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إن 08 مارس يوم للكفاح من أجل انعتاق النســـاء من شـــتى 
صنـــوف القهـــر املميـــزة للمجتمـــع الطبقـــي الرأســـمالي، والتـــي 
تحـــط مـــن قدرهـــن  إلـــى درك ال إنســـاني. هـــذا اليـــوم يتعـــرض 
أنفســـهم.  النســـاء  قهـــر  عـــن  املســـؤولين  قبـــل  مـــن  للمســـخ 
فالجهـــات الرســـمية ال تكـــف عـــن ضجيجهـــا حـــول حقـــوق 
النساء واملساواة واملناصفة ومقاربة النوع، وتسن سياسات 
تصـــب كلهـــا فـــي تأبيـــد دونيـــة القاعـــدة العريضـــة مـــن نســـاء 
 املجتمـــع، هـــذا وجـــه مـــن الصـــراع لتأبيـــد اضطهـــاد النســـاء.

مســـترخصة  عاملـــة  يـــدا  باســـتغاللهن  النســـاء  اضطهـــاد 
أن  يجـــب  بمهـــام  بإثقالهـــن  وقهرهـــن  لـــإذالل،  ومخضعـــة 
تنهـــض بهـــا مؤسســـات اجتماعيـــة، هـــي مهـــام إعـــادة انتـــاج 
الرعايـــة  وأشـــغال  املنزلـــي،  العمـــل  معظـــم  أي  االجتماعـــي، 
الصحيـــة للمســـنين وذوى اإلحتياجـــات الخاصـــة، وإعـــادة 
إنتـــاج البشـــرية وتربيـــة األبناء. وقهر النســـاء بجعلهن ســـلعة 
جنســـية، وتعذيبهـــن وقتلهـــن، وتعريضهـــن لشـــتى صنـــوف 
العنـــف البدني والنف�ســـي. وقهرهن بترويـــج ثقافة االضطهاد 
الذكـــوري، وبفـــرض المســـاواة فـــي جميـــع مجـــاالت الحيـــاة، 
النضـــال. منظمـــات  داخـــل  حتـــى  بوجههـــن  األبـــواب   وســـد 

       لهـــذا يجـــب أن يعـــود ليـــوم 8 مـــارس معنـــاه االصلـــي، أي 
النضـــال ضـــد النظـــام الرأســـمالي البطريرـكــي قاهـــر النســـاء. 
ليـــس اضطهـــاد النســـاء وليـــد الرأســـمالية، لكـــن هـــذه قامت 
الرأســـمال  تراكـــم  حاجـــات  لخدمـــة  وتطويـــره  بتكييفـــه 

واكتســـاح النظـــام الرأســـمالي العالـــم برمتـــه.    
لهـــذا ال معنـــى للـــكالم عـــن تحـــرر النســـاء يتجاهـــل طبيعـــة 
االضطهـــاد. لهـــذا  املؤبـــد  االقتصادي-االجتماعـــي   النظـــام 

    تمثـــل نســـاء املغـــرب أولـــى ضحايا البطالـــة، والعمل الهش، 
وفـــرط االســـتغالل فـــي ظـــروف همجيـــة ]تذكرنـــا بهـــا جريمة 8 
فبرايـــر 2021 بطنجـــة، وقبلهـــا ب12 ســـنة محرقـــة روزا مـــور 
بالـــدار البيضاء...الـــخ [، والقهـــر بالعمـــل املنزلـــي وبخدمـــات 
اجتماعيـــة تتملـــص منهـــا الدولة، وبثقل العمل غيـــر املأجور 
فـــي العالـــم القـــروي، وبـــاإلذالل اليومـــي فـــي األماكـــن العامـــة، 
وجرائـــم االغتصـــاب  والعنـــف الجســـدي والتحرش الشـــائع  
 وتزويـــج القاصـــرات... باختصـــار واقـــع اليـــم، وعـــذاب دائـــم.

أصحـــاب  إنهـــم  الوضـــع،  هـــذا  مـــن  يســـتفيد  مـــن  ثمـــة       
جهـــاز  بواســـطة  الثـــروة،  ومحتكـــرو  واألعمـــال  املـــال 
انـــه  اســـتدامته.  لضمـــان  ويعمـــل  الوضـــع  يكـــرس  دولـــة 
عماليـــة  أكثريـــة  لجحيـــم  اآلخـــر  الوجـــه  األقليـــة  نعيـــم 
أوفـــر. النســـاء  حـــظ  األكثريـــة  هـــذه  وضمـــن   شـــعبية، 

القهـــر  هـــذا  والكادحـــات  العامـــالت  املغـــرب  نســـاء  تقـــاوم 
ببســـالة، نجدهـــن وازنـــات فـــي النضـــال في أماكن العمـــل، وفي 
كل النضـــاالت الشـــعبية مـــن أجـــل الخدمـــات االجتماعيـــة 
األساسية، وضد غالء املعيشة. هذا ما شهدت عليه كفاحات 
طاطـــا، وبوعرفـــة و ســـيدي ايفنـــي، وحـــراك الريـــف وجـــرادة، 
عنهم/هـــن.... رغمـــا  املتعاقديـــن/ات  االســـاتذة   وتنســـيقية 

    هـــذا النضـــال متعـــدد األوجـــه هـــو مـــا يجب علـــى كل انصار 
تحـــرر النســـاء تطويـــره كميـــا ونوعيـــا، بمزيـــد مـــن التنظيـــم 
والتوعيـــة بـــدروس الكفـــاح مغربيـــا وعامليـــا. يجـــب النضـــال 
مـــن أجـــل بنـــاء حركـــة نســـاء عماليـــة وشـــعبية مفعمـــة بـــروح 
مناهضـــة للطبقيـــة ولالضطهـــاد الذكـــوري. ســـاحة العمـــل 
النساء تحتلها كائنات دجنتها الدولة لخدمة برامجها، وفق 

منظـــورات املنظمـــات الدوليـــة الســـاعية إلـــى دوام اضطهـــاد 
النســـاء، مـــن بنـــك عالمـــي وأمـــم متحـــدة... يجـــب فتـــح طريـــق 
بديل، طريق اســـتقالل أدوات نضال النســـاء املقهورات عن 
الدولـــة وعـــن املنظمـــات التـــي تخدمهـــا وراء قنـــاع الدفاع عن 
حقـــوق النســـاء، وعـــن الجهـــات الرجعيـــة املســـتعملة للديـــن 
الكرامـــة. إنـــكار  القهـــر واالســـتغالل و االضطهـــاد و   لتبريـــر 

من الركائز األساســـية لبناء أدوات نضال نســـائي جماهيرية 
وكفاحيـــة وديمقراطيـــة  النقابـــات العماليـــة. ال تـــزال مكانـــة 
النســـاء فيها دون نســـبتهن ضمن اليد العاملة، ودون دورهن 
الفعلـــي فـــي النضال. اول الواجبات تخصيص لجان للنســـاء 
داخـــل النقابـــات، إليـــالء قضاياهـــن مـــا يجـــب مـــن اهتمـــام 
بسياســـة تصحـــح مـــا يلحقهـــن مـــن إقصـــاء. كذلـــك شـــأن  
 لجـــان نســـاء فـــي النضـــاالت الشـــعبية  فـــي االحيـــاء وفـــي القرى.

هذا كله ضمن صياغة مفصلة للمنظور النضالي املناهض 
للرأســـمالية و للذكوريـــة، و إشـــاعته فـــي األوســـاط النســـائية 
وضمنهـــا الشـــابات بأماكـــن العمـــل وفصـــول الدراســـة، ـكــي 

تتبلـــور طليعـــة راقيـــة الوعـــي هـــي أعظـــم ما ينقـــص اليوم.
 ال ملسخ 8 مارس

قدما على طريق استنهاض كفاحية النساء العامالت 
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“مجلــس  فــي   ،2021 مــارس   5 يــوم  التصديــق  جــرى 
النــواب” علــى تعديــل املــادة 84 مــن القانــون التنظيمــي 
ملجلــس النــواب يق�ســي باحتســاب القاســم االنتخابــي 
علــى أســاس املســجلين فــي اللوائــح االنتخابيــة بالدائــرة 
مــع  االقتــراع،  يــوم  ات  املصوتيــن-  وليــس  البرملانيــة 
فــي  الفائزيــن  إعــالن  فــي  نهائيــة،  بصفــة  العتبــة  إلغــاء 
االنتخابــات التشــريعية )إلــى جانــب تعديــالت أخــرى(.

البرملانــي  للتصويــت  القوانيــن  مشــاريع  عــرض  أثــار 
خالفــا عميقــا بيــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن جهــة، 
مثلــة فــي البرملــان مــن جهــة ثانيــة، والتــي 

ُ
وباقــي األحــزاب امل

توحــدت باختــالف مواقعهــا، ســواء كانــت مشــاركة فــي 
حكومــة الواجهــة أو تلعــب دور املعارضــة لهــا.

أحزاب سياسية ال فرق جوهري بينها

امللكيــة  بمكانــة  اقتنــاع  علــى  أحــزاب  كلهــا  سياســيا: 
فــي  نصيبــا  تنــال  أن  هدفهــا  وأق�ســى  فعلــي  كحاكــم 
حكومــة واجهــة. لكــن مــع اختالفــات وتعارضــات حــول 
شــكل هــذه امللكيــة، فأحــزاب فيدراليــة اليســار تطالــب 
القديــم  الحلــم  يحيــي  للملكيــة؛  إصــالح  مــن  بنــوع 
للحركــة الوطنيــة بملكيــة برملانيــة، دون أن تبلــغ نفــس 
فــي  جــدا.  ضعيــف  البرملانــي  فتمثيلهــا  التأثيــر،  قــوة 
حيــن أن كبــرى األحــزاب البرملانيــة ُمْجِمعــة علــى تقويــة 
مــع نشــوب  التنفيذيــة بأخطبــوط صالحياتهــا  امللكيــة 
مناوشــات مصدرهــا التنافــس علــى مــن يتولــى مناصــب 
الحكومــة املجزيــة. يدافــع “حــزب” األصالــة واملعاصــرة 
عــن ملكيــة تنفيذيــة ويــرى فــي العدالــة والتنميــة تهديــدا 
أن  والتنميــة”  “العدالــة  يريــد  فيمــا  البلــد”،  “لثوابــت 
يخــدم “ملكيــة تســود وتحكــم” ولكــن ضمــن أجنــدات 
السياســية  مكانتــه  فضــل  ُيرجــع  كحــزب  بــه،  خاصــة 
تطبيــق  منــه  وتنتظــر  تســانده  انتخابيــة  لقاعــدة 
دواليــب  فــي  املستشــري  الفســاد  مــن  تحــد  إصالحــات 

االنتخابيــة. بوعــوده  يفــي  وأن  الدولــة 

البرنامــج  األحــزاب  هــذه  تنفــذ  اقتصاديــا:    –
العالمــي  البنــك  طــرف  مــن  بــه  املو�ســى  النيوليبرالــي 
تمكيــن  بــأن  تؤمــن  وكلهــا  الدولــي.  النقــد  وصنــدوق 
ليتوســع،  املناســبة  الشــروط  مــن  الخــاص  القطــاع 
البلــد، وتتســابق  لبنــاء اقتصــاد  الوحيــد  الطريــق  هــو 
مــا يصنــف كعقبــات ألجــل تقويتــه. فيمــا  علــى إزاحــة 
االقتصــادي  والدمــار  االجتماعيــة  الكــوارث  تعتبــر 
الــذي يســحق عمــال- ات وكادحــي- ات املغــرب مجــرد 
عــوارض جانبيــة ملســار ال بديــل عنــه. مــا تختلــف حولــه 
هــذه األحــزاب البرملانيــة هــي تفاصيــل جزئيــة ال تمــس 

ملكاســب  املدمــر  النيوليبرالــي  املشــروع  جوهــر 
الشــعب املغربــي، مــع مــا يميــز أحــزاب املعارضــة 
البرجوازيــة )فيدراليــة اليســار مــرة أخــرى( مــن 
اجتماعــي  بطابــع  البرامــج  هــذه  بصبــغ  مطالــب 
االســتقرار  ويحمــي  الكارثيــة  آثارهــا  مــن  يقلــل 

ات. الكادحيــن-  غضــب  مــن  االجتماعــي 

نفــس  علــى  وقوفهــا  األحــزاب  هــذه  خفــي 
ُ
ت

املعاديــة  والسياســية  الطبقيــة  األرضيــة 
اختالفــات  وراء  ات،  والكادحيــن-  للشــغيلة 

ٍع لألصالــة وآخــر مدافــع  فكريــة وأيديولوجيــة، بيــن ُمــدَّ
عــن املعاصــرة )بــل إن حزبــا ملكيــا يجمــع بيــن الوجهيــن 
 كلهــا 

ً
ة

َ
ل ِ

ّ
ــك

َ
فــي اســمه: “حــزب األصالــة واملعاصــرة”(، ُمش

وجهــا لنفــس العملــة: نظــام االســتبداد الراعــي ملصالــح 
العالمــي. والرأســمال  املالكــة  األقليــة 

يجري االختالف حول القاسم االنتخابي- إذن- داخل 
نفــس الدائــرة التــي رســمها االســتبداد لهــذه األحــزاب: 
التنافــس حــول واجهتــه املؤسســية دون املــس بالحــق 
فــي نفــس الوقــت  فــي الحكــم. وهــو  الحصــري للملكيــة 
 فــي يــد امللكيــة مــن أجــل مزيــد مــن تحجيــم القــوة 

ٌ
آليــة

السياســية لحــزب العدالــة والتنميــة.

انتخابــات  حــول  بمذكــرات  أعــاله  األحــزاب  تقدمــت 
حــول  مطالبــا  تضمنــت   ،2020 ينايــر  منــذ   2021
وتمويــل  الداخليــة  وزارة  ودور  االنتخابــات  مراقبــة 
األحــزاب… إلــخ. لكــن أيــا مــن هــذه املذكــرات لــم ُيِشــر، 
أن  ويبــدو  االنتخابــي،  القاســم  تعديــل  إلــى  آنــذاك، 
ســعي النظــام لتحجيــم وزن العدالــة والتنميــة هــو مــا 

املقتــرح. هــذا  وراء  يقــف 

فــي الســياق املغربــي أن تتقــدم األحــزاب  ليــس جديــدا 
طــرف  مــن  إيعــاز  بعــد  السيا�ســي  لإصــالح  بمذكــرات 
مهزلــة  فضــح  أن  األمــوي  لنوبيــر  ســبق  إذ  القصــر، 
قائــال:  التســعينات  بدايــة  فــي  الديمقراطيــة”  “الكتلــة 
الحاكميــن،  مــن  بوحــي  إال  تكــون  ال  قــد  “املبــادرة 
بعــض  تقــوم  أن  ُيفتــون  الذيــن  هــم  والحاكمــون 
أو  بتوجيــه  إمــا  يأتــي  �ســيء  فــكل  باملبــادرات.  األحــزاب 
أن  بعــد  إال  ُيطــرح  لــم  الرقابــة  ملتمــس  بإيحــاء، حتــى 
أن  ارتــأت  إذا  مانــع  ال  ألن  األحــزاب  بعــض  شــِعرت 

ُ
أ

تلتجــئ إلــى مجلــس النــواب لتقــدم ملتمــس الرقابــة. هــذا 
الديمقراطيــة  للمهزلــة  املأســاوية  الصــورة  مــن  وجــه 
“حريــة  جريــدة  يحكــم”،  ]“مــن  بالدنــا”.  تعرفهــا  التــي 
املواطــن”، العــدد 5، 22 فبرايــر 1992، حــاوره ع. هللا 

زعــزاع[.

كيفمــا كان املنتصــر فــي هــذه “الزوبعــة داخــل فنجــان 
ألنهــا  األخيــر.  املنتصــر  هــي  امللكيــة  فــإن  االســتبداد”، 
والصــراع  التــداول  بحريــة  ينعــم  البلــد  بــأن  صــور 

ُ
ت

دايمقراطــي وســط جحيــم  فــردوس  داخــل  السيا�ســي 
مــن الديكتاتوريــات. وهــذا مــا حــرص محمــد الحجيــرة 
عضــو الفريــق النيابــي لحــزب األصالــة واملعاصــرة علــى 
صــرح:  إذ  التعديــل،  علــى  التصديــق  جلســة  فــي  قولــه 
“بعــد عقــد عــدة اجتماعــات، والكثيــر مــن النقاشــات، 
نصــوت  ونحــن  نختلــف  جديــد  مــن  أنفســنا  وجدنــا 
هــي  فالديمقراطيــة  التنظيميــة،  القوانيــن  هــذه  علــى 
خالفــات  مجــرد  التصويــت  بعــد  ومــا  التصويــت، 
  https://www.pam.ma، 5[ سياســية”.  لحســابات 
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صراع حول فتات

مــن جهتهــا تســتغل هــذه األحــزاب هــذا األمــر، لتكبيــر 
مختلــف  تتيحهــا  التــي  البرملانيــة  قمــة 

ُّ
الل مــن  حصتهــا 

املقاعــد. توزيــع  وطرائــق  التصويــت  تقنيــات 

يجــري توزيــع املقاعــد إمــا بالعالقــة مــع عــدد األصــوات 
سجلين 

ُ
تين- ات، أو عدد امل صّوِ

ُ
الصحيحة، أو عدد امل

فــي اللوائــح االنتخابيــة، وبنــاء عليــه يتــم تحديــد عــدد 
لَّ حــزٍب الُحصــول علــى مقعــد 

ُ
خــول ك

ُ
األصــوات التــي ت

انتخابــي.

األصــوات  عــدد  علــى  بنــاء  املقاعــد  توزيــع  يتيــح 
أكبــر  اكتســاح  إمكانيــة  الكبيــرة  لألحــزاب  الصحيحــة 
عــدد مــن املقاعــد علــى حســاب أصغــر األحــزاب، عكس 
ســجلين الــذي يفتــح بــاب 

ُ
توزيعهــا علــى أســاس عــدد امل

املؤسســات أمــام مختلــف األحــزاب مهمــا بلــغ حجمهــا.

حســب  التصويــت  يتيــُح  الديمقراطيــة  الناحيــة  مــن 
الالئحــة، مهمــا تعــددت طرائــق توزيــع املقاعــد، إمكانيــة 
تمثيــل نســبي ملختلــف التوجهــات السياســية وكذلــك 
تبــاري البرامــج السياســية، عكــس التصويــت األحــادي.

ُمشاحنات أحزاب النظام في البرلمان:
ماذا وراء جعجعة السجال حول القاسم االنتخابي؟
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الحركــة  يســار  مــع  صراعهــا  طيلــة  امللكيــة  اعتمــدت 
وبعــده  الشــعبي،  للقــوات  الوطنــي  )االتحــاد  الوطنيــة 
 
َ
االتحــاد االشــتراكي( التصويــَت األحــادي، وكان وســيلة

االنتخابــات  نتائــج  وفــي  الناخبــة  الكتلــة  فــي  للتحكــم 
)التصويــت علــى األشــخاص بــدل البرامــج السياســية، 

إلــخ(. للمــال…  واســع  اســتعمال 

ســنة  االشــتراكي  لالتحــاد  التاريخــي  االستســالم  بعــد 
التصويــت  اعتمــاد  إلــى  امللكيــة  انتقلــت   ،1998
البرامــج االقتصاديــة  تماثــُل  ذلــك  لهــا  أتــاح  بالالئحــة. 
امللكيــة  أحقيــة  علــى  واتفاقهــا  لألحــزاب  واالجتماعيــة 
اســتجداء  فــي  االســتمرار  مــع  بالحكــم،  االســتفراد  فــي 
ــع هامــَش املشــاركة الضيقــة فــي  تنــازالت سياســية توّسِ

املؤسســاتية. واجهتهــا 

ُم امللكية في الحياة االنتخابية، خاصة في 
ُّ

َحك
َ
استمر ت

العالقــة مــع العدالــة والتنميــة عبــر تحجيــم مشــاركته 
بالالئحــة  التصويــت  ومكنهــا  االنتخابيــة،  الدوائــر  فــي 
مــن فــرز خريطــة انتخابيــة يصعــب معهــا إحــراز أغلبيــة 

برملانيــة قــارة تضمــن حكومــة منســجمة.

 ،2016 انتخابــات  بعــد  اآلليــة  هــذه  مفعــوُل  ظهــر 
األولــى  الرتبــة  فــي  والتنميــة  العدالــة  حيــث حــل حــزب 
بـــ 125 مقعــدا برملانيــا، لــم يتمكــن عبــد اإللــه بنكيــران 
األحــزاب  اشــتراطات  بفعــل  حكومــة،  تشــكيل  مــن 
صرفــه  إلــى  أدى  مــا  وهــو  امللكيــة(،  مــن  )أي  األخــرى 
الديــن  عــز  ــف 

َّ
لُيكل العرقلــة،  مــن  أشــهر  ســتة  بعــد 

العثمانــي، بتشــكيلها. مــا أعُتِبــر تراجعــا عــن “املنهجيــة 
الدســتورية” لســنة 2011، كمــا اعتبــر عبــد الرحمــان 
اليوســفي توليــة إدريــس جطــو ســنة 2002 تراجعــا عــن 

الديمقراطيــة. التوافقيــة  املنهجيــة 

سعي لتحجيم العدالة والتنمية

ال يخفــى علــى أحــد  مســعى امللكيــة لتحجيــم قــوة حــزب 
آليــات تحكــم  العدالــة والتنميــة السياســية. فإحــدى 
امللكيــة هــو إضعــاف أي حــزب حــاز حــدودا مــن النفــوذ 
الجماهيــري، مخافــة أي تطــورات مســتقبلية مجهولــة. 
ألــم يتخــلَّ الحســن الثانــي ذاتــه عــن “جبهــة الدفــاع عــن 
األيمــن  ذراعــه  أسســها  التــي  الدســتورية”  املؤسســات 
فــي  مهمتــه  أدى  أن  بعــد  كديــرة  رضــا  محمــد  آنــذاك 
وحفــز  الشــعبية،  للقــوات  الوطنــي  االتحــاد  مواجهــة 
انشــقاق داخــل حــزب صهــره أحمــد عصمــان “التجمــع 

الوطنــي لألحــرار” ســنة 1981؟

تجــذر  حالــة  عــن  انتخابيــا،  والتنميــة  العدالــة  ــُر  ُيَعّبِ
اجتاحــت  السيا�ســي  اإلســالم  نحــو  عميــق  سيا�ســي 
قيــادة  زعــم  ورغــم  الثمانينيــات.  نهايــة  منــذ  املجتمــع 

إال  امللــك،  مــن  أكثــر  امللكيــة  عــن  تدافــع  أنهــا  الحــزب 
أن تطــورات الوضــع قــد تدفــع هــذه القيــادة إلــى مــا لــم 
تتوقعــه هــي ذاتهــا؛ ألــم تنقلــب موجــة التجذر اإلســالمي 
الواليــات  ودعــم  الســعودي  التمويــل  غذاهــا  التــي 

1991؟ ســنة  الخليــج  غــزو  بعــد  ضدهمــا  املتحــدة، 

لتقليــم  األســاليب  مختلــف  امللكيــة  تســتعمل  لذلــك 
االنتخابــي  القاســم  تقنيــة  وتعتبــر  الحــزب،  أظافــر 
إحداهــا، وهــو مــا أشــار إليــه الحــزب حيــن “اتهــم جهــة 
العمليــة  فــي  التحكــم  إلــى  تســعى  بأنهــا  األحــزاب  غيــر 
االنتخابيــة؛ لكــون التنظيمــات السياســية لــم تتضمــن 
املذكــور،  التعديــل  الداخليــة  إلــى  املرفوعــة  مذكراتهــا 
بهــدف التحكــم فــي العمليــة االنتخابيــة والتضييــق علــى 

.]1[“ حزبهــم 

هــذا  أن  الوعــي  كل  واِع  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
التعديــل يعبــر عــن إرادة امللكيــة، لكــن خطــه السيا�ســي 
حكومــة  فــي  املتواجــدة  األحــزاب  شــأن  )شــأنه  القائــم 
يدفعــه  امللكيــة،  مــع  املواجهــة  تفــادي  علــى  الواجهــة( 
إلــى اتهــام جهــات أخــرى: “قــال عبــد الرحيــم بعلــي، نائــب 
العدالــة  لحــزب  لالنتخابــات  املركزيــة  اللجنــة  رئيــس 
ــدم 

ُ
والتنميــة، إن القاســم االنتخابــي بالصيغــة التــي ق

اغتيــاال  يعــد  املعنيــة  الحزبيــة  الجهــات  ِقبــل  مــن  بهــا 
مفضوحــا  وإجهــازا  الناشــئة  املغربيــة  للديمقراطيــة 
وإفراغــا  املغربــي،  الديمقراطــي  الربيــع  مكاســب  علــى 
السيا�ســي”]2[.  مضمونهــا  مــن  االنتخابيــة  للعمليــة 
وكأن تلــك “الجهــات الحزبيــة املعنيــة” تتصــرف خــارج 

امللكيــة. إرادة 

ُس أحزاٍب ملكية
ُ
َناف

َ
ت

عــن  منــأى  فــي  امللكيــة  جعــل  علــى  األحــزاب  كل  تتفــق 
بتناقــض  ذلــك  يبــررون  فاملعارضــون  النقــاش،  هــذا 
احتســاب القاســم االنتخابــي بنــاء علــى عــدد األصــوات 
يرفــع  حيــن  فــي   ،2011 دســتور  مــع  الصحيحــة 
املؤديــون حجــة روح الدســتور القائمــة علــى االختيــار 
لطــخ 

ُ
ت هكــذا  السياســية.  والتعدديــة  الديمقراطــي 

فــي حيــن يبقــى وجــه  األحــزاب أوجــه بعضهــا البعــض، 
واإلكــرام. الجــالل  ذو  امللكيــة 

بيــن  شــكلي  تناقــض  واملعاصــرة:  األصالــة  حــزب  أ. 
امللكيــة وخدمــة  الحزبيــة  املصلحــة 

حــزب  داخــل  االنتخابــي  القاســم  حــول  ســجال  قــام 
األصالــة واملعاصــرة، بيــن معــارٍض متخــوف مــن فقدان 
املصوتيــن،  أعــداد  اعتمــاد  حــال  فــي  برملانيــة  مقاعــد 
الديمقراطــي  “االختيــار  بخدمــة  ذلــك  يبــرر  ومؤيــٍد 

السياســية”. التعدديــة  علــى  القائــم 

ــَس  ّسِ
ُ
لكنــه محــض تناقــض شــكلي بيــن الهــدف الــذي أ

مــن أجلــه الحــزب ]ٍإضعــاف العدالــة والتنميــة[ وبيــن 
املقاعــد[.  ]تراجــع عــدد  البرملــان  الحــزب داخــل  وضــع 
نهايــة املطــاف علــى  فــي  الهــدف االســتراتيجي  ســيتغلب 
العــام  األميــن  إليــه  أشــار  مــا  هــذا  اآلنيــة.  املصلحــِة 
للحــزب عبــد اللطيــف وهبــي قائــال: “القاســم االنتخابــي 
البرملــان  فــي  عضــوا   20 سأخســر  أننــي  رغــم  بــه  قبلــت 

الديمقراطيــة”]3[. العمليــة  إنجــاح  أجــل  مــن  ولكــن 

مــع  اتفاقــه  الحــزب  لهــذا  العــام  األميــن  يخــف  لــم 
البرملانيــة، أي اعتمــاُد  الحيــاة  فــي  امللكيــة  ــم 

ُّ
آليــة تحك

ف�ســي إلــى 
ُ
 توزيــع مقاعــد ت

ُ
التصويــت بالالئحــة وطريقــة

صعوبــة إحــراز أغلبيــة برملانيــة تكــون قاعــدة لحكومــة 
ال  “البلقنــة”  “أن  وهبــي:  يقــول  ومســتقرة.  منســجمة 
تضــر بالديمقراطيــة، بالقــدر الــذي يضــر بهــا اختــزال 
وخــالف  طرفيــن…  أو  طــرف  فــي  السياســية  مكوناتهــا 
ذلــك، فــإن االكتفــاء بقــوة حزبيــن فقــط أمــر خطيــر، 
أنــه إذا تعثــر أحدهمــا، فســنصبح  واألخطــر منــه هــو 
تقتــرب  إلــى ديكتاتوريــة حزبيــة  التحــول  أمــام مخاطــر 
ذاتهــا  اللهجــة  إنهــا  الوحيــد”]4[.  الحــزب  نظــام  مــن 
التــي تحدثــت بهــا أحــزاب امللكيــة فــي نهايــة الخمســينات 
االســتقالل  حــزب  مواجهــة  فــي  الســتينات  وبدايــة 
وانتهــت بانتصــار امللكيــة التــي تشــكل الطــرف املســتفرد 

بالحكــم. الوحيــد 

الديمقراطيــة  واملعاصــرة  األصالــة  ادعــاءات  إن 
تتكســر  الديمقراطيــة”  التمثيليــة  “احتــكار  ومحاربــة 
فــي  الوحيــد  املتحكــم  يــد  فــي  أداة  كونــه  صخــرة  علــى 

القصــر. باملغــرب:  الســلطة 

ب. العدالة والتنمية: رفض بطعم االستسالم

 30 اجتمــاع  فــي  للحــزب  العامــة  األمانــة  أعلنــت 
علــى  بنــاء  املقاعــد  توزيــع  معارضتهــا   2020 ســبتمبر 
للمقتضيــات  مخالفــا  “كونــه  بمبــرر  املســجلين،  عــدد 
األمــر  لكــن   ،“ الديمقراطيــة  والتجــارب  الدســتورية 
أخــرى  آليــة  أنهــا  متأكــد  فالحــزب  ذلــك.  مــن  أبعــد 
لتقليــص قوتــه السياســية، وهــو مــا أكــده أحــد مثقفــي 
فتــرة  انتهــاء  “بعــد  بقــول:  التليــدي،  بــالل  الحــزب، 
إلنهــاء  السيا�ســي  التــداول  فكــرة  حــول  النبــض  جــس 
قيــادة العدالــة والتنميــة للحكومــة، وبعــد اليقيــن أن 
ذلــك لــن يتحقــق بــإرادة طوعيــة باتخــاذ الحــزب قــرار 
تقليــص حجــم مشــاركته االنتخابيــة، بــدأت الخيــارات 
األخــرى تشــتغل، وفــي مقدمتهــا الخيــار التقنــي، املرتبــط 

االنتخابــي”]5[. القاســم  احتســاب  بطريقــة 

وراء  يقــف  مــن  هــي  امللكيــة  بــأن  الحــزب  يقيــن  رغــم 

ُمشاحنات أحزاب النظام في البرلمان:
ماذا وراء جعجعة السجال حول القاسم االنتخابي؟
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مقتــرح التعديــل االنتخابــي، إال أن مثقفيــه- علــى غــرار 
ُهــوَن امللكيــة مــن ذلــك. فقــد أشــار  ّزِ

َ
بقيــة األحــزاب- ُين

رضــا بوكمــازي مــن فريــق العدالــة والتنميــة البرملانــي، 
قائــال:   2011 ودســتور  املقتــرح  بيــن  التناقــض  إلــى 
جــاء  التــي  الدســتورية  والقواعــد  املبــادئ  هــي  “كثيــرة 
بهــا دســتور 2011، والــذي فــي قراءتــه الشــاملة تجــده 
ينحــو منحــى تبنــي شــروط االنتقــال إلــى الديمقراطيــة، 
اململكــة  كــون  مــن  تصديــره  أورده  مــا  أبرزهــا  ولعــل 
فــي  فيــه،  رجعــة  ال  الــذي  الختيارهــا  وفــاء  املغربيــة، 
والقانــون،  الحــق  يســودها  ديمقراطيــة  دولــة  بنــاء 
تواصــل بعــزم مســيرة توطيــد وتقويــة مؤسســات دولــة 
والحكامــة  والتعدديــة  املشــاركة  مرتكزاتهــا  حديثــة، 

الجيــدة”]6[.

ويزيــد بوكمــازي فــي ســرد أوجــه التعــارض يقــول: “ويبــرز 
هــذا التعــارض بشــكل جلــي أوال علــى مســتوى احتــرام 
اإلرادة العامــة للناخبيــن وحقهــم فــي تكليــف االختيــار 
السيا�ســي املحــدد مــن قبلهــم بنــاء علــى مــا عبــروا عنــه 
االنتخابيــة”]7[.  العمليــة  فــي  املشــاركة  خــالل  مــن 
وكأن الحكــم الفــردي الــذي يحتكــر الســلطة الفعليــة 
ويوجــه العمــل البرملانــي بنــاء علــى مصالــح البرجوازيــة 
وتوصيــات املؤسســات املاليــة الدوليــة “يحتــرم اإلرادة 

للناخبيــن”. العامــة 

البرملــان  جلســة  فــي  التعديــل  علــى  التصويــت  وقبيــل 
األميــن  نائــب  أعلــن   ،)2021 مــارس   2( االســتثنائية 
العــام لحــزب “العدالــة والتنميــة” ســليمان العمرانــي: 
 
ً
“نأمــل أن تقــوم الفــرق البرملانيــة بالــذي ينبغــي انتصــارا

تعلــو  التــي  العليــا  الوطنيــة  واملصلحــة  للدســتور 
القواعــد”]8[.  مــن  علــى غيرهــا  الدســتورية  والقواعــد 
أحــزاب  مــن  ســابقا  االســتبداد  ألفهــا  تهديــدات  وهــي 
يرتعــد  مــن  أول  أن  يعلــم  وهــو  الليبراليــة،  املعارضــة 

فمــه. مــن  تخــرج  مــن  هــو  عنــد ســماعها 

وفــي جلســة التصويــت علــى التعديــل، رفــض الحــزب 
التصديــق علــى التعديــل. بــرر رئيــس فريــق “املصبــاح” 
الرفــض  موقــف  ابراهيمــي  مصطفــى  األولــى  بالغرفــة 
بقــول: “موقــف الفريــق بالرفــض ضــد التعديــل املعنــي 
النــواب  ملجلــس  التنظيمــي  القانــون  مشــروع  وضــد 
برمتــه أملتــه عليــه مســؤوليته فــي االنتصــار للدســتور 
ســلكته  الــذي  الديمقراطــي  باملســار  اإلضــرار  ولعــدم 
بالدنــا منــذ عقــود”]9[. ســيجعل هــذا املبــرر مــن الحزب 
دامــت  مــا  قــوال-  رفضــه  وإن  بالتعديــل-  عمليــا  قابــال 
امللكيــة “صانعــة الدســتور واملســار الديمقراطــي”، هــي 

مــن يقــف وراءه.

ج. االتحــاد االشــتراكي: مــن حــزب يســتجدي إصالحــات 
دســتورية تحــول إلــى شــحاذ صغيــر للمقاعــد

الــذي  املقتــرح  علــى  االشــتراكي  االتحــاد  حــزب  وافــق 
مواقــع  مــن  البرملــان  إلــى  العــودِة  بــاب  أمامــه  ســيفتح 

املقاعــد. عــدد  ناحيــة  مــن  مريحــة 

األحــزاب  مــن   %99“ أن  لشــكر  إدريــس  اعتبــر 
السياســية تريــد اعتمــاد القاســم االنتخابــي وفــق عــدد 
املصوتيــن  عــدد  وفــق  وليــس  الكشــوف  فــي  املســجلين 
كمــا يريــد حــزب العدالــة والتنميــة، مشــيرا إلــى أن هــذا 

نزيــه”]10[. وغيــر  عــادل  “غيــر  األخيــر  النظــام 

فــي  القديمــة  الطريقــة  لشــكر  إدريــس  اآلن-  يعــارض- 
الصحيحــة،  األصــوات  علــى  بنــاء  املقاعــد  احتســاب 
طبيــة حزبيــة ُمصطنعــة، وهيمنــة 

ُ
بمبــرر أنهــا أدت إلــى ق

حزبيــن وحيديــن علــى أكثــر مــن نصــف مقاعــد البرملــان 
تضــرر  إلــى  أدت  الطريقــة  هــذه  أن  معتبــرا  املغربــي… 
الطويــل  البــاع  ذات  السياســية  األحــزاب  مــن  الكثيــر 
 إلــى أن “ُهنــاك العديــد مــن 

ً
فــي العمــل الحزبــي، ُمشــيرا

املقاعــد التــي ُســرقت مــن هــذه األحــزاب لصالــح أحــزاب 
كبــرى”.

الواجهــة  أن  علــى  االشــتراكي  االتحــاد  يســكت 
السياســية لالســتبداد كلهــا مصطنعــة ومتحكــم فيهــا 
التــي  املقاعــد”  “ادعــاء ســرقة  إن  القصــر.  طــرف  مــن 
أدت إلــى “تضــرر الكثيــر مــن األحــزاب السياســية ذات 
تبريــٍر  محــُض   ،“ الحزبــي  العمــل  فــي  الطويــل  البــاع 
مــا  تقنيــة  وكأن  الوطنيــة،  الحركــة  أحــزاب  لتــآكل 
بعــد االنتخابــات هــي املســؤولة وليــس استســالم هــذه 
األحــزاب للملكيــة الحاكمــة وقبــول تحولهــا أداة تنفيــذ 

الســابق. فــي  قــوال-  تعارضــه-  كانــت  مــا 

التصويــَت  االنترنــت  علــى  موقعــه  فــي  الحــزب  اعتبــر 
املطلقــة  “لألغلبيــة  انتصــارا  األخيــرة  التعديــالت  علــى 
مــن النــواب، ودفاعــا عــن التعدديــة وحمايــة العمليــة 

الريــع”]11[. ومحاربــة  االنتخابيــة 

تريــد  معارضــة  مــن  االشــتراكي  االتحــاد  انحــدر  لقــد 
)االتحــاد  امللكيــة  مــن  منســجمة  حكومــة  انتــزاع 
إلــى  الســتينات(،  طيلــة  الشــعبية  للقــوات  الوطنــي 
معارضــة شــرعية تريــد إصــالح االســتبداد بالعمــل مــن 
داخــل مؤسســاته قصــد الوصــول إلــى شــاطئ امللكيــة 
سياســية  إلصالحــات  تدريجيــة  بمراكمــة  البرملانيــة 
مــرورا  التســعينات،  نهايــة  حتــى  الســبعينات  طيلــة 
مســؤولية  ــِل  َحمُّ

َ
وت  1998 ســنة  مخــِز  باستســالم 

تنفيــذ البرنامــج النيوليبرالــي للملكيــة وتجديــد واجهتهــا 

الشــرعية مــع مسلســل “اإلنصــاف واملصالحــة”، انتهــاء 
بحــزب انتخابــوي صغيــر يدخــل أي تحالــف انتخابــي 

ودواوينهــا. الــوزارات  إلــى  الولــوج  بــاب  لــه  يفتــح 

مــن أجــل ديمقراطيــة فعليــة: اختيــار الشــعب لشــكل 
الحكــم الــذي يريــد

تتفق كل األحزاب- باستثناء حزبي النهج الديمقراطي 
هــي  امللكيــة  أن  علــى   – واإلحســان  العــدل  وجماعــة 
شــكل الحكــم املالئــم بــل واألكثــر تقدمــا حتــى بالنســبة 

الشــعبية. للطموحــات 

“ممثلــي”  اختيــار  فــي  محصــورة  االنتخابــات  تظــل 
لديهــا،  فعليــة  ســلطة  ال  مؤسســات  داخــل  الشــعب 
املحليــة  باملجالــس  أو  بالبرملــان  األمــر  تعلــق  ســواء 
واإلقليميــة والجهويــة. وتبقــى الســلطة الفعليــة خــارج 
آليــة االنتخــاب واملحاســبة، ابتــداء مــن أصغــر موظــف 
فــي وزارة الداخليــة وأجهــزة القمــع انتهــاء برئيــس الدولة. 
السياســة  لتصريــف  ملكيــة  لجانــا  القصــر  ويعيــن 
الرأســمال  ومؤسســات  امللكيــة  تقررهــا  التــي  الفعليــة 
الوطنــي  امليثــاق  لصياغــة  امللكيــة  )اللجنــة  العالمــي 
للتربيــة والتكويــن ولجنــة املانونــي التــي وضعــت مشــروع 
دســتور 2011… وهــذا غيــٌض مــن فيــٍض(. كمــا أضحــى 
“الحفــاظ علــى التوازنــات املاكــرو اقتصاديــة للدولــة” 
بنــدا دســتوريا ال يمكــن ملؤسســات واجهــة االســتبداد 

بتاتــا. بــه  املســاس  )برملــان وحكومــة( 

إن الديمقراطيــة الفعليــة هــي التــي ســيصنعها الشــعب 
اختيــار  فــي  الحصــري  حقــه  علــى  بموجبهــا  ويحصــل 
الــذي يريــد والــذي ســيخدم  شــكل النظــام السيا�ســي 
مــن  املالكــة  األقليــة  مصالــح  بــدل  األغلبيــة  مصالــح 

املالكيــن. وكبــار  برجوازيــة 

بوعــد  االســتقالل  بعــد  الوطنيــة  الحركــة  تمســكت 
وكان  دســتورية،  ملكيــة  بإقامــة  الخامــس  محمــد 
الوعــد  أن  ليعلمــوا  يكفــي  بمــا  الدرايــة  مــن  ساســتها 
مجــرد وعــد وأن السياســة ميــزان قــوى. لكنهــم يعلمــون 
يعنــي  القــوة  ميــزان  تغييــر  أن  الطبقــي  الحــس  بنفــس 
وجمهــور  العاملــة  الطبقــة  هــي  مخيفــة  قــوة  تدخــل 
مفقري املدن والقرى. لذلك فضلت الحركة الوطنية 
الركــض وراء ســراب الوعــد، علــى أن تنتــزع ديمقراطيــة 

منهــا. يســتفيد  مــن  أول  الجماهيــر  ســتكون  فعليــة 

ظلــت  والتزويــر،  بالقمــع   1962 دســتور  تمريــر  ومنــذ 
أحزاب البرجوازية الهثة وراء ســراب اقتســام الســلطة 
]ملكيــة  جذريــة  املطالبــات  هــذه  وأكثــر  امللكيــة.  مــع 
تســود وال تحكــم كمــا هــو الحــال مــع فيدراليــة اليســار[ 

ُمشاحنات أحزاب النظام في البرلمان:
ماذا وراء جعجعة السجال حول القاسم االنتخابي؟
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للديمقراطيــة:  أساســا  وتعتبــر  الشــعَب،  ق�ســي 
ُ
ت

لتدبيــر  الســبل  أفضــل  حــول  امللكيــة  مــع  التوافــُق 
الطبقــات  اســتثمار  واســتمرار  السيا�ســي  الوضــع 
ات. املنتجيــن-  وصغــار  مأجــورة  شــغيلة  مــن  العاملــة 

يرفــع املاركســيون- ات الثوريــون- ات مطلــب مجلــس 
فــي  الحصــري  حقــه  بموجبــه  للشــعب  ينتــزع  تأسي�ســي 
 بهــم- 

ُ
نــاط

ُ
انتخــاب ممثليــن- ات قابليــن- ات للعــزل، ت

هــم مهمــة صياغــة وثيقــة دســتورية تضــع الســلطة فــي 
يــد مالكهــا الحقيقــي: الشــعب الــكادح.

تخلــت  سياســية  تقاليــد  املطلــب  هــذا  وجــه  فــي  تقــف 
بقســط  املطالبــة  علــى  واقتصــرت  عقــود،  منــذ  عنــه 
ضئيــل مــن واجهــة االســتبداد. فطبيعــة هــذه املعارضــة 
علــى  تتخــوف  تجعلهــا  الديمقراطيــة  النزعــة  ناقصــة 
االســتقرار السيا�ســي واالجتماعــي ممــا يمكــن أن ُيســفر 
عنــه انتخــاب مجلــس تأسي�ســي مــن صعــود قــوى تهــدد 

االســتقرار. ذلــك 

املجلــس  رفضهــا  الليبراليــة  املعارضــة  مــن  جــزء  يبــرر 
ســيطرة  إلــى  أدت  التــي  تونــس  بســابقة  التأسي�ســي 
وعمليــة  التأسيســية  الجمعيــة  علــى  اإلســالميين 
نفــس  علــى  التخــوف  هــذا  يقــف  الدســتور.  صياغــة 
الذيــن  الجــدد  املحافظيــن  أيديولوجيــة  مــع  األرضيــة 
لبلــدان  الديمقراطيــة  شــمول  إمكانيــة  يرفضــون 
العالم اإلســالمي ألنها ســتحمل إلى الســلطة “الحركات 
السياســية القوميــة واملعاديــة للغــرب”، علــى حــد قــول 

هنتنغتــون. صامويــل 

وهــو نفــس املنطــق الــذي جعــل امللكيــة بعد االســتقالل 
حيــث  املنــح،  منهجيــة  خــارج  دســتور  أي  ترفــض 
اســتحضرت ســابقة الجمعيــة التأسيســية التونســية 
بــن  املهــدي  دفــع  مــا  وهــو  البــاي،  حكــم  ألغــت  التــي 
بركــة آنــذاك لطمأنــة امللكيــة بــأن مــا يســعى إليــه هــو 

رزينــة”. تأسيســية  “جمعيــة 

إلــى ســيطرة  التونســية  التجربــة  عــزو فشــل  يمكــن  ال 
اإلســالميين على الجمعية التأسيســية، بل ألن اليســار 
العمــل  رتابــة  فــي  يغــرق  أن  فضــل  الشــعبية[  ]الجبهــة 
البرملانــي وصــراع أيديولوجــي مــع اإلســالميين وصــل حــد 
وحصــر  تونــس[،  ]نــداء  علــي  بــن  ورثــة  مــع  التحالــف 
البيروقراطيــة لالتحــاد العــام للشــغل فــي دور البحــث 
عــن توافقــات بيــن قطبــي الثــورة املضــادة ]ورثــة بــن علــي 
وحــزب النهضــة[، دوٌر نالــت عنــه جائــزة نوبــل للســالم 
الثــورة  جماهيــر  حفــز  بــدل  ذلــك  كل   .2015 ســنة 
للضغــط علــى تلــك الجمعيــة مــن أجــل صياغــة دســتور 
يســتجيب للمطالــب التــي فجرتهــا، أو اســتبدالها بهيئــة 

شــعبية حقيقيــة وفعليــة.

يعبــر اإلســالميون عــن حالــة سياســية تختــرق املجتمــع، 
وكل رفــض للديمقراطيــة الفعليــة وآلياتهــا، بمبــرر أن 
اإلســالميين هــم مــن سيســتفيد منهــا، ســيجعل حاملــه 
يرفــع شــعار “أهــون الشــرور” الــذي يفتــح البــاب دائمــا 
ألقبحهــا وأخطرهــا، كمــا حــدث بالجزائــر ســنة 1991 

وغــزة ســنة 2007 ومصــر ســنة 2013.

والسياســية  الطبقيــة  الطبيعــة  تتوضــح  أن  يجــب 
ضــوء  علــى  الشــعب  أمــام  اإلســالمية  للحــركات 
أن  الجماهيــر  وعلــى  للتاريــخ،  الكبــرى  الكشــافات 
وليــس  باملمارســة  الحــركات  هــذه  حقيقــة  تكتشــف 

والترهيــب. بالتخويــف 

بمبــرر  االســتبداد  دعــم  هــو  ات  الثورييــن-  دور  ليــس 
مــن  النضــال  بــل  الدينيــة،  الرجعيــة  مــن  أفضــل  أنــه 
الحقيقــة  علــى  الــكادح  الشــعب  أعيــن  فتــح  أجــل 
الطبقيــة والسياســية لتلــك القــوى وفــي نفــس الوقــت 
فــي  طلــق 

ُ
امل الحــق  لتحــرره:  الوحيــد  الطريــق  طــرح 

الوقــت  نفــس  وفــي  السيا�ســي  النظــام  نمــوذج  اختيــار 
االقتصــادي واالجتماعــي الــذي يريــد. وهــو مــا ســيقف 
كمــا  إســالمية،  بأغلبيــة  تأسي�ســي  مجلــس  أي  ضــده 
وقــع فــي تونــس )ونســبيا بمصــر مــع أغلبيــة اإلخــوان فــي 
مجلــس الشــعب(. وآنــذاك ســيكون دور الثورييــن- ات 
نفســه القائم داخل برملان االســتبداد: اســتعمال منبر 
الجمعيــة التأسيســية لشــحذ القــوة الطبقيــة القــادرة 
والشــعبية،  العماليــة  املطالــب  تحقيــق  علــى  وحدهــا 
فــي  والغــرق  الدســتورية  األالعيــب  إلــى  الركــون  بــدل 
واملقترحــات  املقترحــات  بتقديــم  البرملانــي  املســتنقع 

املضــادة.

الدولــة  مــن  ننتظــر  مطلبــا  التأسي�ســي  املجلــس  ليــس 
نضــال عمالــي وشــعبي ضمــن  إلــى  بحاجــة  بــل  تلبيتــه، 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  أخــرى  مطالــب  برنامــج 

. ســية وسيا

وبديهــي أن املطالبــة بمجلــس تأســيس ال تعنــي إغفــاال 
ملــا تتيحــه اللحظــة االنتخابيــة مــن إمكانــات سياســية 
الــكادح  الشــعب  شــرائح  إليقــاظ  اســتعمالها  يجــب 
عتبــر 

ُ
وفتــح أعينــه عــن الحقيقــة الطبقيــة لالســتبداد. ت

مؤسســات مثــل البرملــان منبــرا يجــب إتقــان اســتعماله 
يدخــل  “ال  لينيــن:  قــال  كمــا  الثــوري،  للتحريــض 
الثوريــون إلــى البرملــان للقيــام بعمــل تشــريعي عضــوي 
بــل لتدميــره مــن الداخــل فمــن مــن املحتمــل أن يكــون 
العمــل البرملانــي طــورا فــي النضــال مــن أجــل ديمقراطيــة 
حقيقيــة، بالنظــر لدرجــة وعــي الجماهيــر وتنظيمهــا”. 

وهــو مــا أوضحــه تروتســكي بصيغــة عامــة حيــن قــال: 
فــي مقاطعــة  ثــوري  “إنــه ملبــدأ عــام أن ال حــق لحــزب 
البرملــان طاملــا تعــوزه قــوة إســقاطه، طاملــا ليــس قــادرا 
علــى االســتعاضة عــن العمــل البرملانــي باإلضــراب العــام 

واالنتفاضــة”.

]1[– “الداخليــة” تصــدم “البيجيــدي” بقبــول مقتــرح 
أكتوبــر   07 هســبريس،  االنتخابــي”،  القاســم  تعديــل 

.2020

]2[ – موقع حزب العدالة والتنمية، 6 مارس 2021.

]3[ – “وهبي: سنخسر 20 برملانيا في انتخابات 2021 
“، العمق املغربي، 17 سبتمبر 2020.

]4[ – “وهبــي يكتــب: القاســم االنتخابــي، موقــع حــزب 
األصالــة واملعاصــرة”، 7 أكتوبــر 2020.

املغــرب…  فــي  االنتخابــي  والقاســم  “العتبــة    –  ]5[
الصــدارة؟”، موقــع حــزب  مــن  “املصبــاح”  تحــرم  هــل 

.2020 أكتوبــر   14 االســتقالل، 

الدســتورية  القواعــد  بيــن  “القاســم االنتخابــي   – ]6[
.”2020 أكتوبــر   1 املقارنــة”،  االنتخابيــة  واألنظمــة 

]7[ – نفسه.

برملانيــة  مواجهــة  نــذر  املغربيــة:  االنتخابــات   ”  –  ]8[
بيــن “العدالــة والتنميــة” ومنافســيه”، عــادل نجــدي، 

.2021 مــارس   https://www.alaraby.co.uk، 1

ضــد  بالرفــض  يصــوت  “املصبــاح”  “فريــق   –  ]9[
مشــروع القانــون التنظيمــي املتعلــق بمجلــس النــواب”، 

.2021 مــارس   http://pjd.ma، 5

املغــرب…  فــي  االنتخابــي  والقاســم  “العتبــة   –  ]10[
الصــدارة؟”، موقــع حــزب  مــن  “املصبــاح”  تحــرم  هــل 

.2020 أكتوبــر   14 االســتقالل، 

توســيع  باألغلبيــة  تصــادق  الداخليــة  “لجنــة   –  ]11[
مــع  للنســاء  جهويــة  لوائــح  واعتمــاد  التنافــي  حــاالت 
http://  ،2021 مــارس   5 الخامســة”،  املــادة  اعتمــاد 

.www.usfp.ma

ُمشاحنات أحزاب النظام في البرلمان:
ماذا وراء جعجعة السجال حول القاسم االنتخابي؟
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اســتمرار  إثــر  متفاقمــة  اجتماعيــة  أزمــة  عــز  فــي 
األزمــة االقتصاديــة التــي فجرتهــا جائحــة كوفيــد- 
بمنظــور  »تدبيرهــا«  علــى  الدولــة  وإصــرار   ،19
أربــاب األعمــال وتحميــل أكالفهــا للشــغيلة وصغــار 
املنتجيــن- ات، ورد فــي تقريــر للمندوبيــة الســامية 
الشــغل  ســوق  »وضعيــة  بعنــوان  للتخطيــط 
ــد 

َ
ق

َ
2020، )...(، ف 2020«: »فــي عــام  خــالل ســنة 

االقتصــاد الوطنــي 432 ألــف وظيفــة مقابــل خلــق 
.]1[  .»2019 عــام  فــي  ألــف وظيفــة   165

حيويــة  مــادة  أثمــان  شــهدت  ذلــك،  ظــل  فــي 
صاروخيــة:  زيــادات  البلــد  ات  كادحــي-  الســتهالك 
أي  املائــدة،  زيــت  مــن  لتــرات   5 علــى  دراهــم   10

و%15.  %10 بيــن  تتــراوح  بنســبة 

تتــذرع شــركات الزيــوت بـ«ارتفــاع أســعار النباتــات 
الزيتيــة فــي األســواق العامليــة، خاصــة وأن اإلنتــاج 
الوطنــي ال يلبــي الطلــب، وبالتالــي يتــم اللجــوء إلــى 

االســتيراد«، مكرســة فكــرة االنفتــاح علــى الســوق 
إال  قــوة  وال  لنــا  حــول  ال  تنزيــل  وكأنــه  الخارجيــة 

بــه. التســليم 

عــن  ناتــٌج  الوطنــي«  »اإلنتــاج  كفايــة  عــدم  إن 
سياســة واعيــة قائمــة علــى تدميــر الفالحــة املحليــة 
ــُه معظمهــا  والتركيــز علــى منتوجــات تســويقية يوجَّ
نحــو التصديــر حاملــة معهــا مالييــن أطنــان امليــاه 
نتــاج  إذن-  إنهــا-  الرأســمالي.  املركــز  بلــدان  إلــى 
التفريــط فــي الســيادة الغذائيــة للبلــد الــذي أضحــى 
ال  مــا  اســتهالك  فــي  وُيْفــِرط  يســتهلك،  ال  مــا  ينتــج 

ينتــج.

فــي حيــن أن التكيــف مــع أســعار الســوق العامليــة، 
ناتــج عــن تدميــر آليــات ضبــط هــذه الســوق التــي 
ل، بإزالــة  َعــّدِ

ُ
كانــت تقــوم الدولــة بموجبهــا بــدور امل

الحواجــز الجمركيــة انضباطــا التفاقيــات التبــادل 
تصفيــة  عــن  فضــال  الحــرة،  والشــراكة  الحــر 

شــركات االســتيراد التابعــة للقطــاع العــام، وفتــح 
علــى  الحريصيــن  الخــواص  للمســتوِردين  املجــال 
زيــادة  هوامــش  لقــى 

ُ
ت بينمــا  ربحهــم،  هوامــش 

األســعار علــى كاهــل جيــوب املســتهِلكين- ات. وكان 
املأمــور  األساســية  االســتهالك  مــواد  دعــم  إللغــاء 
الدولــي، دوٌر كبيــر  النقــد  مــن طــرف صنــدوق  بــه 
فــي إطــالق تضخــم األســعار منــذ عقــود مــن الزمــن.

 وســيطة أساســية فــي اســتهالك 
ٌ
زيــُت املائــدة مــادة

كادحــي- ات البلــد، ولذلــك فــإن أي زيــادة ســتؤدي 
اســتهالك  مــواد  فــي  زيــادات  سلســلة  إطــالق  إلــى 
أخــرى: الحلويــات والفطائــر واملأكــوالت الجاهــزة. 

تأتــي هــذه الزيــادات فــي ســياق الدعايــة اإلعالميــة 
الحمايــة  منظومــة  بـ«إصــالح  املتعلقــة  الضخمــة 
وأكثــر  فعاليــة  »أكثــر  تكــون  ـكـي  االجتماعيــة«، 
العالمــي.  البنــك  بمفاهيــم  للفقــراء«  اســتهدافا 
وضمــن هــذا »الــورش االجتماعــي« كمــا ُيطلــق عليــه 

مقالُة غالء أسعار تكوي كادحي المغرب
تتمة المقال في الصفحة 07.بقلم: وائل الُمراكشي
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الصحيــة...(  التغطيــة  »تعميــم  )إلــى جانــب  نفاقــا 
هنــاك ادعــاُء دعــِم القــدرة الشــرائية عبــر الســجل 
االســتهداف  محــددة  مبالــغ  لتوجيــه  االجتماعــي 
إلــى شــرائح بعينهــا مــن املفقريــن. وكان هــذا املبــرر 
وراء إلغــاء الدعــم عــن مــواد االســتهالك األساســية 
وتصفيــة صنــدوق املقاصــة تحــت ذريعــة أنــه غيــر 
منصــف وتســتفيد منــه الطبقــات الغنيــة أكثــر مــن 

الفقيــرة. 

املائــدة،  زيــت  أســعار  فــي  الزيــادة  ســتقضم 
والزيــادات املتوقعــة مســتقبال فــي مــواد أخــرى )إن 
لــم يقــف رد الفعــل العمالــي والشــعبي فــي وجههــا(، 
أجوَر الشــغيلة ومداخيل باقي الطبقات الشــعبية 
حيــن  فــي  واملــدن(،  بالقــرى  ات  املنتجيــن-  )صغــاُر 
الوســطاء  وكبــار  الرأســماليين  حصــة  تتضخــم 
التــي  الثــروة  مــن  االســتيراد  وشــركات  واملضاربيــن 

الشــغيلة. تنتجهــا 

تجارب النضال ضد غالء األسعار

نهــض كادحــو املغــرب بشــكل دوري ملواجهــة واقــع 
أعمــال  فــي  فاالنســحاق  للتحمــل.  قابــال  يعــد  لــم 
أساســية  حقــوق  أدنــى  دون  تعصرهــم  شــاقة 
وبأجــور متدنيــة تجعــل مــن أي زيــادة فــي الضرائــب 
شــديدا  تقهقــرا  االســتهالك  مــواد  وأســعار 

املعيشــية. ألوضاعهــم 

املــدن جوبهــت  فــي  شــعبية  انتفاضــات  هــذا  ــر  فجَّ
 19  ،1981 يونيــو   20 )انتفاضــة  دمــوي  بقمــع 
بــرزت  كمــا   .)1990 ديســمبر   14  ،1984 ينايــر 
نضــاالت ضــد الغــالء أهمهــا تنســيقيات ضــد غــالء 
غــالء  ضــد  ونضــاالت   ،2008  2007- األســعار 
بوعرفــة  نضــاالت  أهمهــا  والكهربــاء  املــاء  أســعار 
ســنوات  ثــالث  ملــدة  امليــاه  فواتيــر  أداء  ملقاطعــة 
ونصــف مــن 2006-2010... وســيدي يوســف بــن 
علــي بمراكــش 29 مــارس 2012 ضــد غــالء أســعار 
الكهربــاء واالحتجاجــات الشــعبية الضخمــة ضــد 
شــركة أمانديــس بطنجــة 2015، وقبلهــا نضــاالت 
ريضــال  شــركة  ضــد  املنصــور  يعقــوب  ســاكنة 

.2003-2002 االســتعمارية 

)مــاء  كبــرى  شــركات  ثــالث  مقاطعــة  حملــة  كانــت 
للمحروقــات،  أفريقيــا  شــركة  علــى،  ســيدي 
مقاومــة  ابداعــات  آخــر  ســانطرال(،  منتوجــات 

حيلــة  بألــف  الشــعب  ينهبــون  رأســماليين  جشــع 
الهجــوم دون  ابطــاء  فــي  املقاومــة  وحيلــة. نجحــت 
طريقــه  يجــد  مــا  فســرعان  وقفــه،  علــى  القــدرة 
غالبيــة  عيــش  أوضــاع  تدهــور  معمقــا  للتنفيــذ 
يســتمر  الهجــوم،  يســتمر  الــكادح...  الشــعب 

انتصــار. حتــى  ضــده  النضــال 

كيف نحمي القدرة الشرائية 

عــن  النقابيــة  املنظمــات  داخــل  الدفــاع  علينــا 
القــدرة  لحمايــة  املركزيــة  املطالــب  أهــم  أحــد 
لألســعار  املتحــرك  ــلم  السُّ للشــغيلة:  الشــرائية 
أحــد  باألســعار  األجــور  ربــط  يشــكل  واألجــور. 
وســائل حمايــة دخــل األجــراء مــن االنهيــار. تعمــد 
الدولــة إلــى تقديــم زيــادات هزيلــة فــي أجــور العمــال 
الضرائــب  وتســلط  كبيــرة  بنســب  األســعار  وترفــع 
واالقتطاعــات مــن األجــور. ونظــرا الرتفــاع البطالــة 
البنيويــة  الخصائــص  مــن  وكونهــا  الجماهيريــة 
لالقتصــاد املغربــي فــان النضــال ألجــل التعويــض 
عــن البطالــة وألجــل دخــل للجميــع أمــر ال مفــر منــه 
أن  االقتصــادي  النظــام  يرفــض  شــغيلة  لحمايــة 

عمــل. مناصــب  لهــا  يوفــر 

 املغــرب 
َ
وضعــت تصفيــة صنــدوق املقاصــة شــغيلة

العامليــة  الســوق  فــي  األســعار  لهيــب  رحمــة  تحــت 
أالعيــب  بســبب  تراجعهــا  مــن  االســتفادة  دون 
صــرف  ســعر  تحريــر  ويعمــق  الكبــرى،  الشــركات 
واردا  األســعار  غــالء  ويجعــل  املشــكل  الدرهــم 

دائــم. بشــكل 

املقاصــة  صنــدوق  اســتمرار  ألجــل  النضــال  إن 
وإضافــة كل املــواد األساســية إلــى الئحــة املــواد التــي 
يدعمهــا وأن يمــول بفــرض الضريبــة علــى الثــروة، 
العمــال  النضــال  جــدول  علــى  برنامجيــة  نقطــة 

والشــعبي.

ال حل خارج النضال العمالي والشعبي

اضطــرت الدولــة تحــت لفــح ســياط االنتفاضــات 
اإلقليميــة ســنة 2011، وامتدادهــا املحلــي املتمثــل 
ديناميــة  مــن  وازاهــا  ومــا  فبرايــر   20 حركــة  فــي 
نضــال اجتماعيــة، الــى رفــع ميزانيــة الدعــم بشــكل 
ملمــوس حيــث ارتفعــت مــن 4 مليــار درهــم خــالل 
فــي ســنة  49 مليــار درهــم  إلــى  2002 لتصــل  ســنة 

.2012 فــي ســنة  2011 و56 مليــار درهــم 

وفــي ســنة 2018، أجبــرت حملــة مقاطعــة شــعبية 
انطلقت من وسائل التواصل االجتماعي وانتقلت 
التــي  الرأســمالية  الشــركات  الواقــع،  إلــى  جزئيــا 
أثمــان  تخفيــض  إلــى  املقاطعــة،  هــذه  اســتهدفتها 
منتوجاتهــا، إضافــة إلــى أســاليب احتيــال لتخفيــف 

األضــرار )تغييــر اســم املنتــوج، عــروض...(.

الطــوارئ  ظــروف  ودولتهــم  العمــل  أربــاب  يســتغل 
الصحيــة التــي يجــري تمديدهــا بشــكل مصطنــع، 
الجائحــة  انتشــار  علــى  التغلــب  ادعــاءات  رغــم 
تحميــل  أجــل  مــن  والوفيــات،  اإلصابــات  وتراجــع 
الشــغيلة والكادحيــن- ات كلفــة الخــروج مــن الزمــة 

االحتجــاج. كبــح  ذاتهــم  اآلن  وفــي  االقتصاديــة، 

تتعــدد جبهــات الهجــوم علــى الحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية للشــعب. تمثــل الزيــادة 
مقارنــة  صغيــرة  مناوشــة  املائــدة  زيــت  أســعار  فــي 
مــن  مســتقبال  ودولتهــم  الرأســماليون  يعــده  بمــا 
هجمــات، وال يمكــن ردهــا إال بتظافــر الديناميــات 
العماليــة والشــعبية القائمــة فــي امليــدان وتعبيراتهــا 
التــي  االجتماعــي(  التواصــل  )وســائل  اإلعالميــة 
أصبحــت تلعــب دورا كبيــرا فــي إطالقهــا ونســج ســبل 

بينهــا. والتضامــن  التواصــل 

تحمــى  اجتماعيــة  سياســة  أجــل  مــن  لنناضــل 
ــن قســمها املعطــل  ِ

ّ
مك

ُ
القــدرة الشــرائية لألجــراء وت

علــى  قائمــة  سياســة  الدخــل،  مــن  أدنــى  حــد  مــن 
أفــق  فــي  العميــاء  الســوق  قوانيــن  فــي  التحكــم 
إســقاطها، بــدل أن نكــون- نحــن البشــر- أدوات ال 
حــول وال قــوة لنــا إزاءهــا: سياســة دعــم عموميــة 
ضرائــب  عبــر  الرأســماليين   

ُ
طبقــة كلفَتهــا  تتحمــل 

تراكميــة علــى الثــروة واألربــاح، اســتعادة اإلشــراف 
وسياســة  والتصديــر،  االســتيراد  علــى  العمومــي 
ســيادة غذائيــة قائمــة علــى دعــم الفــالح الصغيــر 

التصديريــة. الفالحــة  مــع  والقطــع 

https://www.hcp.ma/La-situation-du- ]1[ 
marche-du-travail-en-2020_a2650.html

مقالُة غالء أسعار تكوي كادحي المغرب
بقلم: وائل الُمراكشي
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أن  مفادهــا  كرســالة،  تخــدم  اإلعدامــات  »هــذه 
وأنــا  حكمهــا.  علــى  يثــور  مــن  ــا  أيًّ ســُتخمد  »رومــا« 
سأبعث برسالة خاصة بنا، ستشعل األمل بقلوب 

]ســبارتاكوس[ عبيــدا«.  يزالــون  ال  مــن  كل 

امللكيــة   ،2011 الشــعوب ســنة  انتفاضــة  أجبــرت 
علــى التكيــف مــع منــاخ رفــض االســتبداد والســعي 
امللكيــة  رفــض  مــن  ســنوات  بعــد  إلســقاطه. 
اســتجداءات األحــزاب الليبراليــة بشــأن إصالحــات 
 20 حركــة  ديناميــة  كبــح  أجــل  ومــن  دســتورية، 
مــن  جديــدا،  دســتورا  امللكيــة  أعلنــت  فبرايــر، 
عــن  القدســية  صفــة  إســقاط  شــمله  مــا  ضمــن 
امللــك )الفصــل 19 مــن دســتور 1962(، وعوضتهــا 
بصيغــة »شــخص امللــك ال تنتهــك حرمتــه، وللملــك 

واالحتــرام«. التوقيــر  واجــب 

لم يكن لألمر إذن عالقة بـ«اإلرادة السياسية« وال 
بـ«التوافق«، بل بميزان قوى اجتماعي مائل لصالح 
الكادحيــن- ات فــي عمــوم املنطقــة؛ أي فــي التحديــد 
األخيــر بصــراع أجبــر امللكيــة علــى التخلــي عمــا كان 
بمــا  محتفظــة  لكــن  “القدســية”…  هالتهــا:  يشــكل 
يضمــن بقــاء تلــك الهالــة: القــوة املاديــة متمثلــة فــي 

الجيــش والشــرطة.

وألن الحــرب ســجال، ويــوم لــك ويــوم لعــدوك، فــإن 
امللكية تبادر الســترداد ما تنازلت عنه، ليس فقط 
بأالعيــب دســتورية، وإنمــا بالقــوة املاديــة امللموســة. 
قامــت  حتــى  الثوريــة  االندفاعــة  خفتــت  أن  مــا 
 البرجوازيــة باملغــرب 

ُ
امللكيــة بمــا تســميه املعارضــة

20 فبرايــر«. وكأن نضــال الجماهيــر  بـ«َســّدِ قــوس 
محــض قــوس أو جملــة اعتراضيــة فــي إطــار الســعي 

لتوافــق هــذه املعارضــة مــع االســتبداد.

أســمته  مــا  للنظــام  املواليــة  الصحافــة  اســتغلت 
علــى  للعســكر  مواليــة  جزائريــة  قنــاة  »تطــاول 
يريــده  مــا  الواجهــة  إلــى  لتبــرز  امللــك«،  شــخص 
يوحــد  شــعار  أحمــر…  خــط  »امللــك  االســتبداد: 
املغاربــة أمــام ســعار اإلعــالم العســكري الجزائــري«. 

.]2021 فبرايــر   13 ]هســبريس 

الوجــه اآلخــر لهــذه الحملــة هــو أن امللكيــة لــن تكــون 
»خطا أحمر« بالنسبة ملنتقديها من الخارج فقط، 
بــل حتــى أيضــا فــي الداخــل. فــال يمكــن فــي عقيــدة 
االستبداد رفض انتقاده من الخارج والتسامح مع 
معارضيــه فــي الداخــل. وهــذه الحملــة موجهــة ضــد 

»هنــا« أكثــر ممــا هــي موجهــة ضــد »هنــاك«.

تكميم أفواه الصحافة وجه آخر لقمع االحتجاج

وتقويــض  الجــاري  النضــال  قمــع  حمــالت  تتالــت 
مكاســب االحتجاج امليداني وتطويق حرية التعبير 
)مدونــة  قانونيــة  ترســانة  باســتكمال  املنتَزعــة 
ــر اعتقــال الصحفييــن- 

َ
وات

َ
الصحافــة والنشــر(. وت

خصــوم  لتصفيــة  سياســية  غيــر  تهــم  وفبركــة  ات 
سياســيين: توفيق بوعشــرين، ســليمان الريســوني، 
هاجــر الريســوني، عمــر الرا�ســي، املعطــي منجــب 
عائشــة…  أيــت  الصمــد  وعبــد  خريب�ســي  وهشــام 
فضــال عــن مدونيــن ال تطفــو أســماءهم علــى ســطح 

الدولــة لحقــوق اإلنســان. انتهــاكات  تقاريــر 

لدواعــي  الصحافــة  حريــة  امللكيــة  تقمــع  ال  طبعــا 
السيا�ســي فحســب. فهــذا  بإدامــة حكمهــا  خاصــة 
الِقســَم   

ُ
امللكيــة إلــى تفســير. تشــكل  بــدوره يحتــاج 

الحاكــم مــن البرجوازيــة، ِقســُمها األكثــر اســتحواذا 
علــى مقاليــد الثــروة واالقتصــاد. لكنهــا تحكــم نيابــة 
كونهــا  إلــى  إضافــة  كلهــا،  الرأســماليين  طبقــة  عــن 
حليفا موثوقا لإمبريالية وحارسها األمين باملنطقة 

لتوصيــات مؤسســاتها. ومنفــذا 

البرجوازيــة واعيــة بــأن دوام االســتغالل الرأســمالي 
واغتنائهــا علــى حســاب كــدح الشــغيلة والكادحيــن- 
ات، رهين بإبقاء هذين األخيرين في حظيرة الطاعة 
واحتــرام »ســلطة القانــون البرجــوازي« التــي تشــكل 

امللكيــة رأســها املتــوج.

فــي  أعمــال  مفتــش شــرطة ورجــال  بيــن  حــوار  ــَر  َعبَّ
سلســلة »peaky blindersK«، بشــكل موفــق عــن 

هــذا:

- »أيهــا املفتــش، اســتجبت لدعوتــك ألننــي أريــد أن 
أن  وأريــد  أعمــال،  رجــل  أنــا  بعضــا.  بعضنــا  يفهــم 

ناجحــة«. أعمالــي  تكــون 

- »وأنا أود أن تتسم مدينتي بالسالم«.

- »إن كانت املدينة بسالم، تزدهر األعمال«.

- »إذن نحن في خندق واحد؟«.

- »ربما بإمكاننا ذلك«.

رجــل  ذاتــه  هــو  باملغــرب  “الشــرطي”  أن  الفــرق 
أعمــال. رجــل  أغنــى  بــل  أعمــال، 

تدرك امللكية حجم االحتقان االجتماعي واالستياء 
الشــعبي الكامــن، وهــي علــى تمــام اليقيــن بــأن تفجره 
قــد يعتمــد علــى شــرارة ال يعــرف أحــد مــن أيــن تأتــي؛ 
إلــى الصحافــة. هــذا  وقــد تكــون مــن خبــر يتســرب 
احتــرام  عــدم  وليــس  الصحفييــن  قمــع  ســبب  هــو 
الدوليــة،  اإلنســان  حقــوق  ملواثيــق  االســتبداد 
فلــكال األمريــن معنــى واحــد، وتكــراره محــض حشــو 
الطبقيــة  األعمــاق  إلــى   

ُ
َيْنُفــذ ال  دام  مــا  سيا�ســي، 

للقمــع والعســف البولي�ســي.

عنــد  يقــف  التعبيــر  حريــة  مــع  التســامح  إن 
إلــى  الجماهيــر  باســتثارة  فيهــا  تهــدد  التــي  الحــدود 
النضــال والكفــاح. لذلــك تعمــد امللكيــة إلــى ضــرب 

الصحفييــن- ات الذيــن يظهــرون بأنهــم- هــن أكثــر 
جــرأة مــن اآلخريــن- ات، وذلــك إلعطــاء املثــال وزرع 
رقابــة ذاتيــة فــي الصحافــة التــي تأبــى االنقيــاد الكلــي.

ثم يسمونه »إجماعا وطنيا«

ُيعتقــل  والفكــري  السيا�ســي  االضطهــاد  جــو  فــي 
الصحافيــون- ات الرافضــون- ات لالنقيــاد، بينمــا 
علــى  وتطفــو  الصمــت  إلــى  صالبــة  األقــل  يركــن 
االســتبداد  تملــق  مــن  تجعــل  طفيليــات  الســطح 
أدنــى  قمــع  ويجــري  عليهــا.  تعتــاش  التــي  وظيفتهــا 
اآلراء  وكبــت  والشــعبي  العمالــي  االحتجــاج  بــوادر 
السياســية املعارضــة لالســتبداد، فتخلــو الســاحة 
للمعبريــن السياســيين والفكرييــن عــن مصالــح هــذا 

وطنيــا«. »إجماعــا  يســمونه  ثــم  األخيــر. 

هل االستبداد بهذه القوة؟

 تنبــع مــن ذات ال�ســيء أو 
ً
ــة ُدِنيَّ

َ
 ل

ً
 صفــة

ُ
ليســت القــوة

 عالقــة اجتماعيــة 
ُ
القــوة الشــخص.  أو  املؤسســة 

بضعــف  قــاس 
ُ
ت االســتبداد  وقــوة  وسياســية، 

نقيضــه أو قلــة اســتعداده. تنبــع »قــوة االســتبداد« 
القــادرة  والشــعبية  العماليــة  القــوة  غيــاب  مــن 
أي  علــى  القضــاء  إلــى  هــذا  وُيعــزى  إســقاطه،  علــى 
ســبعينيات  منــذ  جمهــوري  نفــس  ذات  معارضــة 
القرن العشــرين، وهيمنة قوى سياســية برجوازية 
والشــعبية  العماليــة  املنظمــات  مقاليــد  علــى 
واســتئثارها بمقــود املعارضــة التــي تركــز نيرانهــا علــى 

الحكــم. واجهــة 

الجماهيــر  وعمــوم  العاملــة  الطبقــة  لكــن ضعــف 
أثبــت  فقــد  تتغيــر،  ال  ثابتــة  صفــة  بــدوره  ليــس 
بهــا  ضاقــت  كلمــا  تنتفــض  أنهــا  املغــرب  تاريــخ 
األحــوال وأصبــح العيــش بنفــس الطريقــة الســابقة 
التعبيــر  وحريــة  الصحافــة  قمــع  وإن  مســتحيال. 
ســبيٌل إلبقــاء الجماهيــر فــي عماهــا السيا�ســي، حتــى 
إذا انتفضــت هبــت دون وعــي إجمالــي بمــا يجــب أن 
يحل محل املجتمع والنظام الذي انتفضت ضده. 
إلــى حظيــرة الطاعــة. ويســهل بذلــك قمعهــا وردهــا 

فــإن  لذلــك  الوعــي.  تمــام  بذلــك  واٍع  االســتبداُد 
تشــديد القبضــة القمعيــة تنــم عــن الرعــب الكامــن 
التــي  فــي أعماقــه مــن الطبقــة العاملــة والجماهيــر 
أمورهــا،  زمــام  وامتلكــت  قدميهــا  علــى  وقفــت  إذا 
السيا�ســي  وتركيبــه  الطبقــي  باملجتمــع  ســتعصف 

االســتبداد. يمثلــه  الــذي  الفوقــي 

للملكيــة ســوابق فــي إدراك قــوة الشــعب الكامنــة: 
أجبرها حراك سنة 2011 على التخلي عن حكومة 
رأســه  علــى  حزبــي  تحالــف  ليتوالهــا  تعدهــا  كانــت 
حــزب األصالــة واملعاصــرة ونصبــت بدلــه حكومــة 
واضطــرت  أظافــره،  لتقليــم  تســعى  كانــت  حــزب 
للتضحيــة   )2016( الريــف  حــراك  لهيــب  تحــت 
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بهــذا الــذراع الحزبــي، فــي حيــن أجبرتهــا حملــة املقاطعــة 
الــذي  أخنــوش  األحــرار/  حــزب  تنحيــة  علــى   )2018(
كانت تعده ليحل محل العدالة والتنمية. ذات ال�سيء 
مــع تأجيــل تصفيــة صنــدوق املقاصــة ســنة 2011 بــل 
وضــخ أكثــر مــن أربعــة مالييــر درهــم المتصــاص النقمــة 
فبرايــر   20 حــراك  نــار  ســتزيد  كانــت  التــي  الشــعبية 
هــذه  اســتعادة  مــن  االســتبداد  وســيتمكن  اســتعارا… 

التنــازالت بعــد خمــود تلــك النــار.

من أجل تنظيم القوة العمالية والشعبية

من أهم دروس كفاحات الشعب املغربي منذ النضال 
ضد االستعمار، أن استئثار قوى طبقية غير عمالية 
دامــت  مــا  الفشــل،  إلــى  دائمــا  يــؤدي  النضــال  بقيــادة 
تلــك القــوى تشــترك مــع االســتبداد فــي نفــس األرضيــة 
الطبقيــة )دوام املجتمــع الرأســمالي( وكل مــا تقــوم بــه 
هــو اســتعمال محســوب لطاقــة الكفــاح الشــعبي مــن 
مــن  جــزِء  عــن  يتنــازل  لكــي  االســتبداد  مناوشــة  أجــل 

ســلطاته ويشــركها فــي الحكــم وليــس القضــاء عليــه.

ال يعــوز الواقــَع نمــاذُج نضــال شــعبي تمكــن االســتبداد 
مــن هزمهــا أو ردهــا علــى أعقابهــا دون نيــل املــراد. أهمهــا 
في العقد األخير هي حركة 20 فبراير والحراك الشعبي 
بالريــف. والســبب الجوهــري هــو ضعــف تنظيــم ذلــك 
املنظمــة  العاملــة  الطبقــة  انخــراط  وعــدم  النضــال 
كطبقة فيه. ففي 20 فبراير تمكنت امللكية من تحييد 
الحركــة النقابيــة بمســاومة مــع قياداتهــا البيروقراطيــة 
لــم  الريــف  حــراك  وفــي   .)2011 أبريــل   26 )اتفــاق 
تكــن امللكيــة فــي حاجــة إلــى صفقــة، فالبيروقراطيــات 
النقابيــة الحريصــة علــى االســتقرار السيا�ســي وامللتزمــة 
االحتجــاج  علــى  تتفــرج  ظلــت  االجتماعــي،  الســلم 
الجماهيــري بالريــف حتــى طــواه القمــع والنســيان. وهــو 
ذات مــا تقــوم بــه هــذه القيــادات إزاء كفاحــات عماليــة 
أهمهــا نضــاالت شــغيلة الوظيفــة العموميــة )التعليــم 

والبريــد…(. والصحــة 

الشــعبية  الجماهيــر  العاملــة  الطبقــة  تنظيــم 
وليــس  االســتبداد  ضــد  عــام  نضــال  فــي  وانخراطهمــا 
أجــل  ومــن  املؤسســاتية،  واجهاتــه  ضــد  مناوشــات 
إســقاطه وليــس “دمقرطتــه”، ومــن أجــل القضــاء علــى 
االســتغالل الطبقــي وليــس تلطيفــه؛ كلهــا مهــام طليعــة 
سياســية ثوريــة يجــب أن تتبلــور فــي معمعــان الكفــاح 
الشــعبي والنضــال العمالــي اليومــي. حيــن تنصهــر هــذه 
ثــوري، ســتنتصر  اشــتراكي عمالــي  فــي حــزب  الطليعــة 
بـ”تدفــق  لينيــن  وصفهــا  التــي  الحقيقيــة  السياســة 
هــي  هــذه  باملالييــن”.  بــل  بــاآلالف،  ليــس  الجماهيــر، 
الكارثــة  أردنــا درء  امللحــة املطروحــة علينــا إن  املهمــة 

املحدقــة.

أزنزار
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عشر سنوات بعد حراك 20 فبراير، التحرر الشامل والعميق رهين 
ببناء منظمات طبقية مستقلة

20 فبراير، 2021

مثلت سنة 2011 انعطافة في تاريخ شعوب املنطقة، أطلقت موجة كفاحات جماهيرية عبر 
العالم، على خلفية مفاعيل األزمة االقتصادية العاملية -2007 2008.

 برميِل بارود قابل لالشتعال منذ زمن. 
َ
امتدت السيرورة من تونس إلى املغرب، فكانت شرارة

تمثلــت بشــائر انفجــاره فــي تلــك النضــاالت القرويــة التــي ابتــدأت منــذ منتصــف ســنوات 1990 
باملناطــق املهَملــة، حتــى انتفاضــة إفنــي- ايــت باعمــران فــي 2005 و2008 مــرورا بنضــال كادحــي 
طاطــا ســنة 2005، وصفــرو ســنة 2007، فضــال عــن كفاحــات الشــغيلة داخــل املنظمــات 

النقابيــة أو خارجهــا، ونضــاالت الشــباب املعطــل.

انطلــق نضــال سيا�ســي بمبــادرة شــبابية، رافعــا مطالــب سياســية أرقاهــا “دســتور ديمقراطــي 
اجتماعــي شــعبي  نضــال  بــؤر  تفجــرت  السيا�ســي  النضــال  هــذا  وبمــوازاة  شــكال ومضمونــا”. 
متعددة ومتنوعة )معطلو- ات هضبة الفوســفاط بآســفي، فالحو الســراغنة وســيدي بنور، 
كادحــو زاويــة الشــيخ… إلــخ(. كان عــدم تالقــي وجَهــْي الســيرورة هــذه أحــد أهــم عوامــل خفــوت 
حراك 20 فبراير، خصوصا مع نجاح مناورة امللكية في تحييد الحركة النقابية بعد استقبال 

مستشــار امللــك قــادة املنظمــات العماليــة.

أثبتــت كل تلــك النضــاالت، قبــل 20 فبرايــر وبعدهــا، واقعــا طاملــا جــرى إنــكاره أو تجاهلــه: 
قــدرة الشــغيلة والكادحيــن-ات علــى انتــزاع مكاســب سياســية واجتماعيــة بالنضــال امليدانــي. 
دعية أن التقدم إنما يحصل 

ُ
وسفهت أضاليل املعارضة البرجوازية وأذرعها البيروقراطية امل

حقــق بجرعــات مــن داخــل مؤسســاته.
ُ
بالتوافــق مــع االســتبداد وأن الديمقراطيــة إنمــا ت

تمكنــت امللكيــة بفعــل التقــاء عوامــل داخليــة، )عــدم مشــاركة العمــال-ات كطبقــة، وكبــح 
الســيرورة  )توحــل  وخارجيــة  كبيــرة…(  اجتماعيــة  تنــازالت  النقابيــة،  للحركــة  البيروقراطيــة 
الثوريــة فــي بلــدان مثــل ليبيــا وســوريا واليمــن، ومــا ترتــب مــن خشــية الجماهيــر فضائــع ردة 
داميــة(، مــن تفــادي مصيــر طغــاة تونــس ومصــر. ومثلمــا كانــت 20 فبرايــر امتــداد محليــا ملوجــة 

الســيرورة الثوريــة الصاعــدة، كان للثــورة املضــادة إقليميــا مفعولهــا باملغــرب.

ــق مــن حريــات االحتجــاج والتعبيــر، لكــن دون بلــوغ  تواصــل هجــوم االســتبداد ليقــوض املتحقَّ
مســتوى إســكات االحتجــاج الشــعبي والعمالــي بشــكل نهائــي، كمــا اســتمر تصعيــد العــدوان 
النيوليبرالــي اقتصاديــا واجتماعيــا. ومــا انفكــت موجــات النضــال الشــعبي تتوالــى منــذ 2012 
2015، نضــاالت األســاتذة املتدربيــن- ات موســم -2015  منهــا: طنجــة ضــد أمادنيــس ســنة 
2016، حراكي الريف وجرادة -2017 2018، حملة مقاطعة الســلع ونضاالت التالميذ ســنة 

2018، نضــاالت شــغيلة التعليــم منــذ 2018 إلــى اآلن.

ستســتمر جمــرة النضــال العمالــي والشــعبي متقــدة، تخبــو تــارة وتتوهــج طــورا، طاملــا أوضــاع 
غالبيــة الشــعب االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي غايــة البــؤس يكرســها اســتبداد يخنــق األنفــاس. 
ولكــن دحــر االســتبداد السيا�ســي واالســتغالل الرأســمالي وكل صنــوف االضطهــاد يســتوجب 
20 فبرايــر وكل  أبــان عنهــا حــراك  التــي  مــن شــغيلة املغــرب ومجمــل كادحيــه حــل املعضلــة 
الديناميــات النضاليــة التــي تلتهــا مــذاك: اســتقالل الطبقــة العاملــة السيا�ســي عــن كل األحــزاب 
السياســية البرجوازية تقدمية كانت أو رجعية، وذلك ببناء حزبها االشــتراكي العمالي الثوري.

إنهــا مهمــة األنويــة اليســارية الثوريــة وكل طالئــع النضــال العمالــي والشــعبي التــي تنبثــق فــي كل 
الفســيحة  اآلفــاق  القطــري وتعتنــق  يتجــاوز اإلطــار  تتــزود بمنظــور  أن  البلــد، علــى  مناطــق 
للتغييــر بمجمــل املنطقــة املغاربيــة والعربيــة التــي افتتحتهــا الســيرورة الثوريــة لســنة 2011، 
معيــدة إلــى األذهــان النفــس التحــرري املغاربي-العربــي الــذي وأدتــه اإلمبرياليــة ومــا خلفــت مــن 

أنظمــة مســتبدة تابعــة.

مــن  عقــود  وينهــى  جذريــا،  شــعبنا  أوضــاع  يغيــر  وحــده  العــارم  والشــعبي  العمالــي  النضــال 
التابعــة. الرأســمالية  ديكتاتوريــة 
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علــى  الثالثــة  للُجمعــة  الفنيــدق  مدينــة  ُســكان  خــرج 
التــام  الكســاد  علــى  احتجاجهــم  عــن  للتعبيــر  التوالــي 
الكاســحة  البطالــة  وضــد  املدينــة،  علــى  أطبــق  الــذي 
االحتجاجــات  تكــررت  العيــش.  مصــادر  انعــدام  وعلــى 
غضبهــم  وفــش  الســكان  لثنــي  بئيســة  ُمحــاوالت  رغــم 
ونثــر  غذائيــة  مُعونــات  تقديــم  منهــا  ُمقرفــة  بأســاليب 
املعانــاة  وحجــم  األلــم  عمــق  لكــن  الفارغــة.  الوعــود 
إلــى  أعــاد  الــذي  الشــيئ  لالحتجــاج.  الســكان  دفعــت 
العارمــة  الريــف  نضــاالت  أحــداث  ســيناريو  الواجهــة 
علــى  جوابــا  شــديد  ببطــش  الدولــة  واجهتهــا  التــي 
االقتصاديــة  الســاكنة  حاجــات  تلبــي  بتنميــة  مطالبــة 

والثقافيــة. واالجتماعيــة 

الفنيدق مدينة حدودية، التهريب أوكسجين دورتها 
االقتصادية

الفتــرة  إبــان  ومليليــة،  ســبتة  مدينتــي  أصبحــت 
االســتعمارية، أكثــر أهميــة لإســبان. فاألولــى أضحــت 
األساســية  قاعدتهــا  والثانيــة  إســبانيا”  “مينــاء  بمثابــة 
الريــف. مناجــم  مــن  املســتخرج  املعدنــي  لالســتغالل 

1956 أصبحــت  املباشــر ســنة  نهايــة االســتعمار  بعــد 
املدينتيــن محاصرتيــن دون مــورد اقتصــادي خصوصــا 
بعــد إغــالق الحــدود مــع جبــل طــارق ســنة 1969. ونظــرا 
تجاريــة  معامــالت  بــدأت  والبشــري  املجالــي  لالمتــداد 
بيــن ســاكنة الضفتيــن إال أن االنطالقــة االقتصاديــة 
األوربــي،  باالتحــاد  عضويتهــا  بعــد  خصوصــا  إلســبانيا 
واتســاع التفــاوت بينهــا واالقتصــاد املغربــي الــذي ظــل 
التهريــب  لنشــاط  متســارع  ازديــاد  عنــه  نتــج  متأخــرا 
التجــاري، الــذي أصبــح لــه ثقــل اقتصــادي واجتماعــي 
كبيــر يمتــد مــن طنجــة غربــا الــى وجــدة شــرق، ويصــب 
البيضــاء. تشــكلت  الــدار  مــدن كبــرى مثــل  فــي أســواق 
بإســبانيا  عيــن  صّنِ

ُ
امل مــن  تمتــد  كبيــرة  مصالــح  شــبكة 

والتجــار  باملغــرب،  الكبــار  وّرِديــن 
ُ
امل إلــى  التجــار  وكبــار 

عمــال  يجعــل  مــا  عديــدة،  مــدن  بأســواق  املحتِكريــن 
وعامــالت نقــل البضائــع مجــرد قطعــة صغيــرة فــي لعبــة 
واالهانــات  املخاطــر  إال  فيهــا  هــن  لهــم-  حــظ  كبيــرة ال 

البئيــس. والعيــش 

ونصــف  ســنة  بعــد  خانقــة  اقتصاديــة  أزمــة  تفّجــرت 
مــن منــع كلــي ملــرور الســلع عبــر معبــري ســبتة ومليليــة، 
ــل  نقُّ

َ
ت أوقــف  الــذي  الصحــي  الحجــر  إلــى  باإلضافــة 

البيــوت.  خادمــات  خصوصــا  بســبتة،  العامليــن-ات 
واســتنفدت األســر ُمدخراتهــا الزهيــدة وتعطلــت أعمــال 
املهــن الحــرة، وتوقــف الــرواج التجــاري وغــاب الزبائــن، 
فــي وضعيــة بطالــة  مــن كال الجنســين  وُوجــد الشــباب 
عنهــا،  طــع 

ُ
وق التهريــب  تتنفــس  مدينــة  فــي  مفتوحــة 

االختنــاق. بســبب  باملــوت  مهــددة  فأصبحــت 

املســتفيدون  االقتصاديــة،  ومكانتــه  التهريــب  شــاط 
والضحايــا

كان  مــا  أصبــح  الحالــي،  القــرن  مــن  األّول  العقــد  منــذ 
مجــرد نشــاط حــدودي بســيط، تهريبــا منظمــا. وتحــول 
مــن نشــاط يمتهنــه بعــض ســكان الجــوار املســتفيدين 
مــن اإلعفــاء مــن تأشــيرة الدخــول إلــى الثغريــن فأضحــى 
نشــاطا قائمــا يســتقطب باحثيــن عــن الشــغل مــن مــدن 

بعيــدة.

والتفقيــر  التهميــش  سياســة  مــن  عقــود  تتــرك  لــم 
للكادحــات مــن بديــل غيــر منفــد التهريــب، فهــو محــور 
األســر  عيــش  ومصــدر  باملدينــة  االقتصاديــة  الــدورة 
الكادحــة. رغــم أن مافيــا قويــة متشــابكة املصالــح هــي 
عمــل  فــرص  غيــاب  فــي  لكــن  التهريــب  مــن  املســتفيد 
فالســكان  بديلــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  وأنشــطة 
مجبــرون علــى العيــش مــع نشــاط التهريــب واال خرابهــم 

األكيــد.

قــدرَّ 
ُ
ت املباشــرة  والضرائــب  الجمــارك  مديريــة  حســب 

قيمــة البضائــع املتدفقــة عبــر الثغريــن مــا بيــن 15 و20 
الناتــج  مــن   %2 يعــادل  مــا  أي  الســنة  فــي  مليــار درهــم 
الداخلــي اإلجمالــي. أمــا حجمهــا فيصــل إلــى 1600 طــن 
في املتوســط يوميا في كال املعبرين )ســبتة ومليلية(. )1(

تتشــكل أهم املواد املهربة من املواد الغذائية، املالبس 
املســتعملة، الســجائر، املشــروبات الكحوليــة، إطــارات 
أدوات  الســيارات،  غيــار  قطــع  املســتعملة،  العجــالت 
التجهيز واملنتجات الصحية، مستحضرات التجميل، 
املنزليــة  األجهــزة  الصحيــة،  األدوات  التبليــط،  مــواد 
االســرة،  أقمشــة  مــن  النســيج  منتجــات  االلكترونيــة، 

أغطيــة، مالبــس جديــدة… إلــخ.

إســبانيا  إلــى  باإلضافــة  الســلع.  هــذه  مصــادر  تتنــوع 
وكوريــا  الصيــن  مثــل  أخــرى  بلــدان  مــن  تأتــي  وأوروبــا 
نقــل 

ُ
الجنوبيــة وتركيــا وبعــض البلــدان األوربيــة. كمــا ت
والفواكــه. والخضــر  كاألســماك  مــواد  ســبتة  إلــى 

يتــراوح عــدد املمتهنيــن- ات للتهريــب املعي�ســي اعتمــادا 
إلــى   4500 بيــن  مــا  يوميــا  ات  العابريــن-  أعــداد  علــى 
8000 فــي نقطتــي ســبتة )طارخــال األولــى والثانيــة( ومــا 
مليليــة  معبــر  فــي  يوميــا  شــخص  و9000   8300 بيــن 
)بــاب مليليــة، ورخانــة، باريوتشــينو(. كمــا تلــج املدينتيــن 
حوالــي 1000 ســيارة يوميــا منهــا 200 لرجــال الجمــارك 

والبوليــس.

تجــري عمليــة التهريــب عبــر شــبكات تتــوزع علــى ضفتــي 
املعابــر وتحتــل ُممتهنــات التهريــب الالئــي يتكلفــن بنقــل 
املنتجيــن  كبــار  يتربــع  حيــن  فــي  الســلم.  أســفل  الســلع 

مســتودعات  وأصحــاب  املنظميــن  الجملــة  وتجــار 
إلــى  باإلضافــة  العليــا.  الدرجــات  عــرَش  التخزيــن 
النقــل  أصحــاب  مثــل  بالتهريــب  املرتبطــة  األنشــطة 
الحضــري واملطاعــم والفنــادق وباقــي الخدمــات وطبعــا 
 الدولــة العيــن الراعيــة لنظــام التهريــب برمتــه؛ 

ُ
أجهــزة

ثمــن  لــه  باملنطقــة  الوظيفــي  العمــل  أن  خفيــا  فليــس 
مقابــل مــا يتيحــه مــن تحصيــل أمــوال )رشــوة وابتــزاز(.

نقــل  عامــالت  هــن  املعي�ســي  التهريــب  ُممتهنــات  أغلــب 
لليــوم  درهــم  و170   150 مقابــل  كبــار  تجــار  لفائــدة 
قبــل رفــع املبلــغ إلــى 300 درهــم بعــد احتجاجهــن علــى 
الخميــس.  الــى  االثنيــن  مــن  أســبوعيا  يعملــن  التجــار، 
ُيدفــع هــذا املبلــغ مقابــل حمولــة تــزن 80 كلــغ إلــى 130 
كلــغ، واملجازفــة بحياتهــن باملــوت دهســا بســبب التدافــع 
الشــديد والتعــرض ملعاملــة مهينــة مــن الســب والضــرب 
والكرامــة  الحقــوق  فيهــا  نتهــك 

ُ
ت فــي مشــاهد  والتحــرش 

اإلنسانية، وتفتقر ألبسط شروط الصحة والسالمة: 
ال مراحيــض وال أمكنــة للوقايــة مــن أشــعة الشــمس أو 

األمطــار. هطــول 

التهريــب نتيجــة لتدميــر مناصــب الشــغل قبــل أن يكــون 
سببا

املعبريــن  عبــر  التهريــب  الدولــة خطــر  اكتشــفت  فجــأة 
املغاربــة  وصحــة  االقتصــاد  علــى  وضــرره  الحدودييــن 
لكنهــا  إخفــاء،  طــول  بعــد  املعطيــات  ســراح  وأطلقــت 

تخدمهــا. التــي  فقــط  الحقيقــة  نصــف  تقــول 

املباشــرة  غيــر  والضرائــب  الجمــارك  مديريــة  حســب 
تتكبــد الخزينــة خســارة قــدرة ســنة 2018 مــا بيــن 4 و5 
ــُر  َدمَّ

ُ
مليــار درهــم. ومقابــل كل شــخص يمتهــن التهريــب ن

خمــس مناصــب شــغل. لكــن الســبب الرئيــس فــي التجــاء 
مناصــب  مالييــن  تدميــر  هــو  التهريــب  إلــى  شــخص  كل 
توقيــع  منــد  الحــر  التبــادل  اتفاقيــات  بفعــل  الشــغل 
أغرقــت  التــي  بمراكــش   1995 ســنة  الغــات  اتفاقيــات 
وفاقمــت  الصناعــي  اإلنتــاج  خربــت  بمنتوجــات  البلــد 
البطالــة الجماهيريــة وخفضــت التعرفــة الجمركيــة إلــى 

أدنــى حــد.

التهريــب  أنشــطة  بســبب  إنتاجيــة  قطاعــات  تضــررت 
والنســيج  الغذائيــة  املــواد  صناعــة  قطــاع  ســيما  ال 
تدفــق  مــن  شرســة  ملنافســة  تتعــرض  التــي  واأللبســة، 
بضائع ســواء عبر التهريب أو بســبب التحرير الجمركي. 
كلفــة  لخفــض  العمــل  شــروط  تدهــور  إلــى  يــؤدى  مــا 
اإلفــالس  أو  الوافــدة،  الســلع  أثمــان  ملجــاراة  اإلنتــاج، 
وتســريح العمــال وهــذا مصيــر آالف عمــال- ات النســيج 
عشــية دخــول اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة حيــز 

التنفيــذ.

الفنيدق والّنواحي: إغالق المعابر التجارية يدفُع الكادحين- ات لإلنتفاض
تتمة ص 11بقلم: أحمد أنور
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تســتفيد الســلع القادمــة مــن ســبتة ومليليــة مــن نظــام 
تخضعــان  ال  اللتيــن  التفضيليــة  والضرائــب  الدعــم 
إســبانيا.  مــدن  باقــي  كمــا  املضافــة  القيمــة  لضريبــة 
إلــى  يصــل  ضريبــي  تخفيــض  مــن  الشــركات  وتســتفيد 
50%. كمــا تعتمــد املدينتيــن علــى تحويــالت ماليــة مــن 
ميزانيــة الدولــة اإلســبانية ألهميتهمــا باعتبارهمــا أرا�ســي 
مــا وراء البحــار. وتســتفيدان مــن وضعيتهمــا كمينــاءي 
مخصــص  معظمهــا  املســتوردة،  للبضائــع  تخزيــن 
يســتوعب  الــذي  املغــرب  إلــى  التهريــب  عبــر  للشــحن 
80% منهــا. مــا يجعــل البضائــع املهربــة ذات أثمنــة جــد 

منافســتها. يمكــن  ال  منخفضــة 

املراقبــة  ضعــف  مــع  البضائــع  تهريــب  أن  صحيــح 
يحمــل  للمنتجــات  التتبــع  إمكانيــة  وانعــدام  الصحيــة 
مخاطــر صحيــة جديــة خصوصــا مــع مــا يســم الوضــع 
والتســمم  الفيروســية  األوبئــة  توالــي  مــن  العالمــي 
الغذائــي. فالطريقــة التــي تنقــل بهــا مــواد غذائيــة دون 
املعطيــات  للشــمس، وتزويــر  تبريــد وتعريضهــا  وســائل 
الصالحيــة  منتهيــة  مــواد  وترويــج  باملنتــوج  الخاصــة 
مــواد ممنــوع اســتهالكها  التواريــخ وتحويــل  بعــد تغييــر 
بالثغريــن لضررهــا الصحــي… كل هــذا جانــب آخــر مــن 
الخطــر الــذي يســببه نظــام مفلــس عاجــز عــن توفيــر 
ظــروف اقتصاديــة وفــرص عمــل للمناطــق الحدوديــة 
ويتســبب فــي كــوارث صحيــة لشــعب فقيــر يبحــث عــن 

أجــوره. ملحدوديــة  املــواد  أرخــص 

التهريــب عندمــا كان  عــن  البصــر  الدولــة  لقــد غضــت 
البطالــة  ضحايــا  مــن  آالف  المتصــاص  قنــوات  يوفــر 
غنــي أقليــة قليلــة مــن 

ُ
الناتجــة عــن سياســة متعمــدة ت

العالمــي  بالرأســمال  املرتبطيــن  الكبــار  املســتوردين 
عبــر اتفاقيــات التبــادل الحــر وغيرهــا. واآلن بيــن عشــية 
التهريــب  خطــر  الدولــة  نفــس  اكتشــفت  وضحاهــا 
لتقلبــات  ذاتهــا  هــي  رهنتــه  وطنــي”  “اقتصــاد  علــى 
اقتصــاد عالمــي قائــم علــى تنافــس شــرس بيــن عمالقــة 
ات  الكادحيــن-  مالييــن  يطحنــون  الذيــن  الرأســماليين 

األربــاح.)2 لجنــي  املتســارعة  عجالتهــم  تحــت 

قطــع  إلــى  املعابــر  علــى  إهانــات  مــن  االســتبداد:  دولــة 
العيــش مصــادر 

ال تتــرد أجهــزة الدولــة فــي امتهــان كرامــة الشــعب املغربــي 
بــل  االســبانية.  الدولــة  أجهــزة  أعيــن  أمــام  املعابــر  فــي 
“أنظــروا  لهــم  تقــول  وكأنهــا  بطشــها  إلظهــار  تتمــادى 
قارتكــم،  سيكتســحون  جوعــى  مــن  ظهركــم  أحمــي  أنــا 
عصــاي الغليظــة وقبضتــي البغيضــة تحميكــم. فقدموا 

انتهاكاتــي”. عــن  الصمــت  والتزمــوا  األمــوال 

دون ســابق إنــذار قــررت الدولــة املغربيــة منــع التهريــب 
قلــم  بجــرة  وطــوت   ،2019 دجنبــر  فــي  باملعبريــن 
اســتبدادي عقــودا مــن اعتمــاد مطلــق لســكان مدينــة 

الفنيدق على نشــاط رئي�ســي وحيد هو التهريب دون أن 
تخلق أي بديل لعيش السكان. تقف عقلية االستبداد 
اتخــاد  ســرعة   

َ
ــف

ْ
ل

َ
خ الكادحيــن  بمعانــاة  واالســتهانة 

يكلفنــا  ولــن  بؤســهم  يتدبــرون  البائســين  دع  القــرار. 
الهندســية والتوقعــات  األمــر ســوى بعــض التصاميــم 
املســتقبلية الفلكيــة، تمامــا كمــا هــو األمــر مــع “مشــروع 
املنارة املتوسط” إزاء احتجاجات الريف. وإذا استدعى 
خــذ بدوافــع 

ُ
األمــر قمعــا فــال بــأس واألهــم تنفيــذ قــرار ات

أكبــر مــن اســتيقاظ متأخــر إلنهــاء التهريــب.

 إلى تكريس ميناء 
ُ

إن استراتيجية الّنظام املغربي تهدف
طنجــة املتوســط مركــزا لوجســتيكيا بحريــا محوريــا فــي 
)مينــاء  املتوســطية، عبــر إضعــاف منافســيه  املنطقــة 
الجزيــرة الخضــراء…. الــخ(، ورفــع الكلفــة االقتصاديــة 
للمدينتيــن )ســبتة ومليليــة( بالنســبة إلســبانيا، وأخيــرا 
ُممارســة ضغــط مضــاد فــي وجــه ابتزازهــا للنظــام املغربــي 

فــي قضيــة الصحــراء الغربيــة.

االقتصاديــة  األوضــاع  فــي  العنيــف  االنقــالب  أخــرج 
واالجتماعية السكان لالحتجاج. وبعد تكرار مسيراتهم 
املدينــة  إلــى  وتوجهــت  املحليــة  الدولــة  أجهــزة  تحركــت 
وعقدت اجتماعات متتالية بعضها مع املحتجين- ات.

أعلنــت الدولــة أنهــا بصــدد تنفيــذ إجــراءات اقتصاديــة 
بالفنيــدق واملــدن املجــاورة؛ منهــا مشــروع لوكالــة إنعــاش 
ســندت مهمــة انشــائه للوكالــة 

ُ
وتنميــة أقاليــم الشــمال. أ

الخاصــة طنجــة املتوســط، ويقــوم علــى خلــق منطقــة 
بدايــة  هكتــار.   90 مســاحة  علــى  اقتصاديــة  أنشــطة 
بشــطر أول علــى مســاحة 10 هكتــارات كمنصــة بديلــة 
طنجــة  مينــاء  عبــر  ســبتة  مــن  القادمــة  الســلع  لنقــل 
املتوســط. نفــس ال�ســيء مــع جعــل مينــاء “بنــي نصــار” 
منصــة لدخــول ســلع مليليــة. وأيضــا الترخيــص بفتــح 
متجــر كبيــر للشــركة الســويدية )اكيــا(. وأخيــرا توقيــع 
عقــد تشــغيل لفائــدة نســاء متضــررات مــن إغــالق املعبــر 
عددهــن 107 مرتقــب أن يبلــغ 700، للعمــل فــي شــركات 

النســيج بطنجــة وتطــوان.

فــي  فــي االمــر حــال جوهريــا للمشــكلة التــي تتمثــل  ليــس 
تخلف املنطقة الحدودية وافتقارها لبدائل اقتصادية 
توفــر الشــغل، واألهــم عجــز النظــام االقتصــادي التابــع 
المتصــاص  إجــراء  إنــه  املعضلــة.  حــل  عــن  واملتخلــف 
كلمــا  الســاحر  قبعــة  مــن  إخراجــه  يجــري  الغضــب، 
هــب الكادحــون- ات لالحتجــاج ضــد سياســة التفقيــر 
اكديــم  و2008،   2005 بيــن  إفنــي  )ســيدي  والتهميــش 

.)2017 الريــف ســنة   ،2010 إيزيــك ســنة 

نمنعــه  لــم  إن  نفســه،  ســيعيد  الحســيمة  ســيناريو 
الفنيــدق:  ات  كادحــي-  احتجاجــات  مــع  بالتضامــن 
أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة حــادة دفعــت الســكان إلــى 
الســلطة  يحــرك  االحتجــاج  تكــرار  الجماعــي،  النضــال 

األمــر  وتســويق  املحتجيــن  ملقابلــة  الشــارع  إلــى  للنــزول 
الحلــول،  إيجــاد  فــي  الجديــة  علــى  ــم وداللــة  َفهُّ

َ
ت بكونــه 

انكشــاف الوعــود الكاذبــة للســلطة. ومــع تأكدهــا مــن 
اســتمرار الغضــب الشــعبي، تنتقــل الدولــة إلــى تكتيــك 
وأذيالهــا  اإلعالميــة  االنطالقــة ألذرعهــا  تعطــى  إذ  آخــر 
االتهامــات  وكيــل  الســموم  لترويــج  ومثقفيهــا  الحزبيــة 
أصواتهــم  وإخــراس  لقمعهــم  تمهيــدا  ات  للمحتجيــن- 
باســم هيبــة الدولــة. إنــه التكتيــك الــذي يتكــرر فــي كل 

مــرة.

توفيــر  يجــب  لكــن  التهريــب،  تجــارة  إنهــاء  يجــب  أجــل 
بديــل ملــن ليــس لــه مصــدر آخــر للعيــش. ال يتعلــق األمــر 
يجــب  بــل  املســتقبل.  فــي  أو  غــدا  الدولــة  بمــا ســتفعله 
النضــال لتنفيــذ إجــراءات عمليــة قبــل اإلغــالق لفائــدة 
توفــر  أن  يجــب  املعي�ســي.  التهريــب  فــي  ات  العامليــن- 
الدولــة دخــال ال يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور لفائــدة 
واعتبارهــم  املعبريــن  وقــف  مــن  واملتضرريــن  العامليــن 
مــع  باملــوازاة  التعويــض  ــق 

َّ
ُيعل قســرية.  بطالــة  ضحايــا 

توفيــر بدائــل وفــرص عمــل حينمــا تنفــذ الدولــة فعــال 
مــا تعــد بــه مــن مشــاريع علــى الــورق. وبــدل التعويــل علــى 
أن  أجــل  مــن  النضــال  يجــب  الخــاص،  القطــاع  وهــم 
توجــه الدولــة أمــواال عموميــة عاجلــة واعتبــار املنطقــة 
مشــاريع  تطلــق  وأن  واجتماعيــا.  اقتصاديــا  منكوبــة 
عمومية تشــغل أبناء املنطقة وتنفذ برنامج الســتدراك 
العموميــة  والخدمــات  التحيــة  البنيــة  فــي  الخصــاص 

األساســية.

امللمــوس  الوضــع  علــى  بنــاء  مطالــب  الئحــة  بلــورة  إن 
الظــروف  سيحســن  تحقيقهــا،  أجــل  مــن  والنضــال 
الصعبة لساكنة املنطقة. ليس خافيا أن ما استفادت 
منــه منطقــة الحســيمة مــن خبــرات نضــال املعطليــن، 
 20 إبــان  الشــعبية  اللجــان  وتجربــة  طالبيــة،  وشــبيبة 
تفتقدهــا  وتجربــة  نضاليــة  تراكمــات  خلــق  فبرايــر، 
منطقــة الفنيــدق. كمــا أن شراســة القمــع بالحســيمة 
وجــرادة تنــزل بثقلهــا. لكــن إغــالق املعبريــن فــي وجه تجارة 
يجعــل  الجزائريــة  الحــدود  إغــالق  قبلــه  كمــا  التهريــب 
أزمــة  لهيــب  علــى  الشمالية-الشــرقية  املنطقــة  كامــل 
إال  الفنيــدق  نضــاالت  ليســت  واجتماعيــة  اقتصاديــة 

مقدمــة ملــا هــو قــادم منهــا.

ال يتهيب الثوريون- ات من اشتداد األزمة، وال ُيحذرون 
الدولــة مــن تنامــي االحتقــان ونصحهــا باتخــاذ إجــراءات 
اجتماعيــة وسياســية لفــش الغضــب وضمــان االنفــراج. 
وتطويرهــا  الشــعبية  املقاومــة  إنمــاء  علــى  يعملــون  بــل 
وإكســابها وعيــا سياســيا وتصليبهــا تنظيميــا، مــن أجــل 
امتهــان  أشــكال  وكل  االســتعباد  جــذور  علــى  القضــاء 
الكرامــة اإلنســانية: نظــام الرأســمالية التابعــة وخادمهــا 

االســتبداد السيا�ســي.

الفنيدق والّنواحي: إغالق المعابر التجارية يدفُع الكادحين- ات لإلنتفاض
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تدفقــت مئــات الصــور علــى صفحــات التواصــل 
شــملت  تضامنيــة  حملــة  فــي  االجتماعــي، 
االنتمــاءات  مختلــف  مــن  ات  مواطنيــن- 
والسياســية،  والجمعويــة  والنقابيــة  املهنيــة 
مــع نضــاالت شــغيلة التعاقــد املفــروض. حملــة 
الكامنــة  النضالــي  االســتعداد  إمكانــات  أبــرزت 
فــي صفــوف كادحــي وكادحــات البلــد، والنــزوع إلــى 
يكبحــه  الــذي  الوحــدوي  والنضــال  التضامــن 

القمــع.

قصــف  كل  هــذه،  التضامــن  حملــة  ســفهت 
الكادحيــن-  تدويــخ  أراد  الــذي  اإلعالمــي  الدولــة 
التعليــم  شــغيلة  إضرابــات  وتحميــل  ات 
نفــس  وفــي  املدر�ســي”.  الزمــن  “هــدر  مســؤولية 
االنطباعــات  حــدود  الحملــة  أبانــت  الوقــت 
علــى  املنتشــرة  الصحيحــة  وغيــر  الســريعة 
ال  قبيــل  مــن  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
جــدوى مــن انتظــار تضامــن مــن الشــعب، وأن 
الــذات والتعويــل عليهــا  الواجــب هــو “تحصيــن 

امللــف”. لحســم 

ما الذي يفسر نجاح هذه الحملة؟

نضــاالت  صمــوُد  العوامــِل  مقدمــة  فــي  يأتــي 
تنســيقيتها  إطــار  فــي  املفــروض  التعاقــد  شــغيلة 
ضــد  الكفــاح  مــن  ســنوات  ثــالث  الوطنيــة. 
مخطــط يدمــر الشــغل القــار وينحــط بشــروط 
لكــن إحســاس األســر  الحضيــض.  إلــى  التعليــم 
مــع  يضيــع  أكبادهــا  فلــذات  مســتقبل  بــأن 
تدبيــر تقشــفي للموســم الدرا�ســي بدعــوى حالــة 

الطــوارئ الصحيــة، يفســر أيضــا حجــم حملــة 
التضامــن.

أفــواج  إلــى  التالميــذ  تقســيم  الدولــة  تعمــدت 
تدريــس  ســاعات  وفــرض  بالتنــاوب(  )التعليــم 
إضافيــة باملنــزل تتحمــل األســر أعباءهــا، إضافــة 
إلــى نفقــات إضافيــة لتوفيــر دعــم درا�ســي مــؤدى 
اآلليــات،  هــذه  نجــاح  الــوزارة  وتدعــي  عنهــا. 
وتســعى لترســيمها بشــكل دائــم. مــا دفــع األســر 
مــع  التضامــن  مــن  نــوع  إلــى  اســتيائها  لتحويــل 
شغيلة التعاقد املفروض، ليس فقط إلسقاط 
التعليــم  مــن  نمــط  إلســقاط  ولكــن  التعاقــد، 
العموميــة  الجماهيريــة  املدرســة  مــن  ينتقــل 
ونســبية املجانيــة، إلــى نمــط تتنصــل منــه الدولــة 

كلفتــه. الشــعب  وتحميــل  حــد  أق�ســى  إلــى 

ســخاَء  يالحــظ  وهــو  الكامــن  الشــعبي  الغضــب 
أربــاب  بمصالــح  األمــر  يتعلــق  حيــن  الدولــة 
 120 االقتصــادي:  اإلقــالع  )مخطــط  العمــل 
مليــار ســنتيم(، وتقشــفها الشــديد فــي مــا يخــص 
قنــاة  َوَجــَد  ات،  الكادحيــن-  وحقــوق  مصالــح 
ليــس  تناضــل  أنهــا  تؤكــد  “فئــة”  مــع  التضامــن 
التعاقــد،  مخطــط  إســقاط  أجــل  مــن  فقــط 
ولكــن دفاعــا عــن مصلحــة التلميــذ- ة واملدرســة 
يفســر  مــا  هــذا  خوصصتهــا.  وضــد  العموميــة 
املنطلقــة  التضامــن  حملــة  زخــم  عــام  بشــكل 
يجــب  التــي  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر 
حفزهــا وتطويرهــا لكــي تنتقــل مــن تضامــن عالــم 
كل  ضــد  ميدانــي  فعلــي  نضالــي  إلــى  افترا�ســي 

أوجــه الحرمــان االجتماعــي والعســف البولي�ســي.

مضمونــه  للشــعار  فلنعــِط  يريــد”:  “الشــعب 
الوحــدوي

مضمونــه  شــعاٌر  التضامــن،  حملــة  مــع  تــوازى 
شــعار  التعاقــد”.  إســقاط  يريــد  “الشــعب 
الشــعب فقــط  التحــاق  نريــد  أننــا  ســُيفَهم منــه 
لتحقيــق املطلــب الخــاص بنــا، بــدل جعلــه نقطــة 
بيــن  مشــترك  ونضــال  متبــادل  لتضامــن  ارتــكاز 
مــن  أكبــر  معركــة  وإطــالق  الشــعب،  فئــات  كل 
هــو  فهــذا  والشــعبية،  العماليــة  املطالــب  أجــل 
وحــده مــا ســيجبر الدولــة علــى تقديــم تنــازالت، 

.2011 ســنة  جــرى  كمــا 

إن املنــاخ املحلــي، وحتــى اإلقليمــي باســتحضار 
اضطــرت  ومــا  بالجزائــر  التظاهــرات  اســتئناف 
)وأهمهــا  هنــاك  تنــازالت  مــن  لتقديمــه  الدولــة 
انطــالَق  يتيــح  ات(،  املعتقليــن-  ســراح  إطــالق 
شــغيلة  إضرابــات  تمثــل  عــارم،  شــعبي  نضــاٍل 
وصمــود  الفنيــدق  واحتجاجــات  البريــد 

بشــائره. أبــرز  تنســيقيتنا 

فــي منــاخ النضــال العــام والعــارم لســنة 2011، 
إســقاط  يريــد  “الشــعب  شــعار  رفــع  جــرى 
االســتبداد والفســاد”، ولتفــادي ذلــك اضطــرت 
رفــع  الجزئيــة:  للمطالــب  لالســتجابة  الدولــة 
الخــاص،  والقطــاع  العموميــة  الوظيفــة  أجــور 
املقاصــة،  صنــدوق  فــي  الدراهــم  مالييــر  ضــخ 
العليــا  الشــهادات  حملــة  مــن  آالف  تشــغيل 

دالالت التضامن العمالي والشعبي مع شغيلة التعاقد المفروض،
 وما العمل لكي ال يتبدد؟

تتمة ص 13بقلم: بشرى لگفول
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مــن  املقاولــة  شــغيلة  أوضــاع  تســوية  العاطلــة، 
إلــخ. )الفوســفاط(…  باطــن 

يريــد  حيــن  يســتجيب  بذاتــه  ــَدُر 
َ

الق كان  إذا 
الشــعب الحيــاة، فــإن دورنــا هــو أن نكــون رافــدا 
مــن النهــر العمالــي والشــعبي العظيــم الــذي يســعى 
إلــى كنــس االســتبداد والقضــاء علــى كل أشــكال 
مــا  علــى  التركيــز  بــدل  واالضطهــاد،  االســتغالل 
وتســترده  حاليــا  الدولــة  عنــه  تتنــازل  أن  يمكــن 
مســتقبال، تمامــا كمــا فعلــت مــع تنــازالت 2011. 
لــم  إن  هــذه  التضامــن  حملــة  رصيــد  وســيتبدد 
مائــل  فعلــي  قــوى  ميــزان  إلــى  تحويلهــا  حســن 

ُ
ن

الــكادح. الشــعب  لصالــح 

ال يكون الطريق صحيحا إال عند الوصول

علينــا دائمــا تفــادي بنــاء تكتيــكات النضــال بنــاًء 
تدوينــات  انتشــرت  لحظيــة.  انطباعــات  علــى 
دليــل  الشــعبي  “التضامــن  مضمونهــا:  عديــدة 
اإلدمــاج  وأن  الصحيــح،  الطريــق  فــي  أننــا  علــى 

قريــب”.

إن ما أبانت عنه حملة التضامن الشــعبية، هو 
أمــر مبدئــي واســتعداد كامــن، لــم يتحــول بعــد إلــى 
قــوة فعليــة فــي امليــدان. لذلــك فــإن اعتبــار ذلــك 
الالعــودة  معركــة  فــي  لالنطــالق  اســتناد  نقطــة 
االســتعداد  ذلــك  ســيدمر  مفتــوح،  تصعيــد  أو 

الكامــن بــدل أن يطــوره.

الشــعبي  االســتعداد  مــن  ننطلــق  أن  علينــا 
عليــه  ونفــرض  نســبقه  أن  وليــس  ونطــوره، 
وتيرتنــا. تضامــن الشــعب نابــع مــن حرصــه علــى 
ليــس  التضامــن  وهــذا  وبناتــه.  أبنائــه  مســتقبل 
جديــدا، ففــي عــز اإلضــراب املديــد مــارس وأبريــل 
قائمــا،  التضامــن  مــن  النــوع  هــذا  كان   ،2019
بتدوينــات  تعــج  الفايســبوك  صفحــات  وكانــت 
التضامــن ومقــاالت لخبــراء وأكاديمييــن يؤكــدون 
أن التعاقــد إلــى زوال. ولكــن فــي اللحظــة الحرجــة، 
فعــل  إلــى  املبدئــي  التضامــن  هــذا  يتحــول  لــم 
نضالــي قائــم، اضطــرت التنســيقية إلــى التراجــع، 
بمبــرر “مصلحــة التلميــذ، وإبــداء حســن النيــة”، 
وأمهــات  آبــاء  جمعيــات  مــن  وســاطات  بعــد 

أخــرى. وإطــارات  التالميــذ 

الصمــود  علــى  قائمــة  الجوهريــة  مهمتنــا  تظــل 
بأشــكال نضــال كفاحيــة )إضرابــات جزئيــة وغيــر 
ولكــن  ميدانيــة(،  احتجاجــات  األمــد،  طويلــة 
العماليــة  الجماهيــر  مــع  التواصــل  تكثيــف  مــع 
والشــعبية، ليــس فقــط ببســط مخاطــر التعاقــد 
الجماهيــر  هــذه  أوضــاع  بتنــاول  أيضــا  ولكــن 
اضطهــاد  مــن  يلحقهــا  مــا  كل  ضــد  والتشــهير 
مــن  تنالهــا  التــي  القمــع  أشــكال  كل  واســتنكار 

االســتبداد. دولــة 

فليس صائبا أن نطلب من الشعب أن يتضامن 
تســلطها  التــي  القمــع  أوجــه  ويســتنكر  معنــا 
باملثــل.  نحــن  نقــوم  ال  حيــن  فــي  علينــا،  الدولــة 
ِعــدَّ العــدة لنضــال تلتقــي فيــه 

ُ
لذلــك علينــا أن ن

الشــغيلة  النضــال وأوســع جماهيــر  كل حــركات 
مــن  العديــد  الواقــع  يعــدم  والكادحيــن- ات. وال 

ــدة. واملوّحِ ــدة  املوحَّ املطالــب 

التشــغيل  ضحايــا  كل  نضــال  توحيــد  أجــل  مــن 
عقــود بموجــب 

التشــغيل  مخطــط  ضــد  النضــال  يتعــدى 
هــن  عليهــم-  املفــروض  ات  األســاتذة-  بالعقــدة 
نفــس  داخــل  أخــرى  فئــات  ليشــمل  التعاقــد، 
)عمــال  التعاقــد  بدورهــا  عليهــا  ــرض 

ُ
ف القطــاع 

املدر�ســي،  واإلطعــام  والنظافــة  الحراســة 
والفــوج  النظاميــة،  غيــر  التربيــة  ات  مدر�ســي- 
التربويــة  اإلدارة  هيئــة  مــن  املتــدرب  الجديــد 
وباقــي  االقتصــاد…(،  وملحقــي  التربــوي  والدعــم 
واملؤسســات  العموميــة  الوظيفــة  قطاعــات 
البريــد،  )الصحــة،  العموميــة  وشــبه  العموميــة 
مــن  املناولــة  وضحايــا  العموميــة،  الجماعــات 
الفوســفاط  فــي  الوســاطة  وشــركات  باطــن 

إلــخ(. واملطــارات…  الســيارة  والطــرق 

فــي  أســبق  بالعقــدة  العمــل  ســرطان  أن  كمــا 
القطــاع الخــاص، حيــث دمــر عالقــات الشــغل 
التخلــص  إمكانيــة  العمــل  أربــاَب  ومنــح  القــارة 
محــدد  عمــل  )عقــود  ات  العمــال-  مــن  الســريع 

باطــن(. مــن  املقاولــة  املــدة، 

بموجــب  التشــغيل  ضحايــا  كل  توحيــد  إن 
ميــزان  بنــاء  ســيتيح  القطاعــات،  كل  فــي  عقــود، 
إســقاط  علــى  القــادر  وحــده  هــو  عمالــي،  قــوى 
أو  بعينهــا  نقابــة  وليــس  التعاقــد،  مثــل مخطــط 
تنســيقية بذاتهــا مهمــا انبهرنــا بأعــداد مــن تمثلهم.

خدمــات  أجــل  مــن  وشــعبية  عماليــة  معركــة 
وجيــدة مجانيــة  عموميــة 

ومجانيــة  وجــودة  عموميــة  عــن  الدفــاع  أصبــح 
الخدمــات العموميــة )الصحــة والتعليــم( مطلبــا 
آنيــا، بحكــم مــا آلــت إليــه أوضاعهــا فــي ظــل تدبيــر 

تقشــفي بمبــرر الجائحــة والطــوارئ الصحيــة.

فقــط  وليــس  التجربــة،  بحكــم  األســر  تأكــدت 
ه الدولــة  عــّدِ

ً
بالنــدوات واملناشــير، مــن مــآل مــا ت

مــن هجمــات، وتلحــظ بالعيــن املجــردة مســتوى 
الخــراب  وحجــم  يهــوي،  وبناتهــا  أبنائهــا  تعليــم 
نفــس  وفــي  العموميــة.  الصحــة  أصــاب  الــذي 
الوقــت قلصــت األزمــة االقتصاديــة التــي فجرتهــا 

كانــت  التــي  املاديــة  األســر  إمكانــات  الجائحــة 
تســليعها. جــرى  عموميــة  خدمــات  إلــى  توجههــا 

عمالــي  نضــال  إلطــالق  جــدا  مواتيــة  الفرصــة 
عموميــة  “خدمــات  مطلــب  أجــل  مــن  وشــعبي 
للميزانيــة  معتبــر  برفــع  بــدًء  وجيــدة”  مجانيــة 
أجرائهــا  مطالــب  وتلبيــة  لهــا  املخصصــة 
الهــش.  التشــغيل  أوجــه  كل  منــع  وخصوصــا 
لفــة تفويــت هــذه الفرصــة غاليــة، إذ 

ُ
وســتكون ك

ال يقــدم التاريــخ نفــس الفرصــة مرتيــن، وال تأتــي 
أخــرى إال بعــد فــوات دهــر مــن الوقــت وبكلفــة 

أعلــى.

لنجعــل مــن إنــزال يومــي العطلــة املقبلــة )نهايــة 
شــهر مــارس( بالربــاط محطــة شــعبية وعماليــة، 
ندعو لها جميع املتضررين من تدمير الخدمات 
العموميــة وتفكيــك عالقــات الشــغل القــارة وكل 
املســتائين- ات مــن تحميــل كلفــة أزمــة كوفيــد- 

ات للكادحيــن- ات.

أبــان  قــد  الشــعب  مــا دام  لنكــن مبادريــن- ات، 
إمكانه النضالي الكامن، ولنؤســس لجانا محلية 
للتعبئــة مــن أجــل أال تكــون محطــة الربــاط إنــزاال 
وشــعبيا  إنــزاال عماليــا  بــل  بالتنســيقية،  خاصــا 

مــن أجــل مطالــب تخــص الجميــع.

ملصالــح  انتســابه  يعلــن  مــن  بــكل  لنتصــل 
نقابيــة  فــروع  مــن  الــكادح  والشــعب  الشــغيلة 
البطالــة  ضحايــا  وإطــارات  حقوقيــة  وجمعيــات 
وأحــزاب سياســية. لنجعــل مــن الوقــت املتبقــي 
علــى  فقــط  تركــز  ال  اســتثنائية،  تعبئــة  شــهر 
علــى  بــل  املفــروض،  التعاقــد  شــغيلة  محنــة 
التــي  الشــمعة  تلــك  لنكــن  كلــه…  الشــعب  محــن 
االســتبداد  مــن  والتحــرر  النضــال  طريــق  تنيــر 

واالســتغالل.

بشرى لگفول

لألســاتذة  الوطنيــة  “التنســيقية  فــي  مناضلــة 
التعاقــد”. عليهــم  املفــروض  الذيــن 

دالالت التضامن العمالي والشعبي مع شغيلة التعاقد المفروض،
 وما العمل لكي ال يتبدد؟

بقلم: بشرى لگفول

نضاالت و قضايا نقابية
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عقديــن  مــن  أكثــر  بعــد  البريــد  شــغيلة  معركــة  جــاءت 
مــن إعــادة هيكلــة قطــاع البريــد واملواصــالت الســلكية 
والالســلكية، فقد تم فصل قطاعي البريد واالتصاالت 
الوكالــة  مؤسســات:  ثــالث  وإحــداث   ،8991 ســنة 
الوطنيــة لتقنيــن االتصــاالت واتصــاالت املغــرب وبريــد 
املغــرب، وقــد تمــت خوصصــة قطــاع االتصــاالت، فيمــا 

أســند قطــاع البريــد إلــى بريــد املغــرب.

كمــا جــاءت بعــد زهــاء ربــع قــرن علــى توقيــع اتفــاق فاتــح 
غشــت بيــن النقابــات والدولــة والــذي كانــت أهــم نتائجــه 
الزج بالحركة النقابية في سياسة الشراكة االجتماعية 
الشــغيلة.  حســاب  علــى  أربــاب  مــع  الطبقــي  والتعــاون 
منــذ  املنطلقــة  الخوصصــة  سياســة  تفاقمــت  هكــذا 
إعالمــي  لهجــوم  الشــغيلة  مكاســب  وتعرضــت   3991
َك مكاســب الوظيفــة العموميــة والقطاعات 

َّ
وعملــي فــك

دِخلــت هشاشــة 
ُ
العموميــة اإلنتاجيــة والخدماتيــة، وأ

الشــغل على أوســع نطاق. وتحت شــعار تفهم إكراهات 
والعهــد  الديمقراطــي  والتنــاوب  الوطنــي  االقتصــاد 
علــى  النقابيــة  القيــادات  أغلــب  دمــج  تــم  الجديــد 
كافــة املســتويات فــي تدبيــر هــذا الهجــوم فيمــا حوربــت 
ككــت 

ُ
القطاعــات النقابيــة املعارضــة لهــذا التوجــه وف

معــت…
ُ
وق

مــع  فــي أوج عطائهــا وقوتهــا  النقابيــة  الحركــة  تكــن  لــم 
مــن  أدنــى  حــد  لهــا  كان  لكــن  التســعينات،  منتصــف 
منجميــة  عماليــة  قــالع  فــي  ومتواجــدة  الطبقــي  الوعــي 
مــن  جــزء  ويحظــى  بهــا  يســتهان  وصناعيــة وفالحيــة ال 
قيادتهــا باعتبــار لــدى القواعــد. لكــن أمــراض التدبيــر 
دومــا  كان  العماليــة  النقابيــة  للمعــارك  البيروقراطــي 
العمالــي  النضــال  طاقــة  مــن  ويحــد  النضــاالت  يســمم 
مطالــب  حــول  عريضــة  عماليــة  جبهــة  تكــون  ويمنــع 

مجملهــا. فــي  للشــغيلة  حيويــة 

كان مطلــع القــرن الجديــد مناســبة لدولــة البورجوازيــة 
توجيــه  علــى  للعمــل  العالــم،  عبــر  أقرانهــا  غــرار  علــى 
سياســة  خــالل  مــن  العمالــي  للوعــي  ســاحقة  ضربــة 
دمــج النقابييــن فــي دواليــب اإلدارة مــن خــالل ترقيتهــم 
فــي ســلم املســؤوليات وتمكينهــم مــن امتيــازات، وبالتالــي 
تغييــر نظرتهــم للعمــل النقابــي مــن منظــور مصلحتهــم 
الشــخصية. وكــذا تــم فــرض سياســة املغــادرة الطوعيــة 
وتيــرة  ورفــع  جهــة  مــن  األجيــال  بيــن  قطيعــة  إلحــداث 
االســتغالل مــن جهــة أخــرى )نفــس حجــم العمــل بعــدد 

األجــراء واألجيــرات وبحقــوق مهضومــة(. مــن  أقــل 

ســياق خــاص: شــغيلة البريــد أحــد ضحايــا الخوصصــة 
وفتــح القطــاع للرأســمال الخــاص املحلــي واألجنبــي

كاش  البريــد-  إلــى  باإلضافــة  يوليــوز5102،  غايــة  إلــى 
الشــركة التابعــة للبريــد- بنــك، يتوفــر بريــد املغــرب علــى 
أربــع شــركات تابعــة مباشــرة، منهــا ثــالث شــركات يمتلــك 
رأســمالها بـــ %001، وهــي: البريــد بنــك والشــركة املغربيــة 
وبريــد   MTDS واإلرســاليات  البضائــع  وتوزيــع  لنقــل 
ميديا. كما يمتلك نسبة %66 من شركة كرونوبوست 
شــركة  فــي  مســاهمات  وكــذا   ،tsoponorhC  SME
صوفــاك كريــدي TIDERC CAFOS بنســبة %93، وفــي 
صنــدوق جايــدة adiaJ sdnoF بنســبة %9 )كمــا جــاء 
فــي التقريــر الســنوي للمجلــس األعلــى للحســابات برســم 

.)5102 ســنة 

وصــل عــدد مســتخدمي مجموعــة بريــد املغــرب ســنة 
حــول  “تقريــر  فــي  جــاء  مــا  حســب   ،5219 إلــى   9102
املرفــق  العموميــة”  واملقــاوالت  العموميــة  املؤسســات 
الشــغيلة  هــذه  تعانــي   .1202 ماليــة  قانــون  بمشــروع 
باإلضافــة  العمــل  وتائــر  وارتفــاع  األجــور  ضعــف  مــن 
للهشاشــة التــي ميــزت التشــغيل فــي املؤسســات التابعــة 
وأمــراض  شــغل  حــوادث  يعنــي  مــا  األم،  للمجموعــة 
أجــل  مــن  املســتمر  الضغــط  بتفاقــم  مرتبطــة  مهنيــة 
للمجموعــة  أكبــر  أربــاح  باســتمرار، أي  أكبــر  مردوديــة 

تدنــي  مقابــل  املحلــي واألجنبــي،  الرأســمال  ورائهــا  ومــن 
فــي األجــور الفعليــة وفــي شــروط العمــل منظــورا لهــا مــن 

والشــغيلة. املجتمــع  مصلحــة  منظــور 

األعلــى  للمجلــس  الســنوي  التقريــر  فــي  ورد  فقــد 
للحســابات برســم ســنة 5102: “مــن خــالل افتحــاص 
بعــض  أن  لوحــظ  البشــرية،  املــوارد  لتدبيــر  محــدود 
مدعمــة  غيــر  بنــك   – بالبريــد  املتعاقديــن  توظيفــات 
بالوثائق املبررة الختيار بعض املرشحين املقبولين مثل 
اإلعــالن عــن الترشــيح ومحاضــر لجــان االنتقــاء. كمــا أنــه 
أجــور  فــي  تتجــاوز05%،  مهمــة  فــوارق  وجــود  لوحــظ 
املتعاقديــن مــع شــركة بريــد املغــرب وأجــور املرســمين”. 
بينمــا أجــور وامتيــازات املــدراء وكبــار املوظفيــن ما فتئت 
املديريــن  بعــض  فــإن  ذلــك،  إلــى  و”باإلضافــة  ترتفــع 
املصلحــة  ســيارة  بيــن  يجمعــون  األقطــاب  ومديــري 
والتعويــض عــن الســيارة. ويصــل املبلــغ اإلجمالــي الــذي 
أنفقــه بريــد املغــرب منــذ 9002 لكــراء هــذه الســيارات 
إلــى أزيــد مــن 7 مالييــن درهــم”. ويضيــف تقريــر املجلــس 
األعلــى “وقــد مكــن تدقيــق وضعيــة املمتلــكات العقاريــة 
التــي تدبرهــا شــركة بريــد املغــرب مــن مالحظــة أن أربــع 
مســاكن فقــط مــن بيــن 57 هــي التــي يشــغلها أشــخاص 
في وضعية نشــاط من بريد املغرب، أما الباقي، فيحتله 
خســارة  يشــكل  ممــا  أغيــار،  أو  متقاعــدون  أشــخاص 
للشــركة”. وال يشــكل هذا إال نزرا قليال من جبل النهب.

أجيال جديدة من الشغيلة البريدية

إن دخــول أجيــال جديــدة مــن األجــراء واألجيــرات لعالــم 
فــي الوعــي الطبقــي العمالــي  انحــدار  فــي ســياق  الشــغل 
ربحيــة  رفــع  هدفــه  معمــم  ليبرالــي  هجــوم  ســياق  وفــي 
املقــاوالت ووســيلته األساســية خفــض األجــور املباشــرة 
وغيــر املباشــرة الفعليــة، باإلضافــة لتدهــور فــي الشــروط 
العمــل )ضغــوط نفســية وجســمانية  فيهــا  ُينجــز  التــي 
جديــدة  نضــال  أفــاق  يفتــح  باســتمرار(،  متصاعــدة 
جماعــي  عمالــي  وعــي  حفــز  تــم  إذا  خاصــة  وواعــدة، 
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مــن  للنضــال  فــي جبهــة موحــدة  الشــغيلة  قــوى  وجْمــع 
أجــل إعــادة توزيــع لفائــض القيمــة لصالــح الشــغيلة، 
غيــر  البورجــوازي.  االســتغالل  نظــام  إزالــة  درب  علــى 
أن هــذا األمــر لــن يتحقــق إال بانخــراط أقســام واســعة 
مــن الشــغيلة وخاصــة النســاء فــي بنيــة نقابيــة نشــيطة 
ورشــيقة، أي فــروع نقابيــة متخلصــة مــن كثــرة األجهــزة 
والجمــع بيــن املســؤوليات، ممــا يــؤدي لســيادة نــوع مــن 
قاعدتهــا  مــع  يتناســب  ال  التنظيمــي  جهازهــا  النقابــة 

وقواعــد غريبــة عــن قيادتهــا وســلبية.

مــا كان جليــا لــكل ذي بصيــرة نقابيــة طبقيــة أصبــح اآلن 
واضحــا لــكل أعمــى

أصبحــت ســيرورة إرســاء الهشاشــة وضــرب املكاســب 
بريــد  مجموعــة  إدارة  وكرســتها  ســنوات،  منــذ  ناجــزة 
للنظــام  لتصورهــا  متــدرج  تنزيــل  خــالل  مــن  املغــرب 
يخضــع  رســميا،  تبنيــه  قبــل  للمجموعــة،  األسا�ســي 
الشــغيلة الســتغالل بشــع. هــذا الوضــع دفــع بالنقابييــن 
إضــراب  فــي  لالنخــراط  الشــغيلة  وأوســع  والنقابيــات 
بطولــي اســتطاع أن يفــرض مشــاركة قســم مــن األطــر 

الشــغيلة. باقــي  مــا تســتميلها اإلدارة ضــد  عــادة  التــي 

منتشــية  املغــرب  بريــد  مجموعــة  إدارة  كانــت 
بانتصاراتهــا، وخالــت أن تجديــد قاعــدة شــغيلة البريــد 
بينهــا، ســيجعلها صيــدا ســهال  النســاء  نســبة  وارتفــاع 
تقــوم  لــن  النقابــي  الوعــي  وأن  والتضليــل  لالســتغالل 
لــه قائمــة بالقطــاع، وككل مســتغل بشــع نســيت إدارة 
مجموعــة بريــد املغــرب أن العمــل النقابــي تاريخيــا هــو 
نتــاج بشــاعة الشــروط التــي ينجــز فيهــا العمــل وتدنــي 
األجــور وجهنميــة وتائــر العمــل، وليــس وليــد تحريــض 

الرأســمال. لِنَعــِم  جاحــدة  مــا  ضالــة  فئــة 

واألجيــرات  األجــراء  أن  األخيــرة،  املعركــة  كشــفت 
رغــم  واالســتغالل،  القهــر  مركــب  نفــس  فــي  يوجــدون 
محاولــة االدارة اســتعمال فئــة األطــر كســوط ضــد باقــي 
الشــغيلة، مقابــل فتــات مــادي وأزمــة ضميــر ال حــدود 

لهــا.

يعــرف قطــاع البريــد واالرســاليات عامليــا تغيــرات هائلــة 
فــي ظــل منطــق ليبرالــي إلدارة الخدمــة العامــة، يجعــل 
محتدمــا  العامليــة  الشــركات  كبريــات  بيــن  املنافســة 
ووســيلته األساســية هــي خفــض كلفــة العمــل، وإعــادة 
التنظيــم ودمــج تكنولوجيــات جديــدة باســتمرار. وبــدل 
ســهولة  أكثــر  العمــل  التكنولوجيــات  هاتــه  تجعــل  أن 
وراحــة بالنســبة لليــد العاملــة، حولــت حياتهــا املهنيــة 

إلــى جحيــم ال يطــاق. والشــخصية 

الــذي ينبغــي اســتيعابه هــو  الــدرس األكثــر أهميــة  إن 
بــدون تنظيــم عمالــي قــوي بحيــاة داخليــة نشــطة  أنــه 
قوامهــا املشــاركة فــي التكويــن والتســيير والتقريــر ألوســع 
قاعــدة ممكنــة نســاء ورجــاال، تنظيــم يناقــش سياســة 
العامــة،  والخدمــة  الشــغيلة  علــى  وتأثيرهــا  املجموعــة 
ويرد على تهافتها وُيعرف باألمراض املهنية ويصوغ ملفا 
نا باستمرار ومجيبا على مصالح  مطلبيا متكامال ومحيَّ
الشــغيلة اآلنيــة واملســتقبلية، ويقــوي الصلــة النقابيــة 
ســتقوم  النقابيــة،  املركزيــة  مكونــات  مختلــف  بيــن 

اإلدارة بدمــج املكاتــب النقابيــة مــن القمــة إلــى القاعــدة 
فــي ســيرورة تنفيــذ سياســتها املعاديــة للشــغيلة.

مالحظات نقدية حول سير املعركة وملفها املطلبي

تنقيــب  بنســبة  بنــك  البريــد   / البريــد  قطــاع  يحظــى 
عاليــة، لكنــه قطــاع أنهكتــه االجــراءات الليبراليــة منــذ 
ســنوات، حيــث معانــاة الشــغيلة ال حــدود لهــا بحكــم 
املســتمرة،  التنظيــم  وإعــادة  الجهنميــة  العمــل  وتائــر 
وضعــف األجــور، هكــذا شــكلت نقــاط مشــروع النظــام 
األسا�ســي لســنة 7102، والزيــادة فــي األجــور وتوظيــف 

عمــال وعامــالت جــدد أهــم ركائــز امللــف املطلبــي.

مــن  بــدًء  متدرجــة  ســيرورة  وفــق  املعركــة  انبنــت 
إبــان  القواعــد  ضغــط  تبلــور  حيــث  املحليــات، 
تقريرهــا  فــي  مشــاركة  كانــت  التــي  الجهويــة  املعــارك 
وتســييرها خاصــة )مراكــش والــدار البيضــاء وفــاس(، 
التنســيق  بنــاء  أصــل  فــي  كانــت  املحليــة  املعــارك  تلــك 
الثنائــي بيــن كــش وامــش، وفيهــا تبلــورت رؤيــة ضــرورة 
خــوض معركــة وطنيــة، ومحاولــة جــر نقابــات أخــرى 
للتنســيق، حيــث تحــول منطــق مهاجمــة الفــدش إلــى 
محاولــة اقنــاع قواعدهــا لاللتحــاق باملعركــة، وهــو مــا 
فــي  فــي مشــاركة العديــد مــن قواعــد الفــدش  انعكــس 
فيــه  تشــارك  لــم  الــذي  نونبــر 0202  اضــراب 72/62 
فــي  دورا  التنســيق  وجــود  لعــب  فيمــا  رســميا.  نقابتهــم 
الرفــع مــن وتائــر التعبئــة النقابيــة وارتفــاع نبرتهــا التــي 
اضــراب  فــي  الدخــول  علــى  العــزم  إعــالن  إلــى  وصلــت 
مفتــوح، عجــل قــرار اإلدارة بحرمــان املســتخدمين مــن 
منحــة املردوديــة مــن ســرعة تنفيــذه. لقــد كان القــرار 
النقابــي ســريعا جــدا، ويمثــل ســابقة ودرســا فريــدا مــن 
حيــث  النقابيــة،  الحركــة  لعمــوم  البريديــة  الشــغيلة 
لــم يفصــل عــن قــرار اإلدارة فــي شــأن منحــة املردوديــة 
وقــرار االضــراب الوطنــي املفتــوح والبــدء فــي تنفيــذه إال 

ســاعات.

وصفعــة  تاريخيــة،  بالقطــاع  النقابيــة  املعركــة  كانــت 
النقابــة  نهايــة  عهــد  ومروجــي  املتخاذليــن  كل  وجــه  فــي 
فــي  الواســعة  املشــاركة  تواكــب  لــم  واالضــراب. 
والتســيير،  التقريــر  فــي  واســعة  بمشــاركة  االضــراب 
فقــد تكونــت لجنــة التنســيق النقابيــة مــن ثالثــة عــن 
العاميــن.  للكتــاب  اختيــاري  حضــور  مــع  تنظيــم،  كل 
أســبوع،  كل  مرتيــن  بعــد،  عــن  اجتماعــات  ونظمــت 
عقــد  تــم  وكــذا  املفتــوح.  االضــراب  خــالل  يــوم  وكل 
الوطنيــة  للمكاتــب  مشــتركة  موســعة  اجتماعــات 

التنســيق. لنقابــات 

كان من املفترض أن تفرز بنية قيادية وطنية ومحلية 
لإضــراب خاضعــة لســلطة الجمــوع العامــة صاحبــة 
الســيادة علــى مســتوى محلــي، فــي األقاليــم، وخاصــة 
)مبــررات  املقــرات  تتواجــد  حيــث  الكبــرى  املــدن  فــي 
الجائحــة تافهــة فــي هــذه الحالــة ألن أربــاب العمــل لــم 
حتــى  القيمــة  فائــض  واعتصــار  العمــل  عــن  يتوقفــوا 
نتوقــف عــن النضــال، وألن أماكــن العمــل أقــل شــروط 
ســالمة مــن املقــرات النقابيــة(، كان مــن شــأن جمــوع 
عامــة موحــدة فــي القاعــدة أن يرفــع الحمــاس أكثــر وأن 
يخــرج الشــغيلة األفــراد مــن الغيتــو الــذي تضعهــم فيــه 

طــوال أوقــات العمــل، وكان مــن شــأن ذلــك أن يســرع 
انتقــال الخبــرات بيــن األجيــال واالطــالع علــى التجــارب 
بالبريــد،  النقابــة  تاريــخ  وعلــى  الخارجيــة  النقابيــة 

وغيرهــا مــن مكاســب العمــل الجماعــي.

املعركــة  وتدقيــق  تحييــن  مــن  ــن  ِ
ّ

تمك العامــة  الجمــوع 
حســب ميــزان القــوى، وتنظــر فــي تصعيدهــا وتوســيعها 
أو الحــد منهــا ووقفهــا، وقراراتهــا عندمــا تتخــذ بشــكل 
تحقيــق  فــي  تســهم  مســتفيض،  نقــاش  بعــد  جماعــي 
العكــس  حالــة  وفــي  املعركــة،  وانتصــار  املطالــب 
ويمكنهــا  التقديــر  أخطــأت  أنهــا  الشــغيلة  تعتبرهــا 
جــوالت  فــي  النقابيــة  املعركــة  دروس  مــن  االســتفادة 

املســتقبلية. النضــال 

مرتبطــة  صغيــرة  وحســابات  األفــق  ضيــق  لكــن 
باللجــان  املرتبطــة  التمثيليــة  أهميــة  بتضخيــم 
الثنائيــة، ورغبــة الخــط النقابــي الســائد علــى مســتوى 
علــى  القيــادة  بزمــام  الحفــاظ  فــي  القيــادات  بعــض 
هــواه، فــوت فرصــة انتــزاع مكاســب فوريــة فيمــا يتعلــق 
فــي  األسا�ســي  النظــام  ومراجعــة  والتوظيــف  باألجــور 

أكثرهــا. ومــا  بالشــغيلة  الضــارة  نقطــه 

فقــد  وقفهــا،  طريقــة  علــى  املعركــة  تســيير  انعكــس 
عقــدت اجتماعــات تعليــق املعركــة مــن خــالل مجالــس 
وكتــاب  الوطنــي  املكتــب  مــن  أعضــاء  تضــم  موســعة 
)النقابــة  والجهويــة  واإلقليميــة  املحليــة  االتحــادات 
للبريــد  الوطنيــة  والجامعــة  كــدش  للبريــد-  الوطنيــة 
الوطنــي  للمكتــب  واجتمــاع  امــش(  واللوجســتيك- 
فــدش(،  املغــرب-  بريــد  ملجموعــة  الوطنيــة  للنقابــة 
وجلــي أن التعليــق لــم تشــرك فيــه القواعــد مــن خــالل 
 فــي مصيــر املعركــة بنــاء علــى 

َّ
ُبــث

َ
جموعهــا العامــة. ولــم ت

املطلبــي. امللــف  مــن  اإلدارة  موقــف 

اإلدارة  مــع  الحــوار  عقــب  املعركــة  وقــف  قــرار  كان 
أهــم  إن  مبرراتــه.  حيــث  مــن  أوال  لآلمــال،  مخيبــا 
همــا  الشــغيلة  أجلهــا  مــن  ناضــال  الذيــن  مكســبين 
الزيــادة فــي األجــور وتعديــل النظــام األسا�ســي، فــي نقطــه 
املضــرة بالشــغيلة، وإخراجــه بمرســوم، لكــن الزيــادة 
فــي األجــور كانــت هزيلــة وغيــر فوريــة ودون أثــر رجعــي 
يوليــوز  فــي  األجــور  مــن  الحكومــة  رفعــت  أن  منــذ  أي 
إلــى  رِجئــت 

ُ
ا الزيــادة  أن  َمــّر 

َ
واأل ســنة 9102، واألدهــى 

الســنة القادمــة وموزعــة علــى ثــالث ســنوات، والتــزام 
الحكومــة بإصــدار النظــام األسا�ســي بمرســوم، ال يعنــي 
انــه تــم اقبــار تصــور الدولــة لتهشــيش أوضــاع الشــغل 

بالقطــاع.

ينــص   )7102( الحالــي  األسا�ســي  النظــام  فمشــروع 
“يتألــف مســتخدمو  األول  بابــه  مــن  األولــى  مادتــه  فــي 
ومتدربيــن  ومرســمين  مســتخدمين  مــن  املغــرب  بريــد 
ومتعاقديــن” أمــا فــي املــادة الثانيــة فينــص هــذا النظــام 
علــى “يطبــق هــذا النظــام الخــاص علــى املســتخدمين 
اســتهتار  هــذا  املتدربيــن”،  واملســتخدمين  املرســمين 
فاضــح فكيــف تقحــم فئــة املتعاقديــن فــي املــادة األولــى 
شــغيلة  مكونــات  مــن  كمكــون  األسا�ســي  النظــام  مــن 
بريــد املغــرب، وتســتثنى مــن تطبيقــه فــي املــادة الثانيــة. 
فيــه  تســاهم  الشــغيلة  ذقــون  علــى  الضحــك  إنــه 
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القيــادات النقابيــة. إن هــذا االمريمثــل مدخــال لدفــع 
الكاملــة. الهشاشــة  الــى  القطــاع 

أمــا مطلــب توظيــف شــغيلة جديــدة بأعــداد مناســبة 
لتخفيــف االســتغالل والضغــط النف�ســي والبدنــي علــى 
الشــغيلة، فــال ذكــر مدقــق لــه، بمــا فيــه كيفيــة النظــر 
فــي مســاطر التوظيــف وعــدد املســتخدمين لتخفيــف 

وتائــر العمــل الجهنميــة .

فــي غيــاب مبــرر قــوي لوقــف املعركــة روجــت كل قيــادة 
بيــن قواعدهــا  النقابــي  التنســيق  مــن قيــادات  وطنيــة 
عــزم الحلفــاء علــى إيقــاف املعركــة، الهــدف هــو إلقــاء 
املســؤولية علــى اآلخــر فــي التخــاذل، وهــو وســيلة فعالــة 
للضغــط علــى األجهــزة التــي انعقــدت لتقــرر فــي مصيــر 
فــي  االســتمرار  يمكننــا  ال  بأنــه  القــول  الجــل  املعركــة 

لوحدنــا. املعركــة 

تــم  الــذي  ويمثــل عــدم الكشــف عــن االتفــاق اإلطــار 
عقــب  النقابيــة  والقيــادات  اإلدارة  قبــل  مــن  توقيعــه 
الحــوار أمــرا مقلقــا جــدا للشــغيلة البريديــة، إن عــدم 
كشــفه لحــد االن وعــدم طرحــه أمــام القواعــد للنقــاش 
يكــون  ال  قــد  فيــه  يوجــد  مــا  بــأن  ي�ســي  فيــه  والتقريــر 
فــي صالــح مســتقبل نضــاالت الشــغيلة البريديــة. ولنــا 
شــغيلة  معركــة  عقــب  توقيعــه  تــم  الــذي  امليثــاق  فــي 
األتــوروت وجــرى إخفــاؤه عــن القاعــدة العماليــة خيــر 
“امليثــاق  توقيــع  مــن  شــهرا   13 بعــد  أنــه  حيــث  مثــال 
وقتــا  وربحــت  نــاورت  اإلدارة  أن  تأكــد  االجتماعــي”، 
ثمينــا، وأوقفــت نضــال األجــراء بوعــود لــم تنفــذ، رغــم 
أن املســؤول النقابــي األول بالقطــاع قــد صــرح آنــذاك 
أربــع  بعــد  القطــاع  مشــاكل  جميــع  أنهــى  “امليثــاق  أن 

التفــاوض”. مــن  ســنوات 

التضامن العمالي الغائب األكبر

للمركزيــات  الثــالث  البريــدي  التنســيق  نقابــات  تنتمــي 
للشــغل  املغربــي  االتحــاد  الوطنيــة،  النقابيــة 
والفدراليــة  للشــغل  الديمقراطيــة  والكونفدراليــة 
ســاكنا  املركزيــات  تحــرك  لــم  للشــغل،  الديمقراطيــة 
وال  البريــد  شــغيلة  مــع  تضامنــي  إلضــراب  تــدع  ولــم 
الطبقــة  قــالع  بكبــرى  األقــل  علــى  عماليــة  ملســيرة 
حيــث  البيضــاء،  الــدار  مدينــة  املغربيــة،  العاملــة 
املركزيــة  واملقــرات  الوطنيــة  القيــادات  تتمركــز 

الثــالث. للنقابــات 

فمــا دور املركزيــات النقابيــة، إن لــم يكــن جمــع قــوى 
ملواجهــة  وموحــدة،  ضاربــة  قــوة  فــي  العاملــة  الطبقــة 
الطبقــة  تنتهجهــا  التــي  املوحــدة  السياســة  نفــس 
البورجوازيــة ودولتهــا، هــذه السياســة قوامهــا خفــض 
األجــور الفعليــة املباشــرة وغيــر املباشــرة، ورفــع وتيــرة 
االســتغالل وضــرب اســتقرار العمــل. إن هــذا الهجــوم 
ســواء  العاملــة،  الطبقــة  مــن  شــريحة  أيــة  يســتثني  ال 

الخــاص. القطــاع  أو  الدولــة  شــغيلة 

امليثاق النقابي خطر محدق وجب التصدي له

غيــر  جــزء  وعــي  إفســاد  اإلدارة  اســتكملت  أن  بعــد 
سياســة  خــالل  مــن  النقابيــة  القيــادة  مــن  يســير 

الشــركة االجتماعيــة، تســعى الدولــة مــن خــالل إدارة 
النقابــات  فــي  التحكــم  قانــون  تمريــر  إلــى  املغــرب  بريــد 
مجموعــة  داخــل  تجريبيــة،  خطــوة  وفــي  بالتقســيط، 
األخيــرة،  هــذه  تســميه  مــا  خــالل  مــن  املغــرب،  بريــد 
بريــد  إدارة  تضــع  أن  هــو  والهــدف  النقابــي،  امليثــاق 
املغــرب شــروط القيــام بإضــراب ومــن يدعــو لــه، بمعنــى 

صعبــا. االضــراب  جعــل 

ستســعى مجموعــة بريــد املغــرب، بعــد النجــاح الباهــر 
لألجيــال  الواســعة  واملشــاركة  املفتــوح  لإضــراب 
الشــابة، ومــا عبــرت عنــه مــن حماســة ورغبــة فــي انتــزاع 
مكاســب حقيقيــة، إلــى مهاجمــة أداة النضــال العمالــي 
لــن  أنيــاب  بــدون  فأســد  النقابــة،  وهــي  أال  األساســية 
التــي  النقابــة  أنيــاب  هــو  أحــد واالضــراب  منــه  يخــاف 

البورجوازيــة. تهابهــا 

ال ثقــة فــي إدارة املقاولــة، فبعــد املعركــة مباشــرة بانــت 
ُر توجههــا، بتخييــب أمــال منتظــري تنفيــذ االتفــاق 

ُ
ــذ

ُ
ن

اإلدارة  نفــذت  حيــث  املردوديــة،  منحــة  إرجــاع  حــول 
الذيــن  املســتخدمين  مــن  هائــل  عــدد  حــق  فــي  مجــزرة 
بينمــا  املردوديــة،  منحــة  مــن  هــام  جــزء  مــن  حرمــوا 
مكنــت آخريــن منهــا فــي ســعي لئيــم لبــث بــذور الفرقــة 

النضاليــة. الوحــدة  حــالوة  ذاقــت  شــغيلة  بيــن 

درس دائم للمستقبل

مــن  بــد  ال  عــام،  بشــكل  للشــغيلة  مطلــب  كل  لتلبيــة 
رصــد اعتمــاد مالــي، أي أنــه فــي التحليــل األخيــر يجــب 
الرفــع مــن حصــة فائــض القيمــة الــذي تحصــل عليــه 
البورجوازيــة،  العاملــة علــى حســاب الطبقــة  الطبقــة 
هــذه الحصــة سُتقســم إلــى أجــر مالــي مباشــر فــي آخــر 
غيــر  وأجــر  مكوناتــه(  تســمية  تنوعــت  )مهمــا  الشــهر 
والضمــان  الصحيــة  التغطيــة  خــالل  مــن  مباشــر 
يتوجــه  املالــي  الغــالف  مــن  جــزء  بينمــا  االجتماعــي، 
لتوفيــر ظــروف شــغل ســليمة فــي أماكــن العمــل، ومزايــا 
الخدمــة العامــة التــي يتــم الحصــول عليهــا خــارج منطــق 
الســوق الرأســمالي. بهــذه املعانــي تمثــل املعركــة األخيــرة 
لشــغيلة البريــد درســا هامــا للمســتقبل، مفــاده أن ال 
مصا�ســي  مــع  االجتماعيــة  الشــراكة  ألوهــام  مجــال 
والتضامــن  والتنظيــم  الوعــي  فقــط  الشــغيلة،  دمــاء 
هــو  مــدى  آخــر  إلــى  الشــغيلة  مصلحــة  عــن  والــذود 
حطــب  يكونــوا  أن  الشــغيلة  علــى  ليــس  املطلــوب. 
معركــة املنافســة بيــن الحيتــان الرأســمالية. علــى هــذا 
األســاس ينبغــي بنــاء الحركــة النقابيــة املســتقبلية، فــال 
الشــغيلة  مصلحــة  أســاس  علــى  النضــال  غيــر  منقــذ 

طبقــي. أســاس  علــى  أي  وفقــط، 

مــن  بذاتهــا ولذاتهــا…  العاملــة  الطبقــة  أجــل وعــي  مــن 
للرأســمالية مناهــض  اشــتراكي  عمالــي  حــزب  أجــل 

املباشــرة  أجــل مطالبهــا  مــن  العاملــة  الطبقــة  تناضــل 
تنظيمــات  فــي  وتتبلــور  أوال،  بشــكل عفــوي  والفوريــة، 
االنتاجيــة  الوحــدات  تشــمل  متنوعــة  نقابيــة 
أو مؤقــت،  دائــم  بشــكل  علــى حــدة،  والخدماتيــة كل 
حســب درجــة وقــوة العمــال والعامــالت فــي كل وحــدة 
قطاعــات  النقابيــة  النضــاالت  تشــمل  كمــا  إنتاجيــة. 

أكثــر مــن أخــرى، بينمــا تظــل فئــات مــن الشــغيلة خــارج 
حقيقيــة. نضــال  وإمكانــات  نقابــي  تنظيــم  أي 

جوهرهــا،  فــي  واحــدة  الشــغيلة  مطالــب  كانــت  وإذا 
فــإن  اشــتغاله،  فــي  واحــد  االســتغالل  ونظــام 
البورجوازيــة تطبــق، مــن خــالل أجهــزة دولتهــا قاعــدة 
فــرق تســد. فهــي تتســاهل جزئيــا مــع التنظيــم النقابــي 
وتســعى  أخــرى،  فــي  وتحاربــه  القطاعــات،  بعــض  فــي 
لكيــال يتوســع ال كمــا وال كيفــا. تعمــل هــذه السياســة 
العاملــة  الطبقــة  وعــي  تبلــور  عرقلــة  علــى  باألســاس 
فــي  التاريخــي  دورهــا  أهميــة  وعــي  أي  ولذاتهــا  بذاتهــا 
وبأهميــة  الطبقــي  االســتغالل  مــن  املجتمــع  تحريــر 
تأثيــر  عــن  املســتقل  والسيا�ســي  النقابــي  تنظيمهــا 

املتنوعــة. البورجوازيــة  أحــزاب 

فــي  موضوعيــا  موحــدة  مصلحــة  والعامــالت  للعمــال 
منازعــة البورجوازيــة علــى حصــة أكبــر دومــا مــن فائــض 
القيمــة الــذي تنهبــه الطبقــة الســائدة، وكــذا منازعتهــا 
املنازعــة،  هــذه  والسياســية.  االقتصاديــة  الســلطة 
لكــي تكــون ناجحــة يجــب بلــورة قــوة الطبقــة العاملــة 
فــي تنظيــم نقابــي موحــد وحــزب عمالــي جامــع إن أمكــن 
النقابــات  بيــن  عماليــة  جبهــة  بلــورة  أو  أوال،  ذلــك 
التاريخيــة  الشــروط  فرضــت  إن  العماليــة  واألحــزاب 
تعــددا نقابيــا وسياســيا فــي صفــوف الطبقــة العاملــة.

تكمــن أهميــة الحــزب العمالــي املناهــض للرأســمالية، 
فــي كونــه يســعى لقيــادة األجــراء علــى درب مصالحهــم 
ينتفــي  مجتمــع  بنــاء  فــي  واملســتقبلية  اآلنيــة  الفعليــة 
مجتمــع  االنســان،  ألخيــه  اإلنســان  اســتغالل  فيــه 
هــي  للبشــر  األساســية  االحتياجــات  تلبيــة  فيــه  تكــون 
محــور النشــاط االقتصــادي، فــي احتــرام للحــدود التــي 
كوكــب  مــوارد  ومحدوديــة  البيئيــة  الظــروف  تفرضهــا 

األرض.

فــي ســياق تنعــدم فيــه مركزيــة نقابيــة طبقيــة وحــزب 
املواجهــة  فــي  العاملــة  الطبقــة  قــوة  يمركــزان  عمالــي 
الغيــاب.  هــذا  أضــرار  بوضــوح  يتجلــى  الطبقيــة، 
فمعــارك الشــغيلة املنتميــة لنفــس املركزيــة النقابيــة 
املباشــر:  مــن يوحدهــا ويرفــع مطلبهــا  تجــد  تتوالــى وال 
املنتجــة.  القيمــة  فائــض  مــن  الشــغيلة  حصــة  رفــع 
وهــي  النضــاالت  العموميــة  الوظيفــة  شــغيلة  تتقــدم 
مجــزأة أشــالء رغــم أن املشــغل واحــد، بينمــا ال تتوفــر 
كفاحيــة  منظمــة  علــى  والزراعــة  الصناعــة  شــغيلة 
تجمــع شــتاتها وتوحــد نضاالتهــا، أمــا شــغيلة شــركات 
قوامــه  العبوديــة  إلــى  أقــرب  وضعــا  فتعيــش  املناولــة 

العمــل. أربــاب  طــرف  مــن  دائمــة  تعديــات 

إن غيــاب حــزب عمالــي مناهــض للرأســمالية، يجعــل 
إلفســاد  عرضــة  طالئعهــا  وخاصــة  العاملــة  الطبقــة 
وأدوات  البورجوازيــة  أحــزاب  تمارســه  الــذي  الوعــي 
دعايتهــا اإلعالميــة، ومــن نتائــج ذلــك اآلنيــة ســير معــارك 

الهزيمــة. نحــو  كبــرى  عماليــة 

اإلضراب المفتوح لشغيلة البريد: السياق والمجريات والدروس
بقلم: عبد الكريم عامل
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موجة إضرابات نسوية جديدة ضد الرأسمالية والذكورية
بقلم: قدس

انطلقــت شــرارة االضرابــات النســوية بعــد تظاهــر 
آالف نســاء بولونيــا يــوم 3 أكتوبــر 2016 مــن أجــل 
شرعنة الحق في اإلجهاض. خرجت في نفس الشهر 
االغتصــاب  علــى  احتجاجــا  األرجنتيــن  نســاء  آالف 
بريــز  لوســيا  لــه  تعرضــت  الــذي  الوح�ســي  والقتــل 
16 ســنة]1[، ونظمــت النســاء  البالغــة مــن العمــر 
 Ni Una Munes« تجمــع  مــن  بدعــوة  البلــد  بهــذا 
العنــف  علــى  احتجاجــا  ســاعة  ملــدة  إضرابــا    »]]2
ومنــذ  30 ســاعة،  كل  امــرأة  يقتــل  الــذي  الجن�ســي 
ذلــك الحيــن توســعت موجــة اإلضرابــات النســوية 

لتشــمل العديــد مــن بلــدان العالــم.

ُيَعــدُّ يــوم 8 مــارس مــن ســنة 2017 محطــة هامــة فــي 
ســيرورة اإلضــراب النســوي العالمــي، حيــث أطلــق 
لجعــل  يدعــو  األرجنتيــن  نســاء  مــن  بمبــادرة  نــداء 
تاريــخ  فــي  الكبيــرة  الداللــة  ذو  العالمــي  اليــوم  هــذا 
نضــاالت النســاء يومــا تضــرب فيــه النســاء عــن كل 
النســوي  النضــال  منظمــات  واســتطاعت  �ســيء. 
تنظيــم اإلضــراب فيمــا ال يقــل عــن 30 بلــد بالعالــم 
العمــل  عــن  النســاء  وتوقفــت  العــام]3[.  ذلــك  فــي 
فــي أماكــن االنتــاج وعــن مزاولــة كل أنشــطة إعــادة 
النحــو  هــذا  علــى  وأظهرهــن  االجتماعــي،  اإلنتــاج 
املعتــرف  غيــر  عملهــن  اســتغالل  أن  جلــي  وبشــكل 
بــه وغيــر املــؤدى عنــه، هــو الــذي يعيــد انتــاج قــوة 
العمــل )الحاليــة واملســتقبلية( وبدونهــا لــن تتحقــق 

املــال. يتراكــم رأس  ولــن  األربــاح 

لتنظيــم  فعالــة  آليــة  العالمــي  النســوي  اإلضــراب 
النســاء مقاومــات  وتوحيــد 

وتجمعــات  وائتالفــات  ديناميــات  دعــوات  تتجــدد 
نســوية عبــر العالــم إلــى تنظيــم اإلضرابــات كل يــوم 
احتجاجــات  وعمــت   ،2016 ســنة  منــذ  مــارس   8
النســاء فــي العاميــن 2018 و2019 كل مــن إســبانيا 
مســيرة  وتعرضــت  واليونــان،  وبلجيــكا،  وإيطاليــا 
نظمــت  وبآســيا  شــديد.  لقمــع  تركيــا  فــي  النســاء 
واندونيســيا  بنيودلهــي،  بالهنــد  إضرابــات  النســاء 
وجاركتــا، وخرجــت النســاء بكوريــا الجنوبيــة فــي زي 
ســاحرات]4[. وعمــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
الرئيــس  ترامــب  صعــود  ضــد  النســاء  احتجاجــات 
األســبق الــذي أعلــن عــن عدائــه الصريــح لحقــوق 

واملهاجريــن-آت. النســاء 

توحــد النســاُء قوَتهــن الجماعيــة وتســرن فــي العديــد 
التضامــن  بذلــك  ويجســدن  العالــم،  بلــدان  مــن 
النســوي األممــي بيــن نضــاالت النســاء. ويبــرز تنــوع 
األشــكال التنظيمية التي تتخذها مقاومات النســاء 
وتعــدد مطالبهــن. إنهــن ينتصــرن فــي تحريــر طاقتهــن 
فــي تجــاوز جــدران  مــن كل أنــواع القيــود وينجحــن 
العنصريــة والكراهيــة التــي نصبهــا مجتمــع رأســمالي 
مضطهــدات  بيــن  لتفصــل  وعنصــري  طبقي-أبــوي 

العالــم. ومضطهــدي كل 

تعيد موجة اإلضرابات النســوية ألشــكال اإلضراب 
املســيرات  بيــن  وتجمــع  وقوتهــا،  عنفوانهــا  كامــل 
والتجمعــات االحتجاجيــة الحاشــدة واالعتصامــات 

الســنة  فــي  النســاء  الســاحات، وهكــذا أضربــت  فــي 
فــي بلــدان أمريــكا الالتينيــة بأعــداد كبيــرة  املاضيــة 
واختطــاف  قتــل  جرائــم  وانتشــار  بشــاعة  إلظهــار 
النســاء. وعبــرت النســاء فــي املكســيك عــن غضبهــن 
هــذه  ارتفــاع  إزاء  تتقاعــس  التــي  الحكومــة  تجــاه 
مــارس  مــن  الثامــن  يــوم  مســيرات  وبعــد  الجرائــم. 
الضحمــة فــي عــام 2020 أضربــت النســاء فــي اليــوم 
نســاء،  بــال  يــوم  شــعار  تحــث  العمــل  عــن  املوالــي 
فــي  النســاء  أنشــطة  مكانــة  إلبــراز  منازلهــن  والَزمــن 
فــي  النســاء  احتجاجــات  وكانــت  العامــة.  الحيــاة 
تجمعــات  تجــاوزت  األكبــر حجمــا، حيــث  التشــيلي 
اآلالف،  مئــات  ســانتياغو  بالعاصمــة  املحتجــات 
البلــد  بهــذا  أخــرى  مناطــق  فــي  النســاء  ونظمــت 
إضرابــات عارمــة يطالبــن فيهــا بالحــق فــي اإلجهــاض 
ووضح حد لجرائم العنف املرتكبة في حق النساء.

يومهــن  ذكــرى  فــي  املضربــات  النســاء  تســلم  لــم 
األممــي مــن عنــف أجهــزة الدولــة، وواجهــت الشــرطة 
املســيرة التــي نظمتهــا النســاء فــي العاصمــة الفرنســية 
التدخــل  النســاء  وقاومــت  شــديد،  بقمــع  باريــس 
العنيــف مــرددات شــعار، “نحــن قويــات فخــورات، 
نســويات وراديكاليــات غاضبــات“. ويكشــف حجــم 
الســنة  باريــس  فــي  النســاء  لحــق  الــذي  التنكيــل 
البرجــوازي  الديمقراطيــة  جهــاز  عــداء  املاضيــة 
دوران  علــى  تهديــد  مــن  يمثلــه  ملــا  النســاء  إلضــراب 

الرأســمالي. املجتمــع  ماكينــة 

عنــف  يقاومــن  والعربيــة  املغاربيــة  املنطقــة  نســاء 
عنصريــة،  تبعيــة،  رأســمالية،  سياســة  أنظمــة 

بطريركيــة

للنســاء  قويــا  انخراطــا  املنطقــة  بلــدان  عرفــت 
بالديمقراطيــة  مطالبــة  شــعبية  انتفاضــات  فــي 
والكرامــة ورافضــة لــكل أشــكال الظلــم االجتماعــي، 
واحتلــت النســاء الشــوارع وســاحات االعتصامــات، 
وتســلط  الســلطة  قمــع  أشــكال  كل  علــى  وتمــردن 
العقليــة األبويــة املتجــذرة فــي مجتمــع رأســمالي تبعــي.

يعكــس تدفــق جماهيــر النســاء إلــى مياديــن النضــال 
ســعيهن للقضــاء علــى جــذور اضطهادهــن وقهرهــن. 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  بنــى  هيمنــة  ويكافحــن 
االجتماعــي  البــؤس  أوحــال  فــي  تغرقهــن  وثقافيــة 
واالقتصــادي، وتقــوي تجاههــن كل أشــكال العنــف 

والنف�ســي. والجســدي  الجن�ســي 

ال ترفــع القاعــدة الكبيــرة مــن النســاء املتواجــدات 

خاصــة  مطالــب  عــام  بشــكل  االحتجاجــات  فــي 
مــن  احتجاجاتهــن  تنبــع  وال  النــوع،  باضطهــاد 
النيوليبراليــة العنيــف  بــل عــن تدميــر  وعــي نســوي 
ولكنهــن  العامــة.  والخدمــات  العيــش  لشــروط 
لعالقــات  الخاضعــة  العامــة  الفضــاءات  يقتحمــن 
الهيمنــة والتســلط الذكــوري، ويخرجــن مــن املنــازل 
التــي فرضــت  القيــود  للتعبيــر عــن غضبهــن يكســر 

الزمــن. مــن  طويلــة  لعقــود  جنســهن  علــى 

تواجــه النســاء عندمــا تنتفضــن مخاطــر التعــرض 
التشــيئ  وحمــالت  واالغتصــاب  الجن�ســي  للتحــرش 
وكل أصنــاف االعتــداءات، ويصبحــن هدفــا لعنــف 
التهديــد  ومرمــى  للدولــة،  املؤسســاتي  القمــع  جهــاز 
مــن حاملــي األفــكار األيديولوجيــة الرجعيــة الكارهــة 
لتحــرر النســاء. وتعتبــر تلــك االعتــداءات وجهــا آلخــر 
ســنة  منــذ  املنطقــة  تجتــاح  التــي  املضــادة  للثــورة 
األســواق  فــي  النســاء  بيــع  مشــاهد  )خاصــة   2013
مــن طــرف تنظيــم داعــش، وكشــوف العذريــة ضــد 

املتظاهــرات فــي مصــر(.

شــهدت بلــدان املنطقــة بدورهــا تحــركات وتعبئــات 
النســاء  واســتطاعت  نســوية،  ديناميــات  أطلقتهــا 
إبــان انــدالع الحــراك الشــعبي الدعــوة  فــي الجزائــر 
العهــدة  رفــض  مســيرة  فــي  بكثافــة  واملشــاركة 
الخامســة يــوم 8 مــارس 2019. وأعيــد ربــط جــذور 
بالنضــال  النســاء  إلضــراب  التاريخــي  اليــوم  هــذا 
فــي  النســاء  وثــارت  ديمقراطيــة.  جزائــر  أجــل  مــن 
االعتــداءات  وضــد  الطائفيــة  نظــام  ضــد  العــراق 
علــى  وردا  االحتجاجــات،  فــي  النســاء  تطــال  التــي 
الداعيــة  الصــدر  ملقت�ســى  الرجعيــة  التصريحــات 
إلــى عــدم اختــالط الجنســين فــي خيــام االعتصامــات. 
فــي  حاشــدة  وتجمعــات  مســيرات  النســاء  نظمــت 
فبرايــر   13 يــوم  البلــد  بهــذا  محافظــة  مــن  أكثــر 
2020، ونشــأت حركــة “طلعــات” فــي فلســطين ضــد 
انتشــار جرائــم القتــل التــي تذهــب ضحيتهــا النســاء 
الصهيونــي.  االحتــالل  وضــد  أبــوي،  مجتمــع  فــي 
التــي  الســودانية  الثــورة  فــي  النســاء  وجــود  وكان 
أطاحــت بــرأس النظــام الديكتاتــوري الفتــا وقويــا، 
الجن�ســي  والتحــرش  العنــف  أنــواع  لــكل  وتعرضــن 
والضــرب والخنــق بالغــاز أثنــاء فــض اعتصــام مقــر 
التدخــل  وحشــية  مــن  وبالرغــم  العامــة.  القيــادة 
مواكبهــن  تنظيــم  فــي  النســاء  اســتمرت  القمعــي 
يخنــق  رجعــي  عســكري  نظــام  ضــد  االحتجاجيــة 
قوانيــن  ويديــم  الســودانيات،  النســاء  أنفــاس 
تدلهــن وتنــكل بحياتهــن. وتصــدرت النســاء فــي لبنــان 
2019 الــذي  فــي  مقدمــة الحــراك الشــعبي الواســع 
املاليــة واالقتصاديــة  األزمــة  إثــر  انطلقــت شــرارته 
واالجتماعيــة، وضــدا علــى النظــام الطائفــي الجاثــم 

اللبنانــي. الشــعب  صــدر  علــى 

مواقــع  فــي  الجنســانية  التعليقــات  حملــة  تنــل  لــم 
اللواتــي  النســاء  عزيمــة  مــن  االجتماعــي  التواصــل 
كــن فــي قلــب االحتجاجــات الشــعبية بمــدن وبلــدات 
فــي  النســويات مســيرة  الناشــطات  لبنــان، ونظمــت 
بإســقاط  فيهــا  تطالبــن   ،2020 مــارس  مــن  الثامــن 
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الذكــوري. املجتمــع  وســلطة  السيا�ســي  النظــام 

عواقــب  يكافحــن  الكادحــات  املغــرب  نســاء 
مجتمــع  فــي  معانتهــن  تزيــد  نيوليبراليــة  سياســات 

األبــوي  الســيطرة 

مســتوى  علــى  مفصولــة  حالــة  املغــرب  يكــن  لــم 
واندفــاع  عــام،  بشــكل  املنطقــة  فــي  املقاومــات 
خــاص.  بشــكل  االحتجــاج  إلــى  النســاء  جماهيــر 
والقــرى  باملــدن  الفقيــرات  النســاء  شــكلت  لقــد 
نهايــة التســعينات وبدايــة ســنوات األلفيــن قاعــدة 

مقدمتهــا. فــي  وكــن  الشــعبية  النضــاالت 

املطالــُب  االحتجاجــات  هــذه  علــى  تطغــى 
فــي  الحــق  قبيــل  مــن  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
وتوفيــر  جيــدة،  مجانيــة  صحيــة  خدمــات  ولــوج 
طرقيــة  بنيــة  وتجهيــز  والكهربــاء،  املــاء  خدمــات 
ومهمشــة،  نائيــة  مناطــق  عــن  العزلــة  تفــك 
ورفــض غــالء أســعار مــواد االســتهالك األسا�ســي، 
الســنوات  فــي  وتصاعــدت  بالتشــغيل.  واملطالبــة 
فــي  الحــق  أجــل  مــن  النســاء  نضــاالت  األخيــرة 
امتــالك األرا�ســي الســاللية، و ضــد نــزع األرا�ســي 
مــن مالكيها-اتهــا األصلييــن- ات وتفويتهــا لصالــح 

وأجانــب. محلييــن  كبــار  مســتثمرين  مشــاريع 

النســاء  خــروج  أســباب  تركيــز  إجمــاال  يمكــن 
االجتماعــي  الظلــم  اشــتداد  فــي  لالحتجــاج 
ذكــوري  مجتمــع  فــي  صفوفهــن  فــي  واالقتصــادي 
يضطهــد أصــال جنــس النســاء ويقهرهــن. ونذكــر 
علــى ســبيل املثــال ال للحصــر احتجاجــات النســاء 
أجــل  مــن   )2005( وطاطــا   )2000( وزاكــورة  فــي 
انتفاضــة  ونســاء  مجانيــة،  صحيــة  خدمــات 
بتنميــة  املطالبــات  بعمــران  ايــت  افنــي  ســيدي 
واحتجاجــات   ،)2005-2008( باملنطقــة  فعيلــة 
النســاء فــي قريــة بــن صميــم ضــد خوصصــة منابــع 
امليــاه الطبيعيــة، واعتصــام نســاء إميضــر فــي قمــة 
املســتغلة  املنجميــة  الشــركة  ضــد  ألبــان  جبــل 
وهــواء  وميــاه  ألرض  وتســميمها  الفضــة  ملعــدن 
تلــك القريــة. وكافحــت نســاء ورززات املقترضــات 
مــا بيــن 2011 و2016 تغــول مؤسســات القــروض 
ركائــز  أحــد  كــذب  واســتطعن كشــف  الصغــرى، 
النســاء  وقاومــت  النيوليبرالــي.  التنميــة  نمــوذج 
إبــان حراكــي الريــف وجــرادة )2017( كافــة أشــكال 
بالحســيمة  النســاء  ونظمــت  والتنكيــل.  القمــع 
مــن  مــارس   8 يــوم  كبيــرة  احتجاجيــة  مســيرة 
بيــن  للتمييــز  ال  شــعار  فيهــا  رفعــن   ،2017 ســنة 
الجنســين ونــددن بالتهميــش واإلقصــاء وعســكرة 
االجتماعيــة  بالعدالــة  وطالبــن  الريــف،  منطقــة 
نســاء  والزالــت  فكــري.  محســن  قتلــة  ومحاكمــة 
بســبب  أليمــة  عذابــات  يعشــن  وجــرادة  الريــف 

واالزواج. واإلخــوة  األبنــاء  اعتقــال  اســتمرار 

 2018 العــام  فــي  زاكــورة  فــي  النســاء  تقدمــت 
للمــاء  الولــوج  أجــل  مــن  الســاكنة  احتجاجــات 
الصالــح للشــرب أو مــا عــرف “بمســيرة العطــش”. 
وتجــري حاليــا بشــمال املغــرب بمدينــة الفنيــدق 

الحجــر  فتــرة  عواقــب  علــى  ردا  عارمــة  نضــاالت 
كســاد  خلــف  الــذي  الصحيــة  الطــورائ  وقانــون 
أوضــاع  وتتفاقــم  الصغيــرة،  التجاريــة  املشــاريع 
أهالــي الفنيــدق عقــب إغــالق معبــر مدينــة ســبتة 
البضائــع  جلــب  ويبقــى  التهريــب.  محاربــة  بمبــرر 
مــن ســبتة ومليليــة مصــدر عيــش رئي�ســي للنســاء 
الفقيرات، الالئي ُيجَبرن على حمل كميات ثقيلة 
مــن الســلع علــى ظهورهــن إلعالــة أســرهن، ويلقيــن 
معاملــة تســحق كرامتهــن ويواجهــن مخاطــر جمــة 
تهــدد حياتهــن فــي املعابــر الحدوديــة. لهــذا تتواجــد 
النســاء بشــكل كبيــرة فــي هــذا االحتجــاج الشــعبي 
لقمــة  عــن  دفاعــا  األماميــة  الصفــوف  ويحتلــن 

العيــش.

فــي  األخــرى  هــي  النقابيــة  النضــاالت  تعــرف 
النســيج  كصناعــة  التصديريــة  القطاعــات 
للعامــالت،  قويــا  انخراطــا  الفالحــي  والقطــاع 
العمــل  لشــروط  عاليــة  بكفاحيــة  ويتصديــن 
بالغــة الهشاشــة رغــم ضعــف انتســاب العامــالت 
النقابــي، ويصمــدن أمــام هجمــات أربــاب العمــل 
وانحيــاز  الجائحــة  ســياق  فــي  خاصــة  املتتاليــة 
ســمالية، 

ّ
الرأ الشــركات  لصالــح  الدولــة  تدابيــر 

العمــل  عليهــن  املفــروض  األســتاذات  وتواصــل 
أجــل  مــن  إلــى جانــب زمالئهــن  بالعقــدة نضالهــن 

التعاقــد. مخطــط  إســقاط 

العالمــي،  والنســاء  النســوي  اإلضــراب  موجــة 
خطــوة نحــو بنــاء حركــة نســوية تقاطعيــة أمميــة  

تتنامــي نضــاالت النســاء باملنطقــة الالئــي يتحــدرن 
إلــى االنفــكاك مــن  مــن طبقــات شــعبية، وتصبــو 
حيــاة  وبلــوغ  والبطالــة،  والهشاشــة  الفقــر  واقــع 
مســتقلة متحــررة مــن كل أنــواع العنــف والتحقيــر 
بطغيــان  هــذا  توقهــن  ويصطــدم  واالســتعباد، 

واألبــوي. التابــع  الرأســمالي  النظاميــن 

واملســاواة  بالحريــة  الظفــر  يومــا  يكــن  ولــن  لــم 
مــن  هبــة  واالســتغالل  الظلــم  مــن  واالنعتــاق 
األقليــات الحاكمــة املاســكة بالســلطة السياســية 
واالقتصاديــة، ولــن يتأتــى ذلــك بتقديــم النصــح 
تحــرر  يتحقــق  لــن  وكذلــك  عطفهــا.  واســتجداء 
الضغــط  مجموعــات  بتقديــم  الجماعــي  النســاء 
منصــات  فــي  والترافــع  للمذكــرات،  النســائية 
مؤسســاتية تتحكــم فيهــا أنظمــة رجعيــة مســتبدة، 
واالرتهــان بمنظــورات مؤسســات نيوليبراليــة تجــاه 

النســاء.

ســوى  املســحوقات  النســاء  أوضــاع  تتغيــر  لــن 
بأصــول  الجماعــي  ووعيهــن  ألنفســهن  بتنظيمهــن 
اضطهادهــن واســتغالهن، وترجمــة الوعــي بأصــل 
البالء إلى تمرد جماعي نســوي. وللتقدم نحو بناء 
ديناميــة نســوية تقاطعيــة مناهضــة  للرأســمالية 
مــن  االنطــالق  وجــب  املنطقــة  فــي  والذكوريــة 
َيْعُبُرَهــا  التــي  أســفل،  مــن  اآلتيــة  املقاومــات  هــذه 
والعنصــري  والجن�ســي  الطبقــي  االضطهــاد 
والظلــم البيئــي، ويتشــابك فيهــا التصــدي للتقتيــل 

النزاعــات  أماكــن  فــي  الالجئــات  للنســاء  الجماعــي 
مقاومــة  مــع  املســيجة،  الحــدود  وعلــى  املســلحة 
القســري ومناهضــة االحتــالل، والبــد  تهجيرهــن  
لكافــة  املنطقــة  نســاء  مقاومــات  تتظافــر  أن 
النضــال  مــع  عليهــن  والســيطرة  الهيمنــة  أشــكال 
مــن أجــل إحــدات قطيعــة مــع أشــكال االســتعمار 
الجديــد، مــن مؤسســات إمبرياليــة مدافعــة عــن 
الحــر،  التبــادل  واتفاقيــات  العالمــي،  الرأســمال 
التــي  االســتخراجية  األنشــطة  ووقــف  والديــون، 
تغــزو بهــا الشــركات متعــددة الجنســية املنطقــة، 
البيئــة  وتســمم  املعاشــية  الزراعــات  تدمــر  والتــي 

ومجتمعاتهــن. للنســاء  املحليــة 

لحركــة  الجديــدة  املوجــة  تكت�ســي  املعنــى  بهــذا 
النضــال النســوي والنســائي أهميــة بالغــة، ألنهــا 
تعيــد ملعركــة تحــرر النســاء روح التمــرد الجماعــي، 
وتشــد أوصــر النضــال النســوي بالنضــال العمالــي 
تبتكــر  العرقيــة.  العنصريــة  ومناهضــة  والبيئــي 
اإلضــراب  آليــة  جديــد،  مــن  الديناميــة،  هــذه 
النســوي العالمــي، وتجعــل منــه وســيلتها املركزيــة، 
وتدعــو فــي كل مــارس 8 لشــل الحركــة فــي األماكــن 
مقاومــات  تســتعيد  وبذلــك  والعامــة،  الخاصــة 
النســاء طابعها السيا�ســي والجذري وكامل قدرتها 
الرأســمالي  النظاميــن  عبوديــة  لكنــس  الكفاحيــة 

والذكــوري.

بقلم: قدس
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الجزائر: بيان سياسي لألمانة الوطنية لحزب العمال االشتراكي بمناسبة 
الذكرى الثانية للحراك الشعبي

22 فبراير، 2021

منــذ عاميــن، و بعــد أســبوع مــن مســيرة خراطــة، انخــرط 
فــي غالبيتــه، بمــرور األســابيع انطالقــا  الشــعب الجزائــري 
مــن 22 فيفــري 2019، فــي االنتفاضــة الوطنيــة ضــد العهدة 
الخامســة للمتســلط بوتفليقــة، ومــن أجــل فــرض احتــرام 

الحريــات الديمقراطيــة و تكريــس الســيادة الشــعبية.

ولكن، في الصميم، و كما تبين ذلك الشعارات السياسية 
والتشــكيلة االجتماعيــة ملالييــن املتظاهريــن واملتظاهــرات، 
حجمهــا  فــي  مســبوقة  غيــر  انتفاضــة  تشــكل  أيضــا  فهــي 
البطالــة  ضــد  االجتماعيــة،  والالمســاواة  الهشاشــة  ضــد 
وضــد  والفســاد،  املفترســة  األوليغارشــية  ضــد  والتفقيــر، 
باترونــا  ملصالــح  الوطنيــة  وثرواتنــا  اقتصادنــا  رضــوخ 
هــي  آخــر،  بمعنــى  االمبرياليــة.  والقــوى  الخــاص  القطــاع 
انتفاضــة ضــد الكارثــة الناجمــة عــن عشــرات الســنين مــن 
السياســات االقتصاديــة الليبراليــة التــي حطمــت اقتصادنا 
الوطني، أثقلت من تبعيتنا لالستيراد وأغلقت آفاق النمو 
هــو  ذلــك  بالدنــا. وكان  فــي  والرقــي االجتماعــي  االقتصــادي 
املعنــى البديهــي للشــعارات األكثــر شــعبية فــي الحــراك مثــل 
“يتنحــاو قــاع” و“كليتــو لبــالد يــا الســراقين”، التــي تعبــر دون 
أي غمــوض عــن رفــض تــام لــكل النظــام وأجنحتــه والتــي 
تترجــم الطبيعــة االجتماعيــة والقــدرات الثوريــة لحراكنــا.

وقــف  إلــى  كوفيــد19-  وبــاء  انتشــار  أدى  بالتأكيــد، 
عــدة  فــي  عــام  ملــدة  اســتمرت  التــي  الشــعبية  املظاهــرات 
قبــل  ولكــن،  العاصمــة.  ذلــك  فــي  بمــا  البــالد،  مــن  مــدن 
ذلــك بمــدة، اصبحــت بعــض عالمــات اإلرهــاق جليــة علــى 
ومصــادق  واضــح  سيا�ســي  مشــروع  غيــاب  ففــي  حراكنــا. 
قاعــدي  شــعبي  ذاتــي  تنظيــم  بــدون  و  ديمقراطيــا،  عليــه 
ديمقراطــي، بــدأ حراكنــا يضعــف مــن جــراء القمــع وغيــاب 
مــن  األولــى  األشــهر  منــذ  فعــال،  الديمقراطيــة.  الحريــات 
انتفاضتنــا، وخاصــة بعــد األثــر اإليجابــي لإضــراب العــام 
الجزئــي فــي مــارس 2019، الــذي أجبــر بوتفليقــة وعصابتــه 
علــى االستســالم، كان مــن األجدرعلينــا أن نعــزز الروابــط 
اإلســتراتيجية مــع اإلضرابــات ونضــاالت العمــال واملطالــب 
االجتماعيــة للشــباب والفئــات الهشــة. وكان مــن شــأن ذلــك 
أن يتيــح لنــا الفرصــة للحفــاظ علــى ميــزان القــوى لصالحنــا 
العــام والتعبئــة املكثفــة والدائمــة  إلــى اإلضــراب  باللجــوء 
للعمــال وجميــع املضطهديــن. كمــا كان مــن األجــدر علينــا 
أيضا أن نن�سئ هياكل ديمقراطية ومن الجنسين للتنظيم 
الذاتــي انطالقــا مــن القاعــدة لتنســيق مبادرتنــا ، ومنــع أي 
اســتغالل انتهــازي للحــراك، وتنظيــم النقــاش الديمقراطــي 
شــأنه  مــن  ذلــك  وكان  الشــعب.  اوســاط  فــي  الضــروري 
أيضــا أن يســاعدنا علــى مقاومــة القمــع علــى نحــو أفضــل 
ومنــع املنــاورات التــي تســمح باســتمرار النظــام، يســمح لنــا 
بصياغــة واعتمــاد مشــروع سيا�ســي ثــوري بديــل يعكــس كل 

واالجتماعيــة. الديمقراطيــة  تطلعاتنــا 

لقــد ســهلت تلــك نقــاط الضعــف فــي حراكنــا، علــى األقــل 
منذ انتخابات امللغاة في جويلية 2019، من تعجيل عملية 
ترميــم النظــام، والتــي تكفــل بهــا خاصــة الجيــش بعــد عودته 
الــى مركــز القــرار السيا�ســي داخــل الســلطة. فعلــى الرغــم 
مــن املشــاركة الضئيلــة جــدا فــي االنتخابــات الرئاســية يــوم 
نتجــت  التــي  الفعليــة  الســلطة  فــإن   ،2019 ديســمبر   12
فــي مــا  عنهــا عــززت اســتمرارية النظــام. كذلــك هــو الحــال 
يخــص إصــدار الدســتور الجديــد، رغــم اإلخفــاق الذريــع 
فــي االســتفتاء عليــه فــي 1 نوفمبــر 2020، أو مــا أعلــن عنــه 
تبون بشــأن تنظيم انتخابات تشــريعية مســبقة في األشــهر 
التــي  االســتراتيجية  نفــس  عــن  يعبــر  ذلــك  فــكل  املقبلــة، 
تهــدف إلضفــاء الشــرعية علــى الســلطة الفعليــة مــن أجــل 

ضمــان اســتمرارية نفــس النظــام األوليغار�ســي والليبرالــي ، 
الالديمقراطــي والالجتماعــي بعبــاءة مؤسســاتية متجــددة.

ليس لتبون مايقترحه ماعدا … استمرارية النظام.

كمــا يتضــح مــن خطابــه األخيــر، وبغــض النظــر عــن اإلفــراج 
الجزئي و الغير املكتمل عن املعتقلي السياسيين للحراك، 
لــدى  يكــن  لــم  الجميــع،  وتضامــن  تجنــد  بفضــل  هــذا  و 
تبــون مــا يقولــه و مــا يقدمــه ، فــي ظــرف وبــاء كورونــا، ملئــات 
اآلالف مــن العمــال و العامــالت الجزائرييــن الذيــن فقــدوا 
وظائفهــم. ولــم يكــن لديــه مــا يقولــه ومــا يقدمــه للمواطنيــن 
الذيــن يعانــون مــن انهيــار تاريخــي وغيــر مســبوق لقدرتهــم 
الشــرائية بســبب التضخــم وسياســة خفــض قيمــة الدينــار 
بصــورة شــبه دائمــة. كمــا لــم يكــن لديــه مــا يقــول للشــباب 
املهمش تحت وطأة البطالة، الحرقة واليأس. واألســوأ من 
ذلــك أن تبــون انغمــس فــي تمجيــد الــذات مــن خــالل إشــارته 
إلــى الزيــادة البائســة واملهينــة فــي األجــر األدنــى بنســبة 2000 
دينــار، والتــي تمــت فــي عــام 2020، و التــي لــم تغيــر مــن مرتبــة 
متوســط مســتوى األجــور فــي الجزائــر الــذي يحتــل أخــر رتبــة 
املتوســط.  األبيــض  البحــر  حــوض  بلــدان  مســتوى  علــى 
مــن  ملئــات اآلالف  يقولــه  مــا  لديــه  يكــن  لــم  أيضــا،  تمامــا 
العمال املضربين عن العمل لعدم تلقيهم ألجورهم املزرية 
أجــل  مــن  يناضلــون  الذيــن  للعمــال  أو  أشــهر،  عــدة  منــذ 
حمايــة شــركاتهم التــي خنقتهــا البنــوك واملهــددة باإلغــالق، 
أو ألولئــك الذيــن يناضلــون مــن أجــل الدفــاع عــن الحريــات 
النقابيــة التــي تتعــرض جهــارا للمنــع مــن طــرف االوليغرشــية 

وأربــاب العمــل الخــواص.

االشــتراكي  العمــال  حــزب  يدعــو  الواقــع،  األمــر  هــذا  أمــام 
– – PST ، فــي هــذه الذكــرى الســنوية الثانيــة لحراكنــا، إلــى 
التعبئة والتجند على أوسع نطاق للمشاركة في املظاهرات 

والتجمعــات الشــعبية.

بصفــة  االشــتراكي  العمــال  حــزب  يطالــب  الغــرض،  ولهــذا 
املعتقليــن  جميــع  عــن  الفــوري  اإلفــراج  إلــى  أولويــة 
السياسيين ومعتقلي الرأي اآلخرين وإزالة جميع العقبات 
والحقــوق  للحريــات  الفعليــة  املمارســة  دون  تحــول  التــي 
واالجتمــاع  التعبيــر  حريــات  الســيما  الديمقراطيــة، 
والتنظيم واملظاهرات وكذلك الحريات النقابية والحق في 
اإلضراب. في هذا الســياق، يشــجع حزب العمال االشــتراكي 
و يشــارك فــي جميــع املبــادرات الوحدويــة التــي تســمح ببنــاء 

الديمقراطيــة. للقــوى  جبهــة 

ضروريــا  أصبــح  أنــه  االشــتراكي  العمــال  حــزب  يعتبــر  كمــا 
الشــعبي  الحــراك  اســتمرار  أجــل  مــن  وذلــك  وملحــا، 
النضــاالت واملطالــب االجتماعيــة  مــع  االلتحــام  وتعزيــزه، 

وجميــع  العمــل  عــن  والعاطليــن  للعمــال  واالقتصاديــة 
الوبــاء  رغــم  بكفاحهــم،  حافظــوا  الذيــن  الهشــة  الفئــات 
والقمع ، على استمرارية الحراك و طبيعته النضالية. ألن 
السيادة الشعبية لن يكون لها معناها الكامل إال إذا تمت 
ممارســتها علــى الخيــارات االقتصاديــة واالجتماعيــة لبلدنــا 
و ذلــك وفقــا لتطلعــات واحتياجــات أغلبيــة شــعبنا وليــس 
لصالــح أقليــة صغيــرة مــن االوليغارشــيين، وأربــاب العمــل 

الجنســيات. املتعــددة  والشــركات  الخــواص 

الثانيــة  الســنوية  الذكــرى  وبمناســبة   ، لذلــك  إضافــة 
للحــراك، يؤكــد حــزب العمــال االشــتراكي عــن ضــرورة بنــاء 
مســتوى  علــى  االســتراتيجي  و  الشــعبي  الذاتــي  التنظيــم 
القاعــدة. علينــا أن نن�ســئ فــي كل مــكان ، فــي املــدن و األريــاف 
، وفــي األحيــاء والقــرى ، وفــي أماكــن العمــل والدراســة ، وفــي 
التنظيــم  نــواة   ، األخــرى  االجتماعيــة  الفضــاءات  جميــع 
الذاتي الشعبي الديمقراطية واملستقلة. و من خالل وضع 
أطر التنظيم الذاتي هذه، على مســتوى القاعدة ) لجنة ، 
 وعلــى املســتوى الوطنــي 

ً
تجمــع، شــبكة …( وتنســيقها محليــا

، ســيتمكن الحــراك مــن الصمــود أمــام القمــع ومحــاوالت 
 ، أخــرى  جهــة  مــن  ســيتمكن،  كمــا  جهــة،  مــن  توجيهــه 
للشــعب  يســمح  الــذي  الديمقراطــي  النقــاش  تنظيــم  مــن 
باملشــاركة املباشــرة دون عائــق أو و�ســي فــي إعــداد واعتمــاد 
املشــروع السيا�ســي البديــل الــذي يلبــي مطالبــه وتطلعاتــه 

واالجتماعيــة. الديمقراطيــة 

 ، بالنســبة لحــزب العمــال االشــتراكي، تحقيــق هــذه 
ً
وأخيــرا

الحــراك  التحــام  علــى  العمــل  أي  الضروريــة،  الشــروط 
القاعــدة،  مــن  الذاتــي  والتنظيــم  بالنضــاالت االجتماعيــة 
ستساعد على بلورة “تقارب ديمقراطي، مناهض لليبرالية 
واإلمبرياليــة ” الــذي ســيكون ضروريــا لبنــاء ميــزان القــوى 
الفالحيــن  وصغــار  والنســاء  والشــباب  العمــال  لصالــح 
وجميــع املضطهديــن فــي املعركــة مــن أجــل انتخــاب مجلــس 
و  الشــعبية.  الجماهيــر  مصالــح  يمثــل  ســيد  تأسي�ســي 
فــي أفضــل الظــروف  ســيعود علــى هــذا املجلــس املنتخــب 
النســاء  و  الرجــال  مــن  متكافئــة  وبنســب  الديمقراطيــة، 
املــال، مهمــة ســن  ، دون أي عقبــات و دون تدخــل قــوى 
لالســتفتاء  يقــدم  واجتماعــي،  ديمقراطــي  جديــد  دســتور 

الشــعبي.

ليحيا حراكنا الشعبي

النضال مستمر

االمانة الوطنية

الجزائر، في 20 فيفري 2021
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عودة مرة أخرى إلى تاريخ إضراب النساء

شكل يوم 24 أكتوبر 1975، اليوم الذي دعت فيه 
أيســلندا  فــي   Red Stockings النســوية  املجموعــة 
إلــى إضــراب نســائي للمطالبــة باملســاواة، اإلضــراب 
الوطنــي األول للنســاء. علــى الرغــم مــن أن أيســلندا 
كانــت الدولــة الثالثــة فــي العالــم التــي اعترفــت بالحــق 
فــي التصويــت للمــرأة )1915(، إال أن النســاء الزلــن 
يعانيــن مــع ذلــك مــن أشــكال التمييــز الجن�ســي. عــرف 
عرقلــة  مــن  النســاء  وتمكنــت  نجاحــا.  اإلضــراب 
املعامــل واملؤسســات فــي جميــع أنحــاء البلــد. ومكــن 
مــن جعــل اإلضــراب  التاريخــي مؤخــًرا  النجــاح  هــذا 

أداة سياســية مركزيــة ضمــن النضــال النســوي.

إضرابات وطنية … وعاملية

فــي 3 أكتوبــر 2016، تظاهــرت النســاء البولنديــات 
فــي  الحــق  أجــل  مــن  جماهيريــا  إضرابــا  ونظمــن 
الشــهر  مــن   19 فــي  قصيــر،  وقــت  بعــد  اإلجهــاض. 
نفســه، أدى مقتــل فتــاة تبلــغ مــن العمــر 16 عاًمــا فــي 
األرجنتيــن إلــى خــروج آالف األشــخاص إلــى الشــوارع 
 Ni“ مجموعــة  نظمتهــا  التــي  للتظاهــرات  اســتمرارا 
نظمــت  و2016.   2015 عــام  فــي   ”Una Menos
أشــكال  ضــد  واحــدة  ســاعة  ملــدة  إضراًبــا  النســاء 
العنــف الجنســاني، والــذي يقتــل فــي األرجنتيــن امــرأة 

ســاعة.  30 كل 

 
ً
مركزيــا للنضــال  كأداة  النســاء  إضــراب  أصبــح 

النســائية  الحركــة  مــن  الجديــدة  للموجــة  بالنســبة 
 .2010 عــام  أوائــل  منــذ  تطــورا عامليــا  التــي شــهدت 
صــدر النســويات 

ُ
فمنــذ 3 ســنوات، كل 8 مــارس، ت

النســائي  لإضــراب  جديــًدا  نــداًء  األرجنتينيــات 
“متضامنــون”  نقابــة  دافعــت  فرنســا،  فــي  العالمــي. 
منــذ  مــارس   8 فــي  نســائي  إضــراب  إلــى  الدعــوة  عــن 
2014. خــالل الســنوات األخيــرة، وتــم الدعــوة لــه من 
قبــل التجمــع الوطنــي لحقــوق املــرأة والكونفدراليــة 

للعمــل. العامــة 

لــم يكــن يــوم 8 مــارس 2017، يــوم إضــراب نســائي 
وطنــي بــل عالمــي. فــي مــا ال يقــل عــن 30 دولــة، نظمــت 
اإلنتــاج  عــن  للنســاء  عامليــا  إضراًبــا  النســويات 

املنزلــي. والعمــل 

النســاء  قامــت   ،  2018 مــارس   8 أجــل  مــن 
اإلســبانيات باإلعــداد لإضــراب ملــدة عــام، وال ســيما 
مــن خــالل تنظيــم التجمعــات. شــاركت ســتة مالييــن 

اإلضــراب. فــي  امــرأة 

هــو محاولــة  التعبئــة  هــذه  يميــز  الــذي  الجديــد  إن 
توحيــد النضــال فــي كل أنحــاء العالــم، ال�ســيء الــذي 
 
ً
طابعــا “الجديــدة”  النســائية  الحركــة  هــذه  يمنــح 

.
ً
عامليــا

إضراب إعادة اإلنتاج: ما هو؟

إنــه ال يشــكل مجــرد إضــراب. يجمــع إضــراب النســاء 
عــن  املأجــور واإلضــراب  العمــل  عــن  بيــن اإلضــراب 
جميــع  هــي  اإلنتــاج  إعــادة  اإلنتــاج.  إعــادة  عمــل 
والتــي  عنهــا،  املــؤدى  غيــر  أو  عنهــا  املــؤدى  املهــام، 

تتــم فــي املجــال الخــاص، ســواء كانــت عائليــة أم ال، 
قــوة  إنتــاج  وإعــادة  العمــال،  بتكاثــر  تســمح  والتــي 
العمــل. لذلــك فهــي تشــمل جميــع األعمــال املنزليــة 
الوجبــات  وإعــداد  األطفــال  وتربيــة  املنزليــة  )املهــام 
إلــخ( ، أعمــال الرعايــة  واملالبــس والتدبيــر املنزلــي… 
العقلــي(  والعبــىء  العاطفــي  )العمــل  النفســية 
والعمــل الجن�ســي. ال يتعلــق األمــر بالنســبة ليــوم 8 
ولكــن  العمــل،  مــكان  فــي  باإلضــراب  فقــط  مــارس،  
املتوقعــة  املهــام  جميــع  أداء  عــن  بالتوقــف  أيًضــا 
العمــل  يــوم  تشــكل  والتــي  النســاء،  مــن   

ً
اجتماعيــا

املــزدوج املعــروف. وهــذا يعنــي فــي نفــس الوقــت وقــف 
العاملــة(  الطبقــة  نصــف  النســاء  )تشــكل  اإلنتــاج 
ووقــف مــا يمكــن النظــام مــن تجديــد نفســه وإعــادة 

نفســه. إنتــاج 

 
ً

عمــال اإلنتــاج  إعــادة  عمــل  يجعــل  النســاء  إضــراب 
ومجانــي  مرئــي  غيــر  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  حقيقًيــا. 
مرتبــة  يحتــل  فهــو  ذلــك  ومــع  الكــرام.  مــرور  ويمــر 
يوجــد  لــن  بدونــه،  الرأســمالي.  النظــام  فــي  مركزيــة 
املزيــد مــن العمــال، وال مزيــد مــن اإلنتــاج ذي القيمــة 

الربــح. مــن  مزيــد  وال  الفائضــة، 

فــي الوقــت الحاضــر، يتــم تنفيــذ هــذا العمــل جزئًيــا 
مــن قبــل النســاء املصنفــات علــى أســاس العــرق، أو 
تــم االســتعانة بمســاعدة  الغربيــة، فقــد  الــدول  فــي 
ذات  األســر  قبــل  مــن  ســيما  ال  جزئًيــا،  خارجيــة 
إضــراب  عــن  الدفــاع  فــإن  لذلــك  الكافــي.  الدخــل 
الصــراع  بيــن  الربــط  يعنــي  اإلنتــاج  إعــادة  عمــل 
والتــي  العنصريــة،  ومناهضــة  والنســوية  الطبقــي 
أنــه  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  جوهرًيــا.  ــا 

ً
ارتباط ترتبــط 

النضــاالت  مــن  العديــد  تجــري  الحالــي،  الوقــت  فــي 
الناجحــة فــي قطاعــات عمــل إعــادة اإلنتــاج املــؤدى 
 ،Office nouveau du nettoyage عنــه : إضــراب

إلــخ. إن،  هوليــداي  وإضــراب 

أحــد  الواجهــة  إلــى  أخيــًرا،  النســاء،  إضــراب  يعيــد 
أســلحتنا الرئيســية، اإلضــراب. مــن خــالل اإلضــراب 
عــن العمــل اإلنتاجــي وإعــادة اإلنتــاج، فإننــا ال نوقــف 
أيًضــا  نوفــر  بــل  فحســب،  اإلنتــاج  وإعــادة  اإلنتــاج 
الوقــت لتنظيــم أنفســنا، وللنقــاش سياســًيا، إلــخ. ال 
تســتطيع النســاء، فــي كثيــر مــن األحيــان، اإلضــراب 
والقتــال ألنهــن يحملــن عبــىء األســرة! لذلــك يشــكل 
هــذا اإلضــراب إضراًبــا اجتماعًيــا وفــي نفــس الوقــت 
الــذي  النظــام  ضــد  فهــو  سياســيا،  إضرابــا  أيًضــا 
الدفــاع  يشــكل  ركائــزه.  أحــد  املــرأة  اضطهــاد  َيعتبــر 
تحريــر  سيا�ســي،  إضــراب  شــامل،  إضــراب  عــن 
فلنشــارك  لــذا،  النســاء.  نضــال  أجــل  مــن  فضــاء 

8 مــارس! يــوم  فــي إضــراب  جميعــا 
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أمميـــة،  عماليـــة،  جريـــدة  املناضـــل-ة  جريـــدة 
برنامجهـــا  فـــي  تدمـــج  ونســـوية،  بيئيـــة  شـــبيبية، 
للتغيير البعد النســـوي واملطالب الخاصة بالنساء 
االجتماعـــي  البعـــد  إغفـــال  دون  مضطهـــد  كجنـــس 
والطبقـــي، الـــذي يجعل النســـاء الكادحـــات ضحايا 

مركـــب. واضطهـــاد  مـــزدوج  اســـتغالل 
بســـبب هذا االضطهاد واالســـتغالل تتحمل النساء 
للمجتمـــع  املزدوجـــة  العمليـــة  وعبـــئ  مســـؤولية 
االجتماعيـــة  اإلنتـــاج  إعـــادة  واألبـــوي:  الرأســـمالي 
األربـــاح  إنتـــاج  إعـــادة  الوقـــت  نفـــس  وفـــي  كنســـاء 
العاملـــة. الطبقـــة  مـــن  رئي�ســـي  وكجـــزء  ككادحـــات 

البرنامجـــي  اإلرث  علـــى  املناضـــل-ة  جريـــدة  تســـتنُد 
أن  اإلرث  هـــذا  ركائـــز  وأهـــم  العماليـــة،  للحركـــة 
تحـــرر الكادحيـــن والكادحـــات مـــن صنـــع الكادحيـــن 
والكادحـــات أنفســـهن… ينتـــج عـــن هـــذا الشـــعار أن 
تحرر النساء ال يمكن أن يكون إال من صنع النساء 
أنفســـهن، لـــن تحـــرر أجهـــزة الدولـــة البرجوازيـــة وال 
املؤسســـات املاليـــة الدوليـــة وال ملحقاتهـــا النســـاء، 
فهـــذه املؤسســـات تســـعى لتحريـــف نضـــال النســـاء 
عـــن خطـــه املناهض للرأســـمالية وللذكورية، وتريد 
دمجـــه داخـــل نفـــس املنظومـــة التـــي تنتـــج كل أوجـــه 

االضطهـــاد.
ســـتتحرر النســـاء بتضافرهـــن مـــع رفاقهـــن العمـــال 
واالضطهـــاد  الطبقـــي  االســـتغالل  ضحايـــا  وكل 
السيا�ســـي وكل أشـــكال االضطهـــاد العرقـــي واالثنـــي 
والثقافـــي، وضحايـــا الكـــوارث البيئيـــة واالعتـــداءات 

اإلمبرياليـــة.
للحركـــة  الكفاحـــي  اإلرث  علـــى  نســـتند  وألننـــا 
ال  فإننـــا  األممـــي،  بوجهيهمـــا  والنســـائية  العماليـــة 
لالحتفـــاء  عيـــدا  مـــارس  مـــن  الثامـــن  يـــوم  نعتبـــر 
بالطريقـــة البرجوازيـــة والبرجوازيـــة الصغيرة املليئة 
نضـــال عالمـــي وكفـــاح  يـــوم  بـــل  والنفـــاق،  باملـــراءة 
مـــارس   8 فأصـــل  العالـــم…  ربـــوع  كل  عبـــر  للنســـاء 
ذاتـــه كان إضرابـــا نســـائيا. لهـــذا ننخـــرط هـــذا العام 
فـــي الدعـــوة العامليـــة العتبـــار الثامن من مـــارس يوم 
إضـــراب نســـوي عـــن كل أشـــكال العمـــل ليس فقط 
داخـــل  أيضـــا  بـــل  الرأســـمالية،  املقـــاوالت  داخـــل 
النســـاء  إعـــادة اإلنتـــاج االجتماعـــي: ســـجن  أماكـــن 
األبـــدي حيـــث العمل املنزلي الذي يســـتنزفنا نفســـيا 
وجســـديا ويبلـــد أدمغتنا وفـــي نفس الوقت ال يجري 
االعتـــراف بـــه اجتماعيـــا وال يـــؤدى أي مقابـــل عنـــه.

إعالميـــة  حملـــة  إطـــالق  نعلـــن  الســـياق  هـــذا  فـــي 
نســـوانية، شـــعارها: إضـــراب النســـاء يـــوم 8 مـــارس: 
املجتمـــع  ضـــد  نضـــال  قـــوة  الـــى  غضبنـــا  لنحـــول 

والذكـــوري. الرأســـمالي 
ندعـــو مـــن خالل حملتنـــا كل حلفاء تحرر النســـاء، 
جماعـــات، أفـــراد وتنظيمات لالنخـــراط في دينامية 

االضراب النســـوي العاملية.

“إضراب النساء يوم 8 مارس: 

لنحول غضبنا الى قوة نضال ضد 

املجتمع الرأسمالي والذكوري”


