الشباب  المقاومين  من 
للحرية، لينسب كل هذا المجد للسلطان 
تاريخ  وقادتها،  البرجوازية  وألحزاب 
البرجوازية  مثقفو  تدوينه  على  سهر 
المستجد بعد  الوضع  المستفيدة من 

االستقالل الشكلي.
والرجال  النساء  من  اآلالف  هناك     
دحر  في   بأخر  أو  بشكل  ساهموا 

ينحدر جل هؤالء من  الفرنسي،  المعمر 
الفقراء والكادحين، ليس بمقدورنا جرد كل 
األسماء في مقال واحد أو حتى في مجلد 
ضخم لكن األهم هو  ما قدموه من عمل 
وتجارب نضالية لنستخلص منها الدروس 

و العبر.
   خلف تراجع الحزب الشيوعي عن أداء 
انحطاط   الصناعي،  بالحي  الثورية  مهامه 
والكادحين،  للعمال  السياسي  الوعي 
النزعة  ذو  اإلستقالل  حزب  ليستثمر 
بشكل  ساهم  الذي  الوضع،  هذا  القومية 
كبير في تضليل الشعب حيث اعتمد على 
مظاهرات  في  للخروج  الجماهير  تعبئة 
للمطالبة بعودة القائد الوطني من منفاه، 
خالل هذه الفترة أضرب كريان سنطرال 
مدة 8 أيام، كما نفذت عمليات على شكل 
حرب العصابات مثل محاولة إحراق شركة 
وتنظيم  الهاتف  أسالك  وقطع     »shel«
خاليا فدائية.. الخ وأشكال مقاومة ال حصر 

لها.
   كما  خرجت حشود بشرية من كريان 
الملك  بعودة  تطالب  القصديري  سنطرال 
المفارقة!!،  هذه  غريبة  هي  كم  المنفي، 
مرتفعة  االحتجاجات  تكلفة  هذه  كانت 
في صفوف الكادحين، اعتقاالت بالجملة 
واغتياالت ونفي المناضلين واالنتقام من 

ذويهم.

سكان كريان سنطرال اليوم 
    تحقق مطلب االستقالل بعد امتداد 
موجة حركات التحرر الوطني في المنطقة 
وتضحيات كبيرة للشعب المغربي، لم يكن 
هذا االستقالل في صالح الكادحين بل كان 
والمغربي  المال األجنبي  لرأس  استثمارا 
لكن في أجواء أقل توترا بعد منح الملكية 
استقالل تضمن بموجبه مصالح اإلمبريالية 
يتغير  لم  الفقراء،  الفرنسية وتدك مصالح 
كريان سنطرال ولم تتحسن أحوال سكانه 
ولم يسترجع الفالحين الفقراء أراضيهم، بل 
همش الحي وازداد بؤس سكانه المقاومين، 
بعد ما قدموه من تضحيات جسام من أجل 

نيل الحرية.
   لم يشفع كل هذا التاريخ )الذي ذكر 
القليل منه فقط(  للسكان في وجه مافيا 
المحكمة  أصدرت  بحيث  اليوم  العقار 
 12 في  بالبيضاء  السبع  بعين  االبتدائية 
يونيو 2014 أحكاما جائرة بالسجن النافذ 
والغرامات المالية في حق معتقلي كريان 
لصالح  بالقوة  البراريك  وإفراغ  سنطرال،  
ساري  القمع  الزال  »العمران«،  شركة 

المفعول لكن بآليات جديدة.
لم ينل الشعب استقالله، ولم يستفد الفقراء 
من ثروات بالدهم، فغالبيتهم يصارع شظف 

العيش. 
االستقالل  انتزاع  أجل  من  النضال  مهام 

الفعلي الزالت قائمة.

هوامش 
- مقال: طه محمد فاضل ، كازا بروليتاريا..

الوصف الحقيقي لمكان كبر ويكبر على 
أكتاف وعرق عمالنا وعامالتنا، كازا ميموار، 
بالموقع  منشور  ذاكرة.  للكادحين  نعم 

اإللكتروني لجريدة المناضل .
تقي، جوانب من ذاكرة كاريان  - نجيب 
سنطرال _ الحي المحمدي بالدار البيضاء 

في القرن العشرين محاولة في التوثيق.
- مقال مجيد أيور:وثيقة 11 يناير 1944: 
سياق استحواذ البرجوازية بقيادة النضال 
ضد االستعمار، منشور بالموقع األلكتروني 

لجريدة المناضل العدد 11 سنة 2006 

كريان سنطرال: جزء من تاريخ كفاح حي الفقراء
كل مرة وعلى امتداد سنوات، تتحرك آلة القمع بمدينة الدار البيضاء، مصحوبة بآليات ضخمة )جرافات وشاحنات( لهدم مساكن بالحي الشعبي كاريان سنطرال،  ولترحيل قاطنيه قسريا. هذا الحي الهامشي ال 
يتوفر على أدنى مقومات الحياة اإلنسانية البسيطة، تقطنه الشرائح االجتماعية الهشة األكثر فقرا وتضررا من النظام الرأسمالي التابع، بالمقابل تتوسع امتيازات البورجوازية بالمدينة، وتمنح لهم أجود العقارات، 

وتحقق إنطالقا منها أرباح خيالية في ظرف قياسي. متى شيد هذا الحي؟ وما هي االسباب التي جعلته يستقطب المهاجرين القادمين من القرى؟ وما دور قاطنيه في معركة تحرر المغرب من االستعمار؟ واالهم 
من ذلك؛ هل تغير وضعهم بعد 50 سنة من االستقالل في مدينة تنعث بالعاصمة االقتصادية؟ هدف هذا النص المقتضب التذكير  بتاريخ نضال هذا الحي الشعبي.
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مباشرة بعد النجاح الذي عرفه االحتجاج 
الوحدوي في 23 مارس 2014  الطالبي 
بدلته  الذي  الجدي  والمسعى  بالرباط، 
تفجر  إنجاحه،  في  التقدمية  التيارات 
بالجامعة،  السياسي  العنف  جديد  من 
مراكمته  تمت  ما  كل  بنسف  مهددا 
إغراق  فرصة  للدولة  مانحا  جهيد،  بجهد 
دريعة  تحت  القمع  بجحافل  الجامعات 
حماية الطالب، ومستعملة إياه في نسف 
تحضيرا  والنقابية،  السياسية  الحريات 
لتنزيل مخططها االستراتيجي في تسليع 

الجامعة  العمومية.

دالالت المعركة الوطنية بالرباط
نضاليا  عمال  المتابعة  لجنة  راكمت 
لم يسبق  نقاشا واسعا  ووحدويا، وفتحت 
بداية  شبيهة  محاوالت  منذ  مثيل  له 
خلق  على  اللجنة  وعملت  التسعينات،  
مواقع  انفتاح  في  تمثل  ديمقراطي،  جو 
مختلفة،  يسارية  منظورات  على  جامعية 
وتنظيم أنشطة ثقافية مشتركة؛ وتنسيق 
مواقف  وإبداء  وحدوية،  نضالية  مبادرات 
الطالبي  النضال  قضايا  حول  مشتركة 

والشعبي.
بالرباط،  الوطنية  المعركة  تنظيم  وكان   
أمام البرلمان، قفزة نوعية في هذا النضال 
الوحدوي الذي استمر زهاء ما يفوق أربع 
لدى  تجاوبا  المبادرة  لقيت  وقد  سنوات. 
المواقع  بمختلف  الطالبيين  المناضلين 
سياسية  إطارات  دعم  ولقيت  الجامعية، 
كذلك  حظيت  كما  وجمعوية،  ونقابية 
طالبية  نقابات  قبل  من  مساندة  ببيان 

عربية بالمنطقة.
ثم  المشترك،  النضال  لهذا  وتتويجا   
في  متقدمة  صيغ  حول  نقاش  طرح 
العمل الطالبي الوحدوي؛ إليجاد مداخل 
واالعالم  والبرنامج  التنظيم  أصعدة  على 
وطنية  معركة  لشروط  إنضاجا  الوطني؛ 
حققته  الذي  للنجاح  ونظرا  حقيقية. 
اليسار  المبادرة فقد شكلت تحديا لقوى 
مباشر  وتهديدا  الجامعة،  داخل  الجذري 
يخشى  إذ  القطاع،  في  الدولة  لسياسات 
على  موحد  نضالي  عمل  أدنى  النظام 
صعيد وطني ذو مضمون تقدمي وكفاحي.

إصطفافات وتحديات ما بعد 
محطة 23 مارس 2014 

على  الوطنية  المعركة  هذه  نجاح  يطرح 
حسن  الوحدوية؛  التقدمية  الفصائل 
واسع  نقاش  فتح  خالل  من  استثمارها، 
ضد  المقبلة،  الوطنية  المعارك  حول 
االعتقال السياسي، وفي مواجهة المخطط 
تنزيله،  الدولة  تسعى  الذي  الجديد 
راية  ورفع  العنف،  نبذ  في  واالستمرار 

الديمقراطية عاليا.
  بالمقابل سيعمل الطرف االخر المعروف 
المشترك،  للعمل  والرافض  بالعصبوية، 
المدافع عن جعل الجامعات جزرا معزولة، 
لتفجير  بالمبادرة  بالسيوف،  محصنة 
يحملون  من  بين  جديد  من  التناقضات 
وقد  المرجعية،  ونفس  التطلعات  نفس 
تجسد ذلك فعال في  أحداث العنف التي 
في  المشاركين  وجدة  طالب  استهدفت 
ثم  فاس،  موقع  إلى  وامتد  الرباط،  وقفة 
أكادير، من طرف نفس التوجه المتباين 
العنف  استعمال  حول  والمنسجم  الرؤى 

لحسم خالفات ذات طبيعة سياسية.
 يقدم هذا التوجه االنغالقي نفسه كمدافع 
عن الخط التقدمي السديد!! ويعتبر نفسه 
الدينية!  الرجعية  للقوى  حازما  معارضا 
الديمقراطي  النقاش  بأساليب  ليس  لكن 
والسجال السياسي بل بضربات السكاكين، 
وتلك هي النقطة البرنامجية الرئيسية في 
التي  االمراض  هي  وهذه  أعماله.  جدول 
الجماهيرية  بالقاعدة  العصف  في  تسهم 

للنضاالت الطالبية، وتحول فضال عن ذلك،  
دون بنائها بناء جماهيريا وكفاحيا. 

السياسي  العنف  تفجير  طريق  عن   
تعاطف  عن  إذن  التوجه  هذا  سيبحث 
بسبب  يعيشها  التي  العزلة  بعد  سياسي، 
انكفاءه على ذاته. وقد كانت هذه طريقته 
الوحدوية  المبادرة  على  الرد  في  الخاصة 
التي تقودها لجنة المتابعة، بعد عجزه عن 
مهاجمتها عالنية كما فعل مع ندوة 23 
مارس 2010.  إن هذا العنف ليس سوى 
السياسية،  التيارات  هذه  لضعف  نتيجة 
وحتى انحطاط بعضها، إنه تعويض للعجز 
المشترك  العمل  عن  بديل  إتيان  عن 

الستنهاض الحركة الطالبية.
على  شهر  من  أقل  مرور  وبعد  هكذا، 
مناخ  تعكر  الوطنية  النضالية  المحطة 
وتبخرت  فجرته،  الذي  النضالي  النهوض 
وضاعت  بالجامعات،  وازته  التي  التعبئات 
العنف  صور  لتحتل  مستنهضيها.  جهود 
الواجهة مجددا. مما مكن الدولة وأحزابها 
وأتباعهم داخل الجامعة على إطالق حملة 
اعالمية مسعورة لتجريم النضال الطالبي. 
بممارساتهم  العنف  مفجروا  مكنهم  وقد 

الال مسؤولة، من فرصة ثمينة. 
سياق  وفي  الحدة،  بتلك  العنف  تفجر 
 2014 مارس   23 احتجاج  بعد  نضالي 
يذكرنا  إنه  تاريخية.  داللة  له   !! بأسبوع 
هجوم  شهدت  التي  التسعينات  ببداية 
المناضلين  على  الدينية  الرجعية  قوى 
الطالب، مرتكبة مجازر ال تنسى في  حق 
مناضلي اليسار الطالبي، إلجهاض مبادرة 
اللجن االنتقالية التي كادت تفضي إلعادة 
أوطم كنقابة طالبية منظمة. هكذا يظل 
تأجيج االقتتال وحتى افتعاله، أكبر رهان 
لدى دولة االستبداد لشل النضال الطالبي 

كلما تقدم خطوات نحو االمام.
من هنا نرى أن من الواجب الثوري فضح 
كل ما من شأنه أن يسهم بوعي أو بدون 
لعسكرة  مبررات مجانية  إعطاء  في  وعي 
الطالبي  النضال  وتجريم  الجامعات،  
الحريات  وإعدام  المناضلين،  واعتقال 
لنبذ  يدفعنا  ما  وهو  والسياسية.  النقابية 
أي  كائن من كان ممارسه، وضد  العنف 
كان، فقد ظل سالح اليسار الماركسي في 
وممارسته،  برنامجه  نشأته،  منذ  الجامعة 
الليبرالية  القوى  مع  السياسي  وصراعه 
باختالف اقنعتها، دينية او يسارية ليبرالية.

 إن تشبتنا بالموقف الرافض لكل أشكال 
تجاوز  في  تطلعاتنا  مع  ينسجم  العنف 
المقيتة،  والعصبوية  التيهان  ماضي 
تحت  المغرب،   طالب  أمجاد  الستعادة 
تقاليدها  وبعث  أوطم،  منظمتهم  قيادة 
بصلة  تمت  ال  التي  المشرقة  النضالية 
تطاحنات  من  اليوم  الجامعة  تشهده  بما 

ومعارك استنزاف قوى النضال الطالبي.
بين  وسيبقى  قائما  الخالف  ظل  لقد 
التيارات اليسارية من جهة، مع خصومنا 
رجعية  قوى  من  السياسيين  وأعداءنا 
ليبرالية من جهة أخرى.  وتيارات  دينية 
الصراع  هو  الوحيد  سالحنا  وسيبقى 
السياسي، قوامه معركة سياسية، ال هوادة 
فكرا  وبرنامجنا،  أفكارنا  عن  دفاعا  فيها، 
الديمقراطي  الصراع  إطار  في  وممارسة، 
في ظل التعدد واالختالف، وحق الجميع 

في التعبير عن رأيه.
في  الرؤى  اختالف  يخص  ما  في  أما   
دوما  فسنكون  الجذري،  اليسار  صفوف 
حريصين على توحيد الجهود، وسنسعى 
لتقارب الرؤى، عبر تعميق النقاش بصدد 
قضايا النضال الطالبي. مع حرصنا الدائم 
على الدفاع عن مواقفنا الخاصة، ومبادئنا 
بالنضال  يضر  أن  شأنه  من  ما  كل  ونقد 
نضال  تطور  ويعيق  والشعبي،  الطالبي 

شعبنا في سبيل االنعتاق الشامل.  
تجربة  إلي  المنتسبين  كل  نعتبر  نحن 

طالبية  تيارات  العاملين  القاعديين 
موحد  نضالي  عمل  إلي  ندعو  مناضلة، 
لمكاسب  المدمرة  الدولة  سياسة  ضد 
بتنظيم  يمر  وهدا  النضال  من  عقود 
دفاع  الضروري  وشرطها  طالبية  مقاومة 
عن الحريات السياسية والثقافية في وجه 
واحترام  كان  أي  طرف  من  عسف  أي 
واألنشطة  المعارك  تسيير  لديمقراطية 
يشترط  وهدا  وصاية  أية  دون  الطالبية 
نبذا صريحا ال لبس فيه لجميع أشكال 
العنف لحسم خالفات سياسية وفكرية ، 
ولحدود اللحظة مجموعة واحدة فقط من 
مجموعات البرنامج المرحلي تنتسب إلي 
الماوية هي السائرة في هدا المسار ونحن 
نقدرها ويقيم معها أنصارنا عالقات تعاون 
تيارات  تضم  طالبية  تنسيقية  إطار  في 

يساريةأخرى.

ندوة طنجة وعمل لجنة المتابعة
في  المناضل-ة  تيار  عن  رفيق  شارك 
ندوة بجامعة طنجة، من تنظيم الحركة 
ممثل  بحضور  وذلك  االمازيغية،  الثقافية 
عن  وأخر  الطالبي«،  »التجديد  عن 
»العدل واالحسان«. وطرح النقاش حول 
موضوع »االتحاد الوطني لطلبة المغرب: 
المشاركة  هذه  لقيت  وقد  وآفاق«.  واقع 
إستياءا لدى البعض من زاوية سوء الفهم 
للعمل الوحدوي وكذا من منطلق هاجس 

نفسي من القوى الرجعية الدينية.
  بداية ليست هذه هي المرة االولى التي 
دعوة  ثوريين  كماركسيين  فيها  نلبي 
للحركة الثقافية االمازيغية للنقاش، فنحن 
في سجال دائم معها نظريا وميدانيا، حول 
القضية االمازيغية، ومختلف قضايا النضال 
الطالبي. وقد سبق أن قدمنا ورقة تحمل 
»مالحظات  الحركة  هذه  من  مواقفنا 
انتقادية حول )ح. ث. أ( داخل الجامعة«. 
منظور  انبعاث  شروط  لتوفير  وسعينا 
اسوار  داخل  االمازيغية،  للقضية  تقدمي 
الجامعة وخارجها، بخلق لجنة االمازيغية 
داخل جامعة ابن زهر، والتي أسهمت في 
تطوير توجه ديمقراطي وكفاحي للقضة 
ثوري،  اشتراكي  منظور  من  االمازيغية، 
ساهم ذلك في مراكمة أدب نقدي حول 
المسالة االمازيغية، قل نظيره في المغرب. 
ايما  سفهت  تلك،  جهودنا  ان  شك  وال 
تسفيه منظور الحركة الثقافية االمازيغية 
اليميني، واكسب لصفنا أطقم مناضلين 

امازيغيين.
حركة  االمازيغية  الحركة  أن  نعتبر  إننا 
الذي  الدوني  الوضع  ضد  مناضلة 
اللغة  على  المغربية  الدولة  فرضته 
حركة  وهي  االمازيغيتين،  والثقافة 
الليبراليين  من  االتجاهات،  متعددة 
الماركسيين  والى  الديمقراطيين  إلى 
موالية  ميول  طبعا  وتخترقها  الثوريين، 
معهد  تأسيس  منذ  وبخاصة  للمخزن، 
من  جزءا  استقطب  االخير  هذا  الملك، 
قيادة الحركة االمازيغية. وللحركة الثقافية 
إذ  المميزات،  نفس  بالجامعة  االمازيغية 
منتمين  بين  االتجاهات،  نفس  تخترقها 
لحزب الدغرني، وطالب جمعية تامينوت، 
اقليمية  اختالفات  عن  فضال  وأزطا... 
تمايزات  ثم  مختلفة(،  )تنسيقيات 
جامعية )تباين المواقع الجامعية(. وكيفما 
هذه  منظور  مع  اختالفنا  درجة  كانت 
نحشد  سيجعلنا  شيء  من  فما  الحركة، 
مع  الصراع  إن  أفكارها.  لهزم  السيوف 
افكار شوفينية، أو عنصرية، عربية كانت 
او امازيغية، صراع سياسي. ادواته النقاش 
والحجة واالستدالل، و ليس اراقة الدماء 
يدحضان  ال  بساطة  بكل  ألنهما  والقتل، 

أية فكرة.
ليست هذه المرة هي االولى التي توجه 
طرحه  النقاش  نفس  التهم،  هذه  ضدنا 

بيان  في   2010 سنة  فاس  رفاق 
مراكش،  ندوة  من  موقفهم  يحمل 
القوى  مع  نتحالف  أننا  اعتبار  على 
مشاركة  ويقصدون  الدينية،  الرجعية 
بعض طالب التجديد الطالبي وطلبة 
الحركة الثقافية االمازيغية في المعارك 
ما  وهو  أكادير.  بجامعة  النضالية 
وضحناه أنذاك في بيان مفصل يشفي 
باقي  لدى  يثر  ولم  منتقدينا.  غليل 

التيارات أي تحفظ.
على  المتهافتة  التهمة  هذه  تنطبق 
المطالبين  المجازين  الطلبة  معركة 
بالحق في الماستر بجامعة القنيطرة. 
هذه المعركة التي دامت شهور طوال 
خالل السنة الجامعية الماضية، والتي 
خمس  واعتقال  بالهزيمة  منيت 
هنا  نتحدث  ومحاكمتهم.  مناضلين 
وليس  النفس  طويلة  معركة  عن 
مجرد نقاش في ندوة. وهي المعركة 
التي شاركت فيها منذ البداية جميع 
جامعة  داخل  المتواجدة  الفصائل 
الرجعية  القوى  فيها  بما  طفيل،  ابن 
االحزاب  شبيبة  عن  فضال  الدينية، 
قوى  أربع  جانب  إلى  الليبرالية، 
تقدمية تنتسب للماركسية. رغم أننا 
التي  المعركة  تلك  لتقييم  نسعى  ال 
التأكيد  نود  ما  لكن  فيها،  شاركنا 
عليه هو أن التقاء اليساريين مع قوى 
رجعية دينية، او اية تيارات ليبرالية، 
الدفاع عن  يكونوا حريصين على  أن 
طابعها  وضمان  المعركة،  ديمقراطية 
الجماهيري، والحيلولة دون تقسيمها 
كشف  ذلك،  من  واالهم  إضعافها،  أو 
الطبيعة الرجعية لهذه التيارات وتعرية 
في  الالديمقراطية  إيديولوجيتها 
معمعان الميدان، أي امتحان ادعاءاتها 
وبرامجها امام انضار واسماع جماهير 
ال  االن  نفس  في  ونحن  الطالب. 
نشترط على الطالب جحد تعاطفهم 
مع أفكار كيفما كانت حتى يشاركوا 
في النضاالت الطالبية، وال نخف يوما 
خالفاتنا العميقة مع الرجعية الدينية، 

او مع الحركة الثقافية األمازيغية.
لقد سبق أن أشرنا في وثيقة برنامجية 
الطالبية  للحركة  الراهن  »الوضع 
اليوم  المغربية  الجامعة  أن  ومهامنا« 
تعيش نوعا من التعدد أشبه بالتعدد 
المسخ  هناك  جهة  فمن  النقابي. 
واالحسان،  العدل  لطلبة  النقابي 
ومنظمة التجديد الطالبي، ثم الحركة 
الطالبية التقدمية التي تفتقد للتنظيم 
لما  باإلضافة  الوطنيين.  والتنسيق 
المغرب  لطلبة  العام  االتحاد  يسمى 
مقرات  وفي  الظل  في  يشتغل  الذي 

حزب االستقالل. 
ليميز  المتابعة  لجنة  عمل  ويأتي 
بإعتبار  الفسيفساء  هذه  في  نفسه 
أطرافه قوى تقدمية متشبتة بمبادئ 
الديمقراطي  وخطها  التاريخية  أوطم 
التقدمي والكفاحي، فرغم االزمة التي 
تعيشها الحركة الطالبية التقدمية فقد 
بقيت وفية لخط النضال الجماهيري 
عقود  مكاسب  مدافعة عن  الكفاحي، 
من نضال طالب المغرب. وقد سعت 
التقاليد  إلعادة  عملها  خالل  من 
في  الوحدوي  والعمل  الديمقراطية 
أفق بلورة خط نقابي جماهيري منظم 

على الصعيد الوطني.
  إن االلتزام بالعمل الوحدوي داخل 
تجسيد  مدى  يحدده  المتابعة  لجنة 
ومدى  مارس،   23 ندوة  خالصات 
البرامج  تنفيذ  على  أطرافها  حرص 
الواقع.  أرض  على  المسطرة  النضالية 
الكل  حق  مع  أبدا  يتنافى  ال  وهذا 
داخل  الخاص  برنامجه  تجسيد  في 

وأهدافه  منظوره  وفق  الجامعة 
اللجنة  هذه  وتبقى  االستراتيجية. 
صيغة للعمل مفتوحة في وجه كل 
مع  تتفق  التي  التقدمية  التيارات 
المبادئ المؤسسة لهذه اللجنة. كما 
كبريات  على  تجيب  أن  عليها  أن 
للرقي  اليوم،  الطالبي  النضال  قضايا 
بمستواها من عمل سياسي مشترك 
عمل  إلى  طالبية،  فصائل  بين 
تنظيميا  وكفاحي  جماهيري  نقابي 
اوسع  لف  على  قادر  وبرنامجيا، 

الجماهير الطالبية.
ما العمل؟

اليوم  بالمغرب  العام  الوضع  يتسم 
النضالي  بالصعود  مقارنة  عام  بجزر 
هذا  فبراير.   20 حركة  ذروة  في 
من  للمزيد  النظام  يستغله  التراجع 
صعود  أيام  عنه  تنازل  ما  استرجاع 
الهجوم  هذا  تعميق  ويزيد  الحركة، 
استلزمت  تاريخية  مكتسبات  على 
النظام  ويسعى  النضال.  من  عقود 
الحريات  على  التضييق  إلى  كذلك 
السياسية والنقابية لتفادي رد شعبي 
الممنهجة،  التفقير  سياسات  ضد 
على  والتضييق  واالعتقاالت  بالقمع 
والحركات  المناضلة  التنظيمات 

االحتجاجية.
ألوسع  السعي  الوضع،  هذا  يستلزم 
ضحايا  كافة  بين  نضالية  وحدة 
جهود  بتضافر  النظام،  سياسات 
الجبهات.  كافة  في  التقدمية  القوى 
وهو ما يحتم على الحركة الطالبية 
الوحدوي  العمل  بخيار  تتشبث  أن 
لجنة  تجربة  راكمته  ما  لتطوير 

المتابعة الوطنية. 
لتنزيل  الحثيث  الدولة  سعي  إن 
التعليم  الجديد في قطاع  مخططها 
والنقابية  السياسية  الحريات  وإعدام 
القوى  على  يفرض  الجامعة  داخل 
فتح  المغربية  بالجامعات  التقدمية 
دائرة  توسيع  بهذف  موسع؛  نقاش 
وتطويرها  الوطنية،  المتابعة  لجنة 
شروط  إلنضاج  وتنظيميا،  برنامجيا 
هذا  إلسقاط  وطني  طالبي  رد 
النقابية  الحريات  وانتزاع  المخطط، 
والسياسية. يجب جعل هذا المخطط 
الجماهير  مع  يومية  تعبئة  محط 
معركة  لخوض  لتهيئهم  الطالبية 
وطنية تجيب عن واقع هجوم الدولة 
على  مستندة  والممركز،  الشامل 
مدخال  يكون  وطني  مطلبي  ملف 

لتلك التعبئات.
من  التنظيمي،  الصعيد  وعلى 
اشكال  خلق  في  التفكير  الضروري 
جامعة  كل  مستوى  على  تنظيمية 
كل  خصوصيات  وفق  حدى،  على 
تنظيميا  شكال  جامعي،  موقع 
اليسارية  الفصائل  بين  وتنسيقيا 
الوحدية محليا، وتكون لجنة المتابعة 

الوطنية شكل تنسيق وطني.  
على  سبق،  ما  كل  عن  فضال 
في  تتردد  أال  الطالبية  الحركة 
الحركات  كافة  مع  التضامن  إعالن 
االحتجاجية بالمغرب، ومع نضاالت 
على  والعمل  المنتفضة،  الشعوب 
داخل  النضالية  بتجاربها  التعريف 

الجامعة.
لقيت معركة 23 مارس بالرباط وكذا 
معارك المعتقلين السياسيين تضامنا 
بالمنطقة  طالبية  حركات  قبل  من 
المغاربية والعربية، لذا وجب استثمار 

هذا التعاون النضالي وتعميقه.
فلنتحد ضد وحدة عدونا...... الى 

االمام حتى النصر.

احلركة الطالبية املغربية ومستقبل العمل الطالبي الوحدوي
بقلم: أسافو –  طالب ثوري فاق النضال الوحدوي.

أ
نسعى من خالل هذا النص لفتح نقاش جدي ومسؤول حول الوضع الراهن للحركة الطالبية وا
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تستمر مدينة كوباني الكردية، التي تقع 
الهجوم  مقاومة  في  سوريا،  شمال  في 
الرجعي  التنظيم  يشنه  الذي  الوحشي 
من  أكثر  منذ  وذلك  بداعش،  المسمى 
في  الكرد  المقاتلون،  فيها  وانتقل  شهر. 
عدد  الى  اضافة  الشعب  حماية  وحدات 
من كتائب الجيش الحر، من وضع دفاعي 
الى وضع هجومي، مما سمح لهم بطرد 
التي  االحياء  بعض  من  داعش  قوات 
االخيرة خالل  عليها  قد سيطرت  كانت 
الفائت. واعلنت كال من  معارك االسبوع 
الكردية  الشعب  حماية  وحدات  قيادة 
وايضا االدارة االمريكية، قبل يومين، عن 
القاء اسلحة وذخائر للمقاتلين الكرد في 

المدينة.
مدينة رمز للمقاومة

الكردية  المدينة  هذه  كوباني،  تمتلك  ال 
فعلية،  استراتيجية  اهمية  الصغيرة، 
مقاتليها  شجاعة  بفضل  تحولت  لكنها 
همجية  مواجهة  في  للمقاومة  رمز  الى 
اي شيء  وقبل  واصبحت،  داعش.  قوات 
التي  االولى  المدينة  النها  مثاال.  اخر، 
وارهاب  هجوم  امام  وتنهار  تسقط  لم 
التي  المدينة  تلك  انها  كما  الجهاديين. 
مقاومة  تعطي  و  عنها جماهيرها.  تدافع 
قدرات  مدى  عن  حيا  نموذجا  كوباني 
الجماهير المسلحة والمنظمة في الدفاع 
عن حريتها وكرامتها، وتعيد، بالتالي، على 

برنامج  الثورية،  السيرورة  اعمال  جدول 
النظام  ضد  االصيل:  الشعبية  الثورة 
الدكتاتوري وضد القوى الرجعية للثورة 
العامة  القيادة  بيان  جاء   لقد  المضادة. 
في  الكردية  الشعب  حماية  لوحدات 
االنعطاف  هذا  ليؤكد  اكتوبر   – 19ت1 
تشكل  »كوباني  ان  مؤكدا  والتحول، 
نقطة انعطاف تاريخية والنتيجة سترسم 
والنضال  المستقبل  سوريا  مالمح 
والسالم«  الحرية  الجل  الديمقراطي 
ان  على  التشديد  البيان  هذا  اعاد  كما 
هذه »المقاومة )في كوباني( التي تبديها 
وحداتنا YPG وفصائل الجيش السوري 
الحر كفيلة بدحر ارهاب داعش… وبناء 
اساسا  كان  حرة…  ديمقراطية  سورية 

الجيش  المبرمة مع فصائل  لالتفاقيات 
الحر. كما نرى بان نجاح الثورة مرهونة 
الفصائل  كل  بين  العالقة  هذه  بتطوير 

والقوى الخيرة في هذا الوطن«.
مصير كل من الشعب الكردي 

والسوري مرتبط
وبهذا  فيها،  تقر  التي  االولى  المرة  انها 
الشعب  حماية  وحدات  الوضوح، 
الفصائل  الكردية بكفاحها المشترك مع 
التي  الحر،  الجيش  من  الديمقراطية 
في  االخيرة  بحجم  االستهانة  يجب  ال 
المسلحة. والحال،  الشعبية  المقاومة 
تحرر  ان  ايضا  اثبتت  قد  التجربة  فان 
وثيق  بشكل  مرتبط  الكردي  الشعب 
من  باكمله  السوري  الشعب  بتحرر 

المضادة  الثورة  ومن  الدكتاتورية 
كل  االمبريالية.ورغم  الهيمنة  ومن 
الضجيج االعالمي واالدعاءات، لم تقدم 
االمبريالية االمريكية وحلفائها للفصائل 
الديمقراطية في الجيش الحر اال القليل 
من السالح، الذي بالكاد قد يسمح بعدم 
النظام.  قوات  قبل  من  تماما  سحقهم 
وال سيما  بالتسلح  طلباتها  وبقيت كل 
تقريبا  والطائرات،  الدبابات  بمضادات 
المقابل،  في  جدوى.  وبال  ميتا،  حرفا 
وحلفائها  االمبريالية  الدول  هذه  فان 
جيش  بناء  على  يعملون  االقليميين 
خاضع  مقاتل  االف  خمسة  من  جديد 
عندما  لها،  يسمح  مما  وألوامرها،  لها 
مع  المنظم«  »لالنتقال  الوقت  يحين 
نظام االسد، بتحسين شروط مفاوضاتها 

لزيادة نفوذها في البالد.
السيرورة الثورية مستمرة

منذ قرابة ثالثة اسابيع والعيون تحدق 
يتابع  الذي  الوقت  في  كوباني،  على 
تزداد  التي  حربه  السوري  النظام  فيه 
وحشيتها ضد السكان ومقاتلي الجيش 
فحصاره   : الثائرة  المناطق  في  الحر 
لحلب يوشك ان يكتمل، كما ان قواته 
دمشق  ريف  في  واضحا  تقدما  حققت 
بقصف  النظام  قوات  وتقوم  )الغوطة(، 
في  الوعر  حي  ضد  ومجرم  وحشي 
فيها  مستخدمة  اسبوعين  منذ  حمص 

بينها  ومن  االسلحة  انواع  مختلف 
ارض في ظل صمت  صواريخ ارض – 
اعالمي مطبق. في مثل هذه الظروف 
الجماهير  تتابع  القسوة،  الشديدة 
تحررها،  أجل  من  نضاالتها  السورية 
فقد رفعت في مظاهرات يوم 17 ت1 
شعارا  حلب،  في  سيما  وال  اكتوبر،   –
الثورة  طبيعة  عن  التعبير  في  رائعا 
وتشهد  شعبية«.  ثورة  »ثورتنا  هو 
بين  تجري  التي  والحوارات  النقاشات 
العديد من التنسيقيات الثورية القاعدية 
تقدما ملحوظا حول برنامج ديمقراطي 
توحيد  أجل  ومن  للطائفية،  ومناهض 
الصعيد  على  نشاطاتها  ومركزة 
اصطفاف  اعادة  اذا،   نشهد،  الوطني. 
واالجتماعية  السياسية  للقوى  جديدة 
في هذه المرحلة من السيرورة الثورية 
خبرات  اهم  على  تستند  الجارية، 
ودروس السنوات االربع الماضية للثورة، 
نضاالت  وحدة  ان  حقيقة  اهمها  ومن 
شرط  والتقدمية  الديمقراطية  القوى 

الزم من أجل انتصار الثورة الشعبية.

21 ت1 - اكتوبر 2014
———

المقال نشر بالفرنسية بتاريخ 22 اكتوبر 
للحزب  كابتاليست,  انتي  جريدة  في 
الجديد المناهض للرأسمالية الفرنسي.

بقلم: غياث نعيسةسوريا : وحدة النضاالت من أجل الحرية والديمقراطية

بدأ مؤتمر قمة حول المناخ أشغاله 
يوم 23 سبتمبر 2014 بنيويورك. 
يضم 125 رئيس بلد يتنافسون في 
مطلقا  يرفضون  ما  بقدر  الخطابات 
العمل ضد مصالح الرأسماليين. هذا 
مع أن هؤالء الرأسماليين هم من 
يوجه  النشاط االقتصادي العالمي و 
ال يرون سوى اربحاهم اآلنية جدا،  

على حساب حياة سكان الكوكب. 
بنيويورك   األحد 21 سبتمبر  يوم   
األشخاص  أالف  مئات  تظاهر 
مستقبل  على  خوفهم  عن  تعبيرا 
في  المشاركين  أن  بيد  المناخ. 
أوهاما  يحملون  المظاهرات  تلك 
تتوسل:«أيها  الرئيسية  الالفتة  ألن 
افعلوا شيئا!«  الدول،  السادة رؤساء 
عام  أمين  كيمون،  لبان  أتاح  ما 
في  يتبختر  أن  المتحدة،  األمم 
و  فابيوس  فعل  كما  المظاهرة 

سيغولين روايال. 
فرانسوا  بنيويورك  ظهر  كما 
المقبلة  القمة  ُيحضر  الذي  أوالند، 
ديسمبر  في  باريس  في  المرتقبة 
المناخ  عن   الكالم  2015،ليطيل 
أمر  من  ما  األطلسي.  ضفتي  على 
في  األسهم  مالكي  لقلق  مثير 
المقاوالت الكبرى مثل  مقاولة غاز 
فرنسا و فيوليا و كهرباء فرنسا، التي 
كان رئيسها ضمن الوفد الفرنسي. 

كما أن القداس الكبير في نيويورك 
ثروات روكفلر،  لورثة  أيضا  مناسبة 
المشيدة منذ أكثر من قرت  على 
البترول، كي يلعبوا  الدور الجميل 
بإعالأ انهم  سينوعون استثماراتهم  

نحو أنواع طاقة أخرى. 
 لم تفض القمة السابقة حول المناخ 
إلى أي  في كوبنهاغن عام 2009 
إجراء قد يرغم  قادة االقتصاد على 
التصرف على نحو مسؤول.  لم تنفذ 
التدابير  التي اعتبرت قبل خمس 
»الصندوق  مثل  متقدمة،  سموات 
الذي  المناخ«   أجل  من  األخضر 
وجب ان يجمع 100 مليار دوالر، 

وهو حاليا فارغ تقريبا. 
ال غرابة إذن  ان العلماء لم يالحظوا  
و  الكوكب  احترار  في  تباطؤ  أي 
الخطر،  ناقوس  يدقون من جديد  

كما فعلوا منذ عشرين سنة. 
تكنولوجي  تقدم  ثمة  أن  مع  هذا 
واعد، وعمليات تجريب على صعيد 
بوسع  أن  تبرز   ، حي  أو  عمارة 
عاز  نفث  تتطور دون  أن   البشرية 
كربوني  و تهديد المستقبل.  لكن 
االقتصاد في النظام الرأسمالي واقع 
صناعية  مجموعات  هيمنة  تحت 
ومالية كبرى  ال هدف لها غير رفع 
أرباحها إلى الحد األقصى أيا كانت 
على  و  األجراء  العواقب على صحة 

البيئة. 
ما  األقلية  هذه  وعيت  إن  وحتى 
من  الربح  إلى  تعطشها  يسبب 
عن  عاجزة  فإنها  للمناخ،  خسائر 
على  وتنظيمه  باقتصادها  التحكم 
نحو عقالني. وما له داللة أن  الفترة 
األخيرة الوحيدة التي شهدت تراجع  
نفث الغاز الكربوني هي الفترة التالية 
التي  المالية   2008-2007 الزمة 
العالمي  اإلنتاج  سقوط  الى  أدت 
وارتفاع مهول للبطالة. ومن المرجع 
نيويورك مستتبعات  ال تكون لقمة 
و  كيوتو  و  ريو  في  سابقاتها  مثل 
السياسيون  فالقادة  كوبنهاغن. 

المجتمعون فيها  مدافعون عن  النظام 
في  الرأسماليين   حرية  على  القائم 
التصرف وفق أهوائهم.  في فرنسا يعتز 
ممكن   بكل  بقيامهم   وفالس  أوالند 
االكراهات  من  المقاوالت  لتخليص 
من كل صنف.  لم يبق لهم إذن غير 
الدولية  االجتماعات  تلك  استعمال 
و  مسؤولياتها  من  البرجوازية  إلعفاء 

إعطاء دروس أخالق للسكان. 
بهذه  نرى   أن  أيضا  داللة  له  وما 
جريدة  تلقي  حملة  انبعاث  المناسبة 
الصين.  سكان  على  الكوكب  تلويث 
قومية  تنشر حماقات  النحو  هذا  على 
تحت  وعنصرية،  استعمارية  بحمولة 
مواطنا   « أن  تبرز  إحصاءات  غطاء 
أكثر  الكربوني  الغاز  من  ينفث  صينيا 
كان  لو  كما  هذا  أوربي«.  مواطن  من 
أو  –صيني  عاطل  أو  فالح  أو  لعامل 
أوربي- سلطة قرار ما على نمط اشتغال 
في  البشرية  تحكم  إن  االقتصاد. 
يستتبع  المناخ  على  ونتائجه  التلويث 
االقتصادية.  الحياة  في  التحكم  أوال 
أيدي  من  االقتصاد  نزع  هذا  يعني 
تنظيمه  إعادة  و  األنانية  البرجوازية 
على صعيد عالمي كي ال تبقى البشرية 

ضحية له. 
اسبوعية النضال العمالي 

عدد 2408 – 26 سبتمبر 2014 

المناخ: 
مؤتمر قمةعديمي المسؤولية

بقلم:  لوسيان ديتروا

باإلعالن  االجتماعي  الدخول  يتميز  بينما 
المخطط  لتعزيز  تسعى  مشاريع  عن 
العمل  قانون  مشروع  خالل  من  الليبرالي 
الجديد  الصحة  قانون  ومشروع  الجديد، 
إلى منظمة  االنضمام  والتسريع في عملية 
التجارة العالمية، جاءت احتجاجات الشرطة 
في عدة مدن لتذّكر بهشاشة إجماع الواجهة 
في  تجسد  والذي   ، السلطة  أطراف  بين 
العهدة الرابعة، والدمار االجتماعي للسياسات 
الحاملين  غير  حتى  طال  الذي  الليبرالية 

للرتب في األجهزة الرسمية.
االجتماعية  المطالب  عن  النظر  بغض 
والمهنية والحق المشروع في تشكيل نقابة، 
غطرسة  تفضح  الشرطة  رجال  تعبئة  فإن 
بارونات االستيراد ، وتسلط الضوء على فشل 
السياسات القمعية التي تنتهجها السلطة ضد 
االحتجاجات االجتماعية كما أنها تطعن في 
ولكن  والمحسوبية.  الفساد  رمز  مسؤوليهم 
هذا الحق في التظاهر يجب أيضا االعتراف 

به لشرائح أخرى من المجتمع.
إن مشروع قانون العمل الجديد يضر بمزايا 
ممارسة الحق النقابي، والحق في اإلضراب 
ويهز استقرار الحق العمل من خالل تعميم 
في  النََّظِر  إعادُة  و  المدة  المحددة  العقود 
الصحة  قانون  ومشروع  العمال.  مكاسب 
الجديد يهدد بتفكيك العالج المجاني ويفتح 
فاالنضمام  القطاع.  هذا  لخصخصة  الطريق 
إلى منظمة التجارة العالمية هو ضمان من 
لسلطة بوتفليقة الى الدول الكبرى )فرنسا، 
تقوم  التي  األمريكية(،  المتحدة  الواليات 
من خالل الشركات األجنبية بتبديد الثروة 
الوطنية. هل من حاجة للتذكير بدور هذه 
 Saipem, هاليبرتون  )سايبم،  الشركات 

في   )Haliburton ،... SNC Lavain
فضائح الفساد المتتالية بسوناطراك وغيرها؟

مباشرا  هجوما  الخيارات  هذه  تشكل 
الشعبية  والجماهير  العمال  مكاسب  ضد 
بالدنا  مستقبل  ترهن  لكونها  باإلضافة 
واستقاللها. تظهر هذه المشاريع - بالرغم 
يحكمها  البالد  أن  محنط-  بوتفليقة  أن 

النظام الليبرالي لـ بوتفليقة . . .

المعارضة  وائتالفات  أحزاب  إن 
من  جزءا  تشكل  التي  »الديمقراطية«، 
اإلجماع الليبرالي، جد منشغلة في التسول 
إنها  السلطة.  أيما »انتقال« للمشاركة في 
ال تطالب بسيادة الشعب، التي هي مصدر 

كل الشرعية.
الشعبية تصنع كل  والجماهير  العمال  إن 
أن  يعرفون  وهم  تهم  نضاال  تجربة  يوم 
المستقلة  وحدتهم وتضامنهم ومنظمتهم 
هي السبيل الوحيد للدفاع عن مكاسبهم 

وفرض سياسة أخرى.
إن مناضلي الطبقة العاملة والحركة العمالية 
مدعوون أكثر من أي وقت مضى لتوحيد 
ديمقراطي  التقاء  بناء  أجل  من  قواهم 

مناهضة لليبرالية واالمبريالية.
-  لنتجّند ضد قانون العمل الجديد وقانون 

الصحة!
العالمية.  التجارة  لمنظمة  لالنضمام  -  ال 

لنفرض نقاش وطني وديمقراطي!
-  من أجل جمعية تأسيسية ممثلة للعمال 

والمحرومين!
األمانة الوطنية

الجزائر، 19 أكتوبر 2014

  بيان:

 حزب العمال االشتراكي- الجزائر



      العدد 58   جريدة عمالية -  نسوية  - شبيبية  - أمميةاملنا�ضل-ة
16

2014 نوفمبر 
www.almounadil-a.info

مالحظات ونقاشات حول الوضع بالشرق األوسط
ما هي المسؤوليات 
الفعلية لإلمبريالية 

األمريكية؟ 
القدر  بهذا  وضع  كان  ما  نادرا 
الدرجة  وبهذه  المأساوية  من 
جديد  وضع  إنه  التعقيد.  من 
حيث منطقة بكاملها تجرفتها 
وضع  الفوضى؛  و  الحرب 
الهمجية  ظهور  يسوده  جديد 
المجسدة بداعش، وتفكك دول 
ليبيا،  و  وسوريا  العراق  مثل 
للسكان  ومذابح  لبنان،  وغدا 
مثل ما يجري بسوريا من قبل 
واليوم  الديكتاتوري،  النظام 
التدخل العسكري الغربي. ليس 
الغربيين  اإلمبرياليين  تدخل 
 2001 لتدخالت  تكرارا  هذا 
في  أو2003  أفغانستان  في 
العراق، مع غزو أراض، وأهداف 
اقتصادية مثل البترول، وإرسال 
قوات برية. يبدو أن ليس ثمة 
أهداف  وأن  مسبقة،  خطة 
لقد  بها.  متحكم  غير  الحرب 
استعجال.  وضع   في  تدخلوا 
تغير  و  الوضع  سيتطور  طبعا، 
المضاعفات  المدمرة سياسات 

هذه األطراف وتلك. 
أو  التاريخية  المسؤولية 
المتحدة  للواليات  السياسية 
الغربية  للقوى  و  األمريكية 
المدى  على  مسؤولية ساحقة. 
الطويل، يفسر إفالس األنظمة 
همجية  تفجر  العربية  القومية 
تيارات مثل داعش او القاعدة.  
لقد دمر الغزو األمريكي للعراق 
وزعزع  البلد  هذا   2003 في 
استقرار المنطقة برمتها. لكن، 
ال يمكن اليوم اختزال تحليل 
الوضع والسياسة الواجب ترتبها 
باإلمبريالية  التنديد  في  عنه 
اإللمام  يمكن  ال  الغربية.  
باعتبار  إال  الراهن  بالوضع 
وحروب  صراعات  تداخل 
الغربي  التدخل  مع  تتراكم 
ولعبة قوى أخرى مثل روسيا 
أو قوى إقليمية مثل المملكة 

السعودية و إيران وتركيا:
نسجل: 

- تفكك الدولة العراقية و النزاع 
حيث  الفاسدة  الحكومة  بين 
داعش   بين  و  الشيعة  يسيطر 
القبائل  من  قسما  تجمع  التي 
السنية وأجزاء من جيش صدام 
السابق. وهو نزاع ذو بعد ثالث 
الجهاديين  هجوم   إليه  يشير 

على األكراد ومنظماتهم. 
بين  سوريا  في  الحرب   -
و  األسد  بشار  ديكتاتورية 
ومنها  اإلسالمية  المجموعات 
الجيش  مع  وكذا  داعش، 
عن  المعبر  الحر   السوري 
لالنتفاضة  األصلية  الدينامية 
الشعبية التي نال منها الضعف 
لكنها تظل قائمة بجملة مدن 
لعبة   إلى  نشير  و  وقرى.  
أو  داعش  مع  الديكتاتورية 
بقصد سحق  )القاعدة(  النصرة 

التمرد الديمقراطي. 
اإلقليمية  القوى  تدخالت   -
المملكة  مثل  ومناوراتها، 
تركيا،  و  قطر  و  السعودية 
مباشرة  حتى  سلحت  التي 
داعش  وعصابات  الجهاديين، 
هذا  السوري.   النظام  ضد 
األخير  المدعوم بدوره من قبل 

الله  حزب  وميليشيات  إيران 
التي أنقذت النظام ما من مرة. 
قطاع  على  إسرائيل  عدوان   -
االنزياح  عن  الناتج  غزة 
للسياسة  المميز  يمينا  الحاد 
اإلسرائيليين.  والمجتمع 
وتمثل منظمات المستوطنين 
الطليعة المتقدمة لهذا اليمين 
ويندرج  الصهيوني.  المتطرف 
كل  إسرائيل  حكومة  رفض 
تفاوض جدي أو مساومة مع 
الفوضى  في  الفلسطينيين 

المضادة للثورة بالمنطقة. 
ناتج  هذا  النزاعات  تداخل 
للقوى  المدمر  التدخل  عن 
أيضا  ناتج  لكنه  االمبريالية، 
ضعف  من  لحقها  ما  عن 
الذي  بالمنطقة  أفولها  وعن 
االستقالل  من  مزيدا  يمنح 
و المساحات لتلك الكثرة من 

القوى المضادة للثورة. 
لنتذكر حضور قوة اإلمبريالية 
سنوات90  مطلع  األمريكية 
ومتم سنوات 2000 بالمنطقة 
مثلتها  ذروة  مع  برمتها، 
وفي  العراق  في  التدخالت 
بالوضع  ولنقارنها  أفغانستان، 

الراهن. 
لقد سحبت الواليات المتحدة 
قواتها  معظم  األمريكية 
في  سائرة  وهي  العراق،  من 
أفغانستان  من  االنسحاب 
سياسية  هزيمة  قاعدة  على 
هذا  تزايد  كما  وعسكرية.  
االنتفاضات  مع  التراجع 
سنوات  في  الديمقراطية 
الهزيمة  هذه  وأدت   .2010
الحقبة  في  شهدنا  ما  إلى 
تغير  و  تردد  من  األخيرة 
في  مباشر  تدخل  المواقف: 
بالخط  وقفت  حيث  ليبيا 
فرنسا  حكومات  األمامي 
وانجلترا؛ وتغيير المواقف مرارا 
بصدد مصر )مساندة مبارك ثم 
اإلخوان المسلمين و السيسي 
سوريا  بصدد  وتردد  حاليا(؛  
حيث حرصت واشنطن، وهي 
تفادي  على  بالنظام،  تندد 
يتمكن  كي  له  حاد  إضعاف 
شعبه  تطلعات  احتواء  من 
الضغط  وكذا  الديمقراطية، 

اإلسالمي.  
االنتفاضة  دعم  رفض  يمثل 
الديمقراطية، ال سيما من قبل 
أكبر  إحدى  الغربية،  القوى 
الجهاديين  اندفاعة   أسباب 

في سوريا ثم في العراق. 
لقد أصبح اليوم الوحش داعش 
المضادة  الثورات  مجرة  في   ،
أهمية  الحد،  متجاوزا  هذه، 
القوى  بنظر  وسالحا،  وعددا 
اإلمبريالية. لقد سار بعيدا في 
إبادة األقليات، مثل اليزيديين 
واألكراد والمسيحيين. و سار 
بعيدا في طموحه إلى احتالل 
مواقع ترابية بالعراق و سوريا. 
و سار بعيدا  في سيطرته على 
احتواؤه  بترول. يجب  مناطق 
مقدراته  وتدمير  إضعافه  و 
القوى  قررت  لذا  العسكرية. 
القوى  معظم  مثل  الغربية، 
كل  التدخل،   اإلقليمية، 

لدواعي خاصة به. 
هو  ليس  الشعوب  عدو  لكن 
التدخل الغربي وحده، بل قوة 
روسيا  مثل  أخرى  امبريالية 

انه  السوري.  النظام  تدعم  التي 
كذلك القوى اإلقليمية األخرى – 
بلدان الخليج- و األنظمة الفاسدة 
بالمنطقة. لكن داعش هي التي 
تمثل اليوم  الُمـركز »اإلسالمي-

الفاشي« )رغم أن هذا التوصيف 
للهمجية  شك(  ال  و  جزئي 
حاسم  ألمر  إنه  بالمنطقة. 
شعوب  مع  تضامننا  نؤكد  أن 
عرضة  األشد  بخاصة  المنطقة، 
لالضطهاد – السوري و الكردي- 
الثورات  تلك  بكل  التنديد  و 
األعداء،  أولئك  وكل  المضادة، 
»الهمج«  عن  السكوت  وليس 
أو تفسير أفعالهم اإلجرامية بما 
للتدخل  الوحيدة  النتيجة  هي 
لها  إن  الغربي.  اإلمبريالي 
بآالمها  تحس   خاصة  مسؤولية 

عشرات آالف الضحايا. 
ما درجة سيطرة الثورات 

المضادة على الشرق 
األوسط؟ 

إن تفسير التدخل الغربي وتدخل 
بالمقام  يكمن  اإلقليمية  القوى 
األول في ضرورة سحق »المسخ 
فرانكشتاين« المفلت من سادته: 
المملكة السعودية وقطر و أنظمة 
أخرى بالمنطقة. لكن يتعذر فهم 
داعش  تطور  سواء  الوضع،  هذا 
الجديدة«  »المبادرات  تلك  او 
اللحظة  بتحليل  إال  اإلمبريالية، 
الراهنة »للثورات العربية«. فعال، 
الثورية  السيرورة  مفهوم  يعبر 
طويلة األمد  عن عدم االستقرار 
الحركات  وطفرات  المزمن 
الهيكلية  واألزمة  الجماهيرية 
للطبقات السائدة. لكن  يجب أال 
يقودنا تحليل األمد الطويل هذا 
إلى االستغناء عن تحليل اللحظة 

الراهنة. 
من  وهناك،  هنا  يمكن،  ما  رغم 
أو  إضرابات،  أو  جزئية  حركات 
تعبئات جديدة مثل اليمن، ال بد 
من مالحظة أن الوضع متقاطب 
»ديكتاتورية  بين  بمواجهة 
إسالمية«  و«قوى  عسكرية« 
»مجموعات  بتصارع  وحتى 
إسالمية«، كما الحال في ليبيا.  
ومع  أيضا،  محدد  الوضع  لكن 
األسف، بمواجهة بين ديكتاتورية 
وحركة  العسكرية  السيسي 
بمصر،  المسلمين   اإلخوان 
األسد  بشار  الديكتاتور  وحرب 

يهيمن  انتفاضة  ضد  سوريا  في 
اليوم اإلسالميون، وتفكك  عليها 
الدولة العراقية بين شيعة وسنة 
و أكراد.  إن القوى المهيمنة في 
هذه المواجهة هي قوى  الثورة 
المضادة العسكرية أو اإلسالمية.  
الثورية  السيرورات  تراجع  إن 
التي  اللحظة  أيضا  يفسر  ما  هو 
في  للتدخل  إسرائيل  اختارتها 

غزة. 
من  المفلت  الوحيد  البلد 
هو  القبيل  هذا  من  مواجهة  
األ  نبخس  تونس، رغم وجوب 
ما تمثله القوى اإلسالمية ، مثل 
تونس،  لكن  النهضة.   حركة 
العربية،  الثورات  إلى  المبادرة 
أفلحت بفضل تعبئاتها الشعبية 
الديمقراطية،  و  االجتماعية 
وحركة  عمالية،  حركة  ووجود 
العام  االتحاد  أي  وازنة،  نقابية 
احتواء  في  للشغل،  التونسي 

اإلسالميين. 
تحليال  ثورية  سيرورة  تتطلب 
لذا ال يصح  الطويل،  األمد  على 
إسالمي  »شتاء  عن  الحديث 
عن  قيل  ما  بعد  عسكري«  أو 
ريب  ال  لكن  العربي«،  »الربيع 
أن الوضع الراهن يعبر عن توقف 
تقهقرها،  عن  وحتى  السيرورة، 
وأنه ال يمكن فهم الصورة الراهنة 
دون تحليل إخفاقات السيرورات 

الثورية. 
ما التضامن المطلوب؟ 

قراءتنا  كيفية  أن  جيدا  نرى 
في  اختزالها  يمكن  ال  للوضع 
هذا  وحده.  األمريكي  التدخل 
فضال على أن موقنا لم يكن أبدا، 
بعكس تيارات ستالينية جديدة 
التشافيزية  مثل  تيارات  أو 
بأمريكا الالتينية، مهتديا بالدفاع 
معسكر  ضد  دول  معسكر  عن 
نظرنا  وجهة  إن  أخرى.   دول 
تنطلق من المصالح االجتماعية 
الشعوب  حقوق  عن  الدفاع  أو 
المضطهدة. لقد رفضنا منذ بداية 
االنتفاضة الشعبية في سوريا كل 
رؤية »معسكرية« قد تفضي بنا، 
اإلمبريالية  ضد  النضال  باسم 
الغربية، إلى مساندة بشار األسد 
لقد  واإليرانيين.  الروس  مع 
العمل  إلى  البداية  منذ  سعينا 
السوري  الشعب  مع  للتضامن 
ورفضنا،  الديكتاتورية.   ضد 

بقلم: فرانسوا سابادو 

إلى  الدعوة  النحو،  هذا  على 
اإلمبريالية  ضد  مظاهرات 
األمريكية وحدها حيث سنجد 

بكثرة مؤيدي األسد.
موقفنا  ينطلق  أن  إذن  يجب 
نضال  مع  التضامن  من 
الشعوب، وبخاصة األشد عرضة 
سوريا  شعوب  أي  لالضطهاد، 
التي  وكردستان،  العراق  و 
تناضل  ضد ديكتاتورية األسد 
وعصابات داعش المسلحة. في 
يتعلق  الحرج،  الراهن  الوضع 
البشر  حياة  بحفظ   األمر 

والمجتمعات اإلنسانية. 
االمبريالي،  بالتدخل  نندد  إننا 
مساعدة  هدفه  ليس  إذ 
عن  الدفاع  بل  الشعوب، 
مصالحه اإلستراتيجية الخاصة، 
و  السياسية  و  االقتصادية 
العسكرية  بالمنطقة. لقد بدأت  
ألهداف  األمريكية  الضربات 
عسكرية بمناطق قليلة السكان 
سكان  من  ضحايا  تسقط 
يندد  السورية.  القرى  بعض 
المتمردون السوريون أو قوات 
الكردستاني،  العمال  حزب 
ببعض المناطق، بغياب تدخل 
إلنقاذ السكان. لكن كل تدخل 
ذلك  يتجاوز  أجنبي  عسكري 
التي  داعش  سوى  يخدم  لن 
ستبرز نفسها بما هي المدافع 
الغرب.  ضد  السنة  العرب  عن 
دعم  أي  فصل  إذن  يمكن  ال 
عن  أجنبي  عسكري  لتدخل 
المصالح اإلمبريالية. لكن يجب 
، في اآلن ذاته، أن نرفض بال 
أدنى لبس، داعش وديكتاتورية 
الرجعية  القوى  كل  و  األسد 

بالمنطقة. 
بكل  نؤكد  ان  يجب  بالعكس، 
الشعوب  مع  تضامنا  السبل 
ضحايا الهمجية. يجب أن يمر 
ذلك عبر دعم سياسي و إنساني 
للشعوب  وعسكري  ومادي 
التي  التقدمية  للمنظمات  و 
قطاعات  اليوم  وهي  تطلبه، 
االنتفاضة  من  ديمقراطية 
الكردية.   المقاومة  و  السورية 
سياستنا قائمة على مد شعوب 
المنطقة بوسائل تقرير مصيرها 
أي  رفض  يستلزم  ما  ذاتيا، 
كما  لالمبريالية.   خضوع 
تنديد  عبر  التضامن  هذا  يمر 

اآلن  اإلسالم،  كره  و  بالعنصرية 
وهنا. كما يرفض الوحدة الوطنية 
التي تغطي السياسات اإلمبريالية.

قوى  هذه،  والحالة  نساند،  هل 
تطلب  كردية  أو  سورية  تقدمية 
إن  مساعدتها؟  حكوماتنا  من 
و  البشر  حياة  حفظ  هو  معيارنا 
وفي  الشعوب.  الدفاع عن حقوق 
هذه الحالة  ما من تردد ممكن. 

بعنوان  نص  في  تروتسكي  أشار 
ودية  »نصيحة  التفكير«،  »تعلم 
لبعض اليسارويين«:« هل ترفض 
زمن  في  تنسف  و  البروليتاريا 
إجراءات  و  أفعال  كل  السلم 
في  حتى  بورجوازية؟  حكومة 
مدينة  يشمل  إضراب  أثناء 
بكاملها، يتخذ العمال تدابير لكي 
من  يكفي  ما  بأحيائهم  يتوافر 
مواد غذائية، وكي ال ينقص الماء، 
وكي ال تعاني المستشفيات، الخ. 
هكذا تدابير ال تمليها أي انتهازية 
إزاء البرجوازية، بل الحرص على 
الحرص  ذاته،  اإلضراب  مصالح 
الفئات  بتعاطف  يحظى  أن  على 
إلخ.  بالمدينة،  حظوة  األقل 
اإلستراتيجية  قواعد  تحافظ 
زمن  في  األولية  البروليتارية 
في  قيمتها  كامل  هذه  السلم 
في   »: ويضيف  الحرب«...   زمن 
يضع  الحاالت،  من  بالمائة   90
تضع  ناقص حيث  عالمة  العمال 
لكنهم  زائد.  عالمة  البرجوازية 
من  بالمائة    10 في  مضطرون  
العالمة  نفس  وضع  إلى  الحاالت 
التي تضعها البرجوازية، بيد أنهم 
الخاص،  بختمهم  ذلك  يفعلون 
عن  النحو  هذا  على  معبرين 
ال  البورجوازية.  إزاء  حذرهم 
تستنتج سياسة البروليتاريا على 
البرجوازية   سياسة  من  آلي  نحو 
في   – النقيض  العالمة  بوضع 
هذه الحالة سيكون كل عصبوي 
 20( كبيرا«  استراتيجيا  مدبرا 

مايو 1938(
االستشهاد  هذا  يقودنا  أن  يجب 
مرة،  كل  القيام،  إلى  الطويل 
للواقع  الملموس  بالتحليل 
»ختمنا  يتمثل  الملموس. 
الخاص بنا« في التذكير كل مرة  
والحذر  اإلمبريالية،  بمسؤوليات 
سياسة  وجوب  و  سياستها،  إزاء 
مستقلة للحركات االجتماعية أو 
لكن،  الوطني...  التحرر  لحركات 
بوجه ميزان القوى الراهن وبوجه 
 10« ثمة  تكون  قد  الهمجية، 
»نفس  فيها  تكون  قد  بالمائة«  
العمالية  الحركة  لدى  العالمة«  

وحركة التضامن وحكوماتنا. 
بناء  هو  األساسي  األمر  أن  بيد 
رافضة  مستقلة  تضامن  حركة 
االمبريالية  العسكرية  للتدخالت 
مد  المطلوب  داعش.  ولهمجية 
تقرير  بوسائل  المنطقة  شعوب 
مصيرها ذاتيا، وهذه مهمة واجبة 
وتقدمية  عمالية  حركة  على 
وضع  إن  االسم.   بهذا  جديرة 
الراهن  األوربية  العمالية  الحركة 
يجعل هكذا نشاط عسيرا، لكن ال 
غنى عنه.  يجب أن نعمل وفق 
التيار،  ضد  حتى   ، المنظور  هذا 

ومهما كان ضعف قوانا. 
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