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تحرر الكادحين من صنع الكادحين أنفسهم

�شهرين  منذ  الُم�شتمر  االإعتقاالت  ُم�شل�شل 
بتهم  واإثقال  اأخرى،  تلو  معتقلين   ]اأفواج 
حقيقية  ح�شار  حالة  فر�ض  ورغم  اإ�شافية[، 
على  ت�شييق  اأ�شكال  وممار�شة  كثيفة،  بع�شكرة 
�شعي  ورغم  واالأجنبية،  المحلية  ال�شحافة، 
ممكنة،  �شبل  بكل  االإذالل  و  الترهيب  اإلى  قوي 
تلويح  ]مناظرات،   عديدة  مناورات  ورغم 
ا�شتجداء  اإلى  العائالت  دفع  محاولة  بو�شاطات، 
االأبي.  الريف  �شمود  يتوا�شل  عفو،...[، 
التعبير  على  الجماهير  اإ�شرار  اأبان  وقد 
اإلى  الدولة  ت�شعى  ما  رف�ض  على  متنوعة  بطرق 
كليا  فا�شلة  االإ�شتبداد  نظام  خطة  واأن  فر�شه،  
المنتف�ض. الريف  اإ�شكات  اإلى  �شعيها  في 
الريف  كادحي  كفاح  لتبرز  الدولة  �شغطت      
قابلة  اجتماعية،  مطالب  حركة  كمجرد 
مظاهرات  لكن  المطاف.  اآخر  في  لالإحتواء 
الريف، ب�شعاراتها، وموقفها من دولة االإ�شتبداد 
و  "العيا�شة"،  ومن  ورموزها،  )"المخزن"( 
تعبيرات  كلها  الريف،  جمهورية  راية  اإعالء 
الريف.  لحراك  الجذرية  ال�شيا�شية  الحمولة  عن 

ك�شف  النظام  على  الريف  كادحو  فر�ض  لقد       
اإلى  �شعى  طالما  التي  االإ�شتبدادية  حقيقته 
�شروب  وكل   ،2011 د�شتور  بم�شاحيق  حجبها 
تج�شيد  واإدعاء  الزائفة،  الديمقراطية  الموؤ�ش�شات 
االإ�شتبداد  في  غارق  اإقليمي  محيط  "االإ�شتثناء" في 
كل  ون�شاوؤه   الريف  �شباب  اأ�شقط  والف�شاد.لقد 
الكادح.  ال�شعب  الجاثم على �شدر  الطاغوت  اأقنعة 
والبهتان  الزيف  بنيان  كل  تهاوى  �شهور  في          
عقود،  طيلة  الديكتاتوري،  النظام  حر�ض  الذي 
طالما  زائفين  ديمقراطيين  من  بدعم  ت�شييده  على 
ديمقراطيا"  "م�شل�شال  المقنع  االإ�شتبداد  اعتبروا 
ثم "انتقاال ديمقراطيا" وما اإلى ذلك  من كل �شنوف 
االأ�شاليل.  واأعطى كفاح الريف، وما ا�شتثار من قمع 
عما  حقيقية  �شورة  �شلمية،   الحتجاجات  همجي 
تغنى  طالما  الذي   "2011 د�شتور  "تنزيل  يعنيه 
الديمقراطيين.  اأن�شاف  من  االإ�شتبداد  اأن�شار  به 
           منذ �شهور ي�شهد المغرب اندفاعات ت�شامن 
مع كادحي الريف بالعديد من المدن، ووجه معظمها 
بالقمع بق�شد قتلها في المهد. كما �شهدت مناطق 
�شبيهة  محلية  مطلبية  وحركات  احتجاجات  عدة 
بما يجري في الريف. هكذا تت�شم الحالة الن�شالية 

التي ي�شهدها المغرب بتفاوت جغرافي حاد، وبانعدام 
تزامن، حيث تتعاقب موجات كفاح محلية دون التقاء 
منظمة  انعدام  اإلى  اأ�شا�شا  هذا  يعود  واحد.  �شيل  في 
ن�شال.  واأ�شكال  مطالبا  الكادحين،  فعل  توحد  ن�شال 
       لم ينبثق ن�شال كادحي الريف الجاري  من عدم، 
بل هو نتاج عقود من المقاومة، تمد اأعمق جذورها في 
التحررية، وفي  الخطابي  الكريم  حركة محمد بن عبد 
انتفا�شة متم �شنوات خم�شينات القرن الع�شرين، وفي 
ال�شباب الجامعي والمعطل،  الر�شيد الكفاحي لحركة 
اأبرزها  عديدة  محلية  تجارب  درو�ض  ا�شتلهام  وفي 
وبوعرفة  و2008(   2005( ايفني  �شيدي  انتفا�شة 
المجيدة.  فبراير   20 ودرو�ض حركة    ،2007 و�شفرو 
خطوة  الجارية  الريفية  الن�شالية  الحركة  وُتمثل      
�شيرا  وخبراته  الكفاح  قوى  تراكم  طريق  على  عمالقة 
هي  وطني،  �شعيد  على  ن�شال  اأدوات  امتالك  نحو 
نوعيا  وتطويرها  ال�شعبية  المقاومة  بتوحيد  الكفيلة 
�شامل  حقيقي،  تغيير  اإنجاز  مقدرة  امتالك  �شوب 
الراأ�شمالي.   االإ�شتغالل  و  االإ�شتبداد  الأو�شاع  وعميق، 
المنا�شلين  �شدور  ُيثلج  الريف  في  يجري  ما  اإن         
في  يتدخلون  فتئوا  ما  الذين  وال�شعبيين  العماليين 
الن�شاالت اليومية، باأماكن الَعمل وبال�شارْع،  وُكلهم ثقة 

اأن القوى الكامنة �شتتدفق حتما لُتعزز كفة الكادحين 
في ميزان القوى.  وقد دقت �شاعتهم، �شاعة النهو�ض 
بواجب الت�شامن وبناء المقاومة ال�شعبية بكل مكان، 
وَتخل�ض  العاملة  الطبقة  انخراط  خا�ض  وبوجه 
�شالة  بيروقراطيات  هيمنة  من  النقابي  تنظيمها 
اأداتها ال�شيا�شية.   لمقدرة الن�شال، والتقدم في بناء 
الريف  كادحي  كفاح  يجتازه  الذي  االأولي  الطور 
�شيتبعه طور اآخر، عند امتداد الحراك، ال�شيما و�شوله 
اإن تلبية عميقة ودائمة للمطالب  اأماكن العمل.  اإلى 
االقت�شادية- ال�شيا�شة  تغيير  تتطلب  االإجتماعية 
المالية  الموؤ�ش�شات  �شيا�شة  القائمة،  االإجتماعية 
الراأ�شمال  م�شالح  �شوى  تخدم  ال  التي  لالإمبريالية 
ي�شتدعي  التغيير  وهذا  المحلي.  وربيبه  االأجنبي 
ن�شاال �شيا�شيا جماهيريا قوامه تعبئة القوى العمالية 
على  قدرة  ذو  مطالب  برنامج  على  بناًء  وال�شعبية  
الح�شد، ونقل الوعي العمالي وال�شعبي من المطالب 
وال  بديلة.  �شلطة  اإلى  الحاجة  وعي  اإلى  المبا�شرة 
َتاأ�شي�شي  مجل�ض  المطالب  هذه  بمقدمة  اأن   �شك 
الوطنية وال�شعبية وُيلبي َتطلعات  ال�شيادتين  ُيحقق 
الجماهير ال�شعبية �شواء الديمقراطية اأواالإجتماعية.    

على درب التغيير الجذري ال�شامل

الريف  لكادحـــي  الن�صر 
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بعد حراك 2011: 
البرجوازية تأخذ باليد 

اليمنى ضعفي ما أعطت 
باليسرى

مع تراجع  الحركة الجماهيرية العارمة 
 ،2011 �شنة  المغرب  �شهدها  التي 
�شرع النظام القائم بالمغرب في االجهاز 
حققتها  التي  الطفيفة  المكا�شب  على 

هذه الحركة وذلك : 
التي  الموؤ�ش�شات  �شبط  باإعادة   -
القرارات  لت�شريف  واجهة  ت�شكل 
العاملة  الطبقة  لم�شالح  المعادية 
وعموم الكادحين، من حكومة وبرلمان 
تتناغم  يجعلها  بما  ترابية  وجماعات 
اإلى  ب�شكل تام مع ما ت�شعى البرجوازية 

تحقيقه
المعار�شة  اأ�شكال  كل  محا�شرة   -
على  الخناق  وت�شييق  ال�شيا�شية، 
الحقوقية  والمنظمات  الهيئات 

والجمعوية المنا�شلة، 
النقابات  لمطالب  التام  التجاهل   -
"المثيرة  الحالة  رغم  عالتها  على 
في  قياداتها  بلغتها  التي  لل�شفقة" 

تو�شل الحوارات 
- ت�شريع وتيرة تنفيذ البرامج الطبقية 
20 فبراير الف�شل في  التي كان لحركة 
تحرير  راأ�شها  وعلى  موؤقتا،  ولو  وقفها 
المقا�شة  �شندوق  و�شرب  االأ�شعار 
مليار   56.43 من  ميزانيته  بخف�ض 
بر�شم  مليار  اإلى15.5   2012 �شنة  في 
�شنة 2016 ، واإخراج م�شروع تخريب 
بزيادة  الوجود  حيز  اإلى  التقاعد  اأنظمة 
المعا�شات  وتخفي�ض  االقتطاعات 
واإدخال  التقاعد،  �شن  من  والرفع 
الوظيفة  قطاع  على  واله�شا�شة  المرونة 
الت�شغيل  مرا�شيم  بتفعيل  العمومية 
وتقلي�ض  الموظفين،  وحركية  بالعقدة 
منح االأ�شاتذة المتدربين وو�شع عراقيل 
جديدة اأمام ولوجهم مهن التدري�ض بعد 

التكوين
النقابية  الحريات  ا�شتهداف   -
من  االقتطاع  عبر  االإ�شراب  في  والحق 
قانون  م�شروع  وو�شع  الم�شربين  اأجور 
النقابات على  قانون  وم�شروع  اال�شراب 
اإلى  اإخراجها  المقرر  القوانين  قائمة 

حيز الوجود
العمومية  الخدمات  تدني  تكري�ض   -  
بخف�ض الميزانيات المخ�ش�شة لل�شحة 
والتعليم وفتح المجال الأ�شحاب روؤو�ض 
غيرها  وفي  فيها  لال�شتثمار  االأموال 
الطابع  ذات  العمومية  القطاعات  من 

االجتماعي.
ما  جوهر  ال�شيا�شات  هذه  �شكلت  لقد 
والبنك  الدولي  النقد  �شندوق  يمليه 
العالمية،  التجارة  ومنظمة  العالمي 
االمبريالية،  البلدان  حكومات  ومعهم 
حيث  بالمغرب،  القائم  النظام  على 
ظلت هذه الموؤ�ش�شات ت�شيد بما ت�شميه 
حكام  يبا�شرها  التي  "اال�شالحات" 
اإلى  بها  ال�شير  على  وتحفزه  المغرب، 
اأق�شى الحدود لخدمة م�شالح ال�شركات 
الكبير  والراأ�شمال  الجن�شيات  متعددة 
والكادحين  العمال  ح�شاب  على 
ت�شديد  ل�شمان  واأي�شا  والمهم�شين، 
 84 من  اأزيد  تنهب  التي  للديون  �شريع 

الخام. الداخلي  الناتج  من   %
وكان من نتائج هذه ال�شيا�شات تكري�ض 
وتحويل  الطبقية،  الفوارق  من  المزيد 
يطاق،  ال  جحيم  اإلى  الكادحين  حياة  
اإلى  جديدة  اجتماعية  فئات  ودفع 
المريرة،  والمعاناة  البوؤ�ض  م�شتنقع 
ن�شاالت  لبروز  الطريق  مهد  الذي  االأمر 

ال�شنوات  في  طويل  نف�ض  ذات  اجتماعية 
الفئوي  طابعها  رغم  المن�شرمة  االأربع 
على  وكان  المحدود.  الجغرافي  اأو 
�شد  بطنجة  الجماهير  ن�شاالت  راأ�شها 
�شركة  تمار�شه  الذي  المك�شوف  النهب 
بهذه  الكهرباء  لقطاع  الم�شيرة  اأماندي�ض 
كليات  طلبة  من  كل  ومعارك  المدينة، 
اأعادت  التي  المتدربين  الطب،واالأ�شاتذة 
النقا�ض  واجهة  اإلى  التعليم  ق�شية  طرح 
التوا�شل،  ومواقع  االعالم  و�شائل  في 
اإليها  دعت  التي  العامة  واال�شرابات 
المركزيات النقابية رغم محاوالت اإفراغها 
القيادات  طرف  من  الن�شالي  محتواها  من 
الن�شاالت  من  وغيرها  البيروقراطية،  
بالقمع  تطويقها  اإلى  النظام  �شعى  التي 
والح�شار، وا�شتنزاف ديناميتها بالتماطل 

في تحقيق مطالبها او االلتفاف عليها.

أحزاب البرجوازية تتنافس 
على خدمة الملكية 

والمؤسسات الرأسمالية
في  النظام  �شرع  العام،  ال�شياق  هذا  في 
�شتنبر   04 في  الجماعية  انتخاباته  اإجراء 
البرلمانية  االنتخابات  وبعدها   2015
�شرعية  لتجديد   2016 اأكتوبر   07 في 
اأن  بعد  والحكومية  الجماعية  موؤ�ش�شاته 
الذي  والتنمية"  "العدالة  حزب  ا�شتنفذ 
من  كبيرا  جزءا  الحكومة  يتراأ�ض  كان 
واأكثرها  القرارات  اأب�شع  تنفيذ  في  مهمته 
للكادحين.  اليومية  للحياة  ا�شتهدافا 
وكانت غاية الملكية اإبعاد هذا الحزب من 
على  اأو  العمومية  ال�شيا�شات  تنفيذ  دائرة 
االأقل اإ�شعاف وجوده في الحكومة رغم كل 
الخدمات التي قدمها للبرجوازية المحلية 
رغبة  كانت  ذلك  مقابل  وفي  واالأجنبية، 
ومك�شوف  وا�شح  ب�شكل  تتجه  الملكية 
من  المولودة  لالأحزاب  المجال  ف�شح  نحو 
ال�شتة  وكانت  الحكومة،  لت�شيير  رحمها 
البرلمانية  االنتخابات  تلت  التي  اأ�شهر 
قواعد  اأن  على  اأخرى  مرة  لتك�شف  كافية 
المنتخبة  الموؤ�ش�شات  داخل  اللعبة 
طرف  من  الحدود  اأبعد  اإلى  فيها  متحكم 
الق�شر وقمم البرجوازية المحيطة به، واأن 
تقا�شم  على  يقت�شر  االأحزاب  اأغلب  دور 
الدولة  تمنحه  الذي  والفتات  االمتيازات 
المحلية  البرجوازية  برامج  تنفيذ  مقابل 

واالأجنبية وخدمة م�شالحها.
     اإن غاية التذكير بهذا ال�شياق ال�شيا�شي 
رفعت  ومواقف  �شعارات  على  الوقوف  هي 
من  الكثير  وا�شتفزت  الريف  حراك  في 
ال�شعارات  هذه  الي�شاريين،  المنا�شلين 
بع�ض  هجوم  في  تج�شدت  التي  والمواقف 
�شباب الحركة على كل االأحزاب واعتبارها 
وتوجيه  لها،  دور  ال  �شيا�شية"  "دكاكين 
الخطاب ب�شكل مبا�شر للموؤ�ش�شة الملكية 
هذا  عنه  يعبر  لما  باال�شتجابة  ومطالبتها 
الحالة  واكبت  التي  فالجماهير  الحراك. 
ال�شيا�شية المذكورة اأعاله،اأدركت بو�شوح 
اأن الحكومة ومعار�شتها لي�شتا �شوى اأدوات 
المطلوب  واأن  "التعليمات"،  لتنفيذ 
من  �شكل  اأي  ورف�ض  الم�شافة  اخت�شار  هو 
الحركة  في  االأحزاب  هذه  تدخل  اأ�شكال 
بالو�شاطة  اأو  قيادتها  في  باالنخراط  �شواء 
منها  المتواجدة  دامت  ما  مطالبها  حول 
القرار،  �شلطة  تملك  ال  الحكومة  في 
ال  ال�شكلية  المعار�شة  في  والمتواجدة 
نهايتها،  حتى  بالمعركة  ال�شير  ت�شتطيع 
وهذه الم�شاألة تك�شف بو�شوح على اأهمية 
موؤثرة  عمالية  �شيا�شية  قوة  بناء  و�شرورة 
وم�شتمدة  البرجوازية،  عن  وم�شتقلة 
�شرعيتها من الر�شيد الكفاحي للجماهير 
تطلعاتها  مع  ومن�شجمة  ال�شعبية، 

وانتظاراتها. 
حراك الريف يمهد طريق 

عودة قوية للجماهير إلى 
الشارع

والريف،  الح�شيمة  اإقليم  جماهير  تكن  لم 
المغرب، هادئة  مناطق  العديد من  على غرار 
ا�شت�شهاد  حادث  قبل  الو�شع  على  ورا�شية 
نفايات. �شاحنة  في  طحنا  فكري  مح�شن 

في  المنطقة  هذه  كادحي  انخراط  فحجم 
تاريخ  في  الخالدة  الن�شالية  المحطات  كل 
بارزا وقويا، بدءا  المغربي كان  ال�شعب  كفاح 
اال�شباني  اال�شتعمار  �شد  المقاومة  بمرحلة 
ال�شالح  ت�شليم  برف�ض  مرورا  والفرن�شي، 
رافق  وما  الخيانية،  ليبان  اك�ض  موؤامرة  بعد 
النظام في حق  ارتكبها  ب�شعة  ذلك من جرائم 
وكذا   .59/1958 �شنتي  المنطقة  جماهير 
مئات  �شقط  حيث  و84   81 انتفا�شتي  في 
الحركة  اإلى  و�شوال  والمختطفين،  ال�شهداء 
المغرب  �شهدها  التي  القوية  الجماهيرية 
ت�شعيديا  منحى  اتخذت  2011،والتي  �شنة 
موازاة  م�شتوى  على  اإن  الريف  باأقاليم  وا�شحا 
الم�شيرات باأ�شكال ن�شالية موؤثرة كاال�شرابات 
العامة واالعت�شامات المفتوحة اأمام موؤ�ش�شات 
الدولة ومقاطعة اأداء فواتير الكهرباء، اأو على 
تف�شح  متقدمة  تنظيمية  اآليات  اإبداع  م�شتوى 
والت�شيير  التقرير  في  قاعدة  الأو�شع  المجال 
كان  التي  الموؤقتة  اللجان  راأ�شها  وعلى 
ال�شارع كامل  التي تنعقد في  العامة  للجموع 
ال�شالحية في تجديدها وتغييرها. االأمر الذي 
جعل النظام يعتمد على كل و�شائله القمعية 
بعد  المنطقة  بهذه  الجماهير  حركة  لواأد 
تراجع زخمها في اأغلب المدن المغربية، عبر 
تعزيز تر�شانته القمعية باالقليم، وممار�شتها 
واالختطاف  والتقتيل  القمع  اأنواع  الأب�شع 
اغتيال   2011 اكتوبر   27 يوم  تم  حيث   ،
من  يعتبر  كان  الذي  الح�شاني  كمال  ال�شهيد 
بوعيا�ض،  بني  بمدينة  المنا�شلين  اأن�شط 
الي�شاريين  المنا�شلين  ع�شرات  واعتقال 
الحركة،  قيادة  في  بارز  دور  لهم  كان  الذين 
بين  تراوحت  بال�شجن  اأحكام  عليهم  وزعت 
فر�ض  اإلى  اإ�شافة  نافذة،  �شنة  و12  �شنوات   3
من  �شكل  اأي  ومنع  معلنة  غير  طوارئ  حالة 
اأ�شكال التجمهر اأو االحتجاج منذ اأوا�شط �شنة 
في  فكري  مح�شن  ا�شت�شهاد  غاية  اإلى   2012

.2016 اأكتوبر   28
ب�شاعة  في  المنطقة  جماهير  وجدت  وقد 
العودة  يبرر  ما  مح�شن  ا�شت�شهاد  حادث 
اأ�شد قوة،وعدم االقت�شار على  لل�شارع ب�شكل 
المبا�شرين  المتورطين  بمعاقبة  المطالبة 
بل  ال�شهيد،  مقتل  في  المبا�شرين  وغير 
وتوفير  والعدالة  بالكرامة  اأي�شا  المطالبة 
�شروط العي�ض الالئق، االأمر الذي اأعاد الحركة 
بمنطقة  ال�شارع  اإلى  جديد  من  االحتجاجية 
نحو  �شريع  ب�شكل  تتمدد  وجعلها  الريف 
مختلف مدا�شر واأقاليم هذه المنطقة لت�شمل 
اأ�ش�شت كلها لجانا  50 بلدة ومدينة  اأزيد من 
اللجان  اإحياء  واأعادت  الجماهيري  للحراك 
 .2012-2011 فترة  في  قائمة  كانت  التي 
واأخرى  محلية  م�شيرات  تنظيم  في  و�شرعت 
من  الأزيد  متوا�شل  ب�شكل  بالح�شيمة  ممركزة 
�شبعة اأ�شهر. كما واكبتها دينامية ن�شالية غير 
المتواجدين  الريف  عمال  طرف  من  م�شبوقة 
التي  الم�شيرات  اأ�شبحت  حيث  باأوربا، 
وفرن�شا  وهوالندا  بلجيكا  في  يخو�شونها 
من  متزايدة  اأعدادا  ت�شتقطب  وا�شبانيا 
لحراك  مهمة  اإ�شناد  قاعدة  وت�شكل  العمال، 
الريف، خا�شة واأن هذه االحتجاجات رافقتها 
الدول  باأهم  عملية ت�شكيل لجان دعم الحراك 
االأوربية، وهي لجان توفر ف�شاء مهما للنقا�ض 
للبرامج  الجماعي  والتدبير  الديمقراطي 
ك�شب  في  متزايد  ب�شكل  وت�شاهم  الن�شالية، 
العمالية  والقوى  االأوروبي  العام  الراأي  دعم 
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بقلم: طارق الريفي

الوضع الراهن على ضوء نضاالت الريف واآلفاق

والي�شارية بهذه البلدان.
حراك يعري األجهزة 

االيديولوجية والسياسية 
للبرجوازية

لم  الريف  منطقة  ت�شهده  الذي  الحراك  اإن 
يك�شف فقط على حقيقة ما تدعيه االأحزاب 
ومعار�شة"  "اأغلبية  الملكية  حول  الملتفة 
من تمثيلها لجماهير المنطقة، بل جعلت 
ماليير  عليها  اأنفقت  التي  االأدوات  كل 
الدراهم لتبعد "ال�شبهات" عن راأ�ض النظام 
وت�شمن هيمنته ال�شيا�شية على ق�شم وا�شع 
من الجماهير ال�شعبية،جعلتها تنهار اأمام 
في  �شدح  الذي  الكادحين  �شوت  هدير 
"التنمية  فجمعيات  الريف.  وقرى  �شوارع 
تقنع  اأن  على  تام  ب�شكل  الب�شرية" عجزت 
رغم  الحراك  �شد  بالوقوف  اأع�شائها  حتى 
ر�شمية  لقاءات  في  لها  الموجهة  الدعوات 
اآخرين  ووزراء  الداخلية  وزير  طرف  من 
الحراك.  الحيلولة دون تمدد  لحملها على 
ووجدت مجال�ض الجماعات نف�شها منزوعة 
ال�شرعية اأمام لجان يتزعمها �شباب تتجاوز 
طموحاتهم واآمالهم ما ت�شعه هذه المجال�ض 
المحلية".  ومخططاتها  عملها  "برامج  في 
الببغاء  كتلك  الر�شمي  واالإعالم  وبدا 
اعتماد  ظل  في  ال�شرب  خارج  تغرد  التي 
ت�شهل  بديلة  اإعالم  و�شائل  على  الجماهير 
ب�شكل  والحدث  المعلومة  وتنقل  التوا�شل 
حتى  بل  �شعبية،  قاعدة  اأو�شع  اإلى  مبا�شر 
عليها  يعتمد  التي  الم�شاجد  فقهاء  خطب 
النظام  في التاأثير على الجماهير اأ�شبحت 
مرة  من  اأكثر  مقاطعتها  وتمت  �شك  مو�شع 

نتيجة نعتها للمحتجين بدعاة الفتنة.

الجماهير مستعدة 
"القتحام السماء" رغم 

النواقص
على  بالريف  الجماهير  حركة  قدرة  اإن 
اال�شتمرار لمدة تزيد عن �شبعة اأ�شهر، وعدم 
تراجع قوتها طيلة هذه المدة رغم ا�شتعمال 
ورغم  �شدها،  الر�شمية  الدعاية  و�شائل  كل 
ن�شاالتها  حق  في  الممار�ض  القمع  حجم 
واالعتقاالت الوا�شعة التي ا�شتهدفت اأغلب 
ت�شكل ال محالة  الحركة  اإن هذه  ن�شطائها، 
تجربة متقدمة �شمن �شيرورة كفاح كادحي 
المغرب من اأجل الحرية والعدالة والكرامة. 
ومهما بدا اأن المطالب التي ترفعها ب�شيطة 
ما  م�شتوى  اإلى  ترقى  ال  اأو  �شيا�شية،  وغير 
ا�شتطاعت  التي  الحركة  فاإن  طرحه،  يجب 
جذب فئات �شعبية جديدة نحو الن�شال في 
وهواج�ض  "الطابوهات"  ال�شارع،وك�شرت 
على  مفتوحة  النقا�شات  وجعلت  الخوف، 
المقاهي  وفي  المنازل  داخل  م�شراعيها 
االجتماعية  االأو�شاع  حول  ال�شوارع  وو�شط 
و�شائلها  على  واعتمدت  وال�شيا�شية، 
هذه  �شخمة،اإن  معارك  خو�ض  في  الذاتية 
الم�شاركة  الفئات  كل  �شتجعل  الحركة 
محالة  ال  والعبر  الدرو�ض  ت�شتخل�ض  فيها 
في  و�شتنخرط  واإخفاقاتها،  نجاحاتها  من 
المعارك الطبقية القادمة ب�شكل اأكثر جدية 
وحزما، و�شتبدي ا�شتعدادا اأكبر للت�شحية 
اأمامها من  اأف�شل تر�شم  اإن راأت مالمح واقع 
قبل تنظيم �شيا�شي يجمع اأف�شل عنا�شرها 
اإعطاء اإجابات ملمو�شة  واأكثرهم قدرة على 
وعملية لما يعتر�ض م�شيرتها نحو بناء نظام 
اأ�شل  يعتبر  الذي  الراأ�شمالي  للنظام  بديل 

كل الماآ�شي االجتماعية.
الحركة  لهذه  نواق�ض  من  كان  واإذا 
في  اأ�شا�شا  تتلخ�ض  فاإنها  الجماهيرية، 
وعدم  الريف  منطقة  في  زخمها  انح�شار 
باقي  في  والدينامية  القوة  بنف�ض  انت�شارها 

اأفقها  ح�شر  ومحاولة  المغرب،  مناطق 
االجتماعية  المطالب  بع�ض  تحقيق  في 
�شباب  بع�ض  تجربة  و�شعف  الب�شيطة، 
الن�شال  ميدان  في  االأمازيغية  الحركة 
يميني  لخطاب  وتبنيهم  االجتماعي 
على  فر�شه  ومحاولة  قومية  نبرة  ذو 
االعتماد  وعدم  بدايتها،  في  الحركة 
نقد  على  داخلها  ال�شراع  تدبير  في 
على  الهجوم  بدل  والمواقف  البرامج 
المخالفين،  كل  وتخوين  االأ�شخا�ض 
التنظيمية  والو�شائل  االمكانات  و�شعف 
للمارك�شيين  الذاتية  وال�شيا�شية 
قوة  ي�شكلون  كونهم  رغم  بالمنطقة 
ت�شحيات  ويقدمون  الحركة  في  اأ�شا�شية 
من  )اأزيد  تطويرها  �شبيل  في  كبيرة 
المعتقلين  �شمن  ي�شاري  معتقل   20
بالدار  عكا�شة  �شجن  بين  الموزعين 
والناظور،  الح�شيمة  و�شجني  البي�شاء 
ن�شطاء  حق  في  المتابعات  وع�شرات 

ي�شاريين اآخرين(.
كافيا  مبررا  النواق�ض  هذه  �شكلت  وقد 
ي�شنوا  كي  المارك�شية  مدعي  لبع�ض 
ويلقوا  الحركة  كل  على  هجومهم 
اأن  بدل  الجماهير،  على  بمواعظهم 
جانبها،  اإلى  وي�شيروا  منها  يتعلموا 
مطلقين العنان -ومن بعيد- لدعواتهم 
دعمها  اأو  فيها  االنخراط  بعدم  الم�شمرة 
محدود"  و"اأفقها  عفوية"  "حركة  الأنها 
�شوفيني"  "خطاب  دعاة  و�شطها  ويوجد 
ذاك  اأو  الخطاب  هذا  نقد  باأن  متنا�شين 
الجماهير  حركة  قلب  من  يتم  اأن  يجب 
الي�شاريين  مهمة  واأن  خارجها،  من  ال 
لهذه  اأرحب  اآفاق  فتح  في  اأ�شا�شا  تكمن 
اإلى  العفوي  طابعها  من  ونقلها  الحركة 
حركة  فعال  كانت  اإن  ومنظم  واع  طابع 
ال�شيا�شي  الوعي  اأن  العلم  مع  عفوية، 
معاركها  خ�شم  في  الجماهير  تكت�شبه 
المقاهي  زوايا  في  ولي�ض  الكبرى 
ما  وهذا  للنخب،  المغلقة  وال�شاالت 
توؤكده المعطيات التي توجد في الميدان 
م�شتوى  كون  اإلى  ت�شير  بالريف،والتي 
الن�شال  و�شرورة  باأهمية  الكادحين  وعي 
اأو�شاط  في  خ�شو�شا  م�شتمر،  تزايد  في 
في  انخراطهم  بفعل  وذلك  ال�شباب، 
لخبرات  وك�شبهم  االجتماعية  المعارك 
والر�شيد  الوعي  وهذا  متزايدة،  ن�شالية 
باأدوات  مده  يتطلب  المتراكم  الن�شالي 
اإلى  ليرقى  وال�شيا�شي  النظري  التاأطير 

م�شتوى وعي �شيا�شي ثوري. 

تطوير حركة الجماهير 
وتنسيق جهود قوى 

اليسار الماركسي 
مهمتان آنيتان

اأدنى  الثوريين ال يراودهم  اإن المنا�شلين 
هي  بالريف  الجماهير  حركة  بكون  �شك 
الن�شال،  خبرات  لتراكم  طبيعي  نتاج 
ولعجز النظام على توفير �شروط ا�شتقرار 
والفالحين  للعمال  كريم  وعي�ض  حقيقي 
وعموم الكادحين، جراء تطبيقه الحرفي 
الفقراء  واإفقار  االأغنياء  اإغناء  ل�شيا�شة 
وال�شيا�شية  المالية  المراكز  من  الممالة 
بقدر  الحركة  وهذه  العالمي.  للراأ�شمال 
ال�شعب  كفاح  من  اآخر  ل�شوط  توؤ�ش�ض  ما 
وتحفز  اأف�شل،  غد  �شبيل  في  المغربي 
جماهير باقي المدن على الن�شال،تلقي 
واآنية  عظيمة  ومهام  بم�شوؤوليات  اأي�شا 
والمنا�شلين  العمالية  التيارات  على 
وهذه  الثوريين.  وعموم  المارك�شيين 
اأن  اإال  يمكن  ال  والمهام  الم�شوؤوليات 
الجماهير  حركة  تطوير  في  االآن  تتج�شد 
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المغرب  ون�شاء  خا�شة  الريف  ن�شاء  اإن 
ال�شوارع  في  يم�شين  وهن  عموما 
وي�شدحن بكل قوة في االحتجاجات، 
عازمات على الخروج من كهوف مظلمة 

حفرتها عقلية ذكورية بالية.
نساء الريف في قلب 
الحراك، نصرة للمطالب 

الشعبية 
مقدمة  في  الريف  ن�شاء  برزت    
اال�شتجابة  اأجل  من  االحتجاجات 
االقت�شادية  ال�شكان  لمطالب 
اإلى  و�شاركن  والثقافية.  واالجتماعية 
عن  معلنات  الريف،  مقهوري  جانب 
اإفال�ض م�شاريع الدولة التي اأف�شت اإلى 

تعميق البوؤ�ض.
ال�شوارع  باحتالل  الريف  ن�شاء  وقامت   
االأحياء  في  وخرجن  وال�شاحات 
الراف�ض  �شوتهن  ال�شعبية،الإي�شال 
خدمات  ولوج  من  الكبير  لحرمانهن 
اأ�شا�شية، وازدياد معانتهن ب�شب انعدام 
�شاكنة  اأمام  االأفاق  وان�شداد  الدخل 
وح�شار  عقاب  �شحية  ظلت  منطقة، 

اال�شتبداد ل�شنوات.
عن  اأخرى  مرة  الريف  حراك  ويك�شف 
من  للت�شحية  الهائل  الن�شاء  ا�شتعداد 
والكادحات  الكادحين  انت�شار  اأجل 
في معركتهن ومعركتهم �شد اال�شتبداد 
ح�شور  عن  الحراك  واأبان  والقهر، 
التنظيم،  م�شتويات  كل  في  الن�شاء 
بدء بقيادة م�شيرات حا�شدة، والتواجد 
طول  على  التنظيم  لجن  في  بقوة 
ال�شعارات  مبدعات  وكن  الم�شيرات، 
الحراك،  مطالب  عن  المدافعة 
موؤكدات عزمهن الم�شي قدما في هذه 
ال�شيرورة، وترددت زغاريد الن�شاء في 
عن  تعبيرا  واالحتجاجات  الم�شيرات 
بعد ن�شوي عميق موؤيد لكفاح الريفيين 
اإلى  المنا�شالت  واألقت  الريفيات،  و 
في  الذكور كلمات  المنا�شلين  جانب 
ال�شاحات واأمام ح�شود من الم�شاركين 

والم�شاركات.
للن�شاء  والبارز  القوي  الح�شور  يرمز 
الحرية  اأجل  من  الريف  معركة  في 
والكرامة، اإلى تطلع الن�شاء اإلى الفكاك 

من �شال�شل الهيمنة الذكورية. 

الف�شاء  الريف  ن�شاء  احتالل  عالوة عن 
العام والبروز بقوة في الحراك، اأ�شقطت 
مقاومتهن القناع من جديد عن م�شاريع 
الدولة التنموية اتجاه الن�شاء، وك�شفت 
الحكم  موؤ�ش�شات  �شعارات  بطالن 
الجن�شين  بين  الم�شاواة  حول  الفردي 
من   19 المنا�شفة)الف�شل  ومبداأ 
الم�شاريع  2011(وزيف  د�شتور 

الليبرالية حول "تمكين الن�شاء". 
 اإن مقاومة ن�شاء الريف هي في جزء منها 
ن�شال �شد الم�شاريع الت يتقوم الدولة 
في اإطارها بعقد �شركات مع طيف وا�شع 
من جمعيات ن�شائية، هذه الجمعيات 
التي اأ�شبحت منذ �شنوات الت�شعينات 
و�شندوق  العالمي  للبنك  ملحقات 
الدولي، ومنخرطة في خطاباته  النقد 
الن�شاء  فقر  ومحاربة  التنمية  حول 
االقت�شادي".  "ا�شتقاللهن  وتحقيق 
هذه الموؤ�ش�شات و�شيا�شاتها المفرو�شة 
من قبل نظام ا�شتبدادي هي اأ�شل معاناة 

�شعبنا.
لقد حرمت الن�شاءول�شنوات من التعليم 
والزالت فتيات في �شن التمدر�ض تحرم 
تقلي�ض  ب�شبب  درا�شتهن  متابعة  من 
تبقى  ما  وخو�ش�شة  التعليم  ميزانية 
بناء  عن  الدولة  وامتناع  مجانيته  من 
�شكنهن،  باأماكن  تعليمية  موؤ�ش�شات 
اأمام  يلدن  الحوامل  الن�شاء  من  وكم 
اأجنتهن  مع  يمتن  اأو  الم�شت�شفيات 
والوالدة  الحمل  تعقيدات  ب�شبب 
هذا  كل  الطبية،  المتابعة  وانعدام 
ب�شبب تبني الدولة للبرامج االجرامية 

لهذه الموؤ�ش�شات. 
الن�شائية  الجمعيات  وتتحمل 
الدولة  لتوجهات  الم�شاندة 
النيوليبرالية والمندمجة في موؤ�ش�شات 
الم�شوؤولية  اال�شتبداد ق�شطا كبيرا من 
اأو�شاع الن�شاء، اللواتي  اإليه  األت  فيما 
نتائج  ال�شارع  في  اليوم  يقاومن 
معنى  وال  التق�شفية.  ال�شيا�شات 
دون  الجن�شين  بين  الم�شاواة  ل�شعار 
الن�شال �شد خو�ش�شة ال�شحة والتعليم 
العمومية  الوظيفة  وتفكيك  وال�شغل 
و�شرب ال�شيادة الغذائية واإلغاء �شندوق 
التقاعد والتخلي عن دعم اأ�شعار مواد 

اال�شتهالك االأ�شا�شية
�شاكنة  وكل  اليوم  الن�شاء  وتنا�شل 

الريف منذ اأزيد من �شبعة اأ�شهر من اأجل 
مع  تتعار�ض  التي  المطالب  هذه  تلبية 

�شيا�شات الدولة التق�شفية. 
نساء الريف، استمرار في 
الحراك وصمود في وجه 

القمع 
وجه  في  قوة  بكل  الن�شاء،  �شمدت 
الحملة القمعية التي جندت لها الدولة 
دعاية  من جانبهن  قاومن  الو�شائل،  كل 
لقاءات  في  واأعلن  الحراك،  ت�شويه 
مواقع  على  وت�شريحات  واأ�شرطة 
ا�شتمرارهن  ر�شمية    غير  الكترونية 
م�شروعية  على  والتاأكيد  الم�شاركة  في 
حتى  ال�شارع  لزوم  وعلى  المطالب 
المطالب،  هذه  لكل  اال�شتجابة 
م�شوؤولية  المنا�شالت  الن�شاء  وتقا�شمت 
توجيه وت�شيير الحراك مع المنا�شلين، 
في  او  االحتجاج  اإلى  الدعوة  في  �شواء 
و�شائل  على  االحتجاجات  �شوت  نقل 
ت�شبتنهن  واأكدن  االجتماعي،  التوا�شل 

بمعركة الريف من اأجل الكرامة. 
الحراك  في  الن�شيطات  الن�شاء  ونالت 
بل  والترهيب  التهديد  من  ن�شيبهن 
حقهن،  في  بحث  مذكرات  و�شدرت 
التي  الوا�شعة  االعتقاالت  حملة  عقب 

�شنتها الدولة لخنق الحراك. 
وتعد نوال بن عي�شى من بين اأبرز الوجوه 
مذكرة  بدورها  تلقت  والتي  ال�شامدة 
هذه  ا�شتمرت  ذلك  من  بحث.وبالرغم 
وتقوت عزيمتها  في كفاحها  المنا�شلة 
في الن�شال. ولي�ض من الهين اأن تنزل اأم 
الأربعة اأطفال اإلى ال�شوارع وتقاوم في ظل 
مجتمع ذكوري، يرى "اأن مملكة المراأة 
وكافة  نوال  اإذن  ك�شرت،  لقد  بيتها". 
بقوة  المنخرطات  ال�شجاعات  الن�شاء 
ثقافة  طوق  الكفاحي  الريف  ن�شال  في 

متخلفة ومتجذرة في المجتمع.
 ولم ي�شتثن االعتقال والتنكيل الن�شاء، 
الزياني،  �شيليا  اعتقال  جرى  لقد 
حراك  في  اأي�شا  ون�شيطة  �شابة  منا�شلة 
الريف، وتقبع االآن في ال�شجن اإلى جانب 
من  اأزيد  عددهم  بلغ  الذي  المعتقلين 

200 معتقل. 
الغطاء  الريف  ن�شاء  مقاومة  اأزالت  لقد 
محاربة  قانون  "بم�شروع  �شمي  عما 

الدولة  �شاغته  الن�شاء" التي  �شد  العنف 
موؤخرا، ولم يمنع توقيع الدولة بانتقائية 
االن�شان  حقوق  لمعاهدات  �شديدة 
الن�شاء،  �شد  التمييز  محاربة  واتفاقية 
الن�شاء.اإن  حق  في  للقمع  ممار�شتها  من 
انخراط الن�شاء في الن�شال قد يكون نقطة 
انطالق �شيل جارف من الن�شاالت ل�شعب 
باأكمله �شد حكم اال�شتبدادوالالم�شاواة. 

لي�شت نوال و�شيليا �شوى اأمثلة عن اآالف 
�شبكات  تحملهن  لم  اللواتي  الن�شاء 
الواجهة،  اإلى  االجتماعي  التوا�شل 
الميادين،  في  حا�شرات  يظلن  لكنهن 
المجتمع  �شريعة  على  انتف�شن  حيث 
في  رئي�شيا  دورهن  واأ�شبح  االأبوي، 
مدن  كل  اإلى  وامتداده  الحراك  ت�شليب 

وقرى الريف.
ن�شاء  تقدم  عن  �شاطع  مثال  اأكبر  اإن 
روا�شب  كن�ض  في  كبيرة  خطوات  الريف 
تنظيمهن  هي  المحافظة  العقليات 
مار�ض   8 يوم  بالح�شيمة،  م�شيرة  الأكبر 
وعملت  للن�شاء.  اأالأممي  لليوم  تخليدا 
حديقة  في  االحت�شاد  على  الن�شاء  هوؤالء 
3 مار�ض في هذا اليوم ذو الداللة الكبيرة 
اأجل  من  العالم  ن�شاء  ن�شال  تاريخ  في 
م�شيرة  كانت  لقد  والتحرر،  الم�شاواة 
الن�شاء بالح�شيمة في هذا اليوم �شابقة، 
حيث تنظمن خلف الفتة تحمل �شعار ال 
للتمييز بين الجن�شين، ورددن �شعارات 
الحراك.  بمطالب  الت�شبث  على  توؤكد 
ورغم غياب مطالب دقيقة وخا�شة بالن�شاء 
الريف  ن�شاء  اأعادت  الم�شيرة،  هذه  في 
الم�شمون الن�شالي لهذا اليوم التاريخي 
البرجوازية  االإعالم  و�شائل  ف�شلته  الذي 
الن�شاء على ن�شالهن  عن جذوره. وداأبت 
والبلدات،  المدن  ل�شوارع  واكت�شاحهن 
الن�شاء  فيها  خرجت  م�شيرة  اآخر  وكانت 
لوحدهن هي م�شيرة 3 يونيو ت�شامنا مع 
�شراحهم.  باإطالق  والمطالبة  المعتقلين 
وواجهت الن�شاء المحتجات قوى القمع 
بكل �شجاعة ومنهن من كان مع اأطفالهن. 
حركة  اإلى  بحاجة  الريف،  ن�شاء  مقاومة 
ا�شطهادهن  جذور  �شد  تكافح  ن�شائية 

وا�شتغاللهن.
احتجاجات  المغرب  ن�شاء  ت�شدرت 
راأ�ض  على  وكانت  كبيرة،  اجتماعية 
في  ال�شحية  بالخدمات  المطالبين 
اإفني  انتفا�شة  وفي   2005 �شنة  طاطا 

�شميم  بن  ون�شاالت   ،2008 بعمران  اأين 
�شد خو�ش�شة ماء عين بن �شميم، وموؤخرا 
ن�شاالت الن�شاء ال�شالليات �شد نزع االأرا�شي 
وانتزاع حقهن في ا�شتغالل االأر�ض، والزالت 
التي  الن�شاالت  كل  في  وا�شعة  م�شاركتهن 

عرفها المغرب منذ مطلع �شنوات 2000.
ويك�شف انخراط الن�شاء في الن�شاالت �شد 
الفقر  ن�شب  وارتفاع  الخدمات  تخريب 
والتهمي�ض والبطالة، وعدم قدرتهن الولوج 
اإلى الغذاء، اأنهن االأ�شد ت�شررا جراء تطبيق 
و�شفات التنمية الليبرالية الممالة من قبل 

الموؤ�ش�شات المالية لالمبريالية. 
وعك�ض انخراط الن�شاء الكبير في الن�شاالت 
ن�شوية  حركة  غياب  يظل  االجتماعية، 
معاناة  تربط  ومكافحة  وم�شتقلة  منظمة 
الن�شاء بجذورها الثقافية واالقت�شادية، هي 

ميزة واقع الن�شال الن�شوي في المغرب. 
قامت الدولة بماأ�ش�شة ق�شم كبير من الحركة 
الن�شائية والتي كانت منذ ظهورها مقت�شرة 
على المطالب المرتبطة بالجانب القانوني، 
المغربية  الن�شائية  الحركة  وتميزت 
من  بدال  والترافع،  اال�شتجداء  طابع  بغلبة 
االنخراط المبا�شر في الن�شاالت التي ت�شكل 

الن�شاء قاعدتها الوا�شعة.
مناطق  ن�شاء  وكل  الريف  ن�شاء  تحتاج 
الن�شاالت  في  المنخرطات  المغرب 
للنظام  معادي  ن�شوي  بفكر  الت�شلح  اإلى 
الذكوري.  المجتمع  واأغالل  الراأ�شمالي 
في  بالن�شاء  خا�شة  مطالب  غياب  ويرجع 
االحتجاجات رغم نزولهن اإلى ال�شوارع اإلى 
�شفوف  في  منغر�شة  ن�شائية  حركة  غياب 
مقاومتهن  بحفز  تقوم  الكادحات،  الن�شاء 
ب�شكل  وا�شتغاللهن  ا�شطهادهن  ل�شروط 
يومي. ويجب العمل على بعث حركة ن�شال 
الحكم  موؤ�ش�شات  عن  كليا  م�شتقلة  ن�شوي 
الالم�شاواة  على  تحافظ  التي  الفردي، 
والظلم االجتماعي مهما اخفت ذلك باإ�شدار 

قوانين ون�شو�ض تدعي اإن�شاف الن�شاء.
ويعد الت�شدي للبرامج التنموية للموؤ�ش�شات 
الن�شاء  �شفوف  في  بها  والت�شهير  المالية 
على  والملقاة  المبا�شرة  المهام  بين  من 
ان  يمكن  ال  الن�شويات،  المنا�شالت  عاتق 
ي�شتقيم تحرر الن�شاء من التخلف والمعاناة 
هذه  مع  االرتباط  فك  اجل  من  الن�شال  دون 
اأ�شبح  الذي  الموؤ�ش�شات ومحاربة منظورها 
موؤطرا للجمعيات الن�شائية �شواء في فكرها 

اأو في عملها المبا�شر مع الن�شاء. 

تتمة لص 2

التجارب  كل  من  اال�شتفادة  عبر  وطنيا 
بالتجربة  واال�شتعانة  ال�شابقة،  الن�شالية 
وتعميمها،وو�شع  المجال  هذا  في  الريفية 
المعتقلين  كافة  �شراح  اإطالق  مطلب 
االأولويات.  راأ�ض  على  للحراك  ال�شيا�شيين 
هذا   مع العمل على مد الحركة باالأ�شكال 
ميزان  قلب  على  قدرة  االأكثر  الن�شالية 
الكادحين  وعموم  العمال  ل�شالح  القوى 
وفي  العمالية.  اال�شرابات  راأ�شها  وعلى 
نف�ض الوقت ال يمكن اأن تتحقق هذه المهمة 
بال�شكل الذي يمهد الطريق للتغيير الثوري 
ال�شيا�شي  التحري�ض  اأ�شاليب  بتطوير  اإال 
اال�شتراكي  للم�شروع  الفكرية  والدعاية 
الم�شتقلة  رايتها  واإعالء  العاملة  للطبقة 

اليمينية  التعبيرات  مختلف  مواجهة  في 
الدين  بلبا�ض  تلب�شت  �شواء  للبرجوازية، 
اأو غيرهما، و�شيكون من الغباء  اأو القومية 
الطبقة  لم�شروع  الخيانة  وحتى  والجبن 
بناء  مهمة  طرح  في  اال�شتمرار  العاملة 
حزبها الثوري نظريا،مع تجنب ونبذ و�شد 
اإلى  المهمة  هذه  يحول  اأن  �شاأنه  من  ما  كل 
فعل ملمو�ض مرتكز على خطوات عملية.  

اأولى  اعتبار  ال�شدد،يمكن  هذا  وفي   
الظرف  في  المهمة  هذه  اإنجاز  مداخل 
الحالية  الذاتية  ال�شروط  وفي  الراهن 
تن�شيق  هي  بالمغرب  المارك�شي  للي�شار 
المتفقة  الثورية  الطاقات  كل  وقوى  جهود 
الو�شع  الأعطاب  ت�شخي�شها  في  االأقل  على 

الراهن ومخارجه االآنية، مع التاأكيد على 
اأن تنوع م�شارب التيارات والمجموعات 
في  واختالفها  بالمغرب  المارك�شية 
للطبقة  ال�شيا�شية  التجارب  تقييم 
�شماعة  ي�شكل  اأن  يجب  ال  العمالية 
بخطوات  التقدم  في  الف�شل  لتعليق 
المتوا�شل  النهو�ض  مواكبة  نحو  جادة 
و�شيا�شي  نظري  بعمل  للكادحين 
وي�شع  التنوع  هذا  ي�شتح�شر  وتنظيمي 
الم�شافات  تقريب  اهتماماته  قلب  في 
بين هذه التيارات والمجموعات في اأفق 
على  قادر  م�شترك  �شيا�شي  برنامج  و�شع 
وجماهيرية  عمالية  قاعدة  اأو�شع  جذب 

نحو الن�شال في �شبيل تحقيقه.

موؤقتا،  بالريف  الجماهير  تتراجع حركة  قد 
على  توؤكد  الموؤ�شرات  من  العديد  اأن  مع 
القمع  رغم  اأقوى  ب�شكل  �شت�شتمر  اأنها 
وجودها  اأ�شباب  كل  دامت  ما  واالعتقاالت 
منحى  تتخذ  وقد  قائمة،  وا�شتمراريتها 
الكادحون  اإليه  ي�شعى  الذي  للمنحى  مغايرا 
بعمل  مواكبتها  تتم  لم  ما  الثوري  و�شبابهم 
القدرة  م�شتوى  اإلى  يرقى  وتنظيمي  �شيا�شي 
على التاأثير في م�شارها، وهذا االأمر بالذات 
وكل  المارك�شيين  على  يلقي  الذي  هو 
فيها،  الفاعل  االنخراط  م�شوؤولية  الثوريين 
والفئات  العاملة  بالطبقة  ارتباطهم  وتعميق 
�شيا�شات  من  ت�شررا  االأكثر  االجتماعية 
العقبات  لكل  وتجاوزهم  بالمغرب،  النظام 

جدية  بخطوات  التقدم  دون  تحول  التي 
نحو بناء حزب العمال الثوري القادر وحده 
على تحويل حالة الغ�شب الجماهيري اإلى 
"فال  حقيقية،  و�شيا�شية  اجتماعية  ثورة 
في  االأزمة  وال  الدنيا  الطبقات  ا�شطهاد 
اأو�شاط الطبقات العليا يمكنهما اأن ت�شببا 
تعفن/ ت�شببا  اأن  فقط  يمكنهما  الثورة، 

البلد  هذا  لدى  يكن  لم  ما  البالد  انحالل 
تحويل  على  وقادرة  جديرة  ثورية  طبقة 
اإيجابية  حالة  اإلى  ال�شلبي  اال�شطهاد  حالة 

دافعة للتمرد واالنتفا�ض."*
يونيو2017  20

الثوري"  الو�شع  حول  "مقاالت  لينين   •
من�شور بموقع الحوار المتمدن.

بقلم: طارق الريفي

الوضع الراهن على ضوء نضاالت الريف واآلفاق

حر�ك �لريف، حر�ك ن�شوي �أي�شا من �أجل مطالب عادلة وم�شروعة
انخرطت الن�شاء بحراك الريف منذ انطالقه، يوم 28 اأكتوبر 2016.و�شاركت الن�شاء بمختلف اأعمارهن في كل االحتجاجات التي �شهدتها مدينة الح�شيمة، وكل مدن الريف وقراه. اإن االنخراط القوي لن�شاء الح�شيمة 

وامزورن وبوكيدان واأيت حذيفة وباقي المناطق بالريف، هي �شرخة باقي ن�شاء المغرب ون�شاء العالم في وجه الظلم عامة ورف�ض االن�شياع لموروث ذكوري.
لقد تدفقت اإلى ال�شوارع وال�شاحات ح�شود من الن�شاء كغيرهن من الكادحين والفقراء المكبلين ب�شال�شل اال�شتبداد والقهر لعقود طويلة من الزمن، ومن المهم اأال نن�شى اأن هوؤالء الن�شاء على عك�ض غيرهن من المظلومين، 

يحملن في �شدورهن قمع وا�شطهاد وظلم مجتمع ذكوري لقرون، ومازالت تقاليده م�شتمرة وت�شتوجب مقاومة طويلة لواأده.

يوليوز/غشت 2017
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سياسة

 وقد كان لعامل التنظيم الذاتي، بت�شكل لجان 
�شعبية في معظم مدن الريف وبلداته، دور حا�شم 
المطالب  حول  ال�شعبي  االلتفاف  ا�شتمرار  في 
منذ  وا�شح،  ب�شكل  المحتجون  بلورها  التي 
يناير الما�شي، مع اأن تلك اللجان مقت�شرة على 
اأ�شكال  وتقرير  ال�شكان،  مع  المطالب  مناق�شة 
الن�شال، وتنظيم ال�شمود في وجه اأجهزة القمع 
وبلطجيتها، دون اأن تتطور اإلى اإدارة ذاتية قاعدية 
ب�شكل  الحياة  نواحي  مختلف  تنظيم  تتولى 

ديمقراطي.
مطالب  ح�شر  على  الدولة  ركزت  وفيما 
ل�شان  وكاأن  اجتماعية،  حدود  في  المنتف�شين 
حالها يقول؛ باأن ال م�شكلة للمنتف�شين مع ركائز 
الحكم في المغرب، ومطالبهم م�شروعة، �شُتلبى 
المتو�شط"،  منارة  "الح�شيمة  م�شروع   عبر 
هاهي ذي تثبت،عبر حملة القمع الم�شعورة، 
حاجة الجماهير لي�ض لل�شغل وال�شحة والتعليم 
هذه  اأي�شا.  الفعلية  للديمقراطية  بل  وح�شب 
اال�شتبداد  اإ�شقاط  تتطلب  التي  الديمقراطية 
ال�شيا�شي  القرار  الكادح  ال�شعب  وانتزاع 
التي  الحاكمة  الطغمة  اأيدي  من  واالقت�شادي 
تفر�ض �شيا�شات تفكيك القطاع العام والتق�شف 
في االإنفاق االجتماعي، بمبرر �شبط التوازنات 
االقت�شادية والمالية، كما تتطلب توظيف ثروات 
البلد الإر�شاء الحاجات الفعلية لغالبية المغاربة 

ال�شاحقة.
الهائلة  الن�شال  اإلى موجة  ننظر  اأن  يلزم  وعليه 
تنخر  التي  البنيوية  االأزمة  �شياق  في  الجارية 
االقت�شاد المغربي اأمام عجزه عن تلبية حاجات 
ماليين النا�ض الفعلية والحيوية. اإن كفاح الريف 
انتفا�شية  لظاهرة  قوي  تجلي  العمق  في  هو 
واحتجاجية ممتدة في الزمن والمكان، تمر عبر 
جملة مراحل تتخللها موجات �شعود وهبوط، 
مراكمة  من  ال�شعبية  الجماهير  فيها  تتمكن 
وانت�شاراتها  بهزائمها  عظيمة  ودرو�ض  خبرات 
)انتفا�شات �شعبية ووجهت بقمع دموي، ن�شاالت 
اجتماعية م�شتمرة للطالب والمعطلين، ن�شاالت 
تن�شيقيات مناه�شة االأ�شعار، ن�شاالت في مناطق 
جغرافية محدودة، مثل طاطا وبوعرفة و�شيدي 
افني، ن�شاالت نقابية، ن�شاالت مدينة طنجة �شد 
اأماندي�ض اال�شتعمارية على خلفية غالء  �شركة 
فواتير الكهرباء، ن�شاالت طلبة الطب واالأ�شاتذة 
المتدربين، ن�شاالت حركة 20 فبراير وغيرها(.

باأن  نزعم  اأن  من  اأ�شهل  يوجد  ال  بالطبع، 
على  المتوقع  غير  ال�شعبي،  االنفجار  هذا 
عام،  ن�شف  عن  يزيد  ما  المتوا�شل  االإطالق،  
مجرد انفجار نتيجة لغ�شب ا�شتمرت �شغوطه 
عند  الوقوف  دون  عقود،  مدار  على  العميقة 
اإليه  ت�شعى  ما  وهذا  العميقة.  المادية  اأ�شبابه 
هذه المقالة المتوخية �شبر الجذور االقت�شادية 
واالجتماعية لتحرك جماهير الريف بكل ذلك 
اقتناعنا  على  التاأكيد  مع  الن�شالي،  الزخم 
ن�شال  من  الجديدة  الموجة  هذه  باأن  الرا�شخ 
االأزمة  عمق  تك�شف  ما  بقدر  الكادح  �شعبنا 
اأزمة  تطرح  ما  بقدر  واالجتماعية،  االقت�شادية 
البدائل الممكنة، الأن نتائج اأية معركة �شيا�شية 
اأو اجتماعية ال تحدد بناء على الحالة المزاجية 
للجماهير وا�شتعدادها البطولي للن�شال، ولي�ض 
على ظروفها االقت�شادية واالجتماعية فح�شب، 
"قوة  على  باالأ�شا�ض،  م�شيرها،  يتوقف  واإنما 
االأيديولوجيات  وعلى  الجماعي،  تنظيمها 
االأحزاب  وعلى  عليها،  توؤثر  التي  المختلفة 

ال�شيا�شية التي تتناف�ض من اأجل قيادتها.")1( 
فح�شب مارك�ض "من ال�شروري اأن نفرق دائما بين 
لالإنتاج،  االقت�شادية  للظروف  المادي  التحول 
العلوم  دقة  تماثل  بدقة  تحديدها  يمكن  التي 
القانونية وال�شيا�شية  الطبيعية، وبين االأ�شكال 
والدينية والفنية والفل�شفية ـ في كلمة واحدة 
"االأيديولوجية"ـ  التي ي�شبح االإن�شان بوا�شطتها 
وبالتالي  فيه".  وم�شارًكا  ال�شراع  بهذا  واعًيا 
المت�شببة  البنيوية  التناق�شات  "تحديد  فاإن  
في زعزعة ا�شتقرار مجتمع معين اأمر مختلف 
تماما عن تحديد متى وكيف �شوف تتفاعل هذه 

التناق�شات وتوؤدي اإلى انفجار �شيا�شي".)2(، 
للجذور  فهم  غياب  في  ي�شعب  المقابل؛  وفي 
معركة  الأية  واالجتماعية،  االقت�شادية  المادية؛ 
والتكتيكات  اال�شتراتيجيات  بلورة  طبقية، 
واأ�شكال التنظيم والتحالفات الكفيلة بحلها، 
وحالة  الطبقات  بين  القوى  موازين  �شوء  في 
الن�شال الجماهيري )حالة دفاع اأم حالة هجوم(، 

ما قد يوؤدي اإلى هزيمة المعارك المتفجرة.

التهميش االقتصادي 

للريف: لمحة تاريخية
لقد ظل هاج�ض اال�شتعمار االإ�شباني، المتدخل 
ع�شكريا في الريف، من�شبا على ا�شتغالل موارد 
المنطقة، ولم يتاأت له ذلك اإال بعد ق�شائه على 
قوات  من  هائل  حربي  بدعم  الريفية  المقاومة 
ذلك،  اإثر  وعلى   .)3( الفرن�شي  اال�شتعمار 
مبادئ  اال�شباني  اال�شتعمار  �شلطات  طرحت 
يونيو  في  باإ�شدار ظهيرين  الر�شمي  اال�شتيطان 
االأهالي،  ممتلكات  اإح�شاء  يهمان   1929
وتحديد الم�شاحة المخ�ش�شة لال�شتيطان، و نتج 
عن هذه ال�شيا�شة ت�شكل برجوازية محلية، في 
حين كانت نتائجها كارثية على غالبية الفالحين 
الذين ا�شطروا اإلى الهجرة تجاه الجزائر ومنطقة 
للجي�ض  االن�شمام  اإلى  اأو  الفرن�شية،  الحماية 

االإ�شباني )4(.
وفي ظل اأزمتها االقت�شادية الخانقة )5( ان�شب 
اهتمام الراأ�شمال اال�شباني على ا�شتغالل المواد 
االأولية، وال�شيما معدن الحديد لمناجم الريف 
وقد  االأوربية.  ال�شناعة  اإلى  الموجه  ال�شرقي، 
الجنرال  االإ�شبانية  الفا�شية  قائد  ا�شتعمله 
فرانكو عملة مقاي�شة للح�شول على ال�شالح، 
وخا�شة من األمانيا التي كانت اأول م�شتورد لحديد 
الريف مقابل تزويدها فرانكو باالأ�شلحة والمواد 

الم�شنعة والغذائية )6(.
ان�شب  الحديد،  معدن  ا�شتغالل  اإلى  باالإ�شافة 
اهتمام اال�شتعمار االإ�شباني على الثروة الغابوية 
 )1938 �شنة  في  هكتار  األف   138 )بلغت 

و�شعت  وقد  الجودة.  وعالية  النادرة  باأخ�شابها 
ال�شتغاللها،  ممنهجا  مخططا  فرانكو  �شلطات 
اأبرز  اأحد  جدا  �شريع  ب�شكل  الريف  جبال  جاعلة 
متو�شط  بلغ  اإذ  لالأخ�شاب،  الم�شدرة  المناطق 
اإنتاجه ال�شنوي، في فترة 1936-1957، زهاء 
18500 متر مكعب من االأخ�شاب المقطعة. وقد 
�شاهم ا�شتنزاف غابة الريف هذا في الفقر النباتي 
اإ�شبانيا، بفعل  ان�شحاب  الطبيعي للمنطقة بعد 

عدم تعوي�ض االأ�شجار المقطوعة.
ومخلفات  االإ�شبانية  االأهلية  للحرب  كان  وقد 
الحرب العالمية الثانية عواقب وخيمة على �شكان 
الريف، حيث تراجع النمو الديمغرافي نتيجة  فقد 
ع�شرات اآالف القتلى في الحرب اأو ب�شبب المجاعة، 
وهجرة ع�شرات االآالف اإلى مناطق المغرب المحتلة 
بالغ  له  كان  ما  الجزائر،  نحو  اأو  فرن�شا  قبل  من 
االأثر في تفكك البنيات االجتماعية واالقت�شادية 
الحرب  بعد  ما  �شنوات  �شهدت  كما  بالريف، 
العالمية الثانية، توافد عدد كبير من الم�شتوطنين 
اإلى  اأدت  ت�شهيالت  على  ح�شلوا  الذين  االإ�شبان 

امتالكهم اأرا�شي وا�شعة بجهة اللكو�ض الخ�شبة.
االإ�شباني  اال�شتعمار  ح�شيلة  اإن  القول،  خال�شة 
المقايي�ض،  بكل  كارثية  كانت  الريف  بمنطقة 
اإ�شبانيا  فعلى م�شتوى البنيات التحتية لم تعمل 
الحديدية  ال�شكك  من  كلم   230 اإنجاز  على  اإال 
الريف  من  الحديد  معدن  لنقل  كلم   17 )منها 
ال�شرقي نحو مليلية( وبناء اأقل من 326 كلم من 
الطرق المعبدة )�شيارة واحدة لكل 400 ن�شمة في 
في  ن�شمة   30 لكل  واحدة  �شيارة  مقابل  الريف، 
العموم  وعلى  الفرن�شية(،  اال�شتعمارية  المنطقة 
يت�شح من الميزانية العامة التي كانت تخ�ش�شها 
اإ�شبانيا لمنطقة الريف اأن .592 %  منها كانت 
فقط   %  7.5 مقابل  الع�شكري،  للجانب  توجه 
للجانب المدني واالقت�شادي )7(، االأمر الذي كانت 
له عواقب وخيمة على تفكك البنيات االقت�شادية 

بالمنطقة وعلى االأو�شاع االجتماعية للريفيين.

ماذا عن تنمية الريف بعد 
"االستقالل"؟

ترتبت عن �شيا�شة  الدولة االقت�شادية في ما بعد �شنة 
1956 تفاوتات طبقية ومجالية �شارخة، اإذ ركزت 
والمجاالت  القطاعات  على  "التنموية"  جهودها 
التي توفر �شروط اال�شتثمار المربح والتراكم المالي، 
وهي  الهام�ض.  على  المناطق  باقي  ظلت  بينما 
�شيا�شة مبنية على منطق اقت�شادي يوؤدي في النهاية 
نافعة قابلة  اإلى مناطق منتجة  المجال  اإلى توزيع 
الأن تدمج في االقت�شاد الع�شري، ومناطق هام�شية 
ال تتوفر فيها هذه ال�شروط، وبالتالي ظل التق�شيم 
اال�شتعماري للمجال )المغرب النافع والمغرب غير 

بقلم: مهدي رفيق
اإلنتفاضة الريفية: لمحة حول جذورها االقتصادية واالجتماعية

النافع( قائما. ما اأدى، في نهاية المطاف، اإلى 
تركز االأن�شطة االقت�شادية في ال�شاحل االأطلنطي 
من القنيطرة اإلى الدار البي�شاء، وتهمي�ض باقي 
تحتاج  التي  الجبلية  مقدمتها  وفي  المناطق، 
البنيات  م�شتوى  على  �شخمة  ا�شتثمارات  اإلى 
التحتية وبناء المرافق العمومية، ما اأثر ب�شكل 
والب�شرية  االقت�شادية  التوازنات  على  كبير 

بمنطقة الريف.
�شهدت  الريف  منطقة  اأن  ذلك،  تبعات  ومن 
واقت�شادية  و�شيا�شية  تاريخية  عوامل  بفعل 
معروفة، تن�شل �شبه تام للدولة من لعب اأدوارها 
ال�شناعي  الم�شروع  ا�شتثنينا  فاإذا  التنموية. 
الطموح لحكومة عبد اهلل اإبراهيم الإنتاج ال�شلب 
في �شنة 1959، �شمن اأدوار مكتب الدرا�شات 
 245 اإنتاج  بق�شد  ال�شناعية،  والم�شاهمات 
االقت�شاد  وزير  اعتبره  وقد  �شنويا،  طن  األف 
اآنذاك، عبد الرحيم بوعبيد، "داربي�شاء جديدة 
بمحاذاة المتو�شط" . هذا الم�شروع لم ير النور 
بفعل اإقالة حكومة عبد اله  اإبراهيم والتراجع عن 
�شيا�شة الت�شنيع، وتمت اال�شتعا�شة عنه بت�شييد 
بمدينة   SONASID �شونا�شيد  م�شنع 
بريطانية  �شركة  قبل  من   1984 �شنة  في  زايو 
)Davy Loweyltd(. ونف�ض ال�شيء ح�شل 
مع خط �شكة الحديد ومطار الناظور اللذين كانا 
مبرمجين منذ �شنة 1970 ولم يريا النور اإال بعد 

20 �شنة .
وقد انتبه اأحد الباحثين اإلى اأن المنطقة لم تعان 
من غياب ا�شتراتيجية اإنمائية وا�شحة وح�شب، 
بل ات�شمت معظم "المبادرات التنموية" بطابع 
للريف  القروية  التنمية  فم�شروع  اال�شتعجال. 
الغربي المعروف ب"الديرو" اأتى بعد االنتفا�شة 
 1959-1958 لعامي  الريف  في  ال�شعبية 
والمنظمة  المتحدة  االأمم  من  خا�ض  بدعم 
العالمية للتغذية والزراعة، وذلك في اإطار �شيا�شة 
القرو�ض التي كانت تمنحها الموؤ�ش�شات المالية 
في �شكل برامج اأو م�شاريع "تنموية". وقد �شاهم 
بق�شد  بالت�شجير،  اهتم  الذي  الم�شروع،  هذا 
ال�شكان  ظروف  تح�شن  جديدة  زراعات  اإدخال 
ب�شغار  االإ�شرار  في  واالجتماعية،  االقت�شادية 
الفالحين، بحرمانهم من ا�شتغالل اأرا�شيهم، ما 
اإلى قلع االأ�شجار المغرو�شة  دفع بع�شهم منهم 
في  الكيف  بزراعة  وتعوي�شها  الم�شروع  �شمن 
م�شروع  اأما  مدخولهم.  لرفع  وال�شاون  كتامة 
اإن�شاء  من  تبعه  وما   ،PAIDER-MED
انطلق جراء  ال�شمال، فقد  اأقاليم  اإنعا�ض  وكالة 
تزايد ال�شغوط االأوربية بعد ا�شتفحال وتو�شيع 
اإ�شتراتيجية  الهندي. وقد منيت  القنب  زراعة 
اأهدافها  تحقق  لم  اإذ  ذريع،  بف�شل  الوكالة 
كبرى  م�شاريع  اإحداث  في  المتمثلة  االأربعة 
و  وال�شكان  الموارد  بين  توازن  مهيكلة، وخلق 
اإحداث فر�ض عمل، واأولوية التنمية المحلية. 
واالأنكى اأن الوكالة راجعت اأولوياتها مطلع �شنة 
2000 في �شوء نتائج ما �شمي، وقتئذ، بالحوار 
الوطني حول اإعداد التراب الوطني، حيث ركزت 
جهودها على م�شروع طنجة المتو�شط والم�شروع 
ال�شعيدية ال�شياحي ، بينما تم تهمي�ض الريف 

مرة اأخرى.
وكان على الريف انتظار فاجعة زلزال الح�شيمة 
وبلدات مجاورة في 24 فبراير 2004، ليعود 
اإطار  في  المنطقة  تهيئة  �شرورة  عن  الحديث 
وتنمية  اإعمار  الإعادة  اال�شتعجالي  البرنامج 
المدينة، الذي ان�شب على 3 محاور همت فك 

العزلة عن المنطقة ودعم القطاعات المنتجة 
واالهتمام  البحري(،  ال�شيد  )ال�شياحة، 
البيئة،  على  والمحافظة  القروية  بالتنمية 
اإ�شافة اإلى تح�شين الخدمات المقدمة ال�شكان 

والتاأهيل الح�شري لالإقليم. 
اأنه بعد عقود ال زالت دار لقمان  هكذا يت�شح 
الريف  بمنطقة  المحتجون  و  حالها،  على 
يرفعون المطالب ذاتها الواردة جميع البرامج 
الكالمية حول تنمية الريف. وهاهي ذي ال�شلطة 
من جديد تلوك نف�ض الكالم في اإطار ما اأ�شمته 

بم�شروع: "الح�شيمة منارة المتو�شط".

اقتصاد هش ومتخلف
ت�شررا  المناطق  اأكثر  من  الريف  منطقة  تعد 
باالأزمة االقت�شادية التي ي�شهدها المغرب، لي�ض 
بالنظر للعوامل االقت�شادية والتاريخية االآنفة، 
ولكن اأي�شا بالنظر اإلى و�شع المنطقة االقت�شادي 
اال�شتثمارات  ب�شعف  المت�شم  الحالي، 
ال�شناعية )8(. فلي�ض باإقليم الح�شيمة، على 
�شناعية،  موؤ�ش�شة   95 �شوى  المثال،  �شبيل 
ما  توفر  اإنتاجية،  موؤ�ش�شة   7365 �شمن  من 
حين  في  �شغل.  من�شب   1093 عن  يزيد  ال 
تهيمن التجارة ال�شغيرة على المدينة، حيث 
التجارية  والحوانيت  الموؤ�ش�شات  عدد  يبلغ 
الركود  ب�شبب  6000، وهي مت�شررة بدورها 
المهاجرين  تحويالت   نق�ض  جراء  التجاري 
المالية ، وتعاني من هيمنة الموؤ�ش�شة التجارية 
ال�شخمة "مرجان". كما اأن ال�شناعة التقليدية 

ال توفر �شوى حوالي 10300 فر�شة عمل.
من  كلم   72 على  الريف  منطقة  توفر  ورغم 
ال�شواحل وميناءين في الح�شيمة و"كاال اإري�ض" 
ال�شيد  قطاع  يتيح  ال  بوفراح،  بني  بجماعة 
مبا�شر  عمل  فر�شة   3288 �شوى  البحري 
تقليدي  �شيد  ومعظمه  مبا�شر(  غير  )و206 
 659 مجموع  من  �شيد  رخ�شة   582 يحوز 
ومردوده  القطاع  هذا  اإنتاجية  وتبقى  رخ�شة. 
اأخرى،  بمناطق  قيا�شا  جدا  �شعيفين  المالي 
يتجاوز  لم  اإنتاج  تفريغ  تم   2013 �شنة  ففي 
10 اآالف طن بقيمة حوالي 110 مليون درهم، 
مقابل حوالي 41 األف طن بقيمة ناهزت 490 
ف�شال  تطوان،  طنجة  جهة  في  درهم  مليون 
الذي  النهب  القطاع يئن تحت وطاأة  عن كون 
مار�شته االأ�شاطيل االأجنبية خا�شة االإ�شبانية، 
نحو  منتجاته  توجيه  وعدم  واالحتكارات 
ال�شمك  )ثمن  المنطقة  �شكان  تلبية حاجات 
مرتفع جدا في مدينة الح�شيمة مقارنة مع مدن 

داخلية(.
ورغم غلبة الطابع القروي والن�شاط الفالحي، ال 
تتجاوز م�شاحة االأرا�شي ال�شالحة للزراعة 171 
األف هكتار، %75 منها مخ�ش�شة لزراعة اللوز 
والزيتون وال�شعير والقمح الطري. وتظل هذه 
تاونات مثال  اإقليم  مع  مقارنة  الن�شبة �شعيفة 
للزراعة  المخ�ش�شة  الم�شاحة  فيه  تبلغ  الذي 
اأزيد من 340 األف هكتار. هذا، باالإ�شافة اإلى 
تراجع الن�شاط الفالحي في �شهل النكور الذي 
اأ�شبح وجهة مف�شلة للوبيات العقار، ما جعل 
مطالبهم  اإلى  ي�شمون  الريف  في  المنتف�شين 
النكور منطقة فالحية ال منطقة  "جعل �شهل 
اإ�شمنتية تت�شابق اإليها لوبيات العقار". اأ�شف 
اإلى ذلك التقل�ض الم�شتمر لالأرا�شي ال�شالحة 
للزراعة ب�شبب طبيعة الت�شاري�ض و�شعف نوعية 
التربة، وانت�شار التعرية المائية التي تت�شبب في 

تمكنت انتفا�شة الريف، لحد االآن، من ال�شمود في وجه مناورات �شتى للنظام، الم�شطر بعد ف�شل رهانه على اإخماد الغ�شب ال�شعبي، تارة بالتجاهل، وطورا بتحريك لوبي جمعياته واأحزابه ونخبه 
واأبواقه االإعالمية، اإلى خو�ض حملته القمعية الم�شتمرة، �شد منا�شلي/ات الحراك ال�شعبي في الريف والمناطق المت�شامنة. هذا بعد تمكنه من تهمي�ض مطالب الحراك ال�شيا�شية وتطويق اأفقه 
ال�شيا�شي، بهجوم منقطع النظير على الحركة بتهم خدمة اأجندات خارجية ترنو تهديد "اأمن المملكة وا�شتقرارها"، والنزوع االنف�شالي لمجرد اإعالء راية ال�شرف الوطني، راية مقاومة اال�شتعمار 
االإ�شباني، "معترفا" مقابل ذلك، تحت �شغط المقاومة الريفية، بم�شروعية مطالبها االقت�شادية واالجتماعية. غير اأن تطور االأحداث يك�شف الطابع المناور لهذا االعتراف الرامي اإلى ربح الوقت 
والمراهن على ا�شتنزاف الحركة ودفعها اإلى اآخر خطوط الدفاع )اإطالق �شراح المعتقلين ووقف المتابعات...(، في ظل تزايد مظاهر الع�شكرة بالريف واقتحام البيوت وحملة االعتقاالت الوا�شعة 

�شد الن�شطاء.

التتمة في ص 5.
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تدهور التربة بين 30 و70 طن في الهكتار 
كل �شنة، وهو ما يمثل اإحدى اأعلى الن�شب 
اأن  كما  العالمي،  ال�شعيد  على  الم�شجلة 
الثروة الغابوية تفقد �شنويا اآالف الهكتارات 
اإنتاج  في  للخ�شب  ا�شتعمال مكثف  بفعل 

الطاقة اإ�شافة اإلى الرعي المكثف. )9(
اأهم  من  والمالي  البنكي  القطاع  ويبقى 
للرواج  بالنظر  المنطقة،  في  االأن�شطة 
خا�شة  المنطقة  تعرفه  الذي  التجاري 
مدينة الناظور، بفعل التجارة المهربة مع 
مدينة مليلية المحتلة، وبف�شل تحويالت  
لكن  الريف.  من  المتحدرين  المهاجرين 
م�شاهمة القطاع البنكي في تنمية المنطقة 
بقرو�ض  يكتفي  بحيث  منعدمة،  تظل 
الفردية  االأن�شطة  بع�ض  وتمويل  اال�شتهالك 
راأ�شماله نحو  المحدودة)10(، مع تحويل 
المركز الإعادة ا�شتثماره في المدن الكبرى 
اأن  كما  وغيرهما(.  وطنجة  البي�شاء  )الدار 
جل ا�شتثمارات المغاربة المهاجرين تتجه 
نحو العقار بن�شبة %84 من اال�شتثمارات 
منها 71.3 % للعقار المبني و12.38 % 

للعقار غير المبني )11(. 
في  مهما  دورها  يكون  قد  ال�شياحة  وحتى 
 12( مهمة  طبيعية  موؤهالت  بفعل  الريف 
تظل  كلم(،   15 م�شافة  على  تمتد  �شاطئ 
المطلوب،  الوجه  على  م�شتثمرة  غير 
ب�شبب �شعف بنيات النقل التحتية، وعزلة 
المنطقة، باالإ�شافة مناف�شة اأقطاب �شياحية 

اخرى مثل طنجة، ومحور مراك�ض اأكادير.
أوضاع اجتماعية كارثية 

وحقوق مهدورة
تتخذ االأزمة االجتماعية بمنطقة الح�شيمة 
عقود  طيلة  تهمي�شها  بفعل  خطيرة  اأبعادا 
من الزمن، وغياب اأن�شطة اقت�شادية منتجة 
ال�شباب  ال�شيما  العاملة،  لليد  م�شتوعبة 
�شنة(  و39   15( األف   170 ب  قدر  الذي 

ح�شب ن�شرة االإح�شاء لمندوبية التخطيط في 
بالو�شط  األف   54 زهاء  منهم   ،2012 �شنة 
الح�شري، يعي�ض معظمهم اأو�شاع اجتماعية 
�شعبة، حيث بلغ م�شتوى البطالة، في نف�ض 
ال�شهادات  % في �شفوف حاملي  ال�شنة 46 
�شعف  تقريبا  يعادل  ما  والعليا،  المتو�شطة 
) %26 (، ما يف�شر ت�شدر  الوطني  المعدل 
اأن  بعد  وقيادتها.  للمظاهرات  ال�شباب 
ا�شتنفدوا كل اأ�شكال المطالبة بال�شغل، �شواء 
طلبات  تقديم  اأو  ال�شارع،  في  باالحتجاج 
واإنعا�ض  للت�شغيل  الوطنية  الوكالة  اإلى  عمل 
الكفاءات، اإذ من اأ�شل 495 طلب عمل تمت 

اال�شتجابة ل20 طلب فقط؟.
في  مهوال  خ�شا�شا  المنطقة  ت�شهد  كما 
البلدات  في  ال�شيما  التعليم  موؤ�ش�شات 
في  االأمية  ن�شبة  )بلغت  الريفية  والمدا�شر 
منطقة الح�شيمة حوالي %53 مقابل 36% 
في جهة طنجة -تطوان(، باالإ�شافة اإلى غياب 
موؤ�ش�شات جامعية، ما يدفع االأ�شر اإلى تحمل 
نفقات تعليم اأبنائها بمدن جامعية نائية. هذا 
ال�شحية  البنيات  تخلف  عن  الحديث  دون 
ونق�ض عدد االأطباء، بحيث ال توفر موؤ�ش�شات 
و142  �شرير   488 �شوى  باالإقليم  ال�شحة 
األف ن�شمة، اأي �شرير  طبيب الأزيد من 400 
لكل 820 ن�شمة وطبيب واحد لحوالي 2817 
مواطن، مقابل �شرير واحد لكل 130 ن�شمة 
الرباط.  في  ن�شمة   214 لكل  واحد  وطبيب 
الوطني  التعاون  موؤ�ش�شات  اأن  اإلى ذلك  اأ�شف 
اأو  لالأمومة  دار  اأية  الح�شيمة  باإقليم  توفر  ال 
مراكز اجتماعية اأو تربوية اأو اإقامات للطلبة او 

موؤ�ش�شات للتكوين المهني )12(.
خاتمة:

تردي  اأن  فيه  �شك  ال  مما  اأنه  االأمر،  خال�شة 
االأو�شاع االقت�شادية واالجتماعية وتفاقم بطالة 
ال�شباب خريجي الجامعات، هو �شبب ت�شدر 
للحراك  واالجتماعية  االقت�شادية  المطالب 

عمق  عن  ك�شف  والذي  بالريف،  ال�شعبي 
الجماهير  ومطالب  طموحات  بين  التناق�ض 
الولة  �شيا�شات  وطبيعة  الم�شحوقة،  الريفية 
الريف  فجماهير  واالجتماعية.  االقت�شادية 
المنتف�شة تطالب بالت�شغيل وال�شحة والتعليم 
الماء  ال�شالح لل�شرب وخف�ض ت�شعيرة  والماء 
والكهرباء وت�شييد الطرق وتوزيع عادل للثروة 
والمائية  البحرية  الثروات  على  والحفاظ 
والغابوية، ورفع التهمي�ض ووقف نزع  اأرا�شي 
يمكن،  ال  مطالب  وهي  ال�شغار.  الفالحين 
في نهاية المطاف، للنظام االقت�شادي الحالي 
اإذ  ودائم،  تام  فعلي  ب�شكل  لها  ي�شتجيب  اأن 
ي�شتوجب تحقيقها تغييرا جذريا لل�شيا�شات 
ي�شتلزم  التعبير عنها  اإن مجرد  بل  المتبعة، 
للمت�شررين  ت�شمح  فعلية  ديمقراطية  وجود 
في  اأنف�شهم  وتنظيم  واالحتجاج  بالتظاهر 
الحراك  اإليه  انتبه  ما  وهذا  ولجان،  هيئات 
الريفي الذي طالب برفع الع�شكرة عن الريف 
بكل ما يعنيه ذلك من احترام فعلي للحريات 
واالحتجاج  التظاهر  في  الديمقراطية 
والتنظيم، ورفع الحواجز االأمنية الكثيرة التي 
تعج بها المنطقة، وكذا اإطالق �شراح معتقلي 
حركة 20 فبراير )12 �شنة �شجنا نافذا في حق 
الرفيق بن�شعيب(، وك�شف حقيقة جريمة التي 
االأول  اليوم  �شبان في وكالة بنكية في   5 حرق 
معظم  في  للتظاهر  فبراير   20 حركة  لخروج 
مدن المغرب )20 فبراير 2011(، باالإ�شافة 
اإلى محاكمة الجناة الحقيقيين الم�شوؤولين عن 

مقتل ال�شاب مح�شن فكري.
االآمال  من  الرغم  على  الريفية،  االنتفا�شة  اإن 
العميقة التي ر�شختها في نفو�ض كل التواقين 
اأنها  على  يبدو  وديمقراطي،  حر  لمغرب 
ت�شطدم، مرة اأخرى، على غرار معارك �شعبية 
تبلور  التي  ال�شيا�شية  القوة  بغياب  �شابقة، 
مطالبها في برنامج �شيا�شي يمزج بين المطالب 
ال�شيا�شية والمطالب االقت�شادية واالجتماعية، 
ونظام  التابعة  الراأ�شمالية  �شلطة  ي�شع  ب�شكل 

حكمها الفردي مو�شع اتهام من قبل المنتف�شين 
ويطرح اإمكانية تجاوزها عمليا، وهذا كله متوقف 
على تدارك الفجوة الهائلة بين و�شع الي�شار الثوري 
والمهام الج�شيمة التي تلقيها على عاتقه دينامية 
ال�شراع الطبقي التي ال ترحم، اإن هو اأراد اأن تكون 

له الكلمة الف�شل في المعارك القادمة.
 مهدي رفيق

23 يونيو 2017
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التتمة لصفحة 4.

القمع لن يخرس الشعب 
الكادح  والتخويف لن 

ُيخضعه
خلف  اأنيابها  عن  الدولة  ك�شرت  واأخيرا  
مناورة  فبعد  الزائفة.  الغدر  ابت�شامة 
اأكذوبة   ترويج  على  قائمة  مف�شوحة 
اإقرارها  و  الريف  كادحي  لمطالب  تفهمها 
اللتقاط  وزاري  فريق  وتنقل  بم�شروعيتها، 
واإغداق   االإعالمية،  الدعاية  اأجل  ال�شور من 
الوعود نف�شها المكررة مند �شنين، و اإ�شهار 
االأرقام الفلكية وت�شاميم الم�شاريع التي ال 
الواقع ؛ بعد هذا كله،  تتج�شد على ار�ض 
منطقة  �شد  القمع  تر�شانة  الدولة  اأطلقت 
اأن�شط  من  الع�شرات  بكاملها.فاعتقلت 
المنا�شلين، واأ�شدرت مذكرات بحث �شد 
اآخرين، مع انت�شار كثيف لجحافل القمع،  
االحتجاجات  لت�شتيت   ومحاوالت متكررة 
بائ�شين  عاطلين  وتجنيد  الجماعية، 
المنا�شلين  على  للهجوم  دراهم  مقابل 
وبث الفو�شى في االحتجاجات التي اأبهرت 
العام"   باالأمن  "االإخالل  اأكاذيب  وعرت 
طالئع  لكن   . اال�شتبداد  دولة  على  العزيزة 
وترتقي  تتمر�ض  تتعلم،   ، �شامدة  الن�شال 
.وهدا  يتنظم  و  ،يتجذر  فيتو�شع  بالن�شال 
المراوغة لن تنطلي  اأ�شاليب  اأن  يوؤكد دليل 
على ال�شعب الكادح، و اأن القمع  لن يجبرنا 
على الركوع لال�شتبداد والف�شاد، وال�شراع 

جوالت .

ترويج األباطيل والتهويل لن 
يوقفا نضال شعب كادح من 

أجل الكرامة والحرية
من  مرتزقتها  وحركت  اإعالمها،  الدولة  جندت 
في  ومخت�شين  الراأي  اأعمدة  وكتاب  ُمحللين 
وا�شتعملت  العام،  المال  من  تتعي�ض  معاهد 
كاذبة  دعاية  لن�شر  اإجبارية،  بخطب  الم�شاجد  
تريد اإقناع الق�شم المتخلف �شيا�شيا من �شعبنا 

بادعاءات بلهاء .
فحاولت اإل�شاق تهمة نزوع انف�شالي بالن�شال عبر 
قناة  اأحزاب حكومية �شرعان ما ُردت على اأعقابها 
بعد حمالت اال�شتهجان والغ�شب.فجربت الدولة 
ال�شرب على وثر مخاوف المواطنين على اأمنهم 
وبطرق   مدرو�شة   بجرعات  فبثت  و�شالمتهم، 
تهويل ب�شعة  لخطاب يقاي�ض الخ�شوع لال�شتبداد  
باالأمن العام في ن�شخة مغربية ل�شعار خالد لنظام 

البعث ال�شوري الدموي: االأ�شد اأو يخرب البلد .
ولحملة  الريف  كادحي  لن�شال  معاديا  فانت�شب 
الت�شامن الوطنية، ودفاعا عن ا�شتقرار اال�شتبداد 
وبلطجيتها  الر�شمي  الدولة  ،جهاز  واال�شتغالل 
�شلفية  وجمعيات  وفقهائها  واإعالمها  ومثقفيها 

وهابية تهاب فتنة الن�شال �شد الحكرة والقهر.
لقد تحطمت اأكاذيب الدولة على �شخرة ال�شيل 
الريف  �شوارع  يوميا  يغرق  الذي  الجماهيري 
لحمالت  ورف�شا  الن�شال  موا�شلة  على  تاأكيدا 
ومطالبه  الحراك  منا�شلي  �شد  والت�شهير  القمع 
الريف  �شكان  مع  الت�شامن  اأمتد  الم�شروعة.بل 

اأزيد من 40 نقطة بالمغرب وتحركت  لي�شمل 
باأوربا  الريف  منطقة  من  المتحدرة  الجالية 
م�شاندة  ن�شاالت  لجانا وتخو�ض  و�شكلت  بقوة 

للحراك وتندد ب�شيا�شة الدولة.
مأزق الدولة المستبدة 
وأفاق النضال الواعدة

متغير  تكتيك  وفق  المعركة  تدبر  الدولة 
الو�شائل،  ما بين اإغداق الوعود الكاذبة  لف�ض 
االإعالمي  الت�شليل  وبين  الن�شالية،  الدينامية 
عموم  عن  الريف  كادحي  ن�شال  عزل  بق�شد  
البلد واال�شتفراد به، تم القمع العنيف  لحرمان 
واأ�شدها  عنا�شره  اأن�شط  من  الن�شالي  الحراك 
الج�شم  وترك  الحراك  راأ�ض  قطع  اأي  تمر�شا، 
تفلح  لم  اللحظة  لحدود  هدى.  بغير  يتلوى 
�شيا�شة الدولة في النيل من الدينامية الن�شالية 
و اإ�شعافها، لكن االأمر يتطلب بلورة خطة ن�شال 

م�شادة.
نرى اأن المهمة المركزية المطروحة على عموم 
حركة الن�شال على �شعيد وطني خارج منطقة 
الريف تتمثل في تو�شيع حملة الت�شامن الن�شط 
مناورات  حقائق  وك�شف  الريف،  كادحي  مع 
النظام وتعرية ما يبث من �شموم الدعاية، وف�شح 
ال  اأن  االأهم   لكن  البلد.  بعموم  القمع  جرائم 
تقت�شر مهام حركة الن�شال وطنيا  على الت�شامن 
بلورة  علي   تعمل  اأن  بل  الريف،  كادحي  مع 
مطالب محلية معبرة عن حاجات المقهورين، 
في  مفقرة،  �شعبية  وفئات  وعاطلين  عمال  من 
الكريم.،فالبوؤ�ض  والعي�ض  والحرية  الكرامة 

والتهمي�ض والحكرة حالة عامة بالمغرب.  علينا 
�شن هجوم م�شاد عبر تعديل لميزان القوي ونرى 
دون  نعر�شها  حا�شمة  مهام  ثالُث  دلك  مدخل  اأن 

ترتيب:
بمدن  ن�شط  جماهيري  ن�شال  دينامية  اإطالق   -
كبير)االإنتاج  اقت�شادي  وزن  ذات  رئي�شة، 
والتبادل(، وكانت لها تجربة ن�شال في حراك 20 
طنجة  مدن  الذهن  اإلى  .ويتبادر   2011 فبراير 
والدار البي�شاء . واالأولى موؤهلة اأكثر بحكم قربها 
من منطقة الريف، ولما �شهدت من  تجربة كفاح 
اأن  "اماندي�ض".وال�شك  �شركة  �شد  كبيرة  �شعبي 
انخراطها القوي في الدينامية الن�شالية الجارية 
�شيغير ب�شكل نوعي ميزان القوي ل�شالح الن�شال 
ال�شعبي، و�شيرقى به اإلى م�شتويات اأخرى مفتوحة 

على اآفاق اأرحب.
- ال زالت الطبقة العاملة، كفاعل قائم الذات، 
بقوتها  الحالية  الن�شاالت  في  منخرطة  غير 
ببيانات  مكتفية  النقابية  فالقيادة  التنظيمية. 
با�شتجداء  مرفقة  اإال،  لي�ض  الحرج  رفع  غايتها 
اأما  باحتقار.  ت�شدها  حكومة  مع  مفاو�شات 
–فروع  محلية  )اتحادات  الو�شطية  التنظيمات 
والعمال  الح�شور.  فباهتة  عمالية(  وقطاعات 
ينخرطون في حراكات محلية واأخرى ت�شامنية ال 
ب�شفتهم الطبقية بل كمواطنين مذررين . يظهر 
اأكثر  ممكن  �شبيل  اأحيائهم  في  العمال  خرط  اأن 
من خرطهم من اأماكن العمل .مما يعطي للمدن 
الن�شاالت  دفع  في  هاما  دورا  الرئي�شية  العمالية 

الحالية اإلى االأمام وهزم �شريح لمناورات الدولة .

- للمغاربة/ ات المهاجرين في العالم دور كبير 
ف�شيا�شيا  الحالية.  الن�شاالت  اأفاق  تحديد  في 
ي�شيبون دعاية النظام الموجهة للخارج في مقتل 
حمالت  واإطالق  بالبلد  الو�شع  حقائق  بك�شفهم 
�شد  الممار�ض  بالقمع  والت�شهير  اأممي  ت�شامن 
المنا�شلين واالإعالميين...كما اأنهم م�شدر عملة 
�شعبة حيوية القت�شاد راأ�شمالي تابع، ما يتطلب 

اإبداع اأ�شكال �شغط اقت�شادية  �شد الدولة .
ال  وت�شليبه  الن�شالي  الحراك  عود  لتقوية   -
احتجاج  مثال  وطنية،  مبادرات  اإطالق  من  بد 
وطني موحد في الزمان  للمطالبة برفع الع�شكرة  
المنطقة  وم�شارف  بال�شوارع  القوات  و�شحب كل 
ومغادرة التعزيزات القادمة من مدن اأخرى واإطالق 
للمتابعات  �شامل   واإ�شقاط  للمعتقلين  عاجل  
كادحي  لمطالب  الم�شروطة   غير  واال�شتجابة 
 . مطالبهم  مذكرة  في  محددة  هي  كما  الريف 
ونقترح ثانيا  تعبئة �شاملة بعموم البلد الحتجاج 
وطني يوم 20 يوليوز 2017 على  �شكل م�شيرة 
بالماليين تقام بمدينة الح�شيمة  عبر قوافل في 
اتجاه المدينة من عموم منطقة الريف وكذا تنظيم 
للت�شامن  دعوة  مع  الزمن  نف�ض  في  وطنية  قافلة 
اإعالن  باإ�شدار  ذلك   يتوج  اأن   على  العالمي،  
الريف  بمثابة ميثاق  لن�شال كادحي المغرب �شد 

اال�شتبداد واال�شتغالل.
ن�شاليا  طورا  الريف   كادحي  ن�شال   فتح  لقد   
ما  والعميق،  ال�شامل  التحرر  اأن�شار  اأمام   جديدا 
ي�شع على كاهلنا مهام ج�شام يجب اال�شطالع بها 
 2011 20 فبراير  م�شتفيدين من درو�ض معركة 

المجيدة .

بقلم: بوعزة الخليل
نضاالت الريف : مأزق دولة وأفاق النضال 
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عمالية      نسوية      شبيبية       أممية
سياسة

اأيها المنا�شلون والمنا�شالت ...اأيها الح�شور 
الكريم .

المنا�شلة  تلبية دعوة جريدة  �شكرا لكم علي 
مو�شوع  حول  الندوة  هذه  في  بح�شوركم 

"الم�شاألة الديمقراطية بالمغرب".
لقد طبع الو�شع ال�شيا�شي بالمغرب مند ظهور 
حركة 20 فبراير، في �شياق ال�شيرورة الثورية 
بعموم منطقتنا، حدثان هامان اأولهما : جرى 
تمرير د�شتور ممنوح في ال�شنة ذاتها،  واإجراء  
جولتين انتخابيتين لموؤ�ش�شات الدولة  منذئذ،  
وت�شكيل حكومة  واجهة برئا�شة حزب العدالة 
"�شعد  ثم  كيران  بن  تراأ�شها  مرتين:  والتنمية 
الدين العثماني. ثانيهما: هو الن�شال ال�شعبي 
الريف  بمنطقة  وال�شامد  والممتد  الوا�شع 
ال�شامخ، فكال الحدثين يعيد طرح �شوؤال الزم 
القرن  مطلع  مند  بالمغرب  ال�شيا�شية  الحياة 
الع�شرين على االأقل :اأي من بيده �شلطة القرار 
اآليات  المغرب؟وما  يحكم  من  اأو  ال�شيا�شي 

المسألة الديمقراطية بالمغرب: 
القوى  وما  و�شوابطه؟  الديمقراطية  الحكم 
تحقيق   عاتقها  علي  المطروح  االجتماعية 
هذه الديمقراطية ؟ وما التحالفات ال�شيا�شية 
م�شمون  وما  ؟  بذلك  الكفيلة  واالجتماعية 
الو�شع  في  الديمقراطية  تلك  ومحددات 

الملمو�ض ببلد كالمغرب؟
اأيها الح�شور...

منظور  من  ننطلق  ة  المنا�شل  تيار  في   اإننا 
كل  من  ال�شامل   التحرر  هدفه  �شيا�شي 
القهر  هذا  كان  �شواء  االإن�شان  قهر  �شنوف 
بيئيا  اأو  ،جن�شيا  �شيا�شيا،اجتماعيا،ثقافيا 
وا�شع  بانخراط  رهين  الهدف  هذا  وتحقيق   .
عبر  والكادحين"  الماأجورين  لـ"كثلة  ون�شط 
وثقافة  �شيا�شة  تحدي  و  الن�شالية  منظماتهم 
يجعل  ما  وهذا  الم�شتغلين،  وتعديات 
وعن  الديمقراطية  العمال  دفاعنا عن حقوق  
في  يندرج  وتو�شيعها  االجتماعية  مكا�شبهم 

منظور التغيير االإجمالي وال�شامل.

والتنظيم  التعبير  وحرية  العام  فاالقتراع 
العمال  انتزعها  التي  الجزئية  والتح�شينات 
والكادحين لي�شت اال نتيجة ت�شحيات ج�شام، 
في  العاملة  الطبقة  دور  تبرز  بلدنا  وتجربة 
انتزعت حق االنتماء النقابي وممار�شة ال�شحافة 
التحرر  مطالب  عن  التعبير  وحرية  العمالية 
وذلك  في الواقع قبل االإقرار ببع�شها قانونا من 

طرف فرن�شا االمبريالية .
اأيها الح�شور....

نير  في  يرزح  المغرب  وكادحي  عمال  �شعب 
نظام �شيا�شي غير ديمقراطي، فم�شادرة حرية 
العمل وقمع حرية  اأماكن  النقابي في  التنظيم 
،وال�شباب  واع  عامل  كل  يدركه  اأمر  االإ�شراب 
وانتهاك  دائمة  بولي�شية  لرقابة  عر�شة  المتعلم 
تقارير  به  تعج  والتعبير  التظاهر  حرية 
المنظمات المخت�شة.والد�شتور بما هو قانون 
اأ�شمي بم�شمونه وطريقة �شياغته مثال دال على 
اأن الكفاح من اأجل ديمقراطية حقيقية وجذرية 

المغرب  �شعب  اأعمال  جدول  على  ثابتة  مهمة 
الواقع  التي يف�شحها  الدولة  رغم �شجيج دعاية 

الملمو�ض .
اأيها الح�شور ....

ن�شو�ض  في  تدبج  حقوقا  الديمقراطية  لي�شت 
حقوقا  ولي�شت  الحقيقي،  الواقع  في  وتنعدم 
�شيا�شيا فقط .فما يفيد حق الكالم لعاطل جائع؟ 
وما جدوى حرية االعتقاد لعامل قذفت به قرارات 
التعليم  لحق  معني  واأي  ال�شارع؟  اإلى  �شيا�شية 
في مدر�شة منكوبة وبمناهج متخلفة وفي �شحة 
�شامل  كل  الديمقراطية  اإن  مري�شة؟  عمومية 
:حريات �شيا�شية وديمقراطية وحقوق اقت�شادية 
واجتماعية ملمو�شة  وعك�ض دلك طالء اال�شتبداد 
تنك�شف  ما  �شرعان  زائفة  ديمقراطية  ب�شباغة 

حقيقتها .
اأيها الح�شور الكريم ...

وبناء  م�شيره  تقرير  اأجل  من  �شعبنا  معركة 
تعرف  م�شتمرة  معركة  حقيقة  ديمقراطية 

لن  لكنها  وتراجها،  مدا  وانتكا�شات،  �شعودا 
�شرف  المنا�شلين  من  الحالي  وللجيل  تتوقف. 
�شد  الن�شال  جيل  بطموحات  الو�شل  اإعادة 
اأمام  انت�شبت  التي  الالحقة  واالأجيال  اال�شتعمار 
على  –موالي  )اكدز  ال�شرية  وال�شجون  الم�شانق 
ال�شرف-امكونة- تازمامرت...( في �شبعينيات 
الما�شي،  القرن  وت�شعينيات  وثمانينيات 
والوفاء  الالحقين  ولثبات  اأولئك  لت�شحيات 
الم�شتمر لمثل الحرية والعدالة والكرامة ،ولهم 
علينا  التي  المكا�شب  من  الب�شيط  بالنزر  ندين 

�شونها وتو�شيعها.
اأيها الح�شور ...

لمزيد من ت�شليط ال�شوء على مو�شوع هده الندوة 
اأف�شح المجال للرفيقين كل بمحور بمداخلة في 
الحا�شرين،  تدخالت  تليها  �شاعة  ن�شف  حدود 
الرفيقة  ولتتف�شل  المتدخلين،  ردود  وبعدها 

اأ�شماء من�شور  وبعدها الرفيق على اأموزاي.

ندوة جريدة المناضل-ة  بقاعة محمد جمال الدرة بأكادير  يوم 3 يونيو 2017   كلمة مسير الندوة الرفيق أزيان أحمد 

�شتجيب المداخلة عن االأ�شئلة التالية:
1. ماذا تعني الديمقراطية في المجتمع 

البرجوازي؟
2. ما هو دور الديمقراطية البرجوازية ، 

ما هي حدودها واأين تتجلى �شكليتها؟
3. ما هو دور الكادحين والطبقة العاملة 
في اإحالل الديمقراطية حتى في حدودها 

البرجوازية؟
ومن  الحقيقية؟  الديمقراطية  هي  ما   .4

�شيحققها؟
تقديم :

تاريخيا  الديمقراطية  مفهوم  ارتبط 
من  الديمقراطية  وتعتبر  بالبرجوازية، 
توكل  اأن  وال يمكن  مهامها،  ومن  �شنعها 
)ا�شتح�شارا  غيرها  اإلى  المهمة  هذه 
للثورات البورجوازية على االإقطاع: مازال 
لم  البرجوازية  اأن  يعتقد  من  المغرب  في 
ت�شتنفد بعد دورها التقدمي(، رغم درو�ض 
م�شادة،  وثورات  ]ثورات  الع�شرين  القرن 
اأعداء  اإلى جانب  ا�شطفت فيه البرجوازية 

الديمقراطية[.
بدورها  الدولية  المالية  الموؤ�ش�شات  تربط 
الديمقراطية بتطبيق الو�شفات الليبرالية 
با�شتعمال  ال�شوق،  منطق  واالعتماد على 
الديمقراطي،  التحول  النجاعة،  مفاهيم 
بلدان  في  خ�شو�شا  الخ،  الحكامة.. 
التخلف  فيها  اجتمع  التي  الثالث  العالم 
اأنظمة  با�شتبداد  واالجتماعي  االقت�شادي 

ديكتاتورية رجعية.
الي�شار  من  وا�شعا  ق�شما  اأن  والمثير 
واأ�شبح  الليبرالي،  الخطاب  ي�شتبطن 
يتداول مفاهيم ومفردات نابعة من قامو�ض 
م�شلمات  اإياها  معتبرا  العالمي،  البنك 
بديهية غير قابلة للم�شاءلة والنقد، ونراه 
وعن  والقانون،  الحق  دولة  عن  يتحدث 
البناء الديمقراطي والن�شال الديمقراطي 
لهذه  الطبقي  الم�شمون  تحديد  دون 
المفاهيم ويتكلم عن ال�شعب دون تحديد 
المع�شكر  النهيار  وكان  بذلك.  المعني 
ال�شرقي دور كبير في ا�شتبطان الي�شار لهذه 

المفاهيم.
1. ما هي الديمقراطية؟

وهنا  بنف�شه،  نف�شه  ال�شعب  حكم  تعني 
�شعب  يحكم  اأن  يمكن  هل  �شوؤال:  يطرح 

بطبقاته المتناق�شة نف�شه بنف�شه؟
لم تكن الديمقراطية قط مجردة ومعزولة 
بل  المجتمع،  في  القائم  التق�شيم  عن 
التي تملك  القوية  الطبقة  اقت�شرت على 

ال�شلطة والثروة.
]بعد  مثال  االأمريكية  الديمقراطية 
مقت�شرة  ولدت  بريطانيا[  عن  اال�شتقالل 

ال�شود  العبيد  مالكي  البي�ض  الرجال  على 
واالأمريكيين  والهنود  الن�شاء  م�شتبعدة 

البي�ض الغير مالكين لملكية عقارية. 
في  الراأ�شمالي  المجتمع  على  ي�شدق  ما 
حيث  االآن،  عليه  اأي�شا  ي�شدق  بداياته 
تمثل الديمقراطية �شكال من اأ�شكال حكم 
البرجوازية، اأي �شكال من اأ�شكال هيمنتها 

الطبقية،
الطبقية  المجتمعات  في  الديمقراطية  اإن 
تبقى �شكال من اأ�شكال الدولة، والدولة هي 
اأداة لل�شيطرة الطبقية، اأي اأن الديمقراطية 
في المجتمع البرجوازي ال يمكنها اأن تكون 
محدودة  �شكلية  برجوازية  ديمقراطية  اإال 
ومقت�شرة على الطبقة الم�شتفردة بال�شلطة 

والثروة.
2. ما هو دور الديمقراطية 

البرجوازية، ما هي حدودها 
وأين تتجلى شكليتها؟

• دور الديمقراطية البرجوازية:
- تنظيم التناف�ض بين اأق�شام البرجوازية، 
حيث تتناف�ض االأحزاب على خدمة االأق�شام 

المختلفة لهذه الطبقة ال�شائدة.
للدولة  الطبقية  الطبيعة  الإخفاء  واجهة   -
الموؤ�ش�شات  تحكمها  ال  التي  )الدولة 

التمثيلية واإنما يحكمها راأ�ض المال(
- اإعطاء وهم للطبقات ال�شعبية باإمكانية 
المجتمع  نف�ض  داخل  و�شعها  تغيير 
للدولة  االنتخابية  االآليات  وبا�شتعمال 

البرجوازية.
• حدود الديمقراطية البرجوازية:

بجدار  البرجوازية  الديمقراطية  ت�شطدم 
اأي  مع  المتناق�شة  الطبقة  هذه  م�شالح 
تو�شيع للحقوق الديمقراطية قد ي�شتفيد 
ما  العاملة،  الطبقة  اأي  نقي�شها  منها 
بين  القائم  الطبقي  ال�شراع  �شيوؤجج 
)عموم  العاملة  والطبقة  البرجوازية 
لديمقراطية  تدعو  فالبرجوازية  االأجراء(، 
ومتالعب  ومحا�شرة،  مقيدة،ناق�شة، 
قوة  وتقل�ض  هيمنتها  بها  تو�شع  بها، 
تريد  العاملة  الطبقة  اأما  الطبقي،  عدوها 
اأق�شى  اإلى  ديمقراطية مفتوحة، ومنفتحة 

حد ال حواجز فيها وال اأ�شوار حولها.
في  البرجوازية  الديمقراطية  �شكلية   •

المجتمع البرجوازي تتجلى في :
اأ. الم�شاواة بين المواطنين دون االأخذ بعين 
ان  يمكن  )ال  الطبقية  انتماءاتهم  االعتبار 
و�شائل  يملك  من  بين  م�شاواة  عن  نتكلم 
مثال  وابرز  يمتلكها(  ال  من  وبين  االإنتاج 

هو :
الديمقراطية  ال�شحافة:  حرية   -

ال�شحافة،  حرية  مبداأ  تتبنى  البرجوازية 
ولكن دون اي اعتبار للفوارق الموجودة في 
نتكلم  اإن  البرجوازي، فال يمكن  المجتمع 
مت�شاويين،  غير  �شخ�شين  بين  م�شاواة  عن 
اأن تكون حظوظ عامل ب�شيط  في  وال يمكن 
الولوج لل�شحافة هي نف�ض حظوظ برجوازي 

مالك لمن�شاآت وم�شانع.
- الم�شاواة اأمام القانون مبداأ اآخر تتغنى به 
الديمقراطية البرجوازية، وهو مبداأ �شكلي 
القائمة  لالم�شاواة  الحقيقي  الوجه  يغطي 
النزاعات  الراأ�شمالي، وتمثل  في المجتمع 
العمل  واأرباب  العمال  بين  االجتماعية 
المنافقة  الم�شاواة  لهذه  �شارخا  نموذجا 
يحاكم  بمكيالين؛  الق�شاء  يكيل  حيث 
العمال الم�شربون ب�شرعة قيا�شية بمقت�شى 
بينما  الجنائي،  القانون  من   288 الف�شل 
العمل  اأرباب  �شد  العمال  �شكايات  تظل 
الحكم  �شدر  اإن  وحتى  الرفوف،  حبي�شة 

ل�شالحهم فهو ال ينفذ.
لل�شلطة  فاقدة  تمثيلية  موؤ�ش�شات  ب. 
الم�شاركة  باإمكانية  الوهم  اإعطاء  مهمتها 
تحولت  القرار:  اتخاذ  وفي  ال�شلطة  في 
التمثيلية  الموؤ�ش�شات  من  ال�شلط  كل 
الموؤ�ش�شات  اإلى  برلمانات...(  )حكومات، 
الدولي- النقد  )�شندوق  العالمية  المالية 

البنك العالمي....(، واأ�شبحت الموؤ�ش�شات 
قوة  وال  لها  حول  ال  فارغة  قالعا  التمثيلية 
واأ�شحت مكانا للنميمة والثرثرة ال�شيا�شية، 
فال�شلطة الفعلية غادرت البرلمان واأ�شبحت 

في يد الموؤ�ش�شات المالية العالمية.
عبرة  )�شيريزا(  اليونان  تجربة  في  ولنا 
البرلمان  موؤ�ش�شة  و  الت�شويت  اأن  توؤكد على 
اأمام الموؤ�ش�شات  والحكومة فقدت �شلطتها 
باالأغلبية  الت�شويت  ي�شفع  فلم  المالية، 
بن�شبة %61 ب"ال" �شد �شيا�شات التق�شف 
المالية  الموؤ�ش�شات  وفر�شت  لليونانيين، 

بالقوة مذكرة التق�شف رغم اأنف االأغلبية.
3. ما هو دور الكادحين 

والطبقة العاملة في إحالل 
الديمقراطية حتى في 

حدودها البرجوازية؟
بحدودها  البرجوازية  الديمقراطية  اإن 
البرجوازية  �شنيعة  لي�شت  ونواق�شها 
لعبت  حافل،  تاريخي  تطور  نتاج  بل 
في  حا�شما  دورا  االجتماعية  ال�شراعات 

�شياغته. 
بقدر  ثورية  البرجوازية  الثورات  تكون 
بها  ويدفعون  الكادحون  فيها  ينخرط  ما 
اأي  يوما  البرجوازية  تقدم  ولم  االأمام.  اإلى 
حق من الحقوق الديمقراطية اإيمانا منها 
�شغط  تحت  بل  الديمقراطية،  بمثلها 

ون�شاالت الطبقة العاملة والكادحين.
في  البرجوازية  الديمقراطية  هذه  وحتى 
على  البرجوازية  بها  تمن  لم  �شكليتها، 
بالن�شاالت  فقط  مقابل،  بال  الكادحين 
الحقوق  انتزاع  جرى  والكفاحات 

الديمقراطية: 
ركائز  من  وهو  الت�شويت:  حق   -
يكن  لم  لكنه  البرجوازية  الديمقراطية 
حقا للجميع، ففي بريطانيا التي يطلقون 
عليها اأم الديمقراطيات حتى عام 1800 
لم يتمتع غير 3 في المائة من المواطنين 
االإنجليز بحق الت�شويت. كانوا ي�شترطون 
عنه  يدفع  لعقار  مالكا  الناخب  يكون  اأن 
بحق  العمال  طالب  وعندما  ملك.  �شريبة 
بذلك  مطالبين  وتظاهروا  الت�شويت، 
ووجهوا  ال�شارتية[  ]الحركة   1830 عام 
ولم  عليهم.  النار  اإطالق  وتم  بالقمع 
بعد  اإال  الت�شويت  حق  العمال  يكت�شب 

ن�شاالت قوية وت�شحيات كبيرة.
الت�شويت حتى  العمال حق  اكت�شب  اأن  ما 
فقد البرلمان دوره كموؤ�ش�شة فعلية لحكم 
�شالحيات  وتقوت  البرجوازية،  الطبقة 
والمجموعات  التنفيذية  ال�شلطة 

االقت�شادية الكبرى.

التي يرددها كثيرون  النقابية:  الحريات   -
للديمقراطية  اأ�شا�شيا  مكونا  باعتبارها 
اإال  تتحقق  اأن  لها  يكن  لم  الليبرالية، 
الم�شانع  ن�شاالت بطولية حافلة في  بف�شل 
العاملة  الطبقات  فيها  دفعت  وال�شوارع 
هذا  يومنا  حتى  وبقيت  الدماء،  من  اأنُهارا 
اأر�شا متنازع عليها، ال ُتكت�شب حتى ت�شرع 
الراأ�شماليات في االنق�شا�ض عليها مجددا. 

تاريخ الديمقراطية في المجتمع البرجوازي 
هو تاريخ تو�شيع نطاقها وتعميقها بن�شاالت 
الكادحين والم�شطهدين من جهة، وتاريخ 
قبل  من  و�شربها  وتقلي�شها  عليها  التاآمر 
الراأ�شماليات المحلية والراأ�شمالية العالمية 

من جهة اأخرى.
ديمقراطية  اإحالل  اأجل  من  الن�شال  ويبقى 
اأعداء  بين  �شاريا  طبقيا  �شراعا  حقيقية 
الطبقات  )بين  واأن�شارها  الديمقراطية 

ال�شعبية والبورجوازية( .
4. ما هي الديمقراطية 

الحقيقية؟ ومن سيحققها؟
الديمقراطية  اأجل  من  الحقيقي  الن�شال 
بحاجة اإلى قوة ديمقراطية حقيقية ت�شكلها 
مع  الطبقية  م�شالحها  تتعار�ض  ال  طبقة 

اأق�شى تو�شيع للديمقراطية.
)منطق  للبرجوازية  الطبقية  فالم�شالح 
الربح...(،  الخا�شة-  الملكية  ال�شوق- 
تجعل من تحقيق ديمقراطية �شاملة في غير 

�شالحها.
ن�شال  الديمقراطية  اأجل  من  الن�شال  اإن 
اجتماعي طبقي في المقام االأول، ال يتحقق 

بـ: 
- المواعظ االأخالقية وال بن�شح البرجوازية 
ومفيد  مهم  الديمقراطية  بع�ض  باأن 
لال�شتثمار وك�شب ر�شا الموؤ�ش�شات المالية 

الدولية.
- اأو بالتوافق مع البرجوازية اأو نظام الحكم.

وعلى  البرجوازية  �شد  بالن�شال  ولكن 
ح�شابها؛ فالديمقراطية لي�شت مجرد قواعد 
بالفعل  هي  ولكن  االنتخابية  للمناف�شة 
في  ديمقراطي  مك�شب  كل  يتحقق  معركة 
انتقا�شا  الراأ�شمالية،  ح�شاب  على  اإطارها 
لهيمنتها وتدعيما لطاقة الطبقات ال�شعبية 
على المقاومة والتاأثير، فالديمقراطية االأتم 
اال�شتراكية،  غير  لي�شت  اكتماال  واالأكثر 
اأدوات فعلية فاعلة لتحقق  حيث الحريات 

اإرادة الب�شر في تقرير م�شيرهم.
اإحقاق  على  القادرة  القوة  �شعف  اإن 
قوة  )وهي  المغرب  في  حقيقية  ديمقراطية 
الطبقة العاملة المغربية(، نتج عنه افتقاد 
في  المتواجدة  ال�شكلية  الديمقراطية 

البلدان الغربية.

المسألة الديمقراطية: توضيحات أولية 
مداخلة الرفيقة أسماء منضور في ندوة »المسألة الديمقراطية بالمغرب«
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تصويب ال بد منه
عند نقا�ض م�شاألة الديمقراطية بالمغرب، 
للمفاهيم  الدقيق  التحديد  م�شتح�شرين 
الديمقراطية  لهذه  الطبقي  والمنظور 
االأمر  يتعلق  ال  اأجلها،  من  وللن�شال 
بمح�ض نقا�ض مثقفين معزولين عن هموم 
االأمر  بل  وحركتها،  ال�شعبية  الجماهير 
اليومية  بالحياة  االأولى  بالدرجة  يتعلق 

للجماهير في اأكثر تجلياتها ملمو�شية.
االأ�شعار  رفع  عن  مثال،  نتحدث،  عندما 
ال�شرائية،  التي تكتوي به قدرة الجماهير 
عن  االأولى  بالدرجة  نتحدث  فنحن 
وهذا  رفعها،  قرار  اتخاذ  عن  الم�شوؤول 
في  المحورية  بالعقدة  مبا�شرة  يربطنا 
في  اأي  يقرر؟  من  الديمقراطية:  الم�شاألة 
"يتحكم"  التحديد االأخير من يحكم؟ من 
ال�شلطة  ويحتكر  ال�شيا�شي  القرار  في 

االقت�شادية.
جوهر المسألة

�شكليات  في  الديمقراطية  نخت�شر  ال 
والحقوق  والموؤ�ش�شات  االنتخابات 
حاولت  اأ�شنام  وهي  الديمقراطية، 
موؤ�ش�شاتها  وكل  واأحزابها  البرجوازية 
حولها  الجماهير  انتباه  ح�شر  ال�شيا�شية 

عند نقا�ض الم�شاألة الديمقراطية.
جميع  منها  تتهرب  التي  الم�شاألة  جوهر 
وي�شارها[  ]يمينها  البرجوازية  االأحزاب 
هو �شوؤال: من يحكم؟ هل تنزع االنتخابات 
ال�شلطة من يد الم�شتبد الفرد وت�شعها في 
جزهر  هما  ال�شوؤاالن  هذان  الجماهير؟  يد 

النقا�ض.
القرار االقت�شادي

من يتخذ القرارات والخيارات االقت�شادية 
موؤ�ش�شة  لي�ض  ويفر�شها؟  واالجتماعية 
البلدان  البرلمان بطبيعة الحال. �شواء في 
اأو في  ال�شافر،  المتخلفة حيث اال�شتبداد 
المقنع  اال�شتبداد  حيث  الغربية  البلدان 

بديمقراطية برجوازية عريقة.
اأن نتحدث عن ديمقراطية داخل  ال يمكن 
مجتمع راأ�شمالي- متقدما كان اأم تابعا- 
حيث تتحكم القوانين االقت�شادية الخفية 
رقابة  خارج  المجتمع  في  القيمة(  )قانون 
مالكي  يد  في  القرار  ويظل  المنتجين، 
موؤ�ش�شات  يد  في  ولي�ض  االإنتاج،  و�شائل 
�شيا�شية مهما بلغت درجة "دمقرطتها" اأو 
و�شائل  م�شادرة  ودون  لل�شعب،  تمثيليتها 
المنتجين  طرف  من  ومراقبتها  االإنتاج 
االأحرار �شدا على فو�شوية قوانين ال�شوق، 
في  ديمقراطية  عن  نتحدث  اأن  يمكن  ال 

�شقها االقت�شادي.
المتعددة  ال�شركات  تتحكم  كما 
العالمي  الراأ�شمال  وموؤ�ش�شات  الجن�شيات 
عالمية،  تجارية  ومنظمة  و�شندوق  )بنك 
الدول الكبرى..( في االقت�شاد  مجموعات 
على  القدرة  هذا  ويمنحها  العالمي، 

التحكم في القرار االقت�شادي.
هناك  الموؤ�ش�شات،  هذه  اإلى  اإ�شافة 
الكبرى  الراأ�شمالية  المجموعات 
العائد  الراأ�شمال  راأ�شها  وعلى  بالمغرب، 
الراأ�شمال  راأ�ض حربة  الملكية،  للموؤ�ش�شة 
الراأ�شمال  مه  الم�شتقوي بتحالفه  المحلي 

العالمي.
والخيارات  القرارات  يتخذ  من  هم  هوؤالء 
اأي  ولي�ض  واالجتماعية،  االقت�شادية 
الذي  البرلمان  )خ�شو�شا  اأخرى  موؤ�ش�شة 
ال�شعب(،  ممثلي  ي�شم  اأنه  االدعاء  يجري 

النضال من أجل الديمقراطية بالمغرب
مداخلة الرفيق علي أموزاي في ندوة »المسألة الديمقراطية بالمغرب«

م�شالحها  على  للحفاظ  موجهة  وهي 
ا�شتغالل  والإدامة  وتنميتها،  االقت�شادية 

الجماهير اقت�شاديا.
القرار ال�شيا�شي

ال يمكن ف�شل القرار ال�شيا�شي عن الخيارات 
الم�شالح  فال�شيا�شة تخدم هنا  االقت�شادية، 
االقت�شادية للمجموعات الراأ�شمالية الكبرى 
المغربية وفي نف�ض الوقت تحافظ على و�شع 

المغرب التابع �شمن االقت�شاد العالمي.
من يتحكم في ال�شلطة ال�شيا�شية بالمغرب؟ 
ال يمكن لعاقل اأن يدعي اأن رئي�ض الحكومة 
من  الملكية  به  ت�شمح  ما  اإال  يملك 
�شالحيات، ت�شعى جاهدة ال�شتعادتها، رغم 
د�شتور  ت�شمنه  لما  الكثيفة  الدعاية  اأبخرة 

الم�شمار. 2011 من تنازالت في هذا 
النظر  )بغ�ض  المغربي  البرلمان  يملك  هل 
الم�شكلة  واالأحزاب  البرلمانيين  عن طبيعة 
عدا  ما  الت�شريعية،  ال�شلطة  من  ذرة  ولو  له( 
باأنه  ال�شعب  الإيهام  النظام  عنه  يتنازل  ما 
يملك موؤ�ش�شة برلمان حقيقية؟ اإن الملفات 
والهجوم  ا�شتثمار  من  المغرب  في  الكبرى 
على القطاعات االجتماعية وغيرها، يجري 
اإ�شنادها للجان ملكية يعينها الملك بظهائر 

لالإ�شراف المبا�شر عليها.
اإن المالك الفعلي لل�شلطة الفعلية بالمغرب 
الملك  �شخ�ض  في  الملكية  الموؤ�ش�شة  هي 
منذ  الد�شاتير  جميع  تقره  ما  وهذا  ذاته، 
�شنة  تعديل  اآخر  اإلى   1962 �شنة  اأولها 

.2011
المسألة الدستورية

ن�شل هنا اإلى جوهر الديمقراطية في جانبها 
ال�شيا�شي بالمغرب، اأي الم�شاألة الد�شتورية. 
الد�شتور،  عنها  ي�شدر  التي  الجهة  هي  ما 
الحياة  ينظم  الذي  االأ�شمى  القانون  ب�شفته 
ال�شيا�شية بالبلد ومنه وتكون جميع القوانين 

االأخرى وفية لمنطقه.
على  البرجوازية  الد�شتورية  الفل�شفة  توؤكد 
للت�شريع،  "االأ�شمى"  الم�شدر  هي  االأمة  اأن 
ممار�شتها  "تفو�ض  عبارة  اإليها  ي�شاف  لكن 
لالأمة  االأ�شمى  والممثل  لممثليها". 
بالمغرب وفق اأول د�شتور ل�شنة 1962، هو 

الملك.. 
لذلك فجميع الد�شاتير التي عرفها المغرب 
هنا  االأمر  يتعلق  وال  ممنوحة،  د�شاتير  هي 
ال�شلطة  يركز  الذي  الد�شتور  بم�شمون  فقط 
التاأ�شي�شية"  بـ"العملية  بل  الملك،  يد  في 
على  واالإ�شراف  الد�شتور  اإعداد  اأي  كلها، 
اال�شتفتاء عليه، كلها محتكرة بيد الملك، 
تفلت  ال  تاأ�شي�شية  عملية  فعال  لي�شمن 

ال�شلطة اأو جزءا منها من يديه.
الديمقراطية  وجود  ادعاء  القول،  خال�شة 
بالمغرب، اأو حتى كونه بلدا �شائرا في طريق 
في  ال�شير  خرافة  غرار  على  الديمقراطية- 

يلعب  ادعاء  كاذب،  ادعاء  هو  النمور-  طريق 
الطابع  اإ�شفاء  وهو  مح�شا،  اأيديولوجيا  دورا 

الديمقراطي على حكم الفرد الم�شتبد.
أوهام ديمقراطية

رب قائل اأن في المغرب حياة �شيا�شية وبرلمانية 
يتميز بها عن �شائر بلدان المنطقة، لكن هذه 
الخ�شو�شية ال تلغي حقيقة اأن ال�شلطة الفعلية 
منفية عن "موؤ�ش�شات الديمقراطية الح�شنية"، 
دور  البرلمان  ويلعب  الملك،  يد  في  ومركزة 
وتزيين  الفردي  الحكم  طابع  لتمويه  واجهة 
الموؤ�ش�شات  هذه  لكن  الخارج،  اإزاء  �شورته 
تحالف  �شكل  بل  واجهة  مح�ض  كونها  تتعدى 
المالكة،  الطبقات  من  اأق�شام  مع  الملكية 
وبالتالي في ت�شكل "هام�شا ديمقراطيا" متروكا 
)االأحزاب  ال�شيا�شيين  وممثليها  االأق�شام  لهذه 

البرجوازية(.
لماذا فشل النضال من أجل 

الديمقراطية بالمغرب؟
بل  المغرب،  على  ح�شرا  الم�شير  هذا  لي�ض 
تنعدم  الثالث، حيث  العالم  دول  تت�شاركه كل 
الحدود الدنيا للحرية ال�شيا�شية والديمقراطية 

حتى بم�شمونها البرجوازي.
الوطنية  الحركة  اأن  المغرب بخ�شو�شية  ينفرد 
بعد  ال�شلطة  ت�شلم  ت�شتطع  لم  البرجوازية 
اال�شتقالل، عك�ض ما وقع في بلدان اأخرى حيث 
ما  عن  الموروثة  الملكية  االأنظمة  اإ�شقاط  جرى 

قبل اال�شتعمار.
في  البرجوازية  الوطنية  الحركة  �شعف  �شاهم 
دفعها اإلى التحالف مع الق�شر في �شراعها �شد 
اال�شتعمار. وقد تمكنت الملكية بوا�شطة هذا 
من  بعده،  اأو  اال�شتقالل  قبل  �شواء  التعاون، 
الوطنية،  الحركة  قامعة  بالحكم،  اال�شتفراد 
يطالب  االتحادية(  )الحركة  ي�شارها  ظل  التي 
الملكية،  مع  بتوافق  ال�شلطة  تقا�شم  من  بنوع 
على  اال�شتقالل(  )حزب  يمينها  وافق  بينما 

د�شتور 1962.
ال�شعبية  للقوات  اال�شتراكي  االتحاد  ورث  وقد 
بالعمل  لنيله  ال�شعي  مع  ولكن  المطلب  هذا 
وا�شتجدائه،  الفردي  الحكم  موؤ�ش�شات  داخل 
�شعت  كما  ال�شلطة  تقا�شم  على  اإجباره  بدل 
الوطني  االتحاد  داخل  االأطراف  بع�ض  ذلك  اإلى 

للقوات ال�شعبية.
المنظور  الحالية  الليبرالية  المعار�شة  ورثت 
ال�شعي  �شكل  وحتى  للديمقراطية،  االتحادي 
الي�شار  اإلى تحقيقه، متمثال في توق فيدرالية 
مع  بتوافق  برلمانية  ملكية  اإلى  الديمقراطي 
الملك، والتذلل لالإقناع اأن البرلمانية �شرورية 

لبقاء الملكية.
جاهدة  البرجوازية  الوطنية  الحركة  عملت 
على  اال�شتعمار،  �شد  الن�شال  مرحلة  منذ 
ل�شيا�شة  ونقابتها  العاملة  الطبقة  تبعية  �شمان 
الحزب  �شيا�شة  �شاعدت  وقد  البرجوازية، 

ال�شتاليني،  المن�شاأ  ذو  المغربي  ال�شيوعي 
الحركة  اال�شتقالل،  مطلب  رفع  رف�ض  الذي 
الوطنية على نزع النقابة العمالية من يد الحزب 

ال�شيوعي.
جعل  على  البرجوازية  االأحزاب  عملت  ومذاك 
لها، فكل حزب  وذيلية  تابعة  النقابية  الحركة 
ذراعا  وي�شتعملها  الخا�شة  نقابته  يملك 
اإلى  �شيا�شته  لنقل  وقناة  اال�شتبداد  لمناو�شة 
داخل البروليتاريا، وبالتالي منعها من اكت�شاب 
ال�شيا�شية  ا�شتقالليتها  و�شرورة  الطبقي  وعيها 

والتنظيمية عن االأحزاب البرجوازية.
المعار�شة  فيه  ت�شتعمل  الذي  الوقت  وفي 
الملكية،  لمناو�شة  النقابية  اأدواتها  الليبرالية 
�شر�شة  بيروقراطية  بجر  االأخيرة  هذه  قامت 
المغربي  االتحاد  داخل  الف�شاد  في  وغارقة 
النقابية  ال�شاحة  لتجميد  وذلك  لل�شغل، 
ي�شار  وبين  بينها  ال�شراع  عن  العمال  وتحييد 

الحركة الوطنية.
بقطار  ملحقة  عربة  اإلى  النقابات  تحولت 
في  وقودا  ال�شتعمالها  البرجوازية،  االأحزاب 
اأجل  مناو�شات متحكم فيها �شد الملكية، من 

نيل ما يرف�ض النظام منحه ا�شتجداء.
لالأحزاب  المغربية  العاملة  الطبقة  تبعية  واقع 
اأي  ال�شيا�شي،  تعبيرها  وانعدام  البرجوازية 
حزب العمال اال�شتراكي، وتعثر محاوالت بنائه 
في �شنوات 1960-70 القرن الع�شرين، �شببا 
جوهريا وراء ف�شل ال�شعي لتحقيق الديمقراطية 

بالمغرب. 
البرجوازية  لالأحزاب  ال�شيا�شي  ال�شلوك  يف�شر 
بانتهازية  عادة  اأعاله،  المذكور  المعار�شة 
اإال  هذا  يمثل  ال  بينما  ونخبها،  منا�شليها 
اإحدى االأمور التي ينبغي تف�شيرها، اأي ما الذي 
�شواء  االأحزاب،  هذه  اأع�شاء  انتهازية  يف�شر 
تعلق االأمر بالتخلي عن االأهداف اال�شتراتيجية 
االأفراد  بانتفاعية  اأو  لحظية،  مكا�شب  مقابل 

وو�شوليتهم.
تجليا  اإال  لي�شت  بوجهيها  االنتهازية  هذه  لكن 
تف�شيرا  تكون  اأن  بدل  تف�شيره،  يجب  لما 
اأي  واأحزابها،  للبرجوازية  ال�شيا�شي  لل�شلوك 
االأحزاب  هذه  اأع�شاء  انتهازية  يف�شر  الذي  ما 
كونها  اأي  الطبقية،  طبيعتها  بال�شبط  اإنه 
حكم  مطرقة  بين  مح�شورة  برجوازية،  اأحزابا 
من  الخوف  �شندان  وبين  فردي،  ا�شتبدادي 
حركة الجماهير، هو ما يجعلها تف�شل ال�شعي 
الن�شال  النظام بدل  التوافق وا�شتجداءه من  اإلى 

الحازم �شده.
مع  كطبقة  البرجوازية  م�شالح  تتناق�ض  كما 
هذه  تعني  حيث  وناجزة،  كاملة  ديمقراطية 
التنظيم  في  العمال  لحرية  تو�شيعا  االأخيرة 
والعمل ال�شيا�شي واالإ�شراب، ويعني ذلك �شربا 
البرجوازية  ت�شحي  لذلك  المادية،  لم�شالحها 
)طبقة واأفرادا( باالهداف الديمقراطية في �شبيل 

الحفاظ على م�شالحها الطبقية الخا�شة بها.

الطبقة العاملة مناضل 
طليعي من أجل 

الديمقراطية
حازم  ن�شال  على  االأقدر  الطبقة  العمال  ي�شكل 
التي  الطبقة  كونها  الديمقراطية،  اأجل  من 
تتحكم في و�شائل اإنتاج الجزء االأعظم من الثروة 
من  الراأ�شمالية  حرمتها  التي  الطبقة  القومية، 
اأي اإمكانية الإنتاج و�شائل عي�شها �شوى ببيع قوة 
عملها، ولكن في نف�شا لوقت جمعتها وعلمتها 
االن�شباط والعمل الجماعي، عك�ض باقي فئات 
تجزوؤ  بحكم  والمجزئين  المذررين  الكادحين 

و�شائل اإنتاجهم.
ب�شيغتها  الديمقراطية  عن  هنا  نتحدث  وال 
البرجوازية )�شواء كان المطلب ملكية برلمانية 
البرجوازية(،  الحكم  �شيغ  من  غيرها  اأو 
الحقوق  عن  االأولى  بالدرجة  نتحدث  ولكن 
في  فعالة  اأ�شلحة  �شت�شكل  التي  الديمقراطية 
عدوها  اإ�شقاط  اأجل  من  العاملة  الطبقة  يد 
ال�شيا�شي،  ونظامها  البرجوازية  وم�شتغلها: 
في  ال�شلطة  حيث  �شيا�شي  بنظام  وا�شتبدالهما 
يد الطبقة العاملة، نظام يفتح الطريق اأمام تطور 
نظام اجتماعي تنتفي فيه كل اأ�شكال اال�شطهاد؛ 

ولي�ض هذا النظام �شوى اال�شتراكية.
اأجل  من  حقيقي  ن�شال  عن  حديث  ي�شتقيم  ال 
الديمقراطية بالمغرب دون ن�شال من اأجل فر�ض 
مجل�ض تاأ�شي�شي ، ي�شم ممثلي ال�شعب، الذي 
�شيقترحون د�شتورا ينال م�شادقة �شعبية حقيقية 
وبالم�شامين  اال�شتبداد  باأ�شاليب  فر�شه  بدل 
اأجل  من  الن�شال  يدعي  ومن  يريدها.  التي 
هذا  لفر�ض  ال�شعي  دون  بالمغرب  الديمقراطية 
المطالبة  بدل  ثورية  بطريقة  واإقامته  المجل�ض 
فديمقراطيته  وثائقه  في  ت�شجيله  مجرد  اأو  به 

زائفة وناق�شة.
اأجل  من  الن�شال  اإمكانية  انتفاء  هذا  يعني  ال 
الحريات ال�شيا�شية والحقوق الديمقراطية وكل 
اأو  ثقافية  اأو  كانت  )قومية  الديمقراطية  المهام 
ن�شائية اأو غيرها(، فهذه ال تنفي تلك، وكالهما 
حزبها  عبر  العاملة  الطبقة  بقيادة  م�شروطان 
اأدنى  اأو  تردد  اأدنى  دون  الن�شال،  لهذا  ال�شيا�شي 
وهم في قدرة البرجوازية اأو نظامها في منح هذه 

الحقوق.
الطبقية  القوة  هي  العاملة،  الطبقة  كانت  اإذا 
الديمقراطية،  اأجل  من  للن�شال  عليها  المعول 
اأن يتم بمعزل عن باقي الطبقات  فهذا ال يمكن 
منها  اأكثر  تت�شرر  التي  االجتماعية  وال�شرائح 
من اال�شتبداد ال�شيا�شي واال�شطهاد االقت�شادي، 
اأقوى تحالف بين العمال وفقراء  بل يجب ن�شج 
كل  �شهر  اأجل  من  المدن،  ومعدمي  القرى 
جبار  نهر  في  والعمالي  ال�شعبي  الن�شال  روافد 
يكن�ض المجتمع الطبقي القائم على اال�شطهاد 

والع�شف.
لقوة  تباعة  نقاباتها  عاملة،  لطبقة  يمكن  ال 
مديدة  بيروقراطية  ب�شيطرة  ومنخورة  برجوازية 
بقية  تقنع  اأن  مزمن،  ليبرالي  �شيا�شي  وتخبيل 
اأجل  من  الن�شال  في  وراءها  بال�شير  الكادحين 
الديمقراطية، لذلك ي�شتدعي االأمر بناء نقاباتها 
كفاحي  ي�شاري  طبقي  خط  وت�شييد  المكافحة 

داخل النقابات القائمة حاليا.
وال يمكن تحقيق هذه المهام، اإذا كانت الطبقة 
العاملة المغربية منزوعة ال�شالح ال�شيا�شي، اأي 
في ظل الغياب التام لمعبر �شيا�شي خا�ض بها، 
ولي�ض هذا المعبر اإال حزب العمال اال�شتراكي، 
فبناء هذا الحزب في عالقة مع تقوية ي�شار نقابي 
اأولي ال�شتنها�ض المارد العمالي  كفاحي، �شرط 

واإطالقه من قمقمه.
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استمرار االحتجاجات الشعبية وتوسع 
الشعبي،  التضامن  وحجم  رقعتها، 
وسياسة  العمالية،  المنظمات  ومواقف 
كل  االمبريالية،  الدول  ومواقف  الدولة 
عن  السؤال  طرح  على  يجبرنا  ذلك 
الحالية  الطبقي  القوى  ميزان  حقيقة 
المتفجر؟  الريف  بركان  ضوء  على 
هل دخلنا طورا نضاليا جديدا بما هو 
منذ  المنطلقة  الثورية  السيرورة  عودة 
20 فبراير 2011 لمواصلة ديناميتها؟ 
واألهم ما التكتيكات السياسية من زاوية 

التحويل الجذري للمجتمع؟

الوضع السياسي العام
التابعة  طبيعته  إلى  بالنظر  المغرب،   
للتأثيرات  عرضة  االمبريالية،  للمراكز 
أن  ونرى  ومباشرة،  بشدة  الخارجية 
عالميا  الوضع  يسمان  عاملين  هناك 

وإقليميا: 
البادئة  العالمية  االقتصادية  األزمة   1-
على  تأثيرها  أن  ورغم   ،2008 منذ 
يخضع  فانه  فوريا،  يكن  لم  المغرب 
لنتائج إجراءات بلدان المراكز االمبريالية 
كبلد استقبال الصادرات ومصدر رؤوس 

األموال.
العالمي  السياسي  االضطراب   2-
ثورية  سيرورة  في  إقليميا  المتجلي 
سنة  أواخر  اندلعت  المنطقة  بعموم 
تفصيلي  عرض  ليس  وغرضنا   .2010
لكال العاملين بل استخالص مركز جدا 
لما نراه داال فيما له صلة بموضع نقاشنا. 
األزمة  عن  المترتبة  النتائج  إن 
تبدو  به  المنوه  السياسي  واالضطراب 
متضاربة. فقد عمل النظام على استغالل 
األزمة االقتصادية من أجل إعادة رسم 
إستراتيجيته االقتصادية في إطار نفس 
الموقع من قسمة العمل الدولية للعمل، 
بمعدالت  االمبريالية  الشركات  وأغرى 
ربح أضحت منعدمة في موطنها بتأمين 
اإلنتاج  شروط  وتوفير  متدنية  أجور 
تحتية  بنية  صناعية،  مناطق  )تهيئة 
ضخمة من سكك وطرق وموانئ، إعفاءات 
ضريبية، ترحيل األرباح....(، وجعل البلد 
في  هائلة  أسواق  إلى  تصدير  منصة 
لكن  إفريقيا.  في  ناشئة  وأخرى  آسيا 
انكماش األسواق االمبريالية التقليدية، 
وعدم بروز بدائل ألسباب ليست محض 
المغرب  لكون  تاريخية  بل  اقتصادية 
مجال استراتيجي لالمبريالية الفرنسية، 
يحبط آمال التدفق المفتوح نحو أسواق 
المضني  البحث  اجبر  وقد   ، جديدة 
عن أسواق لالستثمار وتصريف اإلنتاج 
كوكيل  إفريقيا  نحو  للتوجه  النظام 
ومقدم خدمات للرأسمال االمبريالي في 
ما يسميه »المغرب منصة نحو إفريقيا« 
يعكس  يبديه  الذي  الحماس  وال شك 
المخاطر  لكن  الممكنة  الفرص  حجم 

والتناقضات لن تتأخر في التصاعد.
في  واضح  بشكل  يظهر  األزمة  أثر  إن 
بشتى  المهاجر  الشباب  أعداد  انحسار 

مؤقتة، وكذا  بل عودة  أوربا  إلى  الطرق 
تأثر تحويالت العمال المهاجرين بسياسة 
من  قسم  إن   . االقتصادي  االنكماش 
الشبيبة ال تجد منافذ للشغل سواء بالبلد 
أو في الخارج مما يجعل تراكم أعدادها 
على  الخطورة  بالغة  اجتماعية  قنبلة 

استقرار النظام.
- تراجع  وتوقف دينامية النضالية  لحركة 

20 فبراير:
لم تنتصر حركة 20 فبراير 2011 بفرض 
مطالبها كاملة إال أنها لم تتعرض لهزيمة 
بفعل  ديناميتها   خمدت  لقد  ساحقة. 
الثورة  وضغِط صعود  فوق  من  تنازالت 
أشعلتها  أهلية  واندالِع حروب  المضادة 
فصائل الثورة المضادة. إن الجيل الذي 
فبراير، وشاهد  انخرط في نضاالت 20 
بالغة  أنظمة  تقارع  شعبية  انتفاضة 
الديكتاتورية وتجبرها على تصريف زعماء 
ال يزيلهم إال الموت، هذا الجيل يستحيل 
والخمول  اليومي  الروتين  إلى  يعود  أن 

السياسي بمحض خاطره.
التي  جأشه  رباطة  النظام  استعاد 
اضطربت جراء شدة الصدمة التي نالت 
من كل األنظمة  بالمنطقة. مرر وثيقة 
الذي  وبالمضمون  بالطريقة  دستورية 
يبقي لملك حاكما منفردا للبلد ويكرس 
قانونيا كل آليات االستبداد وتغطية ذلك 

بتنازالت شكلية. 
سرعان  االقتصادية  التنازالت  أن  كما 
ما استعادها بتجميد األجور ورفضه أي 
مادية  تنازالت  أدنى  لتقديم  مفاوضات 
بل  ال  النقابية.  القيادة  توسالت  رغم 
جبهات  على  التقدم  النظام   استأنف 
الهجوم الرئيسية بإصرار: إصالح الوظيفة 
العمومية )التشغيل بالعقدة( و«إصالح« 
أنظمة التقاعد، وقانون شراكة القطاعين 
في  متقدم  طور  وبلوغ  والخاص،  العام 
تمرير قانون منع اإلضراب، تحرير أسعار 
عديدة   قطاعية  ومخططات  المحروقات 

جوهرها تمكين الرأسمال من التراكم...
الدينامية  شهدت   2012 من  بدءا 
النضالية تراجعا داال، من عالماته تقلص 
عدد نضاالت 20 فبراير وكثافة المشاركة 
فيها و انتشارها الجغرافي، وتحول مركز 
مؤسسات  الى  السياسية  الحياة  ثقل 
وتشكيل  واالنتخابات  )الدستور  النظام 
من  واسعة  ألقسام  بالنسبة  الحكومة( 
الجماهير. أما المقاطعون فظلوا في وضع 
المترقب دون نشاط سياسي. طبعا نرصد 
المنحى العام لألحداث رغم وجود وقائع 
نضاالت  المثال  سبيل  على  عنه  تشذ 
شعبية بمناطق متفرقة منها  في بني 

بوعياش وتازة.
دفاعية  عمالية   نضاالت  خيضت  كما 
ستيل  مغرب  عوام،  جبل  )منجم 
السمير  النفط  تكرير  محطة  للصلب، 
)الرباط-اكادير( وأخرى  الحضري  النقل 
انهزمت )شركة ضحى للمصبرات..(، كما 
النقابية  للقيادة  المضبوطة  المناوشات 
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طلبا لمأسسة الحوار االجتماعي. 
ليس الوضع تراجعا إال بمنحاه العام بحيث 
صدام  في  قوية  فئوية  نضاالت  شهدنا 
مركزي مع الدولة بلغت درجة خلق حالة 
توثر سياسي شد  أنظار المجتمع )إضراب 
المتدالبين،  األساتذة  الطب،  طالب 
وطالب الهندسة التطبيقية وبدرجة اقل 
الممرضون- ات... (، لكنها ظلت نضاالت 
فئوية  دفاعية، كان أشدها قتالية  فعل 
فوج متخرج كان رافضا الحرمان من دمج 
بالوظيفة العمومية وليس ساعيا إلى  إلغاء 
القانون المؤسس لذلك الحرمان، ما أفسح 
في المجال لمناورة الدولة. ويمثل ضعف 
وافتقادها  وتفككها  النقابية  المنظمات 
وسبب  الكوارث  أم  نضال  الستراتيجية 
جل  إليها  آلت  التي  الماحقة  الهزائم 
النضاالت البطولية  التي خاضتها القاعدة 

العمالية.
أثار ارتفاع اسعار الكهرباء المنزلية موجة 
طنجة.  بمدينة  عارمة  شعبية  غضب 
باألحياء  شعبية  لجان  على  استندت 
السكنية، وتنظيم أشكال احتجاج قوية، 
كالمسيرات الشعبية، وإطفاء االنوار ليال، 
والوقفات االحتجاجية، واالمتناع الجماعي 
جهودها  الحكومة  استنفرت  األداء.  عن 
مفاوضات  وتنظيم  المدينة  إلى  بالتنقل 
مباشرة، وتسوية بعض المشاكل الخاصة 

بالمستهلكين األفراد.
للنظام،  قويا  إنذارا  النضاالت  تلك  كانت 
ولكن بشرى باستئناف النضال الشعبي، 
التي  النضالية  التجربة  أن  إلى  مشيرا 
كسبتها الجماهير لن تذهب ادراج الريح 

وان شعلتها لم تنطفئ بعد.
إيديولوجية  تنشيط  النظام  أعاد  لقد 
مواقف  على  رده  إبان  الوطني  اإلجماع 
األمين العام السابق لألمم المتحدة وفي 
سياق ما حققه النظام إقليميا من مكاسب 
ديبلوماسية في الصحراء الغربية والعودة 
إلى  االتحاد اإلفريقي وقبله تنظيم  مؤتمر 
المناخ بمراكش كوب 22، إال أن ذلك لم 
يحد من تفجر  نضاالت شعبية منفلتة 
من كبح القيادة النقابية والجهاز الحزبي 

الرسمي.
كما أبانت االنتخابات األخيرة كل الطرق 
واألساليب التي راكمتها الدولة في فرض 
خيارتها على أحزابها كما عزمها استعادة 
الشعبية،   2011 نضاالت  انتزعته  ما 
عدالتها  حزب  على  فجا  انقالبا  ونظمت 
وتنميتها انتهى بعزل عبد االله بن كيران 

عن رئاسة حكومة الواجهة.

النضال الشعبي بمنطقة 
الريف، حاله وآفاقه

الجارية  الريف  نضاالت  خصائص  من 
وانتشارها  أشهر(،   8( زمنيا  امتدادها 
الجغرافي بأجزاء واسعة من منطقة الريف، 
وما حظيت به من تضامن غير مسبوق 
وبلدة   مدينة   50 يفوق  ما  عم  وطنيا 
 20 في  إال  نظير  لها  ليس  حالة  وهي 
فبراير. وعلى صعيد عالمي،  نظم المغاربة 

في  لها  سابق  ال  احتجاجات  المهاجرون 
أغلب عواصم أوربا الغربية وأمريكا الشمالية  
)بروكسيل  بعضها  في  اآلالف  ضمت  

والهاي..( 
االحتجاجات  بؤرة  الحسيمة  إقليم  كان  
الحالية، وبدرجة أدنى باقي منطقة الريف. 
لكن طيلة الشهور الماضية لم ينل اإلنهاك 
وال حد القمع من حجم النضاالت بل زاد 

من اتساعها وقوتها .
إن حجم انخراط جماهير النساء أمر جديد 
ومثير لالنتباه. فالطابع المحافظ اتجاه وضع 
النساء غالب بالريف، ما لم تستطع حركة 
20 فبراير زعزعته. إال أن الدينامية الحالية 
قلبت هذا الوضع كليا، فبتنا نشهد مناضالت 
ومعتقالت  نسائية  ومسيرات  قياديات 
في  صامدات  ونساء  ومواجهات  ومتابعات 

وجه القمع.
مركز  تشكل  التي  الريف  منطقة  إن 
النضال الشعبي الراهن »مهمشة«، فليس 
 – )صناعية  رئيسية  إنتاج  قطاعات  بها 
فالحية - معدنية(، وال بنيات تبادل هامة 
تصدير،  )موانئ  دولي  أو  وطني  بعد  ذات 
مطارات دولية، محاور طرق رئيسية(. ترتب 
خارج  عاملة  لطبقة  كثيف  انعدام   عنهذا 
يجعل  ما  العمومية،  الوظيفة  مستخدمي 
الدينامية الجارية نضاال شعبيا  تكمن قوة 
ضغطه في ما قد أن يستثير من تضامن 
خلق  مقدرة  في  أي  أي  وشعبي  عمالي 

ميزان قوى طبقي على الصعيد الوطني.

تعدد سياسي غير متبلور
أهداف  على  الحالي  النضال  اقتصار  رغم 
بالدولة  اصطدم  ما  سرعان  اجتماعية، 
وأحزابها وإعالمها. وزاده القمع واالعتقاالت 
ربط  في  جلية  سياسيا  أبعادا  الالحقة 
التفاوض بتنفيذ شروط تحرير المعتقلين 
مفاوضة  ورفض  القمع  قوات  وسحب 
بخفة  أوراقها  حرقت  وأحزاب  »الحكومة« 

بعد عداء أرعن للريف.
وال شك أن توظيف علم ثورة الريفية بكثافة، 
وانعدام  خطاب التزلف للنظام، واالمتناع عن 
استعمال رموزه، ودور المسيرات المنظمة 
من أنصار الملكية )العياشة(، مظاهر أضفت 
مضادة  صبغة   المناضل  المعسكر  على 
للملكية، و كل ذلك يجعل نضاالت الريف 
ذات مضمون سياسي كثيف وغير مسبوق.

المنظمات  اتجاه  المنتشر  الحذر  رغم 
القيادية  العناصر  بعض  وجهود  السياسية، 

إبعاد النضاالت الحالية عن أي خط سياسي 
وايديولوجي، اال أن ثمة توجهات سياسية 
يمكن  الجارية  النضاالت  في  تتدخل 
قوميين  مناضلين  وجود  في  تحديدها 
أمازيغيين بخصوصيات مناطقية )منطقة 
الريف( مستلهمين تجربة محمد بن عبد 
القومية،  للشهامة  رمزا  الخطابي  الكريم 
ميوالت  من  خطابه  يسم  ما  مستعيدين 

إسالمية مع رفض عميق لالستبداد.
يعبر علم جمهورية الريف وعلم االمازيغية 
بين  التيار،  هذا  يخترقان  خيارين  عن 
أمازيغية في اطار الريف وأمازيغية في ما 
يسمي بلد االمازيغ. إال أن  االنتماء القومي 
يجمع هذين الخيارين ضمن منظور قومي 
انعدام  .إن  خطر  كمنافس  لليسار  وعداء 
االستقالل الطبقي وتعويضه بنزعة قومية 
سيرمي بهذا التيار إلى مساومات وحتى إلى 
استسالم لهدف النظام في إخماد النضال، 
التماسك  أالن ضعف  لحد  أخرها   ربما  و 

التنظيمي حاليا .
ينخرط في النضاالت مناضلون ماركسيون 
يخصبون  يسارية،  تجارب  من  متحدرون 
في  المكتسبة  بتجاربهم  الشعبي  النضال 
النضاالت النقابية والشبيبية ونضاالت 20 
فبراير. بيد نقص تبلور تجاربهم التنظيمية 
في  تأثيرهم  درجة  من  يحد  والسياسية 
قيادة النضاالت رغم جسامة تضحياتهم. هذا 
ما يطرح بإلحاح مهمة استخالص الدروس 
الجوهرية من منظور عمالي اشتراكي وفي 

خضم أعباء النضال الضاغطة. 
رغم ضعف أحزاب »المعارضة« اإلصالحية 
فهي موجودة،  وإن كانت شدة التقاطب بين 
صعود نضالي وقمع الدولة ينسف امكانية 
عرض خدماتها فليس مستحيال اضطالعها 
بدور تمرير مساومات من تدبير النظام عبر 

منظمات جماهيرية تهيمن عليها.
الضعف  هو  االنتباه  مثير  أهم  أن  شك  ال 
البين لألحزاب الرجعية الدينية في النضال 
في  قوتها  أن  ذلك  ومرد  بالريف.  الشعبي 
طنجة  بمدن  متركزة  الشمال  منطقة 
الريف  أما  ومحيطها،  وتطوان  ومحيطها 
ضعفها  نقطة  دائما  شكل  فقد  األوسط 
التنظيمي، ما انعكس في قدرتها على القيام 
الضعيف  الوزن  أن هذا  غير  رئيسي.  بدور 
ليس وحده عنصر تفسير دورها الضئيل، بل 
ثمة أيضا تحاشيها  التصادم مع الدولة الذي 
تجبرها  ان  تجنب  على  يجعلها  حريصة 
الوقائع  على تبوء قيادة صريحة لنضاالت 

كتوبر 2016، مفجره المباشر قتل وحشي بالطحن في شاحنة النفايات لشاب احتج على مصادرة سلعه. أثارت همجية الحدث غضبا شعبيا  يف بالمغرب )أقصى شمال البلد( نضاال شعبيا مند أ تشهد منطقة الر
بي. يف خصوصا قطاعه الغر كثر اشتعاال كانت منطقة الر

أ
في أغلب مناطق البلد، لكن بؤرته اال
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جماهيرية .
هل عاد الوضع إلى حال 

دينامية نضالية سياسية 
شبيهة ب20 فبراير2011؟

الريف،  منطقة  نضاالت  أن  شك  ال 
وطنية  تضامن  حملة  من  أطلقت  وما 
الوضع  في  ملموسا  تغيرا  تعد  ودولية، 
منحدر  نهاية  ودليل  بالمغرب  النضالي 
منذ 2012.  الوضع  الذي طبع  التراجع 
ونستدل على ذلك بمؤشرين؛ األول حجم 
االحتجاجات الشعبية وكثافتها ووتيرتها، 
حيث أن مسيرة الرباط الوطنية يوم 11 
يونيو 2017 ضمت أزيد من 100 ألف 
متظاهر، ما لم يسبق لمسيرة تضامن مع 
نضال محلي أن بلغته. أما المؤشر الثاني، 
السياسي  النقاش  تمحور  عنه  فيعبر 
بالريف  يجري  ما  على  حصري  بشكل 
سبل  على  قوتها  بكل  الدولة  وانكباب 
إنهائه، فكل المجالس الحكومية ومجلس 
الوزراء واجتماع الهيئات القيادية لألحزاب 
والنقابات تتناول نضاالت الريف، بل أن 
ذروة  بلغ  الليبراليين  المثقفين  رعب 
وهو مقياس استشعار مزاج البورجوازية 

ودولتها.
ال شك أن مآل النضال الشعبي بالريف أمر 
حاسم في تحديد الوضع النضالي وآفاقه. 
وثمة احتماالت عديدة سيكون لكل منها 
مستتبعات فعلية نضاليا والوضع مفتوح 

على خيارات عديدة:
لصالح  واضحة  أهدافا  يحقق  انتصار  إما 
الخضوع  على  الدولة  ويجبر  لمحتجين 
)بغض النظر عن الطريقة(. سيمثل هذا  
األساتذة  درس  إلى  تضاف  هائلة  قفزة 
الدولة  أن  مفاده  والذي  المتدربين 
المستبدة والفاسدة ال تجبر على الخضوع 

إال بالنضال الفعلي. 
إما االكتفاء بما تحقق لحد اآلن )إجبار 
الدولة على اإلقرار بشرعية المطالب بعد 
حملة تشكيك مخجلة وتسريع تنفيذ ما 
أهملته من مشاريع وإطالق المعتقلين 
يعتبر  بدوره  وهذا  ما(،  مساومات  وفق 
ليست  أنها  رغم  مهمة  خطوة  نصف 
ماحقة.  هزيمة  وليست  كامال  انتصارا 
وسيعزز الوعي  العمالي والشعبي بأهمية 
النضال ويعيد الثقة إليه. إنه دور النضال 
الطبقي كمدرسة  للجماهير تستمد منها 
الثقة في قواها وتتعرف على حقيقة الدولة 

ودورها الطبقي.
نرى  ال  تامة  فهزيمة  األخير  الخيار  أما 
وما  السياسية  لكلفتها  نظرا  إمكانيتها 
استقرار  على  مخاطر  من  عليه  تنطوي 
النظام ذاته. فالهزيمة الماحقة تستدعي 
قمعا مفتوحا بشراسة نوعية وفرض قانون 
استثنائي بالمنطقة ومزيد من  تشديد 
القمع في كل المدن. إنه خيار مستبعد 
باحتماالت  يحبل  انه  األول  لسببين 
وبتجذير  أعظم  نضالية  فعل  ردود  إثارة 
إلى  النضال  أساليب  ونقل  المطالب 
مستويات أرقى،وقد يجرف مدن ومناطق 

وضعا  ويخلق  الهائلة  العمالية  التركزات 
النظام  مجمل  عميقا  يزعزع  ثوري  شبه 
االقتصادي والسياسي للمالكين، و سينسف 
أحد ركائز الدعاية الخاصة بالدولة الموجهة 
للخارج أي كون المغرب نموذج استقرار في 
منطقة مضطربة ورائد التحوالت بالمنطقة 
على  والتصديق  القانونية  الحماية  )في 

االتفاقيات الدولية(.
 من اجل  معارك طبقية اشمل 
وأعمق واقوي ضد االستبداد 

والفساد.
يظهر النضال الشعبي الحالي أوجه النقص 
فبراير  التي كشفتها حركة 20  الجوهرية 
العاملة  الطبقة  تنظيم  ضعف  في  متمثلًة 
وانعدام تام لمنظمات كفاح نقابي حقيقية، 
سيطرة  أسير  منظمات  من  القائم  وبقاء 
نظام  استقرار  على  قيادية حريصة  أجهزة 
االستبداد، وخائنة باستمرار مصالح القاعدة 
العمالية، ووفي فشل ذريع لليسار العمالي 
ذات  ديمقراطية  نقابية  توجهات  بناء  في 

انغراس فعلي.
يظهر بجالء حجم كارثة التضحية بالتوجه 
مع  التصالح  مذبح  على  الديمقراطي 
البيروقراطية،ذلك  التوجه الذي تشكل جراء 
حمالت التظهير التي باشرتها البيروقراطية 
المغربي  االتحاد  نقابة  على  المسيطرة 
المجسدة  المعضالت  أم  وأخيرا  للشغل. 
يبسط  اشتراكي  عمالي  حزب  غياب  في 
رايته الطبقية المستقلة ويضم أنشط طالئع 
لقيادة  ويقاتل  والشبيبي،  الطبقي  النضال 
النضاالت العمالية والشعبية. وإن كان اندالع 
حزب  دون  ممكنا  ثورات  وحتى  نضاالت 
من ذلك الطراز، فال بد منه لضمان نجاحها 
على طبقة ودولة شديدة المركزة واالنضباط 
وذات تجربة هائلة في الحكم وتحوز وسائل 
األزمات  أشد  من  الفكاك  لها  تتيح  كبيرة 

حدة.
إن جهود التضامن العمالي والشعبي التي 
ما  سيحدد  القادمة  األيام  خالل  ستظهر 
سيكون  كما  بالريف،  الوضع  إليه  سيؤول 
لحصيلة هذا األخير وقع نوعي على مستقبل 
النضال العمالي والشعبي في الفترة القادمة. 
كبرى  طبقية  معارك  مقدمات  إزاء  إننا 
إلعادة  الجوهرية  األسئلة  طرح  ستعيد 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  تشكيل 
على أسس جديدة ستكون الطبقة العاملة 
المستقل وتنخرط  مطالبة بتقديم جوابها 

في تجسيده.
من  والعميق  الشامل  التحرر  أنصال  إننا، 
بالعمل  الفساد واالستبداد، مطالبون  نظام 
الريف،  في  الشعبي  النضال  استمرار  على 
ومدعوون  باإلنهاك،  يصاب  أن  وبتجنب 
بالقمع  تطويقه  النظام  محاوالت  إلفشال 
أو تخريبه من الداخل، وملزمون بالحرص 
على تامين قيادة متمرسة مسنودة شعبيا 
أيدي  في  الوقوع  أمكن  ما  وتجنيبها 
النظام، مع الحرص على بناء لجان شعبية 
لتنسيق  العمل  وأمامكن  األحياء  كل  في 
النضال  بريد  وتنظيم  النضالية  الخطوات 

 ).. النضال-  أخبار  –نقل  )نقاش  الشعبي 
وإعادة تشكيل لجنة اإلعالم واالتصال تكون 
لسان حال الحراك وباسمها تصدر البالغات 
واإلعالنات للرأي العام المناضل . إن معركة 
الريف حاسمة في خلق ميزان قوى طبقي 
على صعيد وطني ، ما يضع مسؤولية جسيمة 
على عاتق قوى اليسار االشتراكي في تأجيج 
النضاالت في كل مدينة وبلدة، ليس للتضامن 
مع الريف وحسب بل أساسا للتقدم بمطالب 
تعبئ الشعب حولها ردا على سياسة الدولة 
تشتيت  الحراك  فانتشار  بالريف.  باالنفراد 
لجهودها وفك للحصار على الريف. ان جسامة 
الوزن االقتصادي، إنتاجا وتبادال، و الطبيعة 
العمالية الكثيفة لمدن الدار البيضاء وطنجة، 
وبالنظر إلى تجربتهما في حركة 20 فبراير 
2011 ، لكل يجعالن صعودا نضاليا بأحدهما 
آو كليهما سيعدل بشكل نوعي ميزان القوى 
الطبقي بالبلد، وحينها ستنطرح على جدول 
األعمال شعارات وأساليب نضال وطموحات 

وبطوالت طبقية ال يمكن حتى توقعها.
ان كل طور من النضال يستدعى إغناء برنامج 
المطالب التي عليها أن تستند على الحاجات 
الملموسة للجماهير العمالية والشعبية بربطها 
بمجمل النظام االقتصادي والسياسي .فاألكيد 
تنسيقية  تبنتها  التي  المطالب  مذكرة  أن 
الحسيمة لن تعبر عن مطالب باقي منطقة 
الريف، ناهيك أن تشكل برنامج مطالب على 
الصعيد الوطن يستوجب االمر طرح عناصر 
ويجرى  الشعبي  النضال  يوجه  عام  برنامج 
تدقيقه وتفصيله بما يراعى خصوصيات كل 
المركزية  المطالب  عن  فصله  دون  منطقة 

الموحدة في السياق الراهن.

 ألجل برنامج مطالب وشروط 

تحقيقها؟ : 
- ال عفو وال تقادم جرائم المال العام:من أجل 
تدقيق شامل ومستقل في جرائم نهب الثروة 
العامة بدءا بالقضايا التي عرضت على القضاء 
ومصادرة أمالك كل اللصوص المباشرين وكل 

المستفيدين من سرقة المال العام.
تسرق  ضخمة  أموال   : العمومية  الديون   -
بطرق احتيالية وتهدب لجيوب الرأسماليين 
الداخلي  الدين  عبر  وأجانب  مغاربة  منهم 
والخارجي يجب تدقيق شروط الحصول علي 
الدين؟تتبع مصيره؟ الجهة المستفيدة منه؟ 
وأخيرا رفض تسديد الديون التي تأكد أنها 

مجرد سرقة موصوفة لقوت الشعب المغربي.
- تدقيق الجيل الحالي من المشاريع والجاري 
العمومي  الدين  تمويل قسم هام منها عبر 
)المخطط  وخاص  عام  قطاع  شراكة  وعبر 
األخضر- برنامج اإلقالع االقتصادي- مخطط 
الجدوى  وتحديد  للطاقة...(  االستراتيجي 
الوطنية والجهات الخاصة المستفيدة ودراسة 
وكلفة  صرفت  التي  األموال  بين  التالؤم 

المشاريع تلك .
- الفساد سرطان  مستشر في مسام النظام 
القائم، يخنق أنفاس الشعب. يجب التدقيق 
في كل المشاريع والصفقات التي يصرف فيها 
درهم من أموال الشعب على الصعيد المحلي 
أولئك  اللصوص  صغار  وتقديم  والجهوي 

للسجن ومصادرة ما سرقوه.
استغالل  عن كل  التجاري  السر  رفع   -
للثروة المعدنية الوطنية واستغالل المياه 
: مكان تواجدها؟ من يستغلها؟ كم ينتج 
الضرائب؟  أرباحه؟ كم يدفع من  ؟مبلغ 
المناطق  ساكنة  منه  تستفيد  الذي  ما 
المعايير  مجمل  احترام  المنجمية؟ 

البيئية؟.
لجميع  حق  للشرب  الصالح  الماء   -
المواطنين ويجب تحديد حد ادني للمياه 
لكل مواطن ال يتعدى ثمنه كلفة اإلنتاج .
- كشف الملكية العقارية الجماعية)ملك 
الدولة-الملك الغابوى – أراضي الجموع..؟ 
بأي  المستفيدة؟  العقار  شركات  دور 
شروط؟ ما تربحه؟ وحقيقة وعدالة سعر 
معايير  احترام  بكلفته؟  مقارنة  السكن 
التهيئة الحضارية؟ وفرض شروط ملزمة 

دفاعا عن حق السكن للجميع؟
- الصيد البحري: ثروات تنهب من مافيا 
رأسمال  لترضية  مجاالت  القوة   بالغة 
للثروة  خطير  استنزاف  مقابل  إمبريالي 
المستفيدين  عن  السر  رفع  البحرية، 
الرخص وما يستغلونه وما يقدمونه  من 
للدولة؟ وفرض سياسة مغايرة بخلق قطاع 

عام قوي ومراقب.
تعويض  أو  للجميع: شغل  تأمين دخل 
عن البطالة لم يعد ممكنا مطلقا إجبار 
الكالب  حياة  يعيش  أن  على   شعبنا 
ولن  العمل  حق  من  بحرمانه  المهملة 

نقبل بكذبة ال يمكن تشغيل الجميع. 
- إجبار الرأسماليين و الدولة على تسديد 
التي  التقاعد  صناديق  أنظمة  واجبات 
بذمتها و تشديد فعلى للرقابة على عدم 
التصريح بأيام العمل الفعلية ورفض كل 
لهم  الحكومات  تقدمها  التي  اإلعفاءات 

بدون وجه حق.
- الحد األدنى لألجور والحريات النقابية 
و باقي الحقوق الشغلية وسحب مشروع 

قانون اإلضراب الخطير.
- الصحة العمومية: رفع استثنائي لماليتها 
وحق الجميع في صحة عمومية جيدة 
والفساد  ماليتها  نهب  ومراقبة  ومجانية 
الفساد  الى  الصغير  من  ينهكها  الذي 

الكبير مركزيا.
- المدرسة العمومية : المدرسة الوطنية 
يمكن  ال  والمجانية  الجيدة  العمومية 
خطط  بلغت  مهما  بإقبارها  القبول 
الخوصصة الشاملة والعميقة التي تسارعت 
الضخمة  الميزانية  .إن  مدة  مند  بقوة 
يبتلع  والتي  التعليم  لقطاع  المخصصة 
قسما وافرا منها الفساد يجب أن تنعكس 
في تحسين ظروف المدرسة لكن األهم 
رفعا استثنائيا لتلك الميزانية والقطع مع 
التعليم  تقوية قطاع  سياسة كل هدفها 

الخاص على حساب المدرسة العمومية.
للمناطق  اجتماعي  استعجال  برنامج   -
األشد عرضة للتهميش يبلور  ويراقب من 
طرف لجان شعبية وعمالية ويتم تمويله 

من طرف الدولة . 
- الحريات السياسية الديمقراطية : ترتكز 

سيطرة  على  للبلد  االقتصادية  الحياة 
أقلية مالكة على مجمل الثروات الثابتة 
والمنقولة وبفرط استغالل  لليد العاملة 
ونهب للمالية العامة باسم قانونها الخاص 
الشعب  جمهور  ،ويبقى  ضده  وغالبا 
يدبر يومه كيفما اتفق في شروط هدر 
إن  يمكن  ال  العيش.  وشظف  الكرامة 
يستمر هدا الوضع إال باستبداد شرس 
مهما غير واجهته الخارجية ،هنا جذر 
الربط بين االستبداد السياسي والفساد 
التخلص  يمكن  ال  الذي  االقتصادي 
وسياسية  اجتماعية  بتحوالت  إال  منه 
عميقة حصيلة نضال طبقي ضاري.إن 
مطلب حق الشعب المغربي في تقرير 
مصيره عبر مجلس تأسيسي ديمقراطي 
مستند على تعبئة شعبية مهمة مصيرية 
إلعادة تشكيل البلد سياسيا واقتصاديا 
التحرر  مطلب  تحقيق  يضمن  بما 
عبر  والوطنية  والسيادة  الديمقراطي 
لحاجيات  يستجيب  مجتمعي  بديل 

غالبية المجتمع.
من  وسحبها  للعسكرة  الفوري  الرفع 
المعتقلين  وإطالق  الريف  منطقة 
عن  والكف  المتابعات  كل  وإسقاط 
التظاهر  حق  البلطجية،   تسخير 
والتجمع واالحتجاج  والتعبير عن الرأي 
المس  عن  والكف  للجميع  السياسي 

بحرية التنقل واإلعالم . 
الظروف  ما  نفسه،  يفرض  سؤال  ثمة 
وما  البرنامج  هدا  تنفيذ  تسمح  التي 
أدوات التي ستعمل على تطبيقه؟  هدا 
البرنامج يستحيل أن يجرى تطبيق إال 
عبر  حكومة عمالية شعبية قادمة من 
تعبئات نضال عارمة مسنودة على لجان 
وتقويها  تراقبها  شعبية  ولجان  عمال 
الرأسماليين  أجهزة  مناورات  وجه  في 
المحليين والعالميين، وال تمثل تعبئات 
بحره  من  نقطة  إال  فبراير   20 نضال 

الهائل.
علينا الجواب على االنفضاح الملموس 
واجهة  ولحكومة  الملكية  ألحزاب 
على  الكذب  ولمؤسسات  االستبداد 
محلية  وجماعات  برلمان  من  الشعب 
بناء  بمهمة  بالنهوض  رسمي  وإعالم 
الرد  وعلينا  المستقلة.  الطبقية  أدواتنا 
تلبية  ورفضها  الدولة،  إفالس  على 
بالتقدم  للشعب،  األساسية  الحاجات 
ببديلنا وشرحه والدعاية له في معمعان 
النضال. فليس التغيير االشتراكي طوبى 
ملموس  بديل  بل  للمستقبل  جميلة 
التي  المعارك  في  اكتشافه  يجرى 
إيجاد  علينا  النضال.  طالئع  تخوضها 
انتزاع  اجل  من  النضال  بين  الجسور 
مكاسب تحسن وضع شعبنا، وتعزز ثقته 
في قوته النضالية بربطها بمجمل النظام 
منظور  وغرس  والسياسي،  االقتصادي 
الشامل. ولن يتأتي  التغيير االشتراكي 
المناضلين  بين  وثيق  بتعاون  إال  هذا 
االشتراكيين في خضم المعارك الجارية 
وتوحيدها على أساس منظور اشتراكي 

عمالي للثورة المغربية.

اللحظة ال�ضيا�ضية الراهنة والأفاق الن�ضالية 
تتمة..ل�ص 8بقلم: �أبناي ح�سن
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حقيقة األحزاب السياسية في ضوء بركان الريف

منها  الم�شاركة  االأحزاب،  كل  تعبر 
في  الم�شطفة  اأو  الواجهة،  حكومة  في 
المعار�شة الزائفة،  عن القلق مما يعتمل 
تداعيات  من  ي�شبب  قد  وما  الريف،  في 
باقي  اإلى  ريفية  بوتيرة  الن�شال  امتد  اإذا 
في  يرى  من  وثمة  المغرب.  مناطق 
بعواقب  منذرا  و�شعا  الن�شالية  الدينامية 
�شعبية  بثورة  مب�شرا  ولي�ض  �شيئة، 
القائم  النظام  مجمل  االأبد  اإلى  �شتكن�ض 
واال�شتغالل  ال�شيا�شي  اال�شتبداد  على 

واالإق�شاء االجتماعي. االقت�شادي 
أحزاب حكومة الواجهة: 

ظالل النظام
طيلة �شت �شنوات بعد تراجع ن�شال حركة 
لد�شتور  الوهمية  والتنازالت  فبراير،   20
االأحزاب  هذه  اعتبرتها  التي   2011
حكم  نظام  يمنحه  اأن  يمكن  ما  اأرقى 
غارقة  االأحزاب  ظلت  لـ"�شعبه"،  الفرد 
لحياتها  الروتيني  اليومي  التدبير  في 
ال�شلطة  هام�ض  في  ولم�شاركتها  الداخلية 

الذي تركته لها الملكية. 
لقد  عقب،  على  �شيء  كل  انقلب  فجاأة 
الجماهير  وفر�شت  الروتين  عهد  انتهى 
عندما  الحقيقية،  ال�شيا�شة  اأخرى  مرة 
محررة  طويلة  ولمدة  باالآالف  تدفقت 
النظام  مبادرات  كل  راف�شة  ال�شوارع، 
اأن  تعلمت  الأنها  و�شاطته،  ولجان  واأحزابه 

ال تلدغ من الجحر مرات عديدة.
االأحزاب  لهذه  الداخلية  الحياة  اأ�شبحت 
"انتفا�شة  حالة  على  بالجواب  مرهونة 
وتحفز  ت�شامن  حركة  وراءها  دائمة" تجر 
والقرى  المدن  في  التهمي�ض  �شد  الن�شال 

االأخرى. المغربية 
كلما  االأحزاب  هذه  ت�شريحات  تتغير 
وتغير  ال�شعبي  الن�شال  حرارة  ارتفعت 
كان  البداية  ففي  تجاهه،  النظام  تكتيك 
وتجاهله  النظام  ل�شمت  موازيا  �شكوتها 
اأن  وبعد  يخفت.  الحراك  عل  للمطالب 
احتاج لتزكية القمع قام بتحريك اأحزاب 
حراك  �شد  لتقف  "الحكومية"  االأغلبية 
للخارج،  والعمالة  االنف�شال  بتهم  الريف 

مطالبة بال�شرب بيد من حديد.
اأن  بعد  القمع،  حدة  النظام  خف�ض  لما 
وراحت  المغامرة،  هذه  نتائج  من  ارتعب 
مطالب  عدالة  عن  تحكي  اإعالمه  و�شائل 
منددة  واالجتماعية،  االقت�شادية  الريف 
مرة  االأحزاب  تلك  �شارعت  بت�شيي�شها، 
عن  بالحديث  الموجة  لم�شايرة  اأخرى 
االقت�شادية  ال�شكان  لمطالب  دعمها 

واالجتماعية.
بجهود  االأحزاب  تلك  مواقف  اأ�شادت 
التنمية  برامج  انجاز  ت�شريع  في  الدولة 
مع  االإيجابي  وبتجاوبها  بالمنطقة، 
التاأكيد  ن�شيان  دون  ال�شكان،  مطالب 
لتنفيذ  "للحكومة"  الفر�شة  اإتاحة  على 
اإلى  الدعوة  وبالتالي  االإ�شالح"،  "اأورا�ض 
الب�شر  لغة  في  هذا  يعني  وال  التهدئة. 
اإلى  الرجوع  اإلى  الريف  جماهير  دعوة  اإال 
"حظائر الطاعة" واإعادة �شيناريو 2011.
لتلبية  االأحزاب  هذه  تقترحه  بديل  وال 
واالجتماعية  االقت�شادية  "المطالب 
ال�شيا�شات  موا�شلة  �شوى  العادلة" 
االقت�شادية التي كانت اأ�شل البالء: تعزيز 

وت�شجيع  بالجهة،  اال�شتثمار  جاذبية 
مبادرات القطاع الخا�ض.

هذه االأحزاب اأ�شماء متعددة لحزب واحد، 
اأ�شولها  اختلفت  مهما  الملكية،  حزب 
خ�شبة  على  زعمائها  وت�شارع  التاريخية 
هذا  الملكية  حزب  النظام.  برلمان  م�شرح 
التابع،  الراأ�شمالي  اال�شتغالل  لنظام  موؤيد 
من  الممالة  النيوليبرالية  و�شيا�شاته 
الموؤ�ش�شات المالية لالمبريالية، اإنه الق�شم 
المهيمن من الراأ�شمالية المحلية وحليفها 

االأجنبي.  الراأ�شمال 
استعمال الحراك لتصفية 

الحسابات
عادة ما تكون الثورات والن�شاالت ال�شعبية 
البرجوازية  ال�شيا�شية  االأحزاب  فر�شة 
البحث  ذاته  االآن  وفي  ح�شاباتها،  لت�شفية 
من   بدال  الم�شوؤولية  عليها  تلقي  جهة  عن 

القائم. للنظام  تحميلها 
العدالة  حزب  تحمل  ت�شريحات  تكاثرت 
ما  م�شوؤولية  "الحكومية"  وفترته  والتنمية 
الجوهرية  االأ�شباب  وكاأن  الريف،  في  يقع 
تلك  في  فقط  ولدت  الريف  �شاكنة  لن�شال 

الفترة.
والتنمية  العدالة  حزب  يتحمل  ما 
اأحزاب  جانب  اإلى  االإ�شهام،  هو  م�شوؤوليته 
اأخرى، في مد النظام بطوق نجاة في محيط 
وم�شر  تون�ض  في  الثورات  اأمواج  هزته 
و�شوريا.. اأوهم الحزب الجماهير باإمكانية 
الن�شال  وما  اال�شتقرار"،  "االإ�شالح في ظل 
تخل�ض  عن  تعبير  اإال  بالريف  ال�شعبي 

الجماهير من هذا الوهم.
تمد انتفا�شة الريفيين جذورها في التاريخ 
مذ  اال�شتقالل،  بعد  ما  لمغرب  ال�شيا�شي 
و�شيا�شة   1958 النتفا�شة  الدموي  القمع 
الح�شن  عهد  في  االنتقامية  التهمي�ض 
مع  الم�شالحة  بم�شاحيق  مرورا  الثاني، 
والفقر  التهمي�ض  على  اأبقت  التي  الريف 
والتهريب  والهجرة  المخدرات  وبدائل 

كماهي.
ويحمل  ال�شفعة،  والتنمية  العدالة  ويرد 
والمعا�شرة،  االأ�شالة  لحزب  الم�شوؤولية 
على  "مهيمنا  لجعله  الدولة  وجهود 
والقروية  الح�شرية  المنتخبة  المجال�ض 
اإلى  اإ�شافة  والجهة،  االإقليمي  المجل�ض  ثم 
الجهة،  عن  البرلمانيين  اأغلب  على  توفره 
اإلى  اأدت  التي  االأ�شباب  من  جزءا  يعتبر 
العدالة  ]موقع  الريف".  في  االأو�شاع  تطور 

.]2017 9. يونيو  والتنمية، 
االقت�شادية  الدولة  �شيا�شة  ي�شائل  حزب  ال 
عدم  اإلى  ذلك  يرد  الكل  واالجتماعية، 
الم�شاريع  تنفيذ  في  وف�شل  التنزيل، 

للنظام  بهذا  موفرين  االأورا�ض،  وتاأخير 
على  الم�شوؤولية  لتعليق  م�شاجب 
الملك  يتردد  لم  ما  وهو  االأحزاب، 
الوزاري  المجل�ض  في  ا�شتعماله  في 

.]2017 االأخير]25 يونيو 
معارضة ناصحة للسلطان

الليبرالية: المعار�شة  اأ. 
الحزبي،  الطيف  من  االآخر  الجانب  في 
م�شاركة  "المعار�شة"،  االأحزاب  هناك 
زالت  ال  اأم  النظام  موؤ�ش�شات  في  كانت 

منها. مق�شية 
الديمقراطي  الي�شار  اأحزاب فيدرالية  تركز 
اأي  الم�شكل،  اأ�شا�ض  تراه  ما  على  نيرانها 
ملكية  وغياب  بالحكم  الملكية  ا�شتفراد 
يمكن  المظاهر  هذه  "كّل  برلمانية؛ 
ال�شيا�شّي  النظام  طبيعة  اإلى  اإرجاُعها 
"الَمَلكّية  على  المعتِمد  المغربّي 
ــــ  بطبيعتها  ــــ  تتمّنع  التي  التنفيذّية" 
المفتوحة،  ال�شيا�شّية  باللعبة  القبول  عن 
التحّكمّية".  هوّيتها  مع  تتالءم  وال 
وتفاعالته،  الح�شيمة  حراك  ]المغرب: 
عاّم  اأمين  العزيز  ال�شالم  عبد  مع  حوار 
ومن�ّشق  االّتحادي،  الوطنّي  الموؤتمر  حزب 
موقع  الديمقراطّي.،  الي�شار  فيدرالّية 

االآداب، 21 يونيو 2017[.
وتدعو اأحزاب الفيدرالية، بخا�شة الحزب 
لال�شتجابة  الدولة  الموحد،  اال�شتراكي 
االحتقان  ف�ض  ق�شد  الريفيين  لمطالب 
بدل  االأ�شواأ،  نحو  االأو�شاع  تطور  وتفادي 
والمغرب  الريف  كادحي  نحو  تخاطب  اأن 
ن�شاالتهم  وتقوية  تنظيمهم  اإلى  وت�شعى 
بهذا  الحجج  اأثقل  اأن  اأهم  وال  وت�شليبها. 
ما�شكة  الفيدرالية  اأحزاب  اأن  هو  ال�شدد 
الديمقراطية  الكونفدرالية  اأمر  بزمام 
الن�شال  في  خرطها  عن  ممتنعة  لل�شغل، 
مبادرة  با�شتثناء  الفعليين،  والت�شامن 
يونيو   20 ال�شموع  )م�شيرة  يتيمة 
2017(، و االأرجح اأنها خطوة رمزية الإبعاد 

اللوم عن النقابة لي�ض اإال.
ب. المعار�شة الرجعية الدينية:

عن  واالإح�شان  العدل  جماعة  تخرج  لم 
في  االنخراط  عن  ا�شتنكافها  معهود 
واالجتماعية،  االقت�شادية  الن�شاالت 
وزر  عنها  تبعد  رمزية  م�شاركة  عدا  ما 

الم�شوؤولية.
واالإح�شان  العدل  جماعة  �شلوك  يختلف  لم 
ال�شيا�شي عن مثيله لدى اأحزاب المعار�شة 
الليبرالية، اأي التوجه بن�شائح اإلى العقالء 
اال�شتجابة  اإلى  لدفعهم  الدولة  جهاز  داخل 
بدل  االأو�شاع،  تنفي�ض  بق�شد  للمطالب 
"الذي  االحتقان؛  وزيادة  النار  في  النفخ 

هو  والمجتمع  وال�شعب  الدولة  �شالح  في 
على  يعي�ض  الكل  االآن  االأو�شاع،  تنف�ض  اأن 
الموارد.  تم�شك  الدولة  الأن  لماذا؟  اأع�شابه 
االأمر  البلد  عقالء  ياأخذ  اأن  المطلوب 
واال�شتبداد  الف�شاد  من  كفى  الروح،  بهذه 
الناطق  اأر�شالن،  اهلل  فتح  ]حوار  والريع". 
بموقع  واالإح�شان  العدل  لجماعة  الر�شمي 

.]2017 15 يونيو  ه�شبر�ض، 
التنظيمات األمازيغية: 

والتعبير المعتاد عن القلق
تنظيمات  تروي�ض  النظام  ا�شتطاع 
تنفيذ  في  باإ�شراكها  االأمازيغية،  الحركة 
)المعهد  االأمازيغية  الق�شية  تجاه  �شيا�شته 
اأن�شطة  عن  الطرف  بغ�ض  اأو  االأمازيغي( 

ممولة وانخراط في عمل تنموي مغر.
االأمازيغية،  التنظيمات  قاعدة  تقل�شت 
في  عليه  كانت  لما  ذكرى  مح�ض  وباتت 
الع�شرين. وقد ظهر  القرن  عقد ت�شعينيات 
عجزها عن االنخراط بن�شال كادحي الريف 
الحراك  لحفز  بمقترحات  التقدم  حتى  اأو 

وتطويره.
االأمازيغية  الجمعيات  بيانات  واقت�شرت 
الو�شع  تطورات  متابعة  عن  التعبير  على 
التي  االأخيرة  التطورات  �شديد  بـ"قلق 
منطقة  وباقي  الح�شيمة  مدينة  عرفتها 
ماي   27 اأمازيغ  ازطا  ]بيان  الريف". 
بيان  في  الوارد  القلق  نف�ض  وهو   ،]2017
والجمعيات  االإطارات  من  مجموعة  وقعته 
االأمازيغية  والتن�شيقات  والكنفدراليات 
ما  باأ�شطع  تجلى  وقد   .]2017 ماي   28[
المح�ض  االمازيغي  المنظور  ق�شور  يمكن 
بعدها  في  الب�شر  هوية  يختزل  الذي 
عن  او  �شذاجة  )عن  متجاهال  الثقافي، 
ق�شد( اأبعادها االأخرى: الطبقي وبعد النوع 
االمازيغية  الحركة  فجواب  االجتماعي. 
وجها  ي�شعها  الريف  حراك  تحديات  على 
الذي  الطبقي  منظورها  جوهر  مع  لوجه 
ي�شعى معظمها الى حجب طابع البرجوازي 
]اأي غير المعادي للراأ�شمالية[ باالإغراق في 

الثقافي.  البعد  عموميات 
ما تفسير سلوك هذه 

األحزاب على ضوء حراك 
الريف؟

مهما  اأعاله،  المذكورة  االأحزاب  كل 
قانونية  ال�شكلية؛  تو�شيفاتها  اختلفت 
م�شاركة  ال�شفة،  هذه  من  محرومة  اأو 
"حكومية"  مقاطعة،  اأو  الموؤ�ش�شات  في 
على  تقف  اأحزب  كلها  "معار�شة"،  اأم 
البرجوازي  المجتمع  عن  الدفاع  اأر�شية 
يقوم  الحكم  نظام  مع  واختالفها  القائم، 
م�شمونه  على  ولي�ض  الحكم  طريقة  على 
يحميها  التي  الطبقية  الم�شالح  على  وال 

ويدافع عنها.
النظام  ماأزق  فر�شة  االأحزاب  لن تفوت هذه 
له  لتلوح  الريف،  كادحي  �شمود  اأمام 
من  مزيدا  توخيا  ال�شيا�شية،  بمطالبها 
لهام�ض  وتو�شيعا  ال�شيا�شية  التنازالت 
"فتح  خالل  من  الحكم،  في  اإ�شراكها 
ال�شيا�شية"  لالإ�شالحات  حقيقية  ور�ض 
طنجة،  لجهة  الجهوي،  ]المجل�ض 
االتحاد  لحزب  الح�شيمة،  تطوان، 

ديمقراطية،  اأو�شاف  من  به  تتزين  اأوما  به،  ت�شرح  ما  ولي�ض  تجاهها  تفعله  ما  على  بناء  ال�شيا�شية،  االأحزاب  طبيعة  لك�شف  رئي�ض  معيار  ال�شعبية  الن�شاالت 
المغربية. االأحزاب  عن  االأقنعة  اإ�شقاط  من  الريف  بمنطقة  اأ�شهر  ثمانية  منذ  الم�شتمر  ال�شعبي  الن�شال  زاد  وقد  ثورية.  وحتى  و�شعبية، 

المناضل-ة
عمالية      نسوية      شبيبية       أممية

بقلم: مجيد �لأحمر

في  المنعقد  ال�شعبية،  للقوات  اال�شتراكي 
المطالبة  اأو   ،]2017 يونيو   4 يوم  طنجة، 
يقت�شي  الديمقراطي  نموذجنا  بـ"تطوير 
والحزبية  ال�شيا�شية  الممار�شة  تكري�ض 
]المكتب  وال�شليمة"  ال�شوية  والموؤ�ش�شاتية 
يوم  واال�شتراكية  التقدم  لحزب  ال�شيا�شي 
نن�شى  اأن  دون   ،]2017 يونيو   05 االثنين 
برلمانية  بملكية  الفيدرالية  اأحزاب  مطالبة 
البلد،  م�شاكل  جميع  لحل  كمدخل 

و�شيا�شية. واقت�شادية  اجتماعية 
ضريبة ضعف البديل اليساري 

الثوري
االنتفا�شات  كل  در�ض  الريف  حراك  يعيد 
هناك  المغرب؛  تاريخ  عرفها  التي  ال�شعبية 
ي�شتدعي  جماهيري[  ن�شال  ]طاقة  بخار 
في  تتبخر  ال  كي  الطاقة،  يوجه  مكب�شا 

اندفاعات ال وجهة واعية لها.
بعُد  بالمغرب  الجذري  الي�شار  يكت�شب  لم 
القوة الالزمة للنهو�ض بمهامه، جزء منه بال 
والتنديد  بال�شجب  ويكتفي  طبقية  بو�شلة 
فعلي  انخراط  بال  الت�شامن،  اإلى  والدعوة 
لوجوده  ا�شتثمار  وال  الكفاحات،  هذه  في 
نقابات  جماهيرية،  اإطارات  في  التنظيمي 
وتعميم  الت�شامن  لحفز  وجمعيات،  عمالية 

االحتجاج في باقي مناطق المغرب.
ا�شتنكاف  النقابية  الحركة  واقع  يظهر 
ت�شامن  تنظيم  عن  البيروقراطية  قيادتها 
الريف،  كادحي  ن�شال  مع  فعال،  حقيقي، 
ما ي�شعها في موقع خذالن. وهذا ثمن فادح 
الن�شال  العاملة، ومعها حركة  الطبقة  توؤديه 
تجربة  �شهدته  الذي  الماآل  ب�شبب  ال�شعبي، 
االتحاد  داخل  الديمقراطي  النقابي  التوجه 
اأتاحت  المغربي لل�شغل، هذه التجربة التي 
العملية  للبرهنة  )اأ�شاعها(  فر�شة  للي�شار 
على اإمكان ن�شال نقابي ديمقراطي وكفاحي 

ال�شعبي. بالن�شال  ال�شلة  وثيق 
لها  راأي  ال  اإما  الجذري  الي�شار  اأقطاب  باقي 
فيما يجري، وتف�شل ال�شمت وانتظار م�شير 
المنخرطين  لنقد  اأقالمها  لت�شحذ  الن�شال 
 20 في  وقع  كما  تماما  الحراك،  في  حاليا 
وال  جدا  ف�شعيف  االآخر  الق�شم  اأما  فبراير، 

وجود في المناطق المهتزة بالن�شال.
ما  فبراير   20 اإبان حراك  ما جرى  يتكرر  قد 
لم يتدخل الي�شار الجذري في الحراك تدخال 
منا�شرا لن�شال كادحي الريف، تدخال يظهر 
ولكن  الدولة  عن  الم�شتقلة  الطبقية  هويته 
الليبرالية  المعار�شة  اأحزاب  باقي  عن  اأي�شا 

الدينية. والرجعية  منها 
بلغت  مهما  �شيا�شيين  حلفاء  في  ثقة  ال 
اإلى  وحاجتهم  ومعار�شتهم  جذريتهم 
وفي  الدولة  وعود  في  ثقة  ال  الديمقراطية، 

�شلطانها. ون�شاحي  و�شاطاتها  لجان 
المغرب  عمال  في  الوحيدة  ثقتنا 
ا�شتنها�ض  في  اال�شهام  وواجبنا  ومقهوريه، 
العمل  هو  �شرط  واأول  قواهم.  من  النائم 
لحفز كل بادرة تنظيم تاأتي منهم وتو�شيعها 
لخرط  بجد  وال�شعي  وطني،  �شعيد  على 
ن�شاالت  مع  الت�شامن  في  النقابية  الحركة 
و�شعبية  عمالية  حركة  بناء  وفي  الريف 
الو�شع  تح�شين  مطالب  انتزاع  على  قادرة 
اال�شتبداد  من  ال�شامل  التحرر  طريق  على 

الراأ�شمالية. ومن  ال�شيا�شي 
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لتسقط رموز اإلستبداد، ولنرفع راية النضال عاليا

إعالمية  حمالت  الهجمات  هذه  توزاي 
مغرضة لتشويه النضال تحت شعار، لماذا ال 
يحمل العلم الوطني، أليس هذا دليال على 
»ال وطنية« المتظاهرين؟ أال يدل ذلك على 

والئهم وخدمتهم ألجندات أجنبية؟
مثل  وقحة  حدودا  الهجمات  هذه  تبلغ 
إجبار متظاهر أو موزع نداء او منشور على 
حمل العلم الوطني، مع الصراخ في وجهه 
والزعيق بأنه »ال يحب وطنه« وبأنه »خائن« 
أو »عميل«، أمام أنظار الجماهير السلبية 
التي تخاف أن تشملها تهم الخيانة والعمالة.

العلم رمز االستبداد
أي  »السيادة«،  رموز  من  رمز  عادة  العلم 
عن  يعبر  وال  والسلطة،  الدولة  عن  يعبر 
الشعوب إال في الفترات التي تقوم فيه هذه 
وإبداع  السابق  النظام  راية  بانتزاع  األخيرة 
مطامحها  عن  تعبر  التي  الخاصة  رايتها 
وآمالها القومية ضد االستعمار، أو الطبقية 

ضد األنظمة البائدة.

العلم الفرنسي نتاج ثورة:
الحالية ألول مرة  الفرنسي  العلم  استخدم 
عام 1789 سنة اندالع الثورة الفرنسية، وتم 
وتعبر  فبراير 1894،   25 رسميا  اعتماده 
األلوان الثالثة عن شعار الثورة »حرية، إخاء، 
واألحمر  األزرق  اللونين  ويرمز  مساواة«، 
إلى مدينة باريس الثورية بينما بقي اللون 
األبيض يعبر عن حلم البرجوازية للتوافق 
مع ملكية تريدها دستورية، وظل النشيد 
الوطني المارسييز تعبيرا عن التطلعات إلى 

تحقيق شعار الثورة الفرنسية.
وبقي العلم ثالثي األلوان خافقا في سماء 
 1815 سنة  نابليون  هزيمة  حتى  فرنسا 
وعودة ملكية البربون استعادة الراية البيضاء 
الثالثي  العلم  وأعيد  الثورة،  قبل  ما  علم 

األلوان مرة أخرى عقب ثورة يوليوز 1830.
ورغم ذلك فإن علم الجمهورية الفرنسية لم 
وكادحي  عمال  لنضاالت  رمزا  قط  يشكل 
العلم  كان  بل   ،1848 ثورات  منذ  فرنسا 
نرى  وال  الطبقية،  الداللة  ذو  الذي  األحمر 
عمال  إضرابات  في  الجمهورية  علم  حاليا 

واحتجاجات كادحي فرنسا.

علم روسيا نتاج ثورة أكثر 

جذرية:
كان العلم األول عام 1668 لروسيا مكونا من 
ثالثة ألوان أفقية؛ األبيض واألزرق واألحمر. 
للساللة  رمزا  العلم  هذا  كان  البداية  وفي 
رسميا  علما  يصبح  ولم  القيصرية،  الحاكمة 
لإلمبراطورية الروسية إال سنة 1896، وكان 
يرمز إلى الطموحات االستعمارية للقيصرية، 
النسر  العلم  إلى  أضيف   1914 عام  وفي 
إلى أسرة رومانوف  الذي كان يرمز  الذهبي 

الحاكمة التي حكمت روسيا منذ 1613.
اندلعت ثورة فبراير 1917 مسقطة القيصرية 
منهية ثالث قرون من حكم أسرة رومانوف، 
وبعد نجاح الثورة البلشفية اتخذ علم جديد 
يرمز إلى الدولة الجديدة ومضمونها الطبقي: 
ونجمة،  ومنجل  مطرقة  داخله  أحمر  علم 
االنضمام  اختارت  دولة  عشرة   15 اتخذته 
االتحاد  تفكك  وبعد  السوفياتي،  االتحاد  إلى 
السوفياتي سنة 1991 عاد العلم القديم إشارة 

إلى عودة الرأسمالية إلى روسيا.
شيئا  الوطنية«،  »الراية  أو  إذن  العلم  ليس 
تطور  نتاج  هو  بل  مطلق،  بشكل  مقدسا 
االجتماعية  بالصراعات  مليء  تاريخي 
كانت  وكلما  العنيفة..  والطبقية  والسياسية 
باستبدال  سارعت  كلما  أكثر جذرية  الثورة 
الحال مع  القديم كما هو  النظام  كلي لعلم 
مشاعر  تتطابق  ما  وغالبا  الروسية،  الثورة 

الجماهير مع مشاعر »الدولة« ورموزها إذا 
كانت هذه الدولة وهذه الرموز نتاج كفاحاتها 

ونضاالتها.. وهو غير ما عرفه المغرب.
علم المغرب.. نتاج استعماري

الحمر منذ 1666، رمزا لساللة  العلم  كان 
العلوين المنطلقة من تافياللت عقب سقوط 
دولة السعديين، وكان يعلق فوق القالع في 
التي  الحروب  بيرق  الرباط وسال، كما كان 
على  حكمها  لفرض  األسرة  هذه  خاضتها 

باقي البلد. 
بعد فرض نظام الحماية سنة 1912 وشروع 
سلطات اإلقامة العامة في »تحديث أجهزة 
الخضراء  النجمة  أضيفت  السلطان«،  دولة 
إلى العلم األحمر سنة 1915، في المنطقة 
الفرنسية، بينما كان علم المنطقة الشمالية 
أحمرا يتوسطه مستطيل أخر بإطار أبيض 

وداخله نجمة بيضاء.
مزج  تاريخي  تطور  نتاج  الحالي  النظام 
قرون  عن  موروث  أحدهما  اتجاهين  بين 
السلطانية  والحمالت  والحركات  االستبداد 
الوقت الحروب  القبائل وفي نفس  إلخضاع 
بين أفراد األسرة الحاكمة، أما االتجاه الثاني 
فموروث عن عمل االستعمار الفرنسي إلعادة 
واستعمال  وتحديثها  السلطان  دولة  بناء 
أجهزتها إلخضاع االتراب المغربي لالحتالل.

ليس العلم المغربي إذن نتاج كفاح الجماهير، 
أو  االجتماعية  مطامحهم  عن  يعبر  وال 
الطبقية أو السياسية، رغم الجهد األسطوري 
البرجوازية  الوطنية  الحركة  بذلته  الذي 
رمزا  العرش  لجعل  االستقالل[  ]حزب 
للنضال الوطني، وهو ما استعمله القصر لمحو 

تواطؤ مكشوف مع الحماية منذ 1912.
ومشاورات  تواطؤات  نتاج  االستقالل  وجاء 
إيكس ليبان بين فرنسا التي سعت لشكل 
جديد من االستعمار وبين القصر والحركة 

لهما  يحافظ  استقالال  أرادا  اللذين  الوطنية 
على سلطتهما السياسية ومصالحهما الطبقية.

علم الثورة الريفية:
التي  الجمهورية  ورمز  الريفية  الثورة  علم 
أسسها الريفيون بعد هزيمة الجيش اإلسباني 
بمحمد بن قيادة عبد الكريم الخطابي، أقرب 
نضال  إلى  يرمز  ألنه  الجماهير،  إلى وجدان 
وطني تحرري ضد االستعمار وإلى محاوالت 
للتحديث االقتصادي واالجتماعي الذي ادعاه 

االستعمار ولكن الرافض لتنفيذه.
الملكية  وعلم  الريفية  الثورة  رايتي  وتناقض 
المغربية ليس محض تناقض رموز، بل صراع 
بين نظامين أحدهما أراد إسقاط االستعمار، 
بينما اآلخر سارع على لسان السلطان يوسف 
المتمرد« أي  إلى طلب »تخليصه من هذا 
محمد بن عبد الكريم الخطابي، وشكر فرنسا 

بعد هزيمة ثورة الريف ونفي قائدها.
تهميشا  عرفت  منطقة  في  الطبيعي  ومن 
ومقموع  هش  القتصاد  وتكريسا  لعقود، 
إضافة  وتهريب..(،  سرية،  هجرة  )مخدرات، 
إلى جرح تاريخي يأبى االندمال ما دام النظام 
الذي اقترف الجريمة باقيا، وهو القمع الدموي 
النتفاضة 1958، من الطبيعي أذن أن ترفع 
جماهير الريف وغيرها في باقي المدن علم 
وقع  الذي  النظام  علم  وليس  الريفية  الثورة 

على معاهدة الحماية.

النضال موكب احتجاج
إلعالن  رسمية  مواكب  ليست  النضاالت 
سياساته،  تزكية  أو  الحاكم  للنظام  الوالء 
النضاالت أفران للكفاح اليومي والصراع ضد 
السياسة الرسمية، وكل ما يرمز إلى االضطهاد 

االجتماعي والقمع السياسي.
إن من يريد فرض حمل األعالم الوطنية على 
رفعها،  بعدم  المناضلين  ويبتز  االحتجاجات 

يريد حرف النضاالت عن مهمتها الرئيسية 
وهي إسقاط السياسيات الالشعبية والمدمرة 

للحقوق.
من حق المحتجين، ومن واجب الكادحين 
أن ينفصلوا أيديولوجيا وسياسيا عن الطبقة 
هذا  شروط  وأول  الحاكم،  والنظام  السائدة 
االنفصال هو رفض كل ما يرمز إليهما، سواء 

تعلق األمر بنشيد أو علم أو شعار.
ويخترعوا،  يبدعوا  أن  الكادحين  حق  من 
كفاحاتها  إلى  يرمز  ما  إحياء  يعيدوا  أن  أو 
الماضية، ومن حقها طرح كل ما يرمز إلى 

االستغالل واالستبداد.
ليس للعمال وطن

الوطنية شيء نسبي، وليس هناك من شيء 
مشترك بين وطنية األسياد ووطنية العبيد، 
وطنية البرجوازيين ووطنية العمال، ال جامع 
المناضلين  ورموز  المستبدين  رموز  بين 

إلسقاط االستبداد.
ما دام االستبداد قائما وما دامت البرجوازية 
االقتصاد،  على  مسيطرين  المالك  وكبار 
فالعمال محرومون من وطن، وال يمكن أن 
يكون المحروم من وطن وطنيا إال بإسقاط 

من يضطهده ويستغله.
والكادحون  العمال  يسقط  عندما  فقط 
يقضون  عندما  المستبدين،  مستغليهم 
نهائيا على البرجوازية وكل الطفيليين الذين 
يمصون دمائهم، وعندما تنتصب دولة العمال 
والكادحين، آنذاك فقط سيحمل المناضلون 
سماء  في  لتخفق  عاليا  راياتها  والجماهير 

الحرية واالنعتاق.
لتسقط رموز االستبداد

ولنرفع راية النضال عاليا
أيور

تنامت حمالت الهجوم على ن�شاالت الكادحين موؤخرا، من طرف ع�شابات ومجموعات موؤجرة، ت�شتهدف التظاهرات ال�شعبية،  حاملة "االأعالم الوطنية"، مدعية دفاعها عن "الوطن" و"الدولة".

المناضل-ة
عمالية      نسوية      شبيبية       أممية

سياسة

اأجل  من  وكادحاته  الريف  كادحي  كفاح 
�شيا�شة  بها  فتكت  التي  االإجتماعية  الحقوق 
و�شندوق  العالمي  البنك  من  الموجه  النظام 
النقد الدولي هو اأكبر رد �شعبي منذ دينامية 

العام 2011 الن�شالية.
النظام  خطط  كل  الكفاح  هذا  اأف�شل  وقد 
مطلبية  حركات  بها  واجه  اأن  �شبق  التي 
محلية، مثل ايفي- ايت باعمران )2005-

وبوعرفة   )2005( وطاطا   ،)2008
بع�ض  ويقدم  يناور  النظام  )2007(… كان 
ويكمل  الطنانة،  الوعود  وكثرة  التنازالت، 
بتحريك اآلة بالقمع. يعتقل الطالئع لترهيب 
وقد  المترددين.  واإبعاد  الن�شيطة  القاعدة 
اعتمد النظام في العديد من التجارب تكتيك 
مواجهات  اإلى  ال�شلمي  االإحتجاج  تحويل 
مبررا  تكون  مواجهات  القمع،  قوات  مع 
الحركة  اإخماد  ثمة  ومن  القمع،  الإ�شتعمال 
اأمثلة  اأبرز  من  ولعل  ال�شلمية.  المطلبية 
غالء  مناه�شة  لحركة  جرى  ما  التكتيك  هذا 
فاتورات الكهرباء بمراك�ض في العام 2012.
باإحراق  الغ�شب  ف�ض  زمن  انتهى  لقد 
زجاج  وك�شر  وال�شيارات،  الحافالت 
الواجهات، لقد تعلم ال�شعب الكادح الن�شال 

المنظم. وهذه مع�شلة النظام الكبرى.
فكري،  مح�شن  قتل  تلت  التي  االأ�شهر  طيلة 
الن�شالية  الحركة  فتور  على  الدولة  راهنت 
الت�شامنية  الهبة  اأن  �شيما  ال  الوقت،  بفعل 
تلك  تلت  التي  وطني  �شعيد  على  العفوية 

الجريمة النكراء خمدت في مدة وجيزة.
اأمام �شمود كادحي الريف وكادحاته، تاأكدت 
المناورة  تكتيكات  جدوى  ال  من  الدولة 
والخداع، فحركت اآلة القمع بذرائع متنوعة 
)واقعة الم�شجد…( وتحت دخان كثيف من 
االجندات  )االنف�شالية،  االإعالمي  الت�شليل 
ما يخطر  الدعم من خارج، وكل  االأجنبية، 
على بال بولي�شي(. بداأت حملة االعتقاالت، 
�شمود  يتوقف  وطبعا  م�شتمرة.  تزال  وال 
الحركة الن�شالية ال�شعبية على متانة اأ�شكال 
ال�شابقة،  االأ�شهر  في  انبثقت  التي  التنظيم 
على  والمنا�شالت  المنا�شلين  قدرة  ومدى 
في  انغرا�شها  وتعميق  وتطويرها  تر�شيخها 
ذلك  ويتوقف  الم�شتجدة.  القمع  ظروف 
كادحي  باقي  منا�شرة  على  ثانيا  ال�شمود 

البلد للريف.
ممن  كبيرة  جمهرة  اأ�شوات  تعالت  وقد 
اأخافهم الن�شال ال�شعبي الريفي، من اأن�شاف 
بالدفاع  مقنعين  للنظام  وخدام  معار�شين، 
االأ�شوات  تلك  تعالت  االإن�شان،  حقوق  عن 
كخطوة  المعتقلين  �شراح  باإطالق  للمناداة 
اأ�شا�شية لتهدئة الو�شع. ما يهم هذا ال�شنف 
يهداأ  اأن  هو  الزائفين  الريف  اأ�شدقاء  من 
الو�شع. لو توقف الحراك لما تحرك العديد 
�شراح  اإطالق  بوجوب  اليوم  ال�شارخين  من 

المعتقلين.
اإن انتقال الخوف الى مع�شكر اأعداء ال�شعب 
من  الم�شتفدين  من  جحافل  حرك  المقهور 

ت�شدي  وراحت  واال�شتبداد،  اال�شتغالل  نظام 
حريق  اإطفاء  على  لم�شاعدته  للنظام  الن�شح 
الريف قبل اأن يمتد اإلى ماليين اأطنان المواد 
المتفجرة المتمثلة في حرمان ماليين الب�شر 
ال  تعليم  ال  الئقة:  حياة  مقومات  اأدنى  من 

�شحة وال عمل و ال كرامة.
�شراح  تطلق  كي  الدولة  كثيرون  ي�شتجدي 
اإمكان  اأوان  االأوان،  فوات  قبل  المعتقلين 
ن�شالية  حركة  واإيقاف  النقمة  امت�شا�ض 
الف�شاد  نظام  من  الم�شتفيدين  كل  تهدد 
من  فثمة  والديكتاتورية.  الطبقي  والقهر 
اآخر  رهط  وهناك  مبا�شرة،  الملك  ينا�شد 
خدام  من  كلها  �شيا�شية،  نجوم  من  يلتم�ض 
على  م�شوؤولين  �شابقين  وزراء  منها  النظام، 
اإلى  اأو�شلتنا  التي  النيوليبرالية  ال�شيا�شات 
من  ومثقفين  القائمة،  االجتماعية  الكارثة 
عبد  راأ�شهم  على  ال�شالطين،  وعاظ  ف�شيلة 
اهلل العروي، كي يتدخلوا لدى الملك، وغير 
هذا كثير مما تتفتق به مخيلة من ا�شتبد بهم 
الكفاح  �شاحة  الجماهير  دخول  من  الخوف 

من اجل حقوقها.
حرب،  اأ�شرى  والمعتقالت  المعتقلين  اإن 
الحركة  بهم  ي�شاوم  اأن  اإلى  النظام  ي�شعى 
الن�شالية، كما يروم ال�شغط ب�شجنهم الإلهاء 
االجتماعية.  مطالبهم  عن  الريف  كادحي 
ال�شعبية  الجماهير  ن�شال  فعال  ي�شاند  ومن 
االأ�شرى  �شراح  اإطالق  ي�شتجدي  لن  بالريف 
الريف  منا�شري  واجب  كانت.  جهة  اأي  من 

ميزان  تعزيز  على  العمل  هو  الحقيقيين 
كي  بت�شحياتهم  ريافة  �شنعه  الذي  القوى 
اإطالق  على  الم�شتبدين  اإجبار  م�شتوى  يبلغ 
ميزان  تعزيز  المطالب.  وتلبية  االأ�شرى  �شراح 
تمتد  كي  نهار  ليل  العمل  معناه  ذاك،  القوى 
ربوع  باقي  اإلى  االإجتماعي  الن�شال  موجة 
االإنت�شار  في  فعال  �شائرة  والموجة  المغرب. 
مئات  اأم�ض خرج  المرعوبة.  النظام  اأنظار  اأمام 
الكبير  االأطل�ض  جبال  بين  ايمنتانوت  كادحي 
قبل  من  احت�شدوا  كانوا  ن�شالهم.  لي�شتاأنفوا 
الم�شت�شفى،  اأجل  من  عارمة  مظاهرات  في 
احتجاجا  ال�شارع  اإلى  يعودون  اليوم  وهاهم 
وكذلك  ال�شحي.  وال�شرف  الماء  م�شاكل  على 
اإلى  تنغير  في  والمقهورات  المقهورون  تدفق 
ال�شارع �شخطا على تدري االأو�شاع االقت�شادية 
تدفق  من  مثاالن  هذان  والبيئية.  واالجتماعية 
االحتجاجية  والوقفات  الم�شيرات  من  كبير 

واأخرى ت�شامنية مع الريف.
منا�شرة  يزعم  من  اأنظار  تتجه  اأن  يجب  هنا 
اإلى  ولي�ض  المعتقلين،  وبطالته  الريف  اأبطال 
فوق، الى �شدة الطبقات ال�شائدة الم�شوؤولة عن 
اإليها  التو�شل  بق�شد  المغاربة،  ماليين  معاناة 

الإطالق االأ�شرى.
الحقيقيين  الريفي  الن�شال  منا�شري  واجب 
االجتماعي-  الن�شال  تن�شيقيات  تطوير  هو 
توجد  ال  حيث  واإحداثها  ا�شمائها-  بمختلف 
المطالب،  حول  ال�شعبية  القوى  وجمع  بعد، 
ثم  جهويا  الن�شاالت  تن�شيق  نحو  وال�شير 

وطنيا. واجبنا اأن نحرر اأ�شرانا بكفاحنا.
المنا�شلين  واجب  يتمثل  ال�شدد  وبهذا 
الريف  لمنا�شرة  النهو�ض  في  العماليين 
النقابية  المنظمات  النقاد  الجهود  بتوحيد 
التي  قياداتها  اليها  تجرها  التي  الهاوية  من 
ملتزمة  بالريف،  ال�شعبي  الن�شال  على  تتفرج 
االتحاد  قيادة  تفعل  كما  المطبق،  ال�شمت 
المغربي لل�شغل، او تقت�شر على �شيغ ت�شامن 
ال ترقى الى م�شتوى الظرف ، كما تفعل قيادة 

الكونفدرالية الديمقراطية لل�شغل.
الكفاحيين  العاملة  الطبقة  منا�شلي  واجب 
الن�شال  الريادة في تن�شيقيات  اال�شطالع بدور 
الن�شال  التقاء  اجل  من  العمل  و  ال�شعبي، 
قدرة  فتفعيل  ال�شعبي.  بالن�شال  العمالي 
االإدارة  و  النقل  و  االإنتاج  �شل  على  االأجراء 
ال�شعبي بقوة اكبر  الن�شال  والخدمات ر�شيمد 
اأ�شعافا م�شاعفة. اإن ا�شرابا عاما وطنيا ت�شامنا 
دفعة  �شيقوى  ومعتقليه  الريف  مطالب  مع 
واحدة ميزان القوى ل�شالح الكادحين، وي�شرع 

بتحقيق الن�شر.
ال�شعبي  الكفاح  اأ�شرى  منا  ينتظره  ما  هذا 
من  الريف  في  ي�شحي  من  وكافة  هم  بالريف، 

اجل مطالب العدالة االجتماعية و الكرامة.
عا�ض الريف المنا�شل، وال عا�ض من خانه

عا�ض ال�شعب مكافحا من اأجل الحرية والكرامة 
و العدالة االجتماعية
بقلم: محمود جديد

حرية مناضلي الريف ومناضالته رهين بكفاحنا، بامتداد الحراك إلى ربوع المغرب
بقلم: محمود جديد 7 يونيو، 2017
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العدد: 67 نضاالت وقضايا عمالية عمالية      نسوية      شبيبية       أمميةالمناضل-ة

برزت الحركة النقابية بالمغرب قبل 80 
ظروف  و  العمال  أجور  لتحسين  سنة  
عملهم و مجمل حالتهم االجتماعية. وقد 
العامة  القضايا  تاريخها  مر  على  واجهت 
في  الشعبية.  الطبقات  على  المطروحة 
كانت  الثالثينات،  منتصف  منذ  البداية، 
االستعمار  من  الوطني  التحرر  قضية 
بارتباط  األعمال،  جدول  رأس  على 
االنعتاق  أي  االجتماعي،  بالتحرر  طبعا 
منذ  وثانيا،   . الرأسمالي  االستغالل  من 
الخالص  قضية  الشكلي،  االستقالل 
االستبداد  من  و  الجديد  االستعمار  من 
من  الخلو  المجتمع   وتحقيق  الملكي، 
ترق  لم  الحالتين،  كال  في  االستغالل. 
النهوض  مستوى  إلى  العاملة  الطبقة 
بالمهام التي طرحها عليها تطور المجتمع. 
الحركة  اكتمال  عدم  القصور  هذا  أصل 
العمالية  بفعل غياب أداة سياسية  مطابقة 

لمصالح طبقة األجراء اآلنية والتاريخية. 
إزاء مهمة التحرر الوطني، سارت معظم 
البرجوازية  حزب  خلف  الشغيلة  قوى 
الحزب  تخلف  بفعل  االستقالل(  )حزب 
مهده  عن  الناتج  المغربي  الشيوعي 
شعوب  تحرر  قضية  الخائن  الستاليني 
المستعمرات. وهذا ما سهل انتزاع قيادة 
مؤسسيها  من  ذاتها  النقابية  الحركة 
الشيوعيين، فباتت مذاك بين أيدي قوى 

غريبة عن الطبقة العاملة. 
 بعد االستقالل الشكلي سار تطور الحركة 

النقابية في اتجاهين: 
- نشوء بيروقراطية حظيت منذ البداية 
بيد  أداة  إلى  وتحولها   ، الملكية  برعاية 
نضالهم  وحرف  الشغيلة  لضبط  النظام 
عن استهداف االستبداد السياسي )حكم 
الفرد(. وتجسد هذا في االتحاد المغربي 

للشغل بقيادة محجوب بن الصديق.
- استعادة يسار حزب االستقالل )الحركة 
االتحادية( الهيمنة السياسية على قسم 
القسم  هذا  وتوجيه  العاملة.  الطبقة  من 
وفق سياسة غير عمالية، سياسة برجوازية 
إلى  السعي  حدود  في  للنظام  معارضة 
ليس  و  الملكية  مع  السلطة  اقتسام 
تحقيق السيادة الشعبية. وتجسد هذا في 
تـأسيس عبد الرحيم بوعبيد للكنفدرالية 

الديمقراطية للشغل.  
قواه  تجديد  بعد  مستمر،  األول  االتجاه 
منذ المؤتمر العاشر )2010( الذي حرره 
الصديق،  بن  محجوب  ارث  عبء  من 
واستكمال هذا التجديد في المؤتمر 11،   
ويواصل ارتباطه بالنظام بالخضوع لقواعد 
عالقة بناها بن الصديق طيلة نصف قرن، 
قوامها  النأي بقوى الطبقة العاملة عن أي 
أي  االستبداد، وعن  نضال سياسي ضد 
مقابل  العمل،  أرباب  ضد  جذري  نضال 
حفاظ البيروقراطية على امتيازاتها وثروتها 

وتنميتهما.
االتجاه الثاني استكمل دورة بعد عشرين 
سنة من بروزه، باستعمال النظام لحزب 
الواجهة.  في حكومة  االشتراكي  االتحاد 
الكونفدرالية كأداة  نهاية  دور  كان ذلك 
خط  وفق  النظام  لمناوشة  اتحادية 
أصبحت  مذاك  الديمقراطي«.  »النضال 
بيروقراطية ك.د.ش متكيفة صراحة مع 
االجتماعية،   المسألة  تدبير  في  الدولة 
أي مسايرة للهجوم النيوليبرالي الكاسح، 
التبعية  نظام  استقرار  على  حريصة 

واالستغالل الرأسمالي.
الحركة النقابية و صعود النضال الشعبي 

مطلع سنوات 1990
بروز  مع   ،1990 سنوات  مطلع  منذ 
الشهادات  لحملة  الوطنية  الجمعية 
السنوات  تلك  متم   ومنذ  المعطلين، 
مع تبلور حركة نضال شعبي بالمناطق 
وخنيفرة  ازيالل   مناطق   المهملة: 
زاكورة  )من  الشرقي  الجنوب  وشريط 

إلى تنغير إلى نواحي الرشيدية، ثم طاطا(، 
ايت  ايفني  انتفاضة  في  أوج  من  كان  وما 
الحركة  باتت   ،)2008-2005( باعمران  
النقابية تعايش تشكل حركة نضال شعبي 
ذات مطالب اجتماعية تلتقي فيها مع الحركة 
والخدمات  المستشرية  البطالة  النقابية:  

العمومية، الدفاع عن القدرة الشرائية.
اجتماعيا   المدمرة  النيوليبرالية  السياسات 
]خوصصة الخدمات العامة ، سياسة محاربة 
الفئات  وبباقي  بالشغيلة  تضر   ] الفقر،.. 
الشعبية على حد سواء. وقد كان رد الفعل 
على الصعيد النقابي متحكما به  في شكل 
إضرابات يوم واحد ومسيرات  متباعدة،  دون 
اندراج ضمن خطة موحدة .  فيما كان الرد 
الشعبي  نضاالت قوية بالشارع، غير متحكم 
بها لكنها ضئيلة الخبرة التنظيمية ومحدودة 

األفق السياسي. 
مع انطالق السيرورات الثورية بالمنطقة متم 
العام 2011، وجدت الحركة النقابية نفسها 
فيها  تجندت  سياسي،  نضال  حركة  إزاء 
عشرات آالف الكادحين، في حركة سياسية 
فبراير    20 حركة  نظيرها،  البلد  يشهد  لم 
من اجل إنهاء االستبداد، ومن اجل الكرامة 

والعدالة االجتماعية.  
 وخارج كالم البيانات، الرامي إلى  التنصل 
»التضامنية«  والخطوات  المسؤولية،  من 
تسع  لم  الحرج،  دفع  المتوخية  الرمزية 
تعاون مع حركة  أي  إلى  النقابية  القيادات 
فبراير.  الشعبي، وال مع حركة 20  النضال 
بكالم  مغلفا  تجاهال  العملي  الموقف  كان 
على  النظام  مساعدة  عمليا  أي  »نضالي«، 
الطبقة  مصالح  يضمن  بما  الوضع  تدبير 

السائدة واستقرار نظامها السياسي. 
طيلة عقود، واجهت حركة المعطلين القمع، 
سياسة  ضد  مشترك  نضال  إلى  ودعت 
والمعممة  للبطالة  المفاقمة  »التشغيل« 
للهشاشة، وظلت القيادات النقابية متغاضية. 
للمعطلين  النقابي  الدعم  تجاوز  وقلما 
تمكينهم من المقرات.  ورغم موقف القيادات 
المعطلين، كان لهؤالء وقع  المتوجس من 
عظيم على  قاعدة النقابات، حيث تعلمت 
منهم أساليب النضال بالشارع، من مسيرات 

واعتصامات. 
كذلك الكفاحات الشعبية  بالمناطق المهملة، 
لم تحظ من القيادات النقابية بأي مساندة 
ميدانية من اجل مطالب مشتركة، وال حتى 
خطوات تضامنية فعلية كالقوافل وحمالت 
بعض  لمناضلي  كان  وإن  المادي.  الدعم 
حركة  ضمن  فعالة  أدوار  النقابية  الفروع 
معظم  الفردية  فبصفتهم  الشعبي،  النضال 

الحاالت. 
فبراير   20 نضاالت  موجة  انطالق  إبان  و 
2011، كانت أولى خطوات النظام، خشية 
االستعانة  ومصر،  بتونس  أقرانه  مصير 
بالبيروقراطيات النقابية بقصد استبعاد  القوى 
النضالية  الدينامية  عن  المنظمة  العمالية 
معتصم،  محمد  لقاء  كان  هكذا  الجارية. 
مستشار الملك، مع ممثلي القيادات النقابية 
أسبوعا بعد مظاهرات يوم 20 فبراير 2011. 
وترتبت تسوية ملفات نقابية عالقة منذ أمد 
)أقوى  الدولة  موظفي  أجور  وزيادة  طويل، 

فيالق الحركة النقابية( ورفع الحد األدنى 
الخاص ومكاسب أخرى.  بالقطاع  لألجر 
اقتصار  الصفقة  لهذه  اآلخر  الوجه  وكان 
على  فبراير   20 لحركة  النقابات  دعم 
كالم البيانات.  وبلغ الدعم البيروقراطي 
مداه الوقح بمساندة جهاز االتحاد المغربي 
وال   .2011 في  العبيد  لدستور  للشغل 
شك أن خدمة  البيروقراطية النقابية هذه 
حيث  به،  حظي  ما  أعظم  هي  للنظام 
واإلدارة  والمواصالت  اإلنتاج  آلة  بقيت 
أخافت  التي  السياسية  الهزة  بعيدة عن 

النظام بشوارع المدن والبلدات.  
بمدن  بالظهور  بدأت  العام 2011  وبعد 
تعبئات  وطنجة،  مراكش  مثل  كبيرة، 
غالء  ضد  مسبوقة  غير  قوية  شعبية 
الكهرباء، لكنها بقيت خارج اهتمام الحركة 
النقابية، مع أنها دفاع عن القدرة الشرائية 

الشعبية، ومنها العمالية. 
مقهوري  نضال  بها  مني  التي  الخسارة 
الحركة  تالقي   عدم  جراء  من  المغرب 
النقابية وحركة النضال الشعبي جسيمة: 
فمن جهة ُحرمت حركة النضال الشعبي 
للمنظمات  التنظيمية  المقدرة  من 
العمالية، وطابعها المهيكل وطنيا. وكان 
التهيكل على صعيد وطني إحدى  هذا 
مكامن ضعف النضال الشعبي الذي ظل 
بحكم طابعه االبتدائي محليا، ينهض هنا 
ويخبو، لينهض بمنطقة أخرى دون سعي 
إلى بناء أواصر تعاون نضالي على صعيد 
ُحرم  ثانية  جهة  ومن  أوسع.   جغرافي 
الكفاحية  المقدرة  من  الشعبي  النضال 
النوعية التي تنطوي عليها حركة الشغيلة،  
عبر  والفعال  الشديد  الضغط  مقدرة  أي 

شل اإلنتاج واالدارة والمواصالت. 
ومن جانبها تضررت الحركة النقابية من 
النضال  حركة  مع  نضالها  تضافر  عدم 
الشعبي بتضييع إمكانات امتداد التنظيم 
واستقطابه  وقطاعيا،  جغرافيا  النقابي 
لعشرات آالف المعطلين الذي مروا من 
و  للمعطلين  الوطنية  الجمعية  تجربة 
يمثل  وبعضهم  العاملين.  إلى  انضموا 
النقابي  النضال  معاقل  إحدى  حاليا 
كان  المحلية.  الجماعات  مثل  بقطاعات 
بالوسع أعظم من هذا لو انفتحت النقابات 
حركة  على  وكامل  حقيقي  نحو  على 
االحتجاج  موجات  وعلى  المعطلين، 

االجتماعي المتتالية. 
حالة الحركة النقابية عشية انطالق حراك 

الريف
فبراير2011،   20 موجة  تراجع  بعد 
انضوت القيادات النقابية تحت راية النظام، 
مهللة لدستوره الجديد، منادية بما سمته 
أنصار االستبداد  »تنزيله«، ضمن جوقة 
المضادة  الثورة  تصاعد  ومع  المقنع. 
بالمنطقة، باتت البيروقراطيات  النقابية 
نضالية  كبح  على  الحرص  أشد  تبدي 
النضال  اندفاعات  من  نافرة  الشغيلة، 
الشعبي المنبثقة هنا وهناك )  مراكش 
مهملة  بلدات  الكهرباء،  سعر  غالء  ضد 
عدة، ثم الحقا طنجة ضد أمانديس،...(. 
اعتبرت تلك البيروقراطية دورها في تنبيه 

لمعاونتهم  االستعداد  إبداء  و  المستبدين 
في تدبير الوضع المحتقن اجتماعيا. هذا 
ما لخصه قائد ك.د.ش بعد مسيرة 2012 
النقابية بالبيضاء بقول:« “المجتمع المغربي 
بدأ يفقد توازنه، وأصبح يعيش اختالالت 
إثارة  وأضاف:”المسيرة  االستقرار”.  تهدد 
يتطلب  وما  الوضع  خطورة  إلى  انتباه 
للتماسك  ضمانا  حقيقية،  معالجة  من 
المجتمعي وحفاظا على االستقرار من اجل 

التنمية والبناء الديمقراطي..«
ومع تصعيد الهجوم البرجوازي على الطبقة 
إضافي  بنيل  المقهورين،  وعامة  العاملة، 
من صندوق دعم بعض األسعار، وتجميد 
األجور، ومواصلة تكريس مستويات بطالة 
فائقة، وتعميم الهشاشة، وفرط االستغالل، 
والتنكيل بالعمل النقابي بالقطاع الخاص، 
شغيلة  من  المضربين  أجور  واقتطاع 
االجتماعي،  اإلنفاق  في  والتقشف  الدولة، 
تكتيك  وفق  النقابية  البيروقراطية  سارت 
فعل  إلى  العمالي  الغضب  تطور  تفادي 
القطاعات  نضاالت  ترك  موحد:  جماعي 
فعلي،  تضامن  أي  عن  وامتناع  تختنق، 
بها  متحكم  مضبوطة  تحركات  وإطالق 
بشدة: إضرابات عامة بال نفس و مفرغة من 
محتواها، لدرجة مطالبة الشغلية بتعويض 
يوم اإلضراب ألرباب العمل، ومسيرات بال 
أفق. بلغ التالعب بأشكال التعبئة والنضال 
البيروقراطيات  إقدام  درك  العماليين 
في  تمثلت  عالمية  سابقة  على  النقابية 
»مقاطعة« فاتح مايو العام 2015 معتبرة 
عن  باالمتناع  )االحتجاج  احتجاجا  األمر 

االحتجاج(.
أدت سياسة البيروقراطية هذه إلى مزيد 
من إضعاف الحركة النقابية، فباتت مفككة 
وفئات،  قطاعات،  وفروع  قطاعات،  الى 
مناوشات  في  قواها  تهدر  فئات،  وأقسام 
لعل  نكراء،  هزائم  الشغيلة  وتكبد  جزئية. 
أخطرها اقتالع النقابية وتشريد زهاء 700 
عامل وعاملة بمصبرات ضحى باكادير في 
مارس 2015. كما ظلت قطاعات مناضلة 
تقاتل في عزلة مهددة بنفس المصير، من 
أهمها معركة شغلية اتوروت المستأنفة بعد 

نزال العام 2012.  
الهجوم  لتقدم  الضعف  حالة  مهدت 
تقاعد  مكاسب  من  نيل  البرجوازي: 
الموظفين، قانون اإلضراب، تحطيم  نظام 
الوظيفة العمومية، اقتطاع أجور المضربين، 
استهالك  مواد  لدعم  تدريجي  إلغاء 
أساسية، تعميم الهشاشة ، مواصلة البرنامج 
النيوليبرالي: شراكة القطاع العام و الخاص، 
الديون، السياسة الصحية الطبقية، مواصلة 
يعنيه  ما  مع  العمومي،  التعليم  تخريب 
النقابيين  بمعنويات  إضرار  من  كله  هذا 

واستعدادهم النضالي.   
الحركة النقابية وكفاح كادحي الريف 

-1 موقف الخط البيروقراطي 
السائد

تال  وما  قتل محسن فكري،  أكتوبر شهر 
بوقفات  وطني،  صعيد  على  تضامن  من 
حاشدة بجل المدن والبلدات،وشهر انطالق 
انتخابات  شهر  أيضا  كان  الريف،  حراك 
مجلس النواب وما تال من أالعيب النظام 
انساقت  جديدة.  واجهة  لتشكيل حكومة 
النظام منتظرة  لعبة  النقابات مع  قيادات 
»تشكيل الحكومة«. وفيما كفاح كادحي 
قيادات  ظلت  عوده،  ويشتد  ينمو  الريف 
النقابات تنتظر  ميالد »الحكومة« لتلتمس 
منها »الحوار االجتماعي«، وشهدت  فترة 
»الحيوية« النقابية المعهودة )من سبتمبر 
الى مايو( فراغا غير مسبوق.وانعكس ذلك 
كله في مسيرات فاتح مايو وفي الخطابات 
النقابية الرسمية. كانت كلمة موخاريق ذلك 
اليوم خلوا من أية إشارة إلى كفاح كادحي 
الريف، حتى من قبيل المألوف من كالم 

الحركة النقابية المغربية والنضال الشعبي عامة، وبالريف خاصة 

»نضالي« غير ملتزم بأي عمل. كذلك شأن كلمة 
الديمقراطية  للكنفدرالية  التنفيذي  المكتب 
وانعدام  النقدي  الحس  ضعف  وبفعل  للشغل. 
القيادات  عن  مستقل  طبقي  نضال  خط 
النقابية  القواعد  سارت  الدولة،  في  المندمجة 
على النهج عينه، فغابت عن مسيرات فاتح مايو 
شعارات والفتات التضامن مع الريف. شيئا فشيئا 
على  بقوة  نفسه   يفرض  الريف  حراك  أصبح 
الساحة الوطنية، فلم يترك ألدعياء النضال، من 
بيروقراطيين ويسار زائف، فرصة مواصلة الصمت. 
فكان االضطرار إلى إبداء عواطف التضامن غير 
المتبوعة بأي خطوة عملية. وهذه حيلة عادة ما 
يلجأ إليها أدعياء النضال لدفع اإلحراج  وللتنصل 
من مسؤولية اإلقدام على خطوات عملية للدعم 
النضال.  حركة  إنماء  في  الفعلية  المشاركة  و 
حتى  مشلولة،  النقابية  القاعدة  أن   والكارثة 
األقرب إلى الحراك ميدانيا. مثال ذلك األبرز، و 
الباعث على أسى كبير، االتحاد المحلي لالتحاد 
المغربي للشغل بالحسيمة. ففي بيانه يوم 15 
مايو  تهرب من أي دعوة إلى إي خطوة نضالية 
مهما كانت، داعيا إلى »تضامن وطني واسع«. 
فيما أدنى مطلوب  من منظمة نقابية حقيقية 
المشاركة في التعبئة الشعبية لتطوير الحراك، 
تخصيبه  نضال، مع  وأشكال  ومطالب  تنظيما 
بتقاليد النضال العمالي، من لجان تنظم مختلف 
شهر  وبعد  وحياتهم.  الكادحين  نضال  مناحي 
المغربي  لالتحاد  النقابي  المجلس  يجد  لم 
للشغل بالحسيمة )17 يونيو 2017( من سبيل 
للنهوض بواجبه النضالي غير » تفويض  االتحاد 
المناسبة  النضالية  الخطوات  اتخاذ  المحلي 
االحتجاجات  مع  القمعي  بالتعامل  تنديدا 
وللمطالبة بإطالق سراح المعتقلين، واستنكارا 
مع  قليمية  اإلإٌ للسلطات  الالمسؤول  للتعامل 
المطالب العادلة والمشروعة للمكاتب والقطاعات 
النقابية«.  انه تفويض لالتحاد المحلي أن يواصل 
موقفه: موقف االمتناع عن النضال المباشر في 
نقابيين  أن  )مع  عمالية  كنقابة  الحراك  خضم 
جهاز  أنظار  تحت  قواهم  بكل  انخرطوا  أفراد 

نقابي متكلس(.
 وبعد صمت الشهور الطوال التي دامها الحراك، 
وبعد أن بات فضيحة،  بحكم حملة االعتقاالت 
والتنكيل بالمتظاهرين، وحملة التضامن الفعالة 
بدول المهجر،  ومبادرات التضامن باحتجاجات 
بعديد من المدن، ومسيرة الرباط الحاشدة )زهاء 
150 ألف متظاهر( ، جاء بيان األمانة الوطنية 
لالتحاد )24 يونيو2017( خاليا من أي نزوع 
إلى انخراط فعلي في الدينامية النضالية، ومفعما 
بمنطق وجوب نزع فتيل حراك الريف )التهدئة(، 
حتى بخرافة  ما سماه« تسريع وثيرة اإلنجاز 
في المشاريع المبرمجة، وتحديد سقف زمني 
إلنجازها، وإعطائها بعدا تشاركيا«.  وألن سلوك 
القيادة  لسياسة  مطابقا  كان  المحلي  االتحاد 
القوى  بتحرك  الفعلي،  النضال  عن  الممتنعة 
النقابية وطنيا، إلى جانب كادحي الريف، فقلد 
ولرفع  الموخاريقية.  القيادة  استحسان  لقي 
سمته  ما  الوطنية  القيادة  دعت  إحراج  أي 
والعدالة  الديمقراطية  بقيم  المؤمنة  القوى   «
مبادرات  حول  االلتفاف   « إلى  االجتماعية«  
موحدة إلعطاء إشارة قوية بان طريق اإلصالح 
الحرية  مازال مفتوحا وممكنا من أجل:مغرب 
والكرامة والديمقراطية والعدالة االجتماعية«. يا 
لها صيغة،  ستدخل تاريخ الخذالن نموذجا عن 
الكالم الفارغ المتهرب من المسؤولية النضالية. 
وهذا ما برعت فيه بيرقراطية إ.م.ش طيلة عقود.  
الكنفدرالية  قيادة  سارت  ذاته  المنوال  على   
الديمقراطية للشغل، مكتفية بالتنديد وتضامن 
الكالم غير الملزم بأي فعل.ولم تجد هي أيضا 
جبر  توصية  تفعيل  بـ«  الحكومة  مناداة  غير 
الضرر لهيأة اإلنصاف والمصالحة« ) بيان 17 مايو 
للنظام  مناورة  على  مصداقية  مضفية   )2017
الكدش  مناضلي  دعوة  معنى  ما  و  مفضوحة. 
االجتماعية«  االحتجاجات  في  لـ«االنخراط 
خارج خطة نضالية عمالية موازية للحراك الريفي: 
إضرابات قطاعية، وإضرابات على صعيد المدن،  
وقوافل تضامن،وإضراب عام على صعيد البلد؟ ما 
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المغرب-وغيرهم  كادحو  رفع  كلما 
للن�شال  المنطقة-روؤو�شهم  بلدان  من 
تح�شين  اأجل  من  حتى  اأو  اال�شتبداد  �شد 
و�شبت  اإال  عي�شهم،  ظروف  في  طفيف 
والترهيب  التخويف  �شواعق  عليهم 
وليبيا  �شوريا  بحا�شر  �شبيه  بم�شتقبل 

واليمن.
اأن  بالريف  الكادحين  ن�شاالت  قاربت 
اإليه  ان�شافت  الزمن،  من  عاما  تكمل 
ربوع  في كل  ال�شعبي  الت�شامن  من  موجة 
الوطن، و�شحذت اأ�شلحة التهجم وت�شويه 
�شعبنا؛  ن�شال  من  الم�شرق  الوجه  هذا 
اتهامات  الجماهير  روؤو�ض  على  وانهالت 
العمالة للخارج وتلقي التمويل االأجنبي 
ما  قول  من  ي�شتحيون  ال  الذي  طرف  من 
�شاوؤوا خدمة لال�شتبداد، وفي نف�ض الوقت 
م�شتقبل  على  الغيرة  مدعي  طرف  من 
يحاولون  الذين  وا�شتقراره  “الوطن” 
لثنيها  الفتنة  بخطاب  الجماهير  اإرهاب 

عن الن�شال.
لكنها  االأبواق،  وتختلف  االأقالم  تتعدد 
دفع  ووحيدة،  واحدة  م�شلحة  تخدم 
الطاعة  زرائب  لتف�شيل  الجماهير 
والخنوع، اأي قبول الواقع القائم كما هو 
ولما ال ال�شكوت عن المزيد من اال�شطهاد 

واال�شتغالل وق�شم الحقوق.
هذا  على  بناء  المغربي  العامل  �شيف�شل 
ظروف  ته�شي�ض  اأ�شكال  كل  المنظور 
العمل ونزع التقنين عنها والهجوم على 
حقوق االإ�شراب واالنتماء النقابي والحق 
في التقاعد… وهي على كل نتاج عقود 
يرهبها  لم  �شابقة  اأجيال  كفاح  ن�شال  من 
من  الجالدين  عهود  في  “الفتنة”  مناخ 
وهم  والب�شري،  والدليمي  اأوفقير  اأمثال 

لي�شوا اإال خداما اأوفياء للنظام الم�شتبد.
على  والحر�ض  الفتنة  خطاب  اإن 
والتخوف من م�شتقبل مظلم،  اال�شتقرار 
اأفواه  به  تلفظت  �شواء  رجعي،  خطاب 
اأقالم  خطته  اأو  النظام  اأيديولوجيي 
و�شتى  المعار�شة  ومدعي  التقدميين 
اإنه  واالأكاديميين.  “المثقفين”  اأ�شناف 
التقدم  وجه  في  يقف  الأنه  رجعي  خطاب 
في  الكادحين  اإرادة  ويكبل  التاريخي، 
اأنفا�شهم  على  يجثم  نظام  من  التخل�ض 

ويمنع تحررهم.
“الفتنة”  ي�شتعمل  اآخر  �شنف  وهناك 
البتزاز  بل  الجماهير  لتخويف  ال 
اال�شتبداد،  من  �شيا�شية  “تنازالت” 
واأد  على  لم�شاعدته  ا�شتعدادهم  معلنين 
تبا�شير الن�شال ال�شعبي في حالة تقديمه 
للن�شال  تقدم  كل  لكن  التنازالت،  لهذه 
تحميل  موجة  ركوب  اإلى  هوؤالء  �شيدفع 
الأنهم  ال�شر�ض  القمع  م�شوؤولية  الكادحين 

بتطرفهم جعلوا الرجعية اأكثر �شرا�شة.
يحمل  الأنه  رجعي  خطاب  الفتنة  خطاب 
م�شوؤولية ما وقع في �شوريا و�شائر البلدان 
الثورية  ال�شيرورة  توحل  عرفت  التي 
للكادحين وللقوى الثورية بدل تحميلها 
ال�شعار  رفعت  التي  الم�شتبدة  لالأنظمة 
المف�شل لدى �شبيحة �شوريا: “االأ�شد… 
لم  ما  بذلك  معلنين  البلد”،  نحرق  اأو 
ي�شتطع حاملو خطاب الفتنة في المغرب 
قوله �شراحة: “الخنوع اأو �شنب�شم للنظام 

باأ�شابعنا الع�شرة لحرق البلد”.
 20 حركة  انطالق  منذ  المغرب  عرف 
فبراير والن�شاالت االجتماعية الم�شاحبة 
و�شجعه  الفتنة،  خطاب  انتعا�ض  لها، 

اأمام  بالت�شامح  بما يملك من خ�شة،  النظام 
فبراير   20 لن�شاالت  الم�شادة  المظاهرات 
قمعت  التي  الوقت  في  بحفزها،  وحتى 
الن�شاالت  و�شائر  الحركة  ن�شاالت  فيه 

االجتماعية.
الجماهير  هل  “الفتنة”  عن  الم�شوؤول  من 
�شعار  دوما  ترفع  التي  المنا�شلة  والقوى 
المرافق  حماية  على  وتحر�ض  ال�شلمية 
اأم  التظاهرات،  اأثناء  والخا�شة  العامة 
يتدخلون  الذين  القمعية  واأجهزته  النظام 
ت�شتهدف  ال  جماعية  قمع  حمالت  في 
غير  بل حتى  فقط  والمحتجين  المنا�شلين 
الممتلكات، الإرهابهم  المحتجين وتخرب 

ومنع التحاقهم ب�شفوف الن�شال.
�شد  ال�شعب  من  ق�شما  يحر�ض  من 
من  الزائفة  التهم  ويعدد  االآخر،  الق�شم 
قمعهم  لتبرير  للخارج،  وعمالة  زندقة 
طرف  من  عليهم  االعتداء  لجعل  وحتى 
بهذا  يقوم  من  األي�ض  مقبوال؟  “البلطجية” 
يعلن  بل  “الفتنة”،  على  يحر�ض  من  هو 
بما  االحتماالت  لكل  م�شتعد  اأنه  �شراحة 
م�شالحه  على  للحفاظ  البلد  حرق  فيها 

الطبقية وال�شيا�شية؟
خيار:  اأمام  الكادحون  يو�شع  حينما 
واالإرهاب،  والرعب  الفو�شى  اأو  اال�شتقرار 
الخيار  هذا  ي�شع  الذي  اأن  ذلك  يعني  اأال 
والم�شتعد  الم�شوؤول  هو  الجماهير،  اأمام 
حالة  في  واالإرهاب  الرعب  اإلى  للجوء 
تف�شيل الجماهير الن�شال من اأجل تح�شين 

حا�شرها.
ال غبار في اأن هذا النظام القائم هو من يف�شل 
اإدخال البالد في مجاهل الفو�شى والتفكك، 
ف�شل  من  وريث  دام  ما  ذلك  في  عجب  وال 
لحكمه  الراف�ض  ال�شعب  ثلثي  على  الق�شاء 

للعي�ض مع الثلث القابل به.
نهاية  الثورية  ال�شيرورة  انطالق  �شاهم 
لنظامي  والمدوي  ال�شريع  وال�شقوط   2010
ال�شيا�شي  الن�شال  حفز  في  ومبارك  علي  بن 
توحل  لكن  بالمغرب،  واالجتماعي 
للثورة  ال�شاحق  واالنت�شار  الثورية  ال�شيرورة 
اأعادا  واليمن،  وم�شر  �شوريا  في  الم�شادة 
تعني  ال  �شلبية  اإلى  المغربية  الجماهير 
اإلى  اأنها قابلة بالو�شع كما هو عليه، ولكن 
انتظارية قائمة على ت�شديق �شعار “االإ�شالح 
الحا�شر  وتف�شيل  اال�شتقرار”..  ظل  في 
الحر�ض  مع  واال�شتقرار  االأمن  على  القائم 
اأح�شن  م�شتقبل  نحو  ال�شلمي  التقدم  على 

من الحا�شر.
تجعل  الحكومية  وواجهته  النظام  لكن 
ما  ال�شتئناف  بيا�ض  على  �شيكا  هذا  من 
الن�شال  مد  اأثناء  في  هجومات  من  جمدته 
هذه  احتقار  في  وتمعن  الجماهيري، 
ما  وهو  والمنتظرة”،  “ال�شلبية  الجماهير 
الجماهيري  الن�شال  انبعاث  اأ�شا�ض  يكون 

م�شتقبال.
الم�شادقة  منذ  المغرب  جماهير  �شدقت 
واجهة  وتغيير   2011 يوليوز  د�شتور  على 
االحتياط  باإدماج  الحكومية  اال�شتبداد 
االإ�شالمي، اأوهام التغيير في ظل اال�شتقرار، 
يتحقق  لم  الما�شية،  �شنوات  ال�شت  وطيلة 
االإ�شالح  بينما  اال�شتقرار  اإال  المعادلة  من 
ا�شتبدل بحرب طبقية حقيقية �شد ال�شعب 

ومدمرة لمكا�شب عقود الن�شال.
انجالء هذه االأوهام هو الذي يدفع الجماهير 
حاليا لالحتجاج، ولي�ض فقط م�شهد الموت 
المروع ل�شحية الطحن الهمجي بالح�شيمة 
فيديوهات  وال   ،2016 اأكتوبر  في 

التحري�ض على �شبكات التوا�شل االجتماعي.. 
بلغت  مهما  الخارجي  التمويل  ي�شتطيع  ولن 

اأحجامه اأن تدفع اآالف الكادحين لالحتجاج.
يجري  والذي  الحقيقي  الخارجي  التمويل  اإن 
هو  وي�شجعها،  للنظام  الرا�شية  االأنظار  تحت 
الن�شال  �شكة  خارج  الكادحين  لدفع  الموجه 
من  االأ�شا�شي  لتلبية  اأخرى  طريق  عن  والبحث 
بالعمل  هنا  االأمر  ويتعلق  اليومية؛  حاجياتها 
و�شندوق  الدولي  البنك  ي�شجعه  الذي  التنموي 

النقد الدولي.
حفنة  لي�ض  للن�شال  الجماهير  يدفع  ما  اإن 
محر�شين قادرين على بث االأفكار في اأذهانها، 
التعبير  ال�شيا�شي ومحا�شرة حرية  القمع  فواقع 
الجذري  الي�شار  �شمور  نقل  لم  اإن  و�شعف 
هذا  تحقق  اأمام  فر�شة  يترك  ال  بالمغرب، 
الخيار، وال ي�شتطيع الي�شار االآن مخاطبة ماليين 
بو�شائله  ذلك  بو�شعه  يكون  ولن  الجماهير، 
اإلى  الولوج  من  محروم  اأنه  خ�شو�شا  الب�شيطة، 
ا�شتعمال  عدم  منه  اآخر  قطب  ويف�شل  االإعالم 

منبر البرلمان لمخاطبة ال�شعب وتحري�شه.
عنها  غ�شبا  الن�شال  اإلى  تتدفق  الجماهير  اإن 
ال  الأنها  باإرادتها، غ�شبا عنها  الوقت  نف�ض  وفي 
با�شتثناء  مطالبها  لتحقيق  اآخر  طريق  اأي  ترى 
اأبواب  �شدت  اأن  بعد  والن�شال  االحتجاج 
اأمام  الأنها ت�شمد  وباإرادتها  “االإ�شالح” اأمامها، 

القمع والتخويف بخطاب الفتنة.
وتتراجع  الفتنة  خطاب  من  الجماهير  تخاف 
اأمام خطاب الترهيب والتخويف، ل�شبب ب�شيط 
جدا، هو اأنها ال ترى اأمامها قوة �شيا�شية حقيقية 
قادرة على موازنة اأعدائها المنظمين واالأقوياء.. 
اإنها ال ترغب في المجازفة بحا�شر رديء ولكنه 
مهدد  لكن  مزهر  م�شتقبل  وعود  ل�شالح  اآمن، 
بمخاطر التوحل والفو�شى كما راأت باأم عينيها 

في �شوريا وليبيا واليمن.. الخ.
�شتخرج �شوريا وليبيا من هذا الم�شتنقع فتية، 
و�شتخرج جماهيرها من هذه الكبوة قادرة على 
ازدهارا،  اأكثر  م�شتقبل  نحو  باإ�شرار  الم�شي 
اال�شتقرار  تف�شل  التي  ال�شعوب  �شتبقى  بينما 
اللحظي- وهو على كل حال ا�شتقرار مغ�شو�ض 
مبني على الحرب الطبقية- رازحة في “زرائب 
غمار  دخول  في  �شعب  تاأخر  وكلما  العبيد”.. 

االحتجاج والثورة كلما كان الثمن اأكثر ق�شوة.
لرعب  مقلوبا  انعكا�شا  اإال  الفتنة  خطاب  لي�ض 
ن�شال  من  حكمها  ونظام  ال�شائدة  الطبقة 
الن�شاالت  فتحت  والواعي،  المنظم  الجماهير 
على  حكمها  ونظام  البرجوازية  ت�شطر  الجبارة 
20 فبراير[،  تقديم تنازالت ]لنتذكر تنازالت 
تدمير  م�شتوى  اإلى  الجماهير  ن�شال  تطور  لدرء 

مجمل النظام ال�شيا�شي واالقت�شادي.
ورد  كما  الفتنة  من  الكادحين  خوف  �شبب 
م�شداقية  ذات  �شيا�شية  قوة  غياب  هو  اأعاله 
تطمئن الكادحين باأن الن�شال �شي�شمن تحقيق 
مطالبهم، وهذا راجع بالدرجة االأولى اإلى تكبيل 
وتنظيماتها  المغربية  العاملة  الطبقة  اأيدي 
والقمع  الليبرالي  التخبيل  بقيود  النقابية 

البيروقراطي.
وحتى  الماأجورة  واأقالمهم-  الم�شتبدون  ي�شر 
الجماهير  ن�شال  ت�شمية  على  المقتنعة- 
اإن  وواعية؛  منظمة  فتنتنا  لنجعل  بالفتنة. 
هو  والتقدميين  الي�شاريين  المنا�شلين  مهمة 
�شتعمل  التي  ال�شيا�شية  القوة  بناء  على  العمل 
الذي  القمقم  من  العمالي  المارد  اإطالق  على 
�شوى  القوة  هذه  تكون  ولن  لعقود،  فيه  حب�ض 
نقابات  الم�شتند على  اال�شتراكي  العمال  حزب 

مكافحة.
وائل المراك�شي

بقلم: وائل المراكشي 18 يونيو، 2017

فتنتهم وكفاحنا

يؤكد هذا آن مسيرة الشموع  يوم 20 يونيو 
كانت فعال بال أفق، فعال معزوال ليس أكثر 
من طقس من طقوس إحياء الذكرى. أمر 
عادي ضمن منطق القيادة النقابية السياسي: 
منطق الحرص على استقرار نظام االستبداد 
المفضي إلى إسداء النصح للحاكمين  )بيان 
 ،)2017 يونيو   29 التنفيذي   المكتب 
عوض تعزيز الحراك الشعبي الريفي بنضال 
عمالي بمواقع اإلنتاج و اإلدارة و المواصالت، 
سبيال وحيدا لتحقيق الديمقراطية والعدالة 

االجتماعية.  
-2 قصور اليسار داخل النقابات 

العمالية
موقف البيروقراطية النقابية من حراك الريف، 
ومن النضال الشعبي عامة، يجد تفسيره في 
طبيعتها االجتماعية: فئة من منشأ عمالي 
هذا  يعمل  والرأسمال.  العمل  بين  وسيطة 
هي  وتجد  دولته،  في  دمجها  على  األخير 
مصلحة في ذلك إلنماء امتيازاتها. ومن ثمة 
تواطؤ  إلى  تتطور  التي  المحافظة  نزعتها 
مكشوف مع البرجوازية ودولتها. وقد بلغ هذا 
التواطؤ مستوى متقدما فيما يخص االتحاد 
المغربي للشغل منذ مطلع سنوات 1960، 
ثم تفاقم بزوال دور الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل كجناح لمعارضة مناوشة باستعمال 
البيروقراطية  هذه  تحظى  العمالية.  القوة 
حاليا بمكانة في مؤسسات رسمية عديدة 
)مجلس المستشارين، المجلس االقتصادي 
األعلى  المجلس  و  البيئي  و  واالجتماعي 
للتعليم، وما شابه(، وبدعم مالي من الدولة، 
وبفرص المتاجرة بالنضاالت وإسداء خدمات 
بالمقابل ألرباب العمل ]ُتحدث مكاتب نقابية 
شكلية تابعة للبيروقراطية بتواطؤ مع أرباب 
األبرز  مثالها  نقابة حقيقية،  لتفادي  العمل 

العديد من المناجم،..[.
أصبح الجهاز النقابي مكمال الجهزة الدولة 
]وزارتي  االجتماعية  بالنزاعات  المعنية 
الداخلية والتشغيل[ أكثر مما هو أداة قيادة 
لنضاالت الطبقة العاملة. البيروقراطية النقابية 
موالية سياسيا للنظام االستبدادي الرأسمالي 
القائم،  والقاعدة العمالية متخلفة، متمسكة 
من  الواقي  درعها  ألنه  النقابي  بالتنظيم 
اشتداد تعديات البرجوازيين ودولتهم، لكنها 

قاعدة متدنية الوعي السياسي.   
وكما سبق بمقال بجريدة المناضل: 

»المعضلة في هذا المشهد برمته هي حالة 
اليسار المنتسب لقضية تحرر الطبقة العاملة. 
المغربية  النقابية  الحركة  شهدت  ما  فكل 
في العقدين األخيرين من مخاضات معبرة 
سياسة  من  العمالية  القاعدة  استياء  على 
تبلور  إلى  تفض  لم  االستسالمية  القيادات 
مستقل  خط  ذات  واعية  نقابية  معارضة 
عن البيروقراطية ومدافع فعال عن مصلحة 
األجراء وقضية تحررهم. فكل تلك المخاضات 
أجهضت مفضية إلى انشقاقات بال أفق )مثل 
النقابة المستقلة والهيئة في قطاع التعليم(، 
أو تالشت )مثل الحركة الرافضة في قطاع 
للشغل(،  الديمقراطية  الكونفدرالية  بلديات 
وآخرها ما سمي “التوجه الديمقراطي” في 
االتحاد المغربي للشغل، حيث جرت العودة 
إلى حظيرته بشروط أسوأ من السابق، فتبدد 
إمكان تبلور قطب كفاحي ديمقراطي في 

الساحة النقابية« . 
وما  وسياقها،  إليها،  المنجرة  القوى  بحجم 
كان عليه مجمل الحركة النقابية، مثلت حالة 
ما عرف بـ«التوجه الديمقراطي« في االتحاد 
العام 2012،  مارس  منذ  للشغل،  المغربي 
فرصة تاريخية حبلى بإمكان بناء قطب نقابي 
على  أساس النضال الطبقي بوجه سياسة 
ما  بتدمير  المهددة  االجتماعية«  »الشراكة 
تبقى من نقابة عمالية. ومع ما انتهت اليه 
تلك الحالة، ضاعت أيضا فرصة توجه نقابي 

منفتح على حركة النضال الشعبي، بما 
ينطوي عليه األمر من إمكانات تطوير كال 

النضالين، العمالي و الشعبي.  
توجها  المسماة  الحالة  ان  الحقيقة 
بناؤها  جرى  إ.م.ش  في  ديمقراطيا 
سنة،   20 عن  يقل  ال  ما  طيلة  أصال، 
على أسس هشة سياسيا، قوامها تفادي 
قمع البيروقراطية بأي ثمن، وحتى على 
حساب علة وجود اليسار الجذري: الدفاع 
إلصالحية  مناهض  سياسي  خط  عن 
مع  وتعاونها  النقابية  البيروقراطية 

الرأسمال ودولته. 
آفاق تضافر النضالين 

العمالي والشعبي
النتائج االجتماعية للسياسة النيوليبرالية 
تدفع أقساما متزايدة من الكادحين إلى 
في  المكتسبة  والخبرة  النضال.  شارع 
العقدين الماضيين، وضمنه بوجه خاص 
دينامية 20 فبراير، تبشر بجوالت كفاح 
ما شهدت  سيبدو  كفاح  أعظم.  شعبي 
العام  متم  اماندس  شركة  ضد  طنجة 
2015، وما يجري بالريف حاليا، مجرد 

تمرينات أولية له.
لكن النضال الشعبي غير مبني وطنيا، ال 
فيما يخص المطالب أو أشكال التنظيم. 
الكبرى  ضعفه  مكامن  إحدى  وهذه 
بوجه دولة ممركزة. وال شك ان الحاجة 
الوطني،  البناء  ذلك  اتجاه  في  ستدفع 
لكن سلبية تقاليد التحكم الفوقي التي 
درج عليها اليسار تقتضي بناء الحراكات 
المحلية ديمقراطيا، تمهيدا لحراك وطني 
ديمقراطي. تستوجب الديمقراطية إتاحة 
تفتق المبادرة الشعبية عما تختزن من 
التحتي  التنظيم  وحفز  وعنفوان،  إقدام 
العام،  باإلحياء و القرى، باعتماد الجمع 
وتشجيع أوسع مشاركة، وإتاحة إسهام 
النساء،  وبانتخاب اللجان وتكريس إمكان 
عزل أعضاء منها أو كلها حسب حاجات 

النضال. 
اليسار،  نقابيي  وموازاة، يقع على كاهل 
بمنطق طبقي،استنتاج درس  العاملين 
20 فبراير وحراك الريف الجاري، بالعمل 
خط  عن  النقابية  ممارستهم  لتمييز 
البيروقراطية. هذا التمييز جوهره الوفاء 
لمصلحة الطبقة العاملة آنيا في تحسين 
لمقدرتها  إنماء  من  فيه  لما  أوضاعها، 
تغيير  أفق  في  واستراتيجيا  الكفاحية، 
ومنظور  الرأسمالية.  يتجاوز  جذري 
يقتضي  بالذات  هذا  الشمولي  التغيير 
النضال  بحركة  النقابية  الحركة  التقاء 
الشعبي. ففي هذا االتقاء يتجسد تحالف 
الطبقة العاملة مع مفقري القرى و المدن 
بما هو احد اكبر مقومات انتصار الثورة 

االجتماعية  ببلد تابع. 
لقد ضاع الكثير من طاقة السخط على 
الخط البيروقراطي في ردود فعل فئوية، 
بسبب  النضال  لمواقع  مغادرة  وفي 
افتقاد رؤية مكتملة للنضال النقابي، ما 
الحالة  مكونات  بين  النقاش  يستدعي 
خضم  في  نقاش  الجذرية.  اليسارية 
تعاون نضالي للتصدي لتصاعد هجمات 
البرجوازية . ويجب أن ننظر إلى الحراك 
الشعبي بالريف وبباقي البلد بما هو فرصة 
لتجديد قوى الحركة النقابية. فالشباب 
الذي تعلم النضال في المسيرات، وتعلم 
المشاركة في النقاشات الجماهيرية، وفي 
يساعد  جديدا  دما  سيكون  التعبئات، 
الحركة النقابية على التعافي من عللها: انه 
قوة بناء توجه نقابي ديمقراطي كفاحي 

حقيقي.
 مصطفى البحري   

الحركة النقابية المغربية والنضال 
الشعبي عامة، وبالريف خاصة 

نضاالت وقضايا عمالية
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العدد: 67 قضايا ونضاالت عمالية

من إنتفاضة 20 يونيو 1981 إلى إنتفاضة الريف 2017
الدروس و العبر وسبل إنتزاع النصر

عمالية      نسوية      شبيبية       أمميةالمناضل-ة

الريفيين  كفاح  تجربة  ألهمت 
المظاهرات  وعمت  عدة،  مدن 
طول البلد وعرضه منادية بمطالب 
هذه  الدولة  واجهت   . اجتماعية 
النضاالت تارة بالقمع واالعتقاالت 
اجتماعات  بعقد  أخرى  وطورا 
وما  »المنتخبين«  مع  خاوية 
المدني«،  »المجتمع  يسمى 
لتدارس ونقاش ما يمكن تقديمه 
من األالعيب واألكاذيب تطفئ بها 

جمرة الغضب المتقدة.
الريفيين  قمع  حاليا  يجري 
بالهروات واعتقال قياديي الحراك 
الشباب وعسكرة المدينة وترهيب 
سكانها ومحاصرتها بقطع صبيب 
االنترنيت وتسخير أقالم مأجورة 
»األوباش«   خطاب  لترويج 
أهل  حظوة  من  النيل  ومحاولة 
التنكيل  صنوف  وكل  الريف، 
األخرى...والزالت االنتفاضة الريفية 

سائرة في طريقها.

قمع انتفاضة 20 يونيو 
1981: درس قديم يتجدد

ومئات  الجرحى  آالف  سقط 
الشهداء في عملية قمع شرسة 
الدار  شوارع  في  للمتظاهرين 
لعلع   .1981 سنة  البيضاء 
رجال  بنادق  وكانت  الرصاص 
نحو  مصوبة  الشرطة  و  الجيش 

مواطنين عزل.
موجه  قاتلة  اإلصابات  كانت   
مباشرة.  والرأس  الصدر  إلى 
قادها  األركان  مكتملة  جريمة 
وزير  البصري  إدريس  الجالد 
داخلية  الحسن الثاني، سحقت 
المظاهرات في حمام دم. وكانت 
الذي دعت  العام  اإلضراب  كلفة 
الديمقراطية  الكنفدرالية  إليه 
والزالت   جدا  غالية  للشغل 
العادل  الشعبي  القصاص  تنتظر 
يسكنون  فالجالدون  اليوم،  إلى 
فيما  األموال،  ويهربون  القصور 
الضحايا منهم من الزال في عداد 
المفقودين أو مدفونون في مقابر 
سنوات  قضوا  وآخرون  جماعية، 
الرطبة  الزنازين  ظلمات  في 

بسجانيها الطغاة.
الشوارع  إلى  الشعب  نزل 
لالحتجاج على االرتفاع الصاروخي 
ألسعار المواد الغذائية األساسية، 
والمروحيات.  الدبابات  فالحقته 
إنه الوجه الحقيقي للديمقراطية 

الحسنية.
تقديم  نحاول  التالي  النص  في 
من  والعبر  الدروس  بعض 
االنتفاضة المجيدة لسنة 1981 
والتذكير بنواقصها ومدى استفادة 

الدولة من ضعف تنظيمات النضال 
األخطاء  تجاوز  في  أمال  الشعبي، 
وانتزاع نصر الكادحين فيما نراه من 

نضاالت في الحسيمة ونواحيها.

السياق العام إلضراب 
الكنفدرالية الديمقراطية 

للشغل و دور اليسار 
شهدت بداية الثمانينات بداية تصاعد 
على  الكاسح  النيوليبرالي  الهجوم 
مكتسبات اجتماعية للطبقة العاملة 
انطلقت  حيث  وأمريكا،  أوربا  في 
إجراءات دكاكة الرأسمالية في نسف 
االجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
 )... وتقاعد  وتعليم  وشغل  )صحة 
مع ما تال ذلك من استبداد سياسي 
 ( العاملة  الطبقة  تنظيمات  بقمع 
نقابة العمال المنجميين في بريطانيا 
ونقابة المراقبين الجويين في أمريكا 
( وفتح األسواق المحلية للرأسمال 
العالمي، فيما سمي التحرير الشامل 

لالقتصاد.
لم يكن المغرب استثناءا من بين 
حيث  التابعة،  الرأسمالية  البلدان 
دشن الحسن الثاني حقبة جديدة 
أغلبية  على  المعمم  الهجوم  في 
من هم في األسفل، يوم 28 مايو 
نشرة  في  جاء   1981 سنة  من 
قرار  لألنباء  العربي  المغرب  لوكالة 
أسعار  في  بزيادة  يفيد  حكومي 
 : المغاربة  لعيش  األساسية  المواد 
الدقيق %14 والسكر 50 % والزيت 
والزبدة    14% والحليب    28%
%76...كانت هذه الزيادة في المواد 
لتحرك  االستهالكية حافزا مباشرا 
قطاعات عريضة من الكادحين في 

الشارع للدفاع عن قوتهم اليومي.
أضربت المحال التجارية، وتوقفت 
مصانع عن العمل، واحتلت الجموع 
وبدأت  والشوارع،  األزقة  الغاضبة 
مدينة  في  الشعبية  المسيرات 
المحمدي  )الحي  البيضاء  الدار 
نزول  ليتلوها  والبرنوصي...( 
وانطالق  والدبابات  المدرعات 
المجزرة الرهيبة مخلفتا جروحا لم 
تندم بعد. قمعت االنتفاضة بكلفة 
باهظة معلنة هزيمة الطبقة العاملة 

ومعها كادحي المغرب. 
يونيو   20 انتفاضة  هزيمة  سهل 
1981، غياب انغراس كاف  لقوى 
النقابات  في  المناضل  اليسار 
أن  ما  التبقرط،  شديدة  العمالية 
وطني  إضراب  إلى  النقابات  دعت 
من  الجماهير  انفلتت  حتى  عام، 
عقالها، وتدفقت قوى نضال شعبي 
مكسرة أغالل التحكم الفوقي. برز 
ضعف أثر اليسار الثوري ومحدودية 

طال  حيث  غيابه،  وحتى  انغراسه 
االستبداد كوادره وسحقهم قبل ذلك 
بسنوات، وما بقى من القوى االتحادية 
لها  كانت  وزورا  زيفا  »الديمقراطية« 
الديمقراطي«  »النضال  حسابات 
الحكم  تقاسم  أجل  من  النضال  أي 
أما  ورضاهم.  األسياد  رعاية  تحت 
مئات النقابيين المقموعين، سجنا أو 
طردا من العمل، فقد كانوا مناضلين 
الطبقة  قوت  عن  مدافعين  عماليين 
العاملة، لكنهم مخدوعون سياسيا من 
برجوازي  لمشروع  حامل  حزب  قبل 
أقصى غايته تقاسم السلطة مع الملكية 
وتلطيف نظام الرأسمالية التابعة القائم 

بالمغرب. 
ساحة  البيضاء  الدار  جماهير  دخلت 
حرب طبقية بال متراس يحميها من 
المواجهات  اندلعت  العدو،  ضربات 
المكشوفة بعيدا عن أي توجيه سياسي 
طبقي يقدمه حزب ثوري مجرب وله 
من القدرة ما يكفي على خوض النزال. 
جسيمة  ثورية  طليعة  غياب  خسائر 
وشهداء  وجرحى  معتقلون  وفادحة، 
ذلك  كل  من  واألعظم  ومفقودون... 
خروج النظام الملكي منتصرا رغم ما 
أحدثه النزال في جسده من كدمات 
وتصدعات، وهزيمة مدوية لطبقة عاملة 
نضال  تجربة  غمار  خاضت  مكافحة، 
بدعوة لم تستعد لها بما يكفي من عدة 

وعتاد.
كل هذا والزال اليسار المناضل غائبا 
عن ساحة األحداث المتواترة، الهجوم 
يشتد وطأة و التبقرط في أوجه ووعي 
العمال السياسي في الحضيض، ومعارك 
عمالية تموت خنقا بيد قيادات متواطئة 

مع الدولة وخدامها. 
هاته،   الحال  و  المناضل  اليسار  يعزز 
ديمومة هزيمة الطبقة العاملة وحتى 
إحباط معنوياتها وإطفاء شعلة شباب 
مدفوع  بعضه  النضال،  على  مقدم 
بتأثيرات محيطه اإلقليمي. ال مناص 
بروح  حلفائنا  تسليح  إعادة  من 
نضاالت  وبتجارب  الثورية  الماركسية 
مهمة  وهذه  العالمية،  العاملة  الطبقة 
أنية ال تقبل التأجيل، من دونها نكرس 

الهزائم ونمجد تاريخ االنكسارات.

الحسيمة نضاالت شعبية 
كفاحية تغيب عنها الطبقة 
العاملة كفاعل قائم بذاته

تغيب الطبقة العمالية الواعية والمنظمة 
عن االنخراط المباشر في الصراع الدائرة 
ونواحيها.  الحسيمة  مدينة  في  رحاه 
فالجماهير تحتل الشوارع منذ أشهر في 
مسيرات ووقفات احتجاج، استطاعت 
والحيل  القمع  تالوين  بشتى  الدولة  
األخرى الحد من انتشارها في المدن. 

أمام هذه المعضلة الحقيقية في بقاء 
المنظمات النقابية بعيدة عن االلتحام 
بيروقراطية  الشعبيالجاري،  بالنضال 
وجاثمة  إشارتها،  طوع  العمال  تضع 
العمالية  التنظيمات  مفاصل  على 
يفزعها تحرك األجراء وتحاول كبحه 
دور  مسألة  يطرح  ما  السبل،  بشتى 
اليسار المناضل في المنظمات النقابية 
ومدى استعداده للنهوض بدور طليعي 

في القادم من المعارك.
نواقصنا  الحسيمة  انتفاضة  كشفت 
تعبئة  في  تهيكلنا،  وضعف  كيسار 
قطاعات عمالية من داخل النقابات من 
أجل حثها على التضامن والمشاركة 

الفعلية في النضال.
إن الدور المنوط بالقوى الثورية هو حفز 
التضامن مع أهالينا الريفيين والتنويه 
بتجربة كفاحهم وتعميمها، الحسيمة 
المدينة الواقعة على الهامش تخرج في 
مسيرات نسائية مبددة كل أوهام عن 
تراجع الزخم النضالي النسائي الكامن، 
فشدة القهر واالضطهاد والحكرة تلف 
كل الكادحين و الكادحات لمواجهتها.

سنة 1981 كانت االنتفاضة المجيدة 
بدعوة من التنظيمات العمالية، لكن 
في الحسيمة كانت شدة الظلم وبطش 
ترق  لم  الحافز،  هو  الدولة  رجاالت 
الطبقة العاملة بعد إلى الزخم النضالي 
الشعبي الكائن، جراء القيد البيروقراطي 
الذي يشلها. وهذه علة كافية لليسار 
المنتسب لتحرر العمال  والفاعل في 
النقابات العمالية لبداية خوض معركة 
التحرر من البيروقراطية، فهل هناك 
مناخ مساعد أكثر مما هو عليه حال 

شعبنا الكادح من كفاح اليوم ؟
تخوض الملكية حربا اقتصادية طاحنة 
على الطبيقات الشعبية تكلف المزيد 
من الخراب االجتماعي، وتموه جرائمها 
ديمقراطيا«،  »مسلسال  تسميه  بما 
يواجهه  والخراب  التمويه  ذلك  كل 
الشعب بنضاالت وبطوالت سرعان ما 
تخبو وتتبخر، وتهب من جديد صبوة 
شعبية...لكن أليس لهذه الدوامة حد 
فاصل بين الهزيمة النهائية أو االنتصار 

الكامل؟
في  و  الريف  في  انتصار شعبنا  بلى، 
لكنه مشروط  المناطق محتوم،  كل 
ثوري  ماركسي  حزب  بناء  بضرورة 
ينظم التدخل الناجع والمنظم والواعي 
للطبقة العاملة المغربية، القائدة لعامة 
ليست  إنها  والمقهورين.  الكادحين 
مهمة مستحيلة وبعيدة المنال، تاريخ 
الطموح  هذا  يزكي  العاملة  الطبقة 

ويثبته جديته وراهنيته اآلن وفورا.
فلنتوجه إلى العمال ...فال نصر كامل 

لتضحيات شعبنا دونهم
عاش الريف وال عاش من خانه

على ضوء النضال البطولي الجاري في الريف منذ ثمانية أشهر، احتجاجا على مقتل محسن فكري والمطالبة بحد أدنى من الخدمات العمومية، 
مستشفى وجامعة وتشغيل المعطلين...تحل الذكرى السادسة والثالثين النتفاضة 20 يونيو 1981 وما اقترف النظام من مجزرة في مدينة الدار 

كادحو الريف وكادحاته صامدون باحتجاج متواصل. وبعد حملة 
االعتقاالت، ومضايقة الجماهير الشعبية التي تواصل المظاهرات 
بالشارع، بدأت الدولة تصعيد القمع بالضرب المسبب جروحا، 
وبقصف المتظاهرين بقنابل الغاز للمسيل للدموع. وفي اآلن ذاته 
ُتبذل جهود الستبعاد الصحافة الدولية من الميدان بعد قمع 
الصحافة المحلية. وهذا مؤشر خطير يدل على سعي إلى حجب  

جرائم القمع المبرمجة عن األنظار.
المدن  من  بالعديد  التضامن  مبادرات  على  الدولة  ترد  كما 
بهراوات القمع، وعصابات البلطجية، وتتساهل مع المتضامنين 
في بعض الحاالت تفاديا لتصعيد قد يأتيها بنتائج عكسية: إنها 
تقيس جرعات القمع بدقة ألنها تدرك، من تجربتها أيام 20 

فبراير، أن العصا قد تؤجج النار.  
وتشحن الدولة آلتها للتضليل والتسميم اإلعالمي بكميات 
هائلة من االفتراءات واألكاذيب، مستعملة فزاعة مأساة  الشعب 

السوري وأمثالها البتزاز الكادحين و فرض خضوعهم.   
هذا فيما الجماهير المقهورة تنزل  تدريجيا الى الشارع من اجل 
مطالبها االجتماعية )ايمي نتانونت، وتنغير مؤخرا...( ، وتتأسس 
الريف و  بمختلف المناطق لجان وتنسيقيات للتضامن مع 
للنضال من اجل الحقوق االجتماعية، وهو ما ترتعد له فرائص 
المستبدين، ويخشون تطوره الكمي و النوعي خشيتهم الموت.
في أجواء الصراع هذه بين قسم من الشعب المقهور وقاهريه، 
كثر المشعوذون من كل نوع، يصفون عالجات لما يعتبرون 
حالة مرضية غير عادية، حمى يجب تهدئتها في أسرع وقت. 
نضال  عن  بغيابها  )لمعت  الالمعة  األسماء  من  كبير  حشد 
الشعب(، من »مثقفين« وساسة، يقترحون وساطة، ويسدون 
النصح للدولة كاشفين ما يسمونه »أخطاءها« لمساعدتها على 
إعادة اإلمساك بزمام أمر الريف الذي تحرر من قبضتها منذ زهاء 

تسعة أشهر.  
الحشد الكبير من »المثقفين« و األعيان ذوي األسماء الكبيرة 
الذين ينطون هنا وهناك، وعلى الورق بالدرجة األولى، إنما استبد 
بهم الخوف من أن يصبح المغرب كله ساحة نضال اجتماعي 
من أجل حقوق جرى هضمها ألن الدولة تخدم مصلحة األقلية 
البرجوازية والرأسمال األجنبي الذي تبيع له البلد شيئا فشيئا. 
كل من يتمنى وقف نضال كادحي الريف، مرددا أن المطالب 
السياسة  ضحايا  تطلعات  يعادي  جوهره  في  هو  مشروعة، 
قل  اجتماعي  خراب  أنقاض  الريف  جعلت  التي  الرأسمالية 
نظيره. أين كان هذا الجيش من متملقي النظام، المتظاهرين 
بالمعارضة والحرص على حقوق اإلنسان لما كانت الدولة تنزل 
بقوانين مخربة لمكاسب الشعب الطفيفة. لقد صدر مرسوم 
إلغاء ما تبقى من مجانية خدمات الصحة العمومية أيام حكومة 
اليوسفي التي طبل لها كل ذلك الجيش . أين كانوا لما هوجم 
صندوق دعم المواد األساسية، أين كانوا لما صدر ميثاق التربية 
والتكوين ، تلك الجرافة التي خربت التعليم العمومي )بتزكية 
من بيروقراطيات النقابات(. أين كانوا لما أجهزت الدولة بمدونة 
الشغل على مكاسب تاريخية انتزعها عمال المغرب بعقود من 

التضحيات، و فتحت باب تعميم هشاشة الشغل؟ 
 كل من يتباكى اليوم، بدموع التماسيح، على مصير المناضلين 
المعتقلين، وينادي بتدخل جهة ما غير الشعب، مجرد مشعوذ 

يجب الحذر منه بأعلى درجة ممكنة.
يبدو أن كل هذه الجلبة سائرة نحو طلب تدخل الملك، والعفو 

على معتقلي النضال الشعبي بالريف.  
العفو على المعتقلين؟ أي جرم ارتكبوا كي ُيلتمس لهم العفو؟ 
هل المطالبة بالمستشفى والمدرسة و فرصة عمل جريمة؟ كل 
حديث عن العفو تجريم للنضال االجتماعي. اعتقال المناضلين 
غايته وقف كفاح كادحي الريف بتجريده من عناصره القيادية. 
ووقف نضال الريف مبعثه الخوف من اشتعال المغرب برمته ألن 

الوضع االجتماعي المزري ال ينحصر في الريف.  
ما يجري الريف عقاب جماعي ألن محتجيه، رجاال ونساء لم 
يتزلفوا الجهات الرسمية، ولم يستجدوا دولة لم تذقهم غير 
األهوال.  ما ينتظره فعال كادحو الريف  هو تدخل الشعب، 
بالتضامن مع ضحايا القمع، المسجونين و العرضة للضرب و الغاز 
المسيل للدموع، وبالنضال الموحد من اجل حقوق اجتماعية 
أولية حرم منها ماليين البشر بكل بقاع المغاربة .  السياسات 
التي أوصلت الريف إلى حال الكارثة االجتماعية ، بطالة و تردي 
الخدمات سياسات تحظى برعاية قمم الدولة، الماسكة الفعلية 

بالسلطة، ومن ثمة مسؤوليتها الجلية في ما وصل إليه الريف. 
فليحذر شعبنا المناضل طابور النظام المتخفي خلف أقنعة 
الحياد، وعرض الوساطات الموحي بها . إنهم مقدمو خدمات 
بث  دورهم  األعداء.  معسكر  في  جنود  ،هم  الطلب  تحت 
التشويش في صفوفنا وتكملة ،بوسائل أخرى، ألدوات الدولة 

القمعية واإلعالمية والحزبية التي انفضحت حقيقتها.

المطلوب إنخراط المنظمات 
العمالية وقوى النضال، ال 

إستجداء  تدخل رئيس الدولة
بقلم: ر.ر
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  يعاني معظم سكان إمينتانوت من 
مزرية  وإجتماعية  إقتصادية  أوضاع 
على  الممنهج  التهميش  بسبب 
مناطق  مثل  المستويات،   جميع 
السياسات  نتيجة  بالمغرب  شاسعة 
طرف  من  المفروضة  النيوليبرالية 
العالمية  الرأسمالية  المؤسسات 
)صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
آلية  العالمية(عبر  التجارة  ومنظمة 
هذه  :المديونية.  الجديدة  االستعمار 
السياسات التي يطبقها  حكام المغرب 
بقفاز مؤسسات زائفة منذ االستقالل 

الشكلي.  
رغم وجود  مناجم سكساوة، و التي 
سنوات  مطلع  منذ  استغاللها  بدأ 
أي  المنطقة  على  يظهر  لم   ،1960
من  تستفيد  حيث  للتنمية،  آثر 
لرأسماليين  خاصة  شركة  ثرواتها 
بالثروة  أقلية  تنعم  هكذا  مغاربة.  
وتكابد غالبية السكان شظف العيش 
من جراء  التهميش والبطالة والفقر 
شروط  أبسط  وغياب  القاتلة  والعزلة 
بالحكرة  إحساسا  ولد  الئقة.ما  حياة 
والعمالية  الشعبية  الجماهير  لدى 
بالمنطقة. بعد عقود من القهر، في ظل 
االستبداد و الفساد، شهدت المنطقة 
 ،2008 سنة  اجتماعية  إنتفاضة 
في  اإلحتجاجات  مع  الدولة  تعاملت 
المعهودة  بطريقتها  المرحلة  تلك 
وهي الترهيب والقمع السافر باإلضافة 
المناضلين  الى متابعة مجموعة من 
نفس  في  الدولة  لتستمر  قضائيا، 
بزرع  وذلك  المدينة  تجاه  سياستها 
التخويف في أواسط السكان وبتحريك 
تلك المتابعات في فترات متفرقة كلما 
مع  صعود  ومع  نضالي.  تململ  بدأ 
االنتفاضات الثورية منذ سنة 2011، 
وبالمغرب في اطار حركة 20 فبراير 
اإلحتجاجات  تحفزت  المجيدة، 
بطولي  بإعتصام  وابتدأت  بامنتانوت، 
ومسيرات  العام  بالشارع  للسكان 
إحتجاجية جماهيرية حاولت الدولة 
وعود  بتقديم  اخمادها  عديدة  مرات 
فارغة بالشروع في تنفيذ  مشاريع رفع 
لكن  المنطقة  عن  واالهمال  االقصاء 

دون لنتقال إلى الفعل.
المستمر  النضالي  الصعود  هذا     
لكادحي مدينة امينتانوت قابلته الدولة 
والوعود  والالمباالة  التماطل  بسياسة 
االقتصادية  المطالب  تجاه  الزائفة 
السكان،  يرفعها  التي  واالجتماعية 
الشعبي  اإلحتقان  درجة  من  زاد  ما 
وخصوصا بعد تسجيل مجموعة من 
الوفيات في سنة 2016 قرب المركز 
الصحي الوحيد بالمدينة. هذا المركز  
حيث تنعدم أبسط شروط التطبيب. 
ومثل هذا حافزا قويا لموجة جديدة 
ضد  االجتماعية  اإلحتجاجات  من 
األوضاع الصحية المتردية  الناتجة عن 
التقشف في االنفاق الصحي العمومي، 
تجارة  الى  الصحة  خدمات  وتحويل 
الرماد  ، وذر  يغتني منها برجوازيون 
نظام  بترقيعات  الكادحين  أعين  في 

رميد الهزيل.  
أزيد من سنة على بدء 

احتجاجات من أجل 
مستشفى

العمالية  االحتجاجات  استأنفت    
والشعبية بمدينة امنتانوت، في سياق 
مطبوع بتنامي النضاالت االجتماعية 

بالمغرب على خلفية الحراك الشعبي الذي 
تعرفه منطقة الريف، وكذا باعتبار منطقة 
امنتانوت من المناطق المنكوبة اجتماعيا، 
ناضل السكان من أجل مطالب اجتماعية 

واقتصادية.
شهدت السنة الماضية احتجاجات عارمة 
نفس  أجل  أسابيع من  أربعة  ألزيد من 
مستشفى  بناء  رأسها  وعلى  المطالب 
محلي متعدد التخصصات، انتهت بوعود 
سرعان ما تبخرت وطواها النسيان بمجرد 

خلو الشوارع من االحتجاجات.
في  السنة  هذه  الشعبي  السخط  تأجج 
الصالح  الماء  فواتير  غالء  بسبب  البدء 
استغالل  قيمة  إضافة  بعد  للشرب 
التطهير السائل، وتحصيل مقابل عنها من 
مواطنين غير مزودين بالخدمة أصال، ما 
زاد المبلغ اإلجمالي للفاتورة بنسبة فاقت 
50%. اثارت هذه الزيادة سخط السكان، 
وتم تأسيس »لجنة متابعة الشأن المحلي 
بامنتانوت« التي نظمت احتجاجات عارمة 
المكتب  وإدارة  الباشوية  مقرات  أمام 
والمجلس  للشرب  الصالح  للماء  الوطني 
الجماعي للتنديد بغالء فواتير الماء الصالح 

للشرب والمطالبة بإلغاء هذا القرار.
الشعبية  االحتجاجات  موجة  بعد 
وكان  امنتانوت،ـ  لسكان  المستمرة 
اقواها تنفيذ اضراب عام مرفوق بمسيرة 
احتجاجية حاشدة يوم الجمعة 9 يونيو 
2017 بتأطير من طرف » لجنة متابعة 
الشأن المحلي بامنتانوت« ضد غالء فواتير 
اخرى،  ومطالب  للشرب  الصالح  الماء 
سارعت السلطات المحلية بالمدينة إلى  
االستجابة  بإعالن  الوضع  احتواء  محاولة 
ترقيعية  حلول  طريق  عن  للمطلب، 
فوترة  تأجيل  بإعالن  وذلك  التفافية، 
التي  للمنازل  بالنسبة  السائل  التطهير 
ال تستفيد من الخدمة إلى حين ربطها 
بشبكة التطهير الرئيسية، بمبرر أن عددا 
كبيرا من المطالبين بأداء تسعيرة التطهير 

السائل ال يستفيدون من هذه الخدمة.
المطالب  على  االلتفافية  األساليب  رغم 
السلطة، ورغم تجييشها  بها  التي قامت 
األشكال  لكبح  الوسائل  جميع 
السكان  نضاالت  استمرت  االحتجاجية، 
تعقد  التي  األحياء  لجان  تشكيل  عبر 
النضالية  البرامج  لنقاش  عامة  جموع 
وطرق التعبئة للخطوات النضالية، ووضع 
ملف مطلبي اجتماعي واقتصادي شامل 

وتنفيذ خطوات نضالية تصعيدية نوعية. 
يونيو   16 يوم  ثان  عام  إضراب  نظم   
حاشدة  احتجاجية  مسيرة  مع   2017
تحت شعار »جميعا من أجل رفع االقصاء 
للتنديد  امنتانوت«،  عن  والتهميش 
باألوضاع االجتماعية واالقتصادية المزرية، 
للمنطقة:  حقيقية  بتنمية  والمطالبة 
يعاني  الذي  واالقصاء  التهميش  رفع 
منه السكان، توفير الماء الصالح للشرب، 
البنية  السائل،  التطهير  تسعيرة  إسقاط 
العاطل  للشباب  الشغل  فرص  التحتية، 

متعدد  مستشفى  بناء  العمل،  عن 
التخصصات..

الفئات  مختلف  المسيرة  في  شاركت 
والمناضالت  والمناضلين  والفعاليات 
وسط  من  انطلقت  المنطقة،  وساكنة 
المدينة في اتجاه شارع المركز اإلداري 
تنديدا  مختلفة  شعارات  مرددين 
باألوضاع المزرية، مؤكدين على تشبتهم 

بمطالبهم العادلة.
بعد نجاح اإلضراب العام والمسيرة قامت 
لجان األحياء، وككل مرة، بعقد جموع 
عامة لنقاش وتقييم الخطوات النضالية 
السابقة وتسطير برنامج نضالي مستقبلي. 
»للجنة  عام  جمع  عقد  يتم  ذلك  بعد 
متابعة الشأن المحلي بامنتانوت« تحضرة 
لجان االحياء وتقرير تنظيم مسيرة يوم 
29 يونيو واالستمرار في التعبئة المكثفة 

في األحياء إلنجاحها.
جماهيرية  شعبية  مسيرة  تنظيم     
سلمية يوم 29 يونيو، كما العادة جابت 
جيد  بتنظيم  المدينة  شوارع  أهم 
ولجنة  التنظيمية  اللجنة  طرف  من 
اإلشراف وجميع المناضلين والمناضالت 
لنضاالت  كاستمرارية  والمشاركين/ات 
السكان الزيد من شهر من اجل تحقيق 
و  التهميش  لرفع  مشروعة  مطالب 
اآلنية  والمطالب  المنطقة  عن  االقصاء 
التطهير  تسعيرة  اسقاط  هي:  للساكنة 
السائل  التطهير  مشروع  مآل  و  السائل 
ماليير   12 من  أزيد  له  رصدت  الدي 
الواقع،  سنتيم وال وجود له على أرض 
والنهوض بتنمية حقيقية للمنطقة في 
القطاع  و  التشغيل  و  التعليم  قطاعات 
ببناء  الصحي  و  البيئي  و  االقتصادي 

مستشفى متعدد التخصصات. 
إيمينتانوت  ساكنة  نضال  زال  وال   
مستمرا، إلى جانب كل كادحي المغرب 
أجل  من  الريف  كادحو  مقدمته  وفي 

تحقيق العيش الكريم.

عودة عمال مناجم سكساوة 
بامنتانوت لالحتجاج

لمناجم  المستغلة  الشركة  عمال  نفد 
سكساوة  بجماعة  يوسف  حدو  أيت 
التابعة  امنتانوت  بدائرة  وعددهم 314، 
إلقليم شيشاوة اليوم الخميس 15يونيو 
احتجاجية  بوقفة  مرفوقا  إضرابا   2017
على  احتجاجا  الشركة،  إدارة  مقر  أمام 
تماطل اإلدارة في تطبيق محضر االتفاق 
إضراب  إثر  على  توقيعه  جرى  الذي 
معركة  العمال  خاض  حيث  سابق، 
بالمنجم  احتجاجية  ووقفات  )إضراب 
إدارة  تعنت  وبعد  الشركة(.  مقر  وأمام 
المنجم في االستجابة لمطالبهم، نقلوا 
المعركة إلى باشوية امنتنانوت وتعرضهم 
كسر  عنه  نتج  سيارة  انقالب  لحادث 
ليد أحد العمال والعديد من االصابات، 
السير  حادث  بعد  العمال  استدعاء  تم 

للقاء  امنتانوت  قائد  طرف  من  مباشرة 
لم يسفر عن  اللقاء  الشركة، لكن  إدارة 
الشركة أداء  اقترحت إدارة  شيء حيث 
أشهر  لثالثة  المتراكمة  العمال  أجور 
بالتقسيط على دفعات لن تنتهي حتى 
شهر غشت 2017، ووعدت باالستجابة 
لمطالب أخرى دون تدقيق، مثل توفير 

النقل للعمال... 
وقرروا  الشركة،  عرض  العمال  رفض 
التوجه في مسيرة على األقدام لمدينة 
شيشاوة لالعتصام أمام العمالة، ما فرض 
لقاء  بعقد  اإلسراع  شيشاوة  عامل  على 
بين األطراف المعنية. خلص إلى توقيع 
محضر من طرف ممثلي العمال وممثل 
الشركة ورئيس الجماعة وقيادة سكساوة، 
العمال  لمطالب  االستجابة  حيث تمت 
لتلبية  محدد  زمني  بجدول  وااللتزام 
للعمال:  المطلبي  الملف  نقاط  أغلب 
»صرف األجور المتأخرة، والتعويض عن 
النقل والكراء، ونقل الحماية االجتماعية 
للعمال والتعويضات العائلية إلى صندوق 
الضمان االجتماعي، وااللتزام بأداء األجور 
شهريا في وقتها، االستفادة من التأمين 
ضد األخطار، وحوادث الشغل والمرض، 
عددا  أن  حيث  النقل،  من  االستفادة 
كبيرا من العمال يتنقلون على األرجل 
الوعرة  والطرق  الجبال  وسط  لساعات 
للوصول للمنجم، التعويض عن االشتغال 

بباطن األرض...
بالتزاماتها،  الوفاء  من  الشركة  تنصلت 
باتثناء أداء أجرة شهرين من متأخرات 
األجور وتحويل االقتطاعات عن التغطية 
الصحية إلى صندوق الضمان االجتماعي، 
ولم يتم تنفيذ باقي نقاط الملف المطلبي.
شهر  في  سكساوة  منجم  لعمال  سبق 
نضالية  بمعركة  القيام    2016 غشت 
العمل  عن  مفتوح  إضراب  في  متمثلة 
النضالية  االشكال  من  العديد  وتنفيد 
لمدة 11 يوما بالرغم من استعمال رب 
العمل والسلطة لجميع األساليب لكسر 
فرض  من  العمال  تمكن  االضراب، 
العمال  عن  ممثلين  بين  التفاوض، 
من  وممثلين  المنجم  وإدارة  من جهة 
العمالة. وكانت أبرز نتائجه صرف أجور 
العمال العالقة على أشطر، وعدت إدارة 
المنجم باالستجابة لباقي المطالب شرط 
هذا  توثيق  يتم  ولم  العمل،  استئناف 
التفاوض في محضر مشترك. ومع مرور 
الوقت تراجعت إدارة المنجم عن وعودها 
وتشديد  جديد  من  المماطلة  وبدأت 

استغالل العمال.
هذا ما حدا بالعمال إلى الرجوع للنضال 
هذه السنة بشكل أشد قوة في إضراب 
نضالي  وضع  من  بحفز   2017 ابريل 
استثنائي يعم الريف واالشكال النضالية 
التي رافقته، ما جعل السلطة تفرض على 
وتوقيع محضر  العمال  الشركة مفاوضة 
مشترك تلتزم فيه الشركة بتنفيذ جميع 
المطالب المتضمنة في الملف المطلبي 
بشكل تدريجي، لكن سرعان ما تراجعت 
المماطلة  في  وبدأت  تنفيذها  عن 

المعهودة..
مباشرة بعد اعالن العمال عن اإلضراب 
يوم الخميس 15 يونيو، وشروعهم في 
إدارة  أمام  االحتجاجية  الوقفة  تنفيذ 
سارعت  سكساوة،  المنجمية  الشركة 
للتفاوض،  العمال  بطلب ممثلي  اإلدارة 
استجاب له العمال، لكنه لم يأت بجديد 
سوى وعود بأداء األجور في االيام المقبلة 
االثنين أو الثالثاء، وفي مساء نفس اليوم 
جرى تفاوض آخر بامنتانوت مع رئيس 

اتصاالت  وبعد  امنتانوت،  وقائد  الدائرة 
شيشاوة  عامل  من  كل  بين  مطولة 
للضغط على مدير الشركة لالستجابة 
المحضر  العمال بتنفيذ بنود  لمطالب 
التفاوض هو  السابق والغرض من هذا 
للعمل  للرجوع  العمال  غضب  إطفاء 
عدم  منهم  وطلبوا  االحتجاج.  ووقف 
االحتجاجية  المسيرة  في  المشاركة 
النهم  الجمعة  يوم  امنتانوت  لساكنة 
رفضه  الذي  الشيء  »سيستغلونكم« 
ممثلو العمال معلنين ان نضال السكان 
نضالهم  هو  االجتماعية  ومطالبهم 

ومطالبهم هم أيضا.
مساء يوم االثنين ليال والثالثاء بدأت 
الشركة بأداء أجور العمال لشهر ونصف 
العالقة، باستثناء أجور العمال التقنيين .
على  مصرون  انهم  العمال  يعلن   
االستمرار في النضال حتى االستجابة 
وأنهم  منقوصة،  غير  كاملة  لمطالبهم 
ليس لديهم ما يخسرونه سوى أغاللهم 
ويكسبون من ورائها قوتهم وحريتهم. 

لقد كسب كادحو امنتانوت خبرة في 
الكفاح من اجل حقوقهم االجتماعية، 
في  والتعبير  التظاهر  حرية  وانتزعوا 
أساسيان،  المكسبان  هذان  الشارع. 
ألنهما يمهدان طريق انتزاع المكاسب 
كل  ورد  وصيانتها،  االجتماعية، 
دولة  طرف  من  المحتملة  الهجمات 
البرجوازيين  مراكمة  غير  لها  هم  ال 
الكادح  الشعب  حساب  على  للثروات 
المقهور. هذا الدولة التي تخطط إللغاء 
دعم سعر غاز المطبخ، و السكر، وكل ما 

تبقى من صندوق الموازنة. 
لكادحي  النضالية  التجربة  تطوير 
الممارسة  تعميق  يتطلب  ايمنانوت 
الديمقراطية في النضاالت، في الجموع 
العامة، بالتشجيع على مشاركة أعداد 
رجاال  المقهورين،  الناس  من  متزايدة 
كبير  دور  التطوير  هذا  وفي  ونساء. 
للشباب، ال سيما المدربين على النضال 
كطالب وكمعطلين. كما يستدعي هذا 
التطوير انخراط كادحي القرى المجاورة 
على  القادرة  الشعبية  القوة  بناء  قصد 

انتزاع المطالب.
تاريخي:  حدث  ايمنانوت  تشهده  ما 
لقد انتهى عهد الخضوع و الخوف وبدأ 
الكرامة  استرجاع  عهد  جديد:  عهد 
المهدورة و الحقوق المهضومة بالنضال 
كادحي  يا  أمام  فإلى  الجماهيري. 

ايمنتانوت وكادحاته.   
النصر لنضال عمال وكادحي إيمنتانوت  

الحراك الشعبي والعمالي مستمر  في إمنتانوت نواحي مراكش 
على خطى الريف المكافح
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العدد: 67 تضامن أممي مع الريف

منذ سبعة أشهر، لم تكف حركة 
في  النمو  عن  شعبي  احتجاج 
المغرب،  شمال  الريف  منطقة 
وبلغت ذروة بتجمع عشرات آالف 
الحسيمة  بمدينة  المتظاهرين 

يوم 18 مايو األخير.
في  جذورها  الحركة  هذه  تمد 
المنطقة من تعبئة  ما شهدته 
شعبية بدءا من 20 فبراير العام 
بالمغرب  مثلت  والتي   ،2011
االنتفاضات  لدينامية  امتدادا 
المغاربية  المنطقة  بكامل 
استأنفت  وقد  األوسط.  والشرق 
طحن  مع   2016 أكتوبر  في 
محسن فكري في شاحنة أزبال 

بالحسيمة.
يطالب سكان الريف، المنظمون 
بمحاكمة  محلية،  لجان  في 
وكذا  الوفاة  تلك  عن  المسؤولين 
ريفيين  مواطنين  خمسة  وفاة 
حراك  إبان  بنكية  بوكالة  آخرين 
يطالبون  كما   .2011 فبراير   20
برفع العسكرة عن المنطقة، ووقف 
المتابعات والمضايقات ضد صغار 
الفالحين، فضال عن مطالب أخرى 
اجتماعية تتعلق بخدمات الصحة 
والتعليم والبنيات التحتية التي 
تعوز المواطنين. هذا أمارة جلية 
على إفالس السياسات االقتصادية 
المغربية  للدولة  واالجتماعية 

بقصد سداد ديونها العمومية الهائلة، 
و التي تتجلى في تدمير النسيج 
البحرية  الموارد  ونهب  االنتاجي، 
العامة  الخدمات  وضعف  والغابوية، 

وغياب تشغيل الشباب.
التي  النيوليبرالية  السياسات  هذه 
األجنبي  الكبير  الرأسمال  تخدم 
والمحلي، والممالة من المؤسسات 
العالمية   والتجارية  المالية 
وحكومات القوى االمبريالية، يجري 
المؤسسات  قبل  من  تطبيقها 
ليست  والتي  الفاسدة  المغربية 
وتسعى  وجه.  بأي  ديمقراطية 
مختلف الهيئات الحكومية، األمنية، 
إلى  الملكي  للنظام  واإلعالمية 

إسكات صوت سكان الريف، وتجريم 
حركة االحتجاج ونسف مصداقيتها 
مدن  لباقي  قدوة  تصير  ال  كي 
المغرب ومناطقه التي تعاني نفس 
وامتهان  واإلفقار  التهميش  ظروف 

الكرامة.
الريف،  سكان  نضال  نحيي  إننا 
القاعدة،  من  تنظيمهم  ونحيي 

كل التضامن مع التعبئات الشعبية في الريف
بيان مكتب األممية الرابعة

عمالية      نسوية      شبيبية       أمميةالمناضل-ة

الريف  منطقة  تعيش  أشهر،  منذ 
هائلة  جماهيرية  تعبئة  المغربية 
وذلك لطلب معاقبة المسؤولين عن 
“محسن  السمك  بائع  طحنا  قتل 
فكري” بشاحنة النفايات في اكتوبر 
في  الشعبي  الحراك  نظم   .2016
منطقة الريف بطريقة ديمقراطية و 
هيكل في لجان محلية، فأخذ ينمو 
الديمقراطية  المطالب  تبني  بعدما 
واإلجتماعية، كما احي أيضا لهيب 
فيفري 2011 في  إنتفاضة 20  نار 
المغرب. من جهة تبلور الحراك ضد 
القمع و عسكرة منطقة الحسيمة، من 
جهة أخرى هناك الرغبة في تجسيد 

مرافق اجتماعية على وجه الخصوص 
إستطاعت  الصحة،  و  التعليم  في 
من  الريف  في  الكادحين  انتفاضة 
الطعن في السياسات الليبرالية التي 
فرضها صندوق النقد الدولي، البنك 
العالمي. اإلتحاد األوربي و ديكتاتورية 
الشركات المتعددة الجنسيات التي 
البؤس  التهميش  التقشف،  ولدت 

ولحرمان، الفقر المدقع، البطالة.
المغربي  اإلستبدادي  النظام  إن 
مصداقية  ضرب  جدوى  بال  حاول 
وقد  المغرب،  في  الشعبي  الحراك 
اتهمته بأنه يخضع ألجندات أجنبية 

التي ترمي إلى زرع الال أمن.

الريف  كادحي  حراك  بسالة  أمام 
المغرب،  ربوع  شتى  في  وانتشاره 
الهمجي  بالقمع  المخزن  نظام  قام 
والوحشي، حيث نفذ اعتقاالت كثيرة 

استهدفت الكثير من قيادة الحراك.
يندد  اإلشتراكي  العمال  حزب  إن 

التي  العشوائية  اإلعتقاالت  و  بالقمع 
تطال سكان الريف, والمناطق األخرى 
عن  حزبنا  يعبر  كما  المغرب.  من 
تضامنه مع مناضلي و موقوفي الحراك 

الشعبي في االريف!
يدعو حزب العمال اإلشتراكي القوى 

السياسية، والنقابات. الحركة الجمعوية 
الشعب  نضال  مع  للتضامن  الجزائرية 
الذي يمس  بالقمع  والتنديد  المغربي. 

الحريات الديمقراطية في المغرب!
نضال  مع  التضامن  الريف.  لقمع  ال 

الشعب المغربي!
الحرية للزفزافي ورفقائه!

من أجل إحترام الحريات الديمقراطية 
في المغرب!

المشروعة  المطالب  تلبية  أجل  من 
للجماهير الشعبية في الريف!

يحيا التضامن ونضال الشعوب من أجل 
اإلنعتاق، الكرامة، العدالة اإلجتماعية.

االمانة الوطنية . الجزائر 30 ماي 2017

حــــــزب العمـــــــال اإلشتراكي PST: ال للقمع! تضامنا مع نضال الجماهير الشعبية في الريف !
بيان حزب العمال اإلشتراكي/الجزائر

29  مايو 2017

منطقة  و  عموما  المغرب  يشهد 
الريف بشكل أخص ٬منذ عدة أشهر 
احتجاجا  سلمية  شعبية  انتفاضة 
والتقشف  االفقار  سياسات  على 
وخصخصة القطاع العام٬ رضوخا من 
صندوق  المالءات  الفاسد  النظام 
النظام  ومؤسسات  الدولي  النقد 
الى  أدى  ما  العالمي٬  الرأسمالي 
السيما  البطالة  معدل  في  تسارع 
لدى الشباب من خريجي الجامعات 
لنظام  وتحطيم  العليا٬  والمعاهد 
الرعاية الصحية وتردي مزري للبنى 
وذلك  السكان٬  لغالبية  التحتية 
األعمال  رجال  من  أقلية  لصالح 
والبرجوازيين المرتبطين بالسلطة. 
ويترافق ذلك مع ازدياد لجوء النظام 
الحاكم في المغرب لسياسة العصا 
بحق  والعنف  القمع  باستخدامه 
محاوال٬   ٬ والمحتجين  المعارضين 
استجابته  ادعاء  نفسه٬  الوقت  في 
واطالق  الشعبية  المطالب  لبعض 
الوعود الخلبية بتلبيتها. ولم يكتف 
بذلك فحسب٬ بل انه حشد وسائل 
السلطة  احزاب  وقيادات  اعالمه 

الشعبي  الحراك  بقادة  للتشهير 
ومطالبه العادلة.

للمظاهرات  الوحشي  القمع  وبرغم 
قادة  من  كبير  عدد  واعتقال 
األخيرة٬  األيام  في  االحتجاجات 
في  فشل  المغربي  النظام  لكن 
يخبو  ولم  االحتجاجاتم  اخماد 
الحراك الشعبي العظيم بل زاد من 

قوته.
يندرج الحراك الشعبي في المغرب 
تجتاح  التي  الثورات  سياق  في 
فاألسباب  سنوات٬  منذ  منطقتنا 
 : النتائج  نفس  الى  تؤدي  نفسها 
واجتماعية  اقتصادية  سياسات 
المفقرين٬  الناس  لعموم  معادية 
السلطة  تحتكر  مستبدة  وانظمة 
والثروة وتمارس سياسة قمع وكتم 
والشعبية.  المعارضة  لألصوات 
القمع  من  كل  على  تقوم  أنظمة 

والفساد المعممين.
ومهترئة  مأزومة  انظمة  على هكذا 
من  المنطقة  بلدان  ثارت جماهير 
أجل  ومن  منها٬  الخالص  أجل 
والعدالة  والمساواة  والكرامة  الحرية 

االجتماعية.
ما يجري من كفاح عظيم للجماهير 
الشعبية في المغرب ال يمكن عزله 
في  المحتد  الطبقي  الصراع  عن 
يؤكد  بل  والعالم٬  المنطقة  عموم 
ترابطه الحثيث. فقد ثبت ان االنظمة 
في المنطقة العربية والمغاربية التي 
الثورات  انها نجت من موجة  توهم 
فيها وانتصرت ثوراتها المضادة٬ انما 
٬مجددا٬  الناس  كفاح  احتداد  يأتي 
العكس.  ليثبت  تحررهم  أجل  من 
خفت  ان  الشعبي  الثوري  فاللهيب 
عن  يتأخر  ال  هناك  تراجع  او  هنا 

أخر  مكان  في  واالنفجار  النهوض 
بالدينامية  الثوري  التفاؤل  ليعيد 
بلداننا.  المستمرة في عموم  الثورية 
أجل  من  الثورية  الدينامية  هذه 
واالجتماعي  السياسي  التغيير 
بقيت  طالما  تتوقف  لن  الشاملين 
واالجتماعية  االقتصادية  االسباب 
ولعل  قائمة.  الندالعها  والسياسية 
الست  السنوات  في  الرئيس  الدرس 
انتصار  أجل  من   ٬ خلت  التي 
الجماهير٬ هو ضرورة توحيد وتنظيم 
والكادحين  الشغيلة  النضاالت 
الثورية  القيادة  وبناء  األسفل  من 

الجماهيرية.
كفاح  مع  قوانا  بكل  و  بحزم  نقف  اننا 
في  الشعبية  والجماهير  الكادحين 
الريف  منطقة  في  المجيدة  انتفاضتها 
لها  الكامل  ونعلن عن دعمنا  والمغرب 
ولكل الرفاق الثوريين المنخرطين فيها٬ 
كما اننا ندين بشدة سياسة االعتقاالت 
والعنف الوحشي الذي تمارسه سلطات 
النظام المغربي بحق المحتجين وقادة 
االحتجاجات وندعو الى االفراج الفوري 
عنهم بال قيد أو شرط٬ واطالق الحريات 
الحراك  ان  واحترامها.  البالد  في  العامة 
بمشاعر  يغمرنا  المغرب  في  الشعبي 
كفاحنا  في  عزائمنا  من  ويشد  التفاؤل 
والقمع  النهب  انظمة  ضد  المشترك 

والفساد.
والشباب  الكادحين  وحدة  عاشت 
والمفقرين داخل كل بلد وفي المنطقة 

والعالم.
عاش كفاح وانتفاضة الجماهير الشعبية 

في المغرب
كل السلطة والثروة للشعب

تيار اليسار الثوري في سوريا
٣٠ آيار / مايو

التي  القوى  وكذا  وإصرارهم،  وإبداعيتهم 
ونندد  المغرب.  في  النضال  هذا  تساند 
التي  اإلعالمي  والتضليل  القمع  بسياسة 

تمارسها الدولة المغربية.
كي  الدولي،  التضامن  توسيع  إلى  وندعو 
يتيح  بما  مطالبها  الحركة  هذه  تحقق 
لظروف  هامة  تحسينات  على  الحصول 
حياتها االجتماعية والديمقراطية والثقافية. 
الفئات  كل  مع  مشتركة  مطالب  إنها 
و  المجاورة،  وبالبلدان  بالمغرب  الشعبية 
التي تسعى إلى استجالء طريق تحررها من 
االستبداد السياسي واالستغالل الرأسمالي.

عاش النضال الشعبي الريفي
عاش النضال من أجل الحرية والكرامة و 

العدالة االجتماعية

دعما لكفاح الشغيلة والجماهير الشعبية في المغرب
بيان تيار اليسار الثوري في سوريا
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