
الحاجة الملحة للتضامن: 
نصرة مناضلي الحركة العمالية واالجتماعية بورزازات واجب نضالي أولي

تنكل الدولة مبناضلي ومناضالت احلركات االحتجاجية والنقابة العمالية يف مدينة ورزازات، ويسود صمت صارخ 
خبصوص التضامن معهم، باستثناءات قليلة جدا، غري كافية  وال قادرة يف اجململ على رد التعديات. 

تريد الدولة اجتثاث أي فعل نضالي واحتجاجي يف املدينة. وصارت يدها مطلقة خالل السنوات األخرية يف قمع 
السلمي  االحتجاج  نشطاء حركة  على  االعتقال  لتفريق سنوات من  االستبداد  واستعملت قضاء  يتحرك،  ما  كل 

املتنوعة اليت تشهدها املدينة. 
ومناضلي/ ومناضالته،  اخلصاص  سد  مناضلي  طالت  املطبوخة،  امللفات  وعشرات  املقموعة،  الوقفات  عشرات 

النقابية. أشرس عقاب قمعي طال نقابة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، اليت توبع  آت حركة القروض الصغرى، ومناضلي/آت احلركة 
مسؤولوها يف حماكمات ماراطونية، توجت مؤخرا بقرار اجمللس األعلى للقضاء، والقاضي برفض  طلب النقض الذي تقدم به مناضلو كدش 
املتابعون، هذا الرفض الذي جيعل قرار حمكمة االستئناف بورزازات ساري املفعول، ويقضي ب 06 أشهر سجنا نافذا حبق كل من املناضلني 
أبوهو كاتب االحتاد احمللي ومحيد جمدي ونصري بوسلهام ونقابيني من قطاع سيارات األجرة الصغرية، ما جيعل سيف االعتقال  عمر 

مسلطا على املناضلني.
هذا فيما ال يزال منسقا حركة ضحايا القروض الصغرى، ينتظران دورهما يف هذا املسلسل اجلهنمي الذي ال حدود له.

تريد الدولة جتفيف مدينة ورزازات من النقابة، وخباصة نقابة حتولت إىل حضن وقطب جاذب ملختلف حركات االحتجاج. وهي تستجيب 
بذلك لرغبة رأمساليي املنطقة خصوصا أرباب الفنادق الذين طالبوا منذ مدة بتوفري سلم اجتماعي يسمح بفرط االستغالل ملواجهة تبعات 
أزمة القطاع، املتأثر من عواقب أزمة الرأمسالية العاملية على تدفق سياح االحتاد األوربي وغريه. كما الرأمسال املنجمي النهاب دون حسيب 

وال رقيب ولعقود طويلة لثروات املنطقة، واستغالله العبودي آلالف العمال واملستخدمني. 
ال تنظر الدولة ملدينة ورزازات سوى أنها منجم ثروات باطنية، ووجهة سياحية، وال تراها الربجوازية إال أستوديوها سينمائيا  ومدينة تراث 
وفلكلور جلين األرباح. حتى هبة الشمس اليت تنعم بها املنطقة أضحت مصدرا يدر أرباحا سهلة جدا، تستنزف ألجلها املياه النادرة أصال، وتلوث 

الفرشة، وتصادر أراضي السكان... لكل هدا يريدون األخرية مساملة وخاضعة ملزيد نهب، وكل أشكال النضال واملقاومة مستهدفة. 
لالستنزاف،  وثرواتها عرضة  ترى عرق جبينها،  استبدادهم.  ودولة  اجلشعني  الرأمساليني  وليسوا ضمن حسابات  املنطقة مفقرون،  سكان 
خملفة اخلراب يف كل شيء. يغتين األغنياء زيادة، ويف املقابل تشهد املنطقة انتشار الفقر واليؤس واحلرمان، والبطالة، وكل مصائب رأمسالية 
الشروب  العمومية مهرتئة)املاء  اخلدمة  وشبكات  والسكن...(،  والصحة  الرتدي)التعليم  من  أسوأ حال  يف  األساسية  اخلدمات  متخلفة.  تابعة 
والكهرباء والنقل احلضري، وقنوات الصرف الصحي...(، أما البنية التحتية فشبه منعدمة، وحتى القائمة منها أصال صارت بالية. فضال عن 
ذلك املدينة معزولة، فالطريق الذي يصلها مبراكش مقربة حقيقية، وحتى النفق الذي ميكنه التخفيف من هول الكارثة، ومن العزلة ليس 

على جدول أعمال احلاكمني. 
ليس العمال والعامالت، والطبقات الشعبية املفقرة، مهزومني بعد، لكن ضعف التضامن، واإلحباط أمام القمع، وسطوة البريوقراطية على 
منظمات النضال، فعل فعله. مع ذلك مل يفت األوان بعد، والوضع يطرح على أنصار الطبقة العاملة، ومناصري قضايا الكادحني مهمة تنظيم 

فوري للتضامن مبختلف األشكال، أوالها إحياء قافلة التضامن عرب شبكات منظمات النضال يف املغرب كله. 
إن تيار املناضل مستمر يف مساندته ملناضلي احلركة النقابية واالحتجاجية املتابعني ظلما، ويف حضور وإجناح خمتلف األشكال التضامنية اليت 

جيب تنظيمها نصرة ملناضلي طبقتنا بورزازات.
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