
ال خالص من االستبداد والسيطرة االمربيالية والقهر الرأساميل إال بتوطيد

 قوى النضال العاميل والشعبي ومتاسكها

لن نستطيع نحن شغيلة املغرب املناضلون واملناضالت النزول إىل الشارع يوم فاتح مايو هذا العام للتعبري عن سخطنا عىل 

الوضع املريع الذي باتت عليه طبقتنا، وال لنرصخ مبطالبنا.

• فمن جهة، قررت دولة االستبداد منع تظاهرات يوم العامل العاملي، متخذة عواقب جائحة كورونا ذريعة، كام فعلت يف مجاالت أخرى لقمع 

الحريات و إخراس كل صوت رافض لشتى صنوف الظلم التي ترعاها تلك الدولة. فمع بطشها بحرايك الريف وجرادة، ثم الفنيدق مؤخرا، أغارت 

بنحو أهوج عىل حرية التعبري، ملقية إىل السجن العديد من الصحفيني ومدوين وسائل التواصل االجتامعي، مشيعة مناخا من الرتهيب الدائم، 

وذلك خشية انفالت رشارة تطلق عنان الغضب العاميل والشعبي املتعاظم.

• ومن جهة أخرى، ليس لدى الطبقة العاملة راهنا مقدرة تحدي املنع الربجوازي لفاتح مايو؛ بسبب حالة الضعف التي توجد عليها منظامتها 

النقابية، وافتقادها لحزب خاص بها ينظم نضاالتها بناء عىل مرشوعها املجتمعي الخاص. فاملنظامت النقابية منهكة بفعل سياسة قياداتها التي ما 

فتئت تتعاون مع أرباب العمل ودولتهم لتمرير السياسات النيوليربالية، وتكبح النضاالت، وتسبب يف هزائم متتالية مبربر الحرص عىل “االستقرار 

االجتامعي”، اي عمليا استقرار االستغالل الرأساميل واالضطهاد واالستبداد السيايس.

ما تشديد القمع سوى الوجه اآلخر للتنكيل بالطبقة العاملة اجتامعيا بفرض سياسات متليها الدوائر االستعامرية الجديدة املتحكمة يف اقتصاد 

البلد بتعاون مع الطبقة السائدة املحلية. لذلك ال يكفي النضال النقايب مهام بلغ لحامية الطبقة العاملة والطبقات الشعبية من مزيد من التدهور 

االجتامعي الذي تعده الطبقة السائدة وحلفاؤها عىل قدم وساق. وإن كان الحكم سائرا يف تجديد آليته السياسية، من مؤسسات “منتخبة” محلية 

و “برملان”، ملواصلة متويه االستبداد من جهة، ولف حلفائه حوله من جهة أخرى، فإن الطبقة العاملة ستكون الغائب األكرب يف هذه اللحظة 

السياسية بامتياز. فلن تشهد االنتخابات أي ترشيح عاميل يرفع راية مناهضة االستبداد السيايس واالستغالل الرأساميل، وسيظل قسم من الطبقة 

العاملة تائها سياسيا بني أحزاب كلها برجوازية، اإلصالحي منها واملحافظ، وقسم آخر أعظم ال مبايل سياسيا.

ومهام بلغت املصاعب بوجه النظام يف تدبري الوضع االقتصادي، وكذا املسالة االجتامعية، سيجد دوما مخارج، بدعم من حلفائه ، الرأساميل 

الخليجي و االمربيايل، طاملا مل تتوطد وتتامسك قوى النضال العاميل والشعبي. وسيظل املغرب وكادحوه فريسة للنهب االستعامري الجديد وحليفه 

املحيل، الطبقة السائدة، طاملا مل يفرض الضحايا بديال سياسيا قوامه مجلس تأسييس يعيد بناء البلد بتخليصه من االستبداد، وإحالل دميقراطية 

عاملية-شعبية، وتوجيه اقتصاده إلرضاء حاجات الجامهري الشعبية يف تجسيد كامل لحقها يف حياة الئقة وكرمية.

إن استتباب واقع القهر الطبقي، ونجاح النظام اآلين يف التحكم يف وضع مازوم عىل كل الصعد، لن ينال من عزمية وإقدام مناضيل الطبقة العاملة 

ومناضالتها الواعني، فقوى النضال الكامنة لدى طبقة األجراء أعظم مام تراه العني االنطباعية، وما املقاومات الجزئية املتواترة، وقطاعات الشباب 

املناضل، بالقطاعني الخاص وبالوظيفة العمومية، غري صور أولية عن تلك القوة الكامنة.

واجب مناضيل الطبقة العاملة متمثل يف اإلنصات لجامهري األجراء والطبقات الشعبية، و املساعدة عىل تدقيق املطالب، وتطويرها وفق رؤية 

مناهضة للرأساملية، وحفز التسيري الدميقراطي للنضاالت، وإعالء مكانة النساء فيها، وإمناء أشكال التنظيم الذايت. هذا كله مؤطرا بالتثقيف 

بأهداف التغيري الكربى: أهداف تحقيق السيادة الوطنية والشعبية باملنظور العاميل، أي إرساء املجتمع املتحرر من االستغالل الرأساميل، ومن قهر 

النساء، ومن تدمري البيئة لغايات الربح.
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