
بلــغ غــاء املعيشــة مســتوى لــم يســبقه نظيــر، دفــع الجماهيــر الشــعبية إلــى التعبيــر عــن الغضــب، ال ســيما فــي وســائل 
التواصــل االجتماعــي وفــي األحاديــث اليوميــة، بانتقــاد حكومــة الواجهــة والســخرية مــن وزرائهــا. 
اقدمــت الدولــة علــى إجــراءات ال تطــال األســباب الجوهريــة لوقــع الغــاء، بمــا ســمته »ضبــط  و
 األســعار والتمويــن«، للتملــص مــن مســؤوليتها، وإلقــاء الجريــرة علــى الغشاشــين واملضاربيــن...
بلــغ الســيل الزبــى، لكــن هــذا لــم يــؤد بعــُد إلــى موجــة نضــاالت مــن األعمــاق، كيــف ال والكادحــون/

ات معدومــو أدوات النضــال، والقليــل منهــا، أي النقابــات العماليــة، ليــس فــي مســتوى متطلبــات 
اللحظــة النضاليــة. فالدعــوات الــى االحتجــاج ال تنــم علــى خطــة نضــال حقيقيــة لوقــف العــدوان 
البرجــوازي بقــدر مــا هــي ردود آنيــة يدفــع اليهــا ضغــط درجــة الغضــب العمالــي والشــعبي، غايتهــا 
هــذه  الجماهيــر.  تجــاوب  بعــدم  الحقــا  هــذا  وتبريــر  النضــال،  فتــور  عــن  املســؤولية  اســتبعاد 

الدعــوات متشــتتة، لــم يســبقها أي تشــاور بيــن األجهــزة النقابيــة لتوحيــد الفعــل النضالــي: االتحــاد املغربــي للشــغل ينظــم 
وقفــات محليــة، والكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل تدعــو إلــى مســيرات احتجاجيــة إقليميــة يــوم األحــد 19 فبرايــر 
الجــاري، ومســيرة وطنيــة لــم يحــدد لهــا تاريــخ. أمــا الجبهــة االجتماعيــة فإلــى مســيرات أو وقفــات احتجاجيــة محليــة، يــوم 
االثنيــن 20 فبرايــر الجــاري. وعلــى صعيــد النضــال باإلضــراب تلــوح الــك.د.ش بإضــراب عــام فــي الوظيفــة العموميــة فــي 
أفــق غيــر محــدد. ورغــم تســجيل املجلــس الوطنــي لاتحــاد املغربــي للشــغل فــي ديســمبر تملــص الدولــة مــن اتفــاق 30 ابريــل 
 2022، اكتفــى بتنبيههــا مــن أي اجــراءات أحاديــة ودعــوة إلــى االســتعداد لكافــة اشــكال النضــال، لكــن دون خطــة فعليــة.

وميدانيــا تســتمر الديناميــة ناقصــة ومتشــظية فــي قطــاع التعليــم أساســا، بتمديــد أســاتذة التعاقــد املفــروض اضرابهــم 
أيــام 13 و 14 و 15 فبرايــر، ونــداء جامعــة التعليم/توجــه ديمقراطــي إلــى اضــراب وطنــي بالقطــاع يومــي 20 و 21 فبرايــر. 
يــوم  فــي مســيرات كــدش اإلقليميــة  الــى مشــاركة  الــك.د.ش عــن االضــراب مكتفيــة بدعــوة  فيمــا امتنعــت نقابــة تعليــم 
19. كمــا يشــهد قطــاع التعليــم حــاالت مــن التنســيق النقابــي املحلــي، واضرابــات محليــة، هــذا علمــا أن هــذه املبــادرات 
االضرابيــة، الوطنيــة واملحليــة علــى حــد ســواء، مهنيــة ال تولــي مســألة غــاء املعيشــة األهميــة التــي لهــا لــدى الشــغيلة 
يفــرض  مــا  باإلضــراب،  النضــال  عــن  ممتنــع  النقابيــة  الحركــة  معظــم  إجمــاال،  ومقهوراتــه.  املغــرب  مقهــوري  وعامــة 
التــي يقتضيهــا الوضــع االجتماعــي.  علــى أقليتــه املكافحــة حــدودا ال تتيــح الســير صــوب الخطــوات النضاليــة النوعيــة 

ليــس مــن تفســير لضــراوة الهجــوم البرجــوازي غيــر إفــاح الدولــة مــن تعطيــل معظــم الجســم النقابــي الــذي انســاقت قياداته 
إلى »الشراكة االجتماعية« أي دور املساعد في تمرير التعديات على الصعد كافة. وال مخرج من هذا املستنقع غير تطوير 
التعــاون فــي الفــروع النقابيــة، بتبايــن انتماءاتهــا، والضغــط مــن اجــل برنامــج نضــال وحــدوي يعيــد للحركــة النقابيــة هويتهــا 
الكفاحيــة، انطاقــا مــن النضــاالت الجاريــة، بالدعــم والتضامــن، الســتعادة ثقــة الشــغيلة فــي النضــال، واعتمــاد املنظــور 
الشمولي، املتجاوز للنزوع القطاعي والفئوي، للدفاع عن املصالح االجمالية للطبقة العاملة بوجه الهجوم البورجوازي 
الشــامل. ومــن اللحظــة يقت�ضــي الواجــب النضالــي األولــي توحيــد الديناميــة الجاريــة فــي قطــاع التعليــم وانخــراط الجميــع 
فيهــا، بــا حســابات ضيقــة، والعمــل لجعــل االضــراب العــام الــذي دعــت اليــه الــك.د.ش فــي الوظيفــة العموميــة خطــوة 
موحــدة بانضمــام باقــي النقابــات اليــه، واالتفــاق علــى تاريــخ يلتــف حولــه الجميــع، يكــون حلقــة ضمــن برنامــج نضالــي 
مترابط الحلقات يســتهدف إيقاظ مجمل طبقة األجراء وكافة صغار املنتجين/ات واملحرومين/ات من العمل والدخل، 
علــى أرضيــة مطالــب رئيســية ثــاث: تطبيــق الســلم املتحــرك لألســعار واألجــور للعــودة بالقــدرة الشــرائية ملســتويات مــا قبــل 
موجــة الغــاء، ومطلــب زيــادة عامــة فــي األجــور لتحســين تلــك القــدرة ومطلــب توفيــر دخــل ال يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور 
للمحروميــن/ات منــه. برنامــج يتصاعــد فــي اتجــاه اضــراب عــام وطنــي يشــل االقتصــاد واإلدارة والنقــل أي مجمــل آلــة األرباح 
 الرأســمالية، فهــذه هــي اللغــة الوحيــدة التــي تفهمهــا الدولــة البرجوازيــة غيــر املتــرددة فــي تجويــع الشــعب بالغــاء الفاحــش.
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غالُء المعيشة: الصُفوف الُمشتتة لن ُتوقف الُعدوان الُبرجوازي
بلــغ غــاء املعيشــة مســتوى لــم يســبقه نظيــر، دفــع الجماهيــر الشــعبية إلــى التعبيــر عــن الغضــب، ال ســيما فــي وســائل 

التواصــل االجتماعــي وفــي األحاديــث اليوميــة، بانتقــاد حكومــة الواجهــة والســخرية مــن وزرائهــا. 
اقدمــت الدولــة علــى إجــراءات ال تطــال األســباب الجوهريــة لوقــع الغــاء، بمــا ســمته »ضبــط  و
 األســعار والتمويــن«، للتملــص مــن مســؤوليتها، وإلقــاء الجريــرة علــى الغشاشــين واملضاربيــن...
بلــغ الســيل الزبــى، لكــن هــذا لــم يــؤد بعــُد إلــى موجــة نضــاالت مــن األعمــاق، كيــف ال والكادحــون/

ات معدومــو أدوات النضــال، والقليــل منهــا، أي النقابــات العماليــة، ليــس فــي مســتوى متطلبــات 
اللحظــة النضاليــة. فالدعــوات الــى االحتجــاج ال تنــم علــى خطــة نضــال حقيقيــة لوقــف العــدوان 
البرجــوازي بقــدر مــا هــي ردود آنيــة يدفــع اليهــا ضغــط درجــة الغضــب العمالــي والشــعبي، غايتهــا 
هــذه  الجماهيــر.  تجــاوب  بعــدم  الحقــا  هــذا  وتبريــر  النضــال،  فتــور  عــن  املســؤولية  اســتبعاد 

الدعــوات متشــتتة، لــم يســبقها أي تشــاور بيــن األجهــزة النقابيــة لتوحيــد الفعــل النضالــي: االتحــاد املغربــي للشــغل ينظــم 
وقفــات محليــة، والكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل تدعــو إلــى مســيرات احتجاجيــة إقليميــة يــوم األحــد 19 فبرايــر 
الجــاري، ومســيرة وطنيــة لــم يحــدد لهــا تاريــخ. أمــا الجبهــة االجتماعيــة فإلــى مســيرات أو وقفــات احتجاجيــة محليــة، يــوم 
االثنيــن 20 فبرايــر الجــاري. وعلــى صعيــد النضــال باإلضــراب تلــوح الــك.د.ش بإضــراب عــام فــي الوظيفــة العموميــة فــي 
أفــق غيــر محــدد. ورغــم تســجيل املجلــس الوطنــي لاتحــاد املغربــي للشــغل فــي ديســمبر تملــص الدولــة مــن اتفــاق 30 ابريــل 
 2022، اكتفــى بتنبيههــا مــن أي اجــراءات أحاديــة ودعــوة إلــى االســتعداد لكافــة اشــكال النضــال، لكــن دون خطــة فعليــة.

وميدانيــا تســتمر الديناميــة ناقصــة ومتشــظية فــي قطــاع التعليــم أساســا، بتمديــد أســاتذة التعاقــد املفــروض اضرابهــم 
أيــام 13 و 14 و 15 فبرايــر، ونــداء جامعــة التعليم/توجــه ديمقراطــي إلــى اضــراب وطنــي بالقطــاع يومــي 20 و 21 فبرايــر. 
يــوم  فــي مســيرات كــدش اإلقليميــة  الــى مشــاركة  الــك.د.ش عــن االضــراب مكتفيــة بدعــوة  فيمــا امتنعــت نقابــة تعليــم 
19. كمــا يشــهد قطــاع التعليــم حــاالت مــن التنســيق النقابــي املحلــي، واضرابــات محليــة، هــذا علمــا أن هــذه املبــادرات 
االضرابيــة، الوطنيــة واملحليــة علــى حــد ســواء، مهنيــة ال تولــي مســألة غــاء املعيشــة األهميــة التــي لهــا لــدى الشــغيلة 
يفــرض  مــا  باإلضــراب،  النضــال  عــن  ممتنــع  النقابيــة  الحركــة  معظــم  إجمــاال،  ومقهوراتــه.  املغــرب  مقهــوري  وعامــة 
التــي يقتضيهــا الوضــع االجتماعــي.  علــى أقليتــه املكافحــة حــدودا ال تتيــح الســير صــوب الخطــوات النضاليــة النوعيــة 

ليــس مــن تفســير لضــراوة الهجــوم البرجــوازي غيــر إفــاح الدولــة مــن تعطيــل معظــم الجســم النقابــي الــذي انســاقت قياداته 
إلى »الشراكة االجتماعية« أي دور املساعد في تمرير التعديات على الصعد كافة. وال مخرج من هذا املستنقع غير تطوير 
التعــاون فــي الفــروع النقابيــة، بتبايــن انتماءاتهــا، والضغــط مــن اجــل برنامــج نضــال وحــدوي يعيــد للحركــة النقابيــة هويتهــا 
الكفاحيــة، انطاقــا مــن النضــاالت الجاريــة، بالدعــم والتضامــن، الســتعادة ثقــة الشــغيلة فــي النضــال، واعتمــاد املنظــور 
الشمولي، املتجاوز للنزوع القطاعي والفئوي، للدفاع عن املصالح االجمالية للطبقة العاملة بوجه الهجوم البورجوازي 
الشــامل. ومــن اللحظــة يقت�ضــي الواجــب النضالــي األولــي توحيــد الديناميــة الجاريــة فــي قطــاع التعليــم وانخــراط الجميــع 
فيهــا، بــا حســابات ضيقــة، والعمــل لجعــل االضــراب العــام الــذي دعــت اليــه الــك.د.ش فــي الوظيفــة العموميــة خطــوة 
موحــدة بانضمــام باقــي النقابــات اليــه، واالتفــاق علــى تاريــخ يلتــف حولــه الجميــع، يكــون حلقــة ضمــن برنامــج نضالــي 
مترابط الحلقات يســتهدف إيقاظ مجمل طبقة األجراء وكافة صغار املنتجين/ات واملحرومين/ات من العمل والدخل، 
علــى أرضيــة مطالــب رئيســية ثــاث: تطبيــق الســلم املتحــرك لألســعار واألجــور للعــودة بالقــدرة الشــرائية ملســتويات مــا قبــل 
موجــة الغــاء، ومطلــب زيــادة عامــة فــي األجــور لتحســين تلــك القــدرة ومطلــب توفيــر دخــل ال يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور 
للمحروميــن/ات منــه. برنامــج يتصاعــد فــي اتجــاه اضــراب عــام وطنــي يشــل االقتصــاد واإلدارة والنقــل أي مجمــل آلــة األرباح 
 الرأســمالية، فهــذه هــي اللغــة الوحيــدة التــي تفهمهــا الدولــة البرجوازيــة غيــر املتــرددة فــي تجويــع الشــعب بالغــاء الفاحــش.
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