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قبيل االستقالل الشكلي مبدة وجيزة تأسس االحتاد املغربي للشغل، يف أوار النضال الوطين. مل تكن 
امللكية ترى يف االستقالل سوى استعادة ملطلق سلطات املخزن، بعد أن قام االستعمار لصاحلها بتهدئة 
بلد ما كان يوما حتت التحكم الكامل حلاكميه. ويف خضم الصراع بني امللكية ويسار احلركة الوطنية، 

كان االحتاد املغربي للشغل إحدى حلبات املواجهة.
أغدق احلكم الرعاية على جهاز النقابة جلره إىل جانبه. مال موظفو اجلهاز جهة االمتيازات وإمكانات 
االغتناء، فاصطدموا بكل من أراد جعل النقابة أداة نضال ضد الرأمسال واالستبداد. و نسفوا من النضاالت 
الكثري وافرغوا النقابة حتى من مضمونها األولي : الدفاع عن لقمة اخلبز وحق التنظيم. أبعد هذا القاعدة 
العمالية  للطليعة  الثورية، وسارت هذه إىل حتفها يف جتارب ال دور فيها  األقلية  العمالية عن عدوى 

الواعية.
كان هذا أكرب نصر حققه النظام. وبعد أزيد من نصف قرن على ميالد االحتاد املغربي للشغل، فقد بفعل 
التبقرط و التعاون مع احلكم جوهره النضالي. واقتفت الكونفدرالية الدميقراطية للشغل عمليا أثره، ال 
سيما منذ أكذوبة "حكومة التناوب"، وبذلك أضحى العمل النقابي يف حالة من الرتدي غري مسبوقة، إذ 

بات قناة مترير لسياسة الربجوازية ودولتها أكثر مما هو اداة نضال ضدهما.
يسعى املناضلون من أجل حترر الطبقة العاملة الشامل إىل جعل النقابات أداة كفاح حقيقية لتحسني 
أوضاع الشغيلة ماديا وثقافيا ملا يف األمر من رفع لقدراتهم الكفاحية، وملا متثله معمعة النضال اليومي 
أينما  العمل  أمامهم غري  والرأمسالية. هلذا ال سبيل آخر  تؤهلهم إلطاحة االستبداد  من مدرسة حرب 
وجد عمال يناضلون، مهما تنوعت العقبات. واملعركة حول دور النقابات دائمة، اذ يسعى النظام اىل 
تكريس وتعميق احتواء القيادات النقابات لتكون هذه ملحقة ألجهزة الدولة يف ضبط الساحة العمالية ، 
وما مشاريع قوانني اإلضراب والنقابات و اجمللس االقتصادي واالجتماعي سوى لبنات إضافية يف هذا 

االجتاه.
يوجدون  ال  وهؤالء  الربجوازية،  مع  التعاون  دعاة  ضد  النضال  العمالية  الوحدة  هدف حتقيق  يقتضي 
النقابي. وهذه الوحدة قوامها جتميع  النقابات، مقنعني بشعار االستقالل  يف أحزاب فقط بل أيضا يف 
الطبقة العاملة على شعارات وأشكال نضال تفضي إىل التغيري الشامل والعميق. اما وضع هدف توحيد 
املنظمات النقابية شرطا مسبقا ألي معركة طبقية جدية، فليس سوى ربط مستقبل التغيري الثوري بزمرة 
اإلصالحيني النقابيني الفاسدين. لذا لن تتطابق الوحدة العمالية بالضرورة مع وحدة األجهزة النقابية، ما 
يفرض بإحلاح مهمة بناء يسار نقابي خيرتق كل النقابات يف اجتاه وحدة عمالية ميدانية حول برنامج 

إسقاط الرأمسالية.

المناضل-ة

  على هامش وفاة أمين عام االتحاد المغربي للشغل:
 النقابة العمالية، بين الملكية واليسار 

االثنني 25 تشرين األول )أكتوبر( 2010
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  تفاعال مع الرفيق أمين عبد الحميد: 
من أجل يسار نقابي ديمقراطي كفاحي 

االثنني 25 تشرين األول )أكتوبر( 2010
املناضل-ة عدد: 30

                                                          عالء ملني  
نشر الرفيق عبد احلميد أمني بعيد وفاة احملجوب بن الصديق نصا بعنوان »بعد وفاة احملجوب بن الصديق: 
أي آفاق لالحتاد املغربي للشغل وللحركة النقابية العمالية بالغرب؟«. خصصه لتشخيص األزمة اليت تنخر 

احلركة النقابية عامة وضمنها االحتاد املغربي للشغل، ومنظوره لتجاوز تلك األزمة.
الدميقراطيني  النقابيني  املناضلني  عاتق  على  املسؤولية  من  الكثري  تلقي  املستفحلة  النقابية  احلركة  أزمة  ان 
الكفاحيني وكل أنصال النضال العمالي باملغرب. ومن هذا املنطلق فان مساهمة الرفيق، وبغض النظر عن درجة 

االتفاق أو االختالف معها، هي جهد حممود على طريق تعميق النقاش يف صفوف اليسار النقابي.
يعدد الرفيق عبد احلميد مظاهر األزمة النقابية يف : تردي مجاهريية العمل النقابي، التقسيم النقابي، ضعف 
الدميقراطية الداخلية، تفشي قيم االنتهازية واالنتفاعية والفساد يف صفوف املسؤولني النقابيني، تبعية النقابات 
لألحزاب باستثناء امش، ضعف التضامن ما بني املركزيات وداخل املركزية نفسها، تقلص الطابع التقدمي 

للنقابات اليت مل تعد تتخذ إال نادرا مواقف سياسية تقدمية يف القضايا املصريية للبلد.
و أكد الرفيق أن استمرار هذه املظاهر قد »يؤدي إىل االضمحالل التام للحركة النقابية العمالية املغربية«. و»هلذا 
حان الوقت للعمل حبزم على جتاوز هذه األزمة وهذه مهمة كافة املناضالت واملناضلني الغيورين على مصاحل 
الطبقة العاملة أينما وجدوا، من داخل العمل النقابي – داخل هذه املركزية أو تلك – أو من خارجه.« ليخلص 
يف النهاية إىل أن جتاوز األزمة مير أساسا عرب العمل على جتاوز كل النقائص اليت اعتربها متظهرات لألزمة 

ليخلص اىل بعض التدابري العملية الضرورية لرتسيخ الدميقراطية يف امش.
إن كل مظاهر األزمة اليت عددها الرفيق هي نتاج احنطاط بريوقراطي ناجز لنقاباتنا اثر حتكم خط سياسي 
يقوم على العسف البريوقراطي والتعاون الطبقي بنقاباتنا. خط يرتكز إىل جهاز نقابي متعفن ذو نزعة حمافظة 
فائقة هدفه احلفاظ على اجلهاز مبا هو ضامن مراكمة االمتيازات الشخصية على حساب التضحية باملصاحل 
اآلنية والبعيدة للطبقة العاملة. وهو خط انتصر رمسيا ونهائيا على األقل ،وللمصادفة، يف املؤمتر الثالث ألمش 

سنة 1963 و ويف املؤمتر الثالث لكدش سنة 1997 اثر توقيع اتفاق غشت 96.
كما نرى أن الرفيق يسقط من حساباته كليا أن هذا اخلط البريوقراطي املتعاون طبقيا استطاع فرض هيمنته 
بسبب ضعف بل وغياب يسار نقابي تعددي دميقراطي مكافح متبلور برناجميا على صعيد التصورات وبرامج 
العمل والنضال. وهذا الضعف هو احد مظاهر وأسباب األزمة النقابية احلالية. فنحن نعرف كيف تضافرت 
األخطاء السياسية اخلطرية للحزب الشيوعي واإلقصاء الذي تعرض من قبل »احلركة الوطنية« لتجعله يفقد 
مواقعه وسط الطبقة العاملة ومنظمتها امش. وذلك حتى قبل أن يعرف التطورات اليت جعلت منه حزبا ملكيا 
على ميني حزب االحتاد االشرتاكي وخيتار سنة 1994 تأسيس نقابة خاصة. وكلنا يعرف كيف تضافرت 
أيضا املواقف اليسراوية القصوية لليسار املاركسي اللينيين من العمل النقابي خالل السبعينات والقمع الدموي 
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الذي تعرض له لتجعله على هامش النضال النقابي سواء على مستوى املمارسة او البلورة الربناجمية. وإنه 
لعظيم الداللة، يف هذا اجملال، أن أهم مهتم من موقع نضالي بقضايا النضال النقابي باملغرب بعد ألبري عياش 
مل يكن ال شيوعيا و ال ماركسيا لينينيا بل زعيم املؤمتر االستثنائي حلزب االحتاد االشرتاكي: عمر بن جلون.
الذي حققه من خالل  النسيب  التقدم  بالرغم من بعض  اليوم  النقابي الزال مستمرا حتى  اليسار  ان ضعف 
تواجده يف بعض القطاعات واملناطق. بل إن الضعف أصبح بارزا بسبب هذا التقدم النسيب بالذات. ولعل انعدام 
النقاش وسط هذا اليسار حول قضايا النضال العمالي، وانزياح بعض احملسوبني عليه إىل جمرد رهائن لدى 
البريوقراطية بل وأحيانا إىل بريوقراطيني صغار يف جلباب يساري مبربر احلفاظ على املواقع التنظيمية، وتفشي 
ظاهرة الدفاع عن هذه البريوقراطية ضد تلك، لدليل على أن اليسار النقابي ليس أبدا حتى اآلن يف مستوى 
جمابهة اخلط النقابي البريوقراطي املتعاون طبقيا مع الربجوازية. وقد أوضحت الدوخة اليت صاحبت اضرابي 
13 و21 ماي 2008 عن مستوى التوحل الذي وصل إليه هذا اليسار النقابي حيث اخنرطت أطراف منه 
للدفاع عن بريوقراطياتها اخلاصة، وفوت عليه فرصة جتسيد املمكن مما يدعو إليه من ضرورة الوحدة النضالية.
وخنتلف مع الرفيق عبد احلميد أمني حني ال يقيم باال يف رصد مظاهر األزمة ألهم هذه املظاهر وألهم أسبابها 
وهي يف نظرنا االندماج املهول لألجهزة النقابية بأجهزة الدولة وتواطؤها املتواصل مع الدولة يف كل اهلجمات 
على الشغيلة. وهو تواطؤ مفضوح ال تغري منه اللغة العنرتية الصادرة عن هذا القيادي او يف ذلك البيان. ولعل 
موقف امش من مدونة الشغل لذو داللة واضحة يف ذلك، حني ظل يرفض املدونة بل ويقاطع كل جلسات ما 
يسمى احلوار االجتماعي إىل أن تلقى األمر بضرورة التوقيع على املدونة، فأذعن وحضر ووقع سنة 2003.

والرفيق أمني، ألنه يقلل من أهمية هذا االندماج بأجهزة الدولة، يلح فقط على ضرورة القطيعة مع تبعية 
النقابات لألحزاب السياسية. جاء يف املقال: »العمل على تعزيز استقاللية العمل النقابي، وهو ما يفرتض 
للرفيق  بالنسبة  النقابي  العمل  فاستقاللية  السياسية«.  لألحزاب  النقابية  املركزيات  تبعية جل  مع  القطيعة 
تعين فقط االستقاللية عن األحزاب السياسية، وهي ميزة يؤكد الرفيق أنها توجد يف امش دون غريه. إن هذه 
االستقاللية املزعومة مل متنع قيادة امش من دعم مرشحي االحتاد الدستوري يف االنتخابات مرارا ومرشحي 
التقدم واالشرتاكية يف البيضاء سنة 2007. وال ننسني أبدا أن بن الصديق نفسه، ومعه عدد من قياديي 
امش، ظل عضوا بقيادة االحتاد الوطين للقوات الشعبية ينتظر تعيني حكومة »حتظى بثقة الطبقة العاملة« 
قبل أن يتالشى هذا األمل ومعه احلزب نهائيا مبوت عبد اهلل ابراهيم. واألهم أن هذه االستقاللية اليت يركز 
عليها الرفيق أمني ومعه عدد من مناضلي امش، مل متنع قيادة امش من التواطؤ مع قوة سياسية أخطر من 
األحزاب: انه التواطؤ املفضوح مع النظام ومنذ بداية الستينات، واندماجها السرطاني بأجهزة الدولة، والذي 
يشكل األساس املادي النفصال هذه األجهزة عن هموم القاعدة العمالية. أو ليس النظام أهم قوة سياسية يف البلد 
وأكثرها عداء للطبقة العاملة ولعموم الكادحني؟ ان االستقاللية احلقيقية للنضال النقابي متر عرب النضال احلازم 
األحزاب  إزاء  للنقابات  التنظيمية  االستقاللية  وتعزيز  دولتها،  الباطرونا وجهاز  العاملة:  الطبقة  أعداء  ضد 

السياسية.
ولذلك خنتلف جزئيا أيضا مع الرفيق أيضا حني يرى إن نقاباتنا تعاني فقط من »ضعف« الدميقراطية الداخلية. 
إن قول احلقيقة يدفعنا للتأكيد أن الدميقراطية منعدمة يف منظماتنا النقابية: املؤمترات واهليئات التقريرية 
األخرى بل وحتى التنفيذية أحيانا ال تنعقد وتتحول اذا انعقدت إىل حفل بيعة للزعيم، مالية منظماتنا ال 
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علم ألي كان بها إال بن الصديق واألموي، إيقاف قسري لإلعالم النقابي )الطليعة بالعربية منذ بداية الستينات 
والطليعة بالفرنسية منذ عشرات السنني رغم امتالك امش ملطبعتني: انربجييما واملستقبل، يف حني أن الدميقراطية 
العمالية شبه متوقفة عمليا(، حصار ضد املناضلني النقابيني الدميقراطيني، طرد أو تعيني أعضاء يف القيادة دون 
النقابة، تالعب بنضاالت  بأكملها من  املنتخبة، طرد قطاعات  املكاتب  للقاعدة، تنصيب مكاتب بدل  الرجوع 
انه قتل  للقاعدة... هذا ليس ضعفا  الرجوع  العمال دون  اتفاقات يف غري صاحل  املصادقة على  القاعدة،  قررتها 
للدميقراطية. انه احنطاط بريوقراطي ناجز. ان الدميقراطية احلقيقية متر عرب ضمان حق القاعدة العمالية يف التقرير 
والتسيري عرب مجوعات عامة كلية السيادة يف أماكن العمل، وضمان حرية التعبري مبا يف ذلك احلق يف تشكيل 
تيارات نقابية يكفل حقها الدميقراطي يف التعبري عن آرائها يف أجهزة النقابة ومؤمتراتها ويف صحافتها، والدفاع 
عن التمثيل النسيب هلذه التيارات يف اجهزة النقابة بناء على أرضيات نقابية وعرب نظام اقرتاع سري على اللوائح 
النقابية، واحلسم مع طبخ االجهزة يف الكواليس عرب ما يسمى جلنة الرتشيحات واليت الزال الرفيق أمني لألسف 

يعتربها آلية دميقراطية ينبغي فقط تطويرها.
وخبصوص الوحدة النقابية فإننا نسجل باجيابية التقدم الذي عرفه موقف الرفيق عبد احلميد أمني باملقارنة مع 
كان عرب عنه سابقا. جاء يف املقال:» تعزيز النضاالت الوحدوية والوحدة النضالية يف أفق الوحدة النقابية التنظيمية 
يف إطار مركزية واحدة. وأعتقد أن النواة الصلبة للوحدة النضالية جيب تشكيلها من طرف كل من االحتاد املغربي 
للشغل والكنفدرالية الدميقراطية للشغل نظرا لوزنهما يف الساحة النقابية ولتارخيهما النضالي.«. فلطاملا دعى الرفيق 
ومعه عدد من مناضلي امش ال سيما يف جامعة الفالحة إىل أن توحيد احلركة النقابية غري ممكن إال داخل االحتاد 
املغربي للشغل. وما على مجاهري العمال الباقية يف املركزيات األخرى إال االلتحاق أفواجا بامش النقابة التارخيية. 
وهذا عني ما عرب عنه الرفيق يف حوار مع السياسة اجلديدة يوم 13 دجنرب 2002 عدد 413: »إن اهلدف 
االسرتاتيجي يظل بالنسبة إلينا داخل االحتاد املغربي للشغل هو إعادة بناء الوحدة النقابية داخل االحتاد املغربي 
للشغل باعتبارها املركزية املستقلة الوحيدة ببالدنا. ولكن كيف الوصول إىل هذا اهلدف؟ شخصيا اعتقد انه ال بد 
ومن اجل التعامل مع املركزيات النقابية األخرى أن حترتم هذه املركزيات شرطا أساسيا وهو شرط االستقاللية عن 

األحزاب السياسية حتى نتمكن من التنسيق معها«
الوحدة ممكنة فقط داخل امش وهو »استقالليتها« ال زال حاضرا يف  الرفيق يرى  السبب الذي جعل  ورغم أن 
حتليالت الرفيق كما أسلفنا، فان موقف الرفيق تطور بدفاعه عن تعزيز الوحدة النضالية و »رد االعتبار لقيمة 
التضامن داخل خمتلف اهلياكل النقابية وفيما بينها، وصوال إىل التضامن بني املركزيات النقابية نفسها يف أفق 
الوحدة النقابية«. إنها خطوة إىل األمام نتمنى أن جتد هلا جتسيدا حقيقيا ودميقراطيا يف امليدان لدى خمتلف 
مناضلي اليسار. ونؤكد من جهتنا أن الوحدة النضالية ينبغي أن تتم على أساس دميقراطي كفاحي. فالتنسيق 
النضالي بني النقابات على املستويات احمللية والقطاعية والوطنية ينبغي أال يستعمل مربرا إضافيا الغتصاب حق 
القواعد يف التقرير والتسيري عرب جعل التنسيق وبالتالي التقرير حصرا على األجهزة القيادية كما هو حال أغلبية 
التنسيقات اليت جتري مؤخرا. بل ينبغي أن يكون التنسيق مناسبة الستعادة الشغيلة لسلطتهم الدميقراطية على 
منظماتهم عرب اجلموعات العامة املشرتكة يف أماكن العمل واالجتماعات املشرتكة لألجهزة التقريرية وحفز التنظيم 
الذاتي خالل املعارك النقابية عرب جلن اإلضراب اخلاضعة لسلطة اجلمع العام لكل الشغيلة، منظمني نقابيا وغري 

منظمني، وأيا تكن النقابات احلاضرة يف املؤسسة.
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ويف هذا السياق نرى أيضا ضرورة التأكيد انه إذا كانا نتفق مع الرفيق أن النواة الصلبة هلذه الوحدة النضالية هي 
امش وكدش، فإننا يف اآلن ذاته نرى أن الوحدة النضالية والتضامن ينبغي أن يكون واجبا اجتاه كل الشغيلة 
أينما وجدوا وبغض النظر عن اليافطات اليت يناضلون حتتها. إن تأكيدنا على ذلك ناتج عن ختوفنا من ترك 
بعض النضاالت العمالية عرضة للعزلة بسبب انهم منخرطون يف نقابات رجعية. ولنا يف العزلة القاتلة اليت عانت 
منها نضاالت عمال جبل عوام صيف 2007 بسبب أنهم منخرطون يف االحتاد العام للشغالني مثال دال على 

حجم التخريب الذي وطدته البريوقراطيات النقابية.
أن يضيفه  وما ميكن  إضافات  من  قدمناه  وما  أمني  الرفيق  إليها  أشار  اليت  املهام  أن  نعتقد  فإننا  األخري  ويف 
مناضلون آخرون، هي مهام تقع مسؤولية الدفاع عنها والسعي إىل جتسيدها حصرا على عاتق املناضلني النقابيني 
نقابية  يقع جتسيد جتارب  عاتقهم  فعلى  السياسية.  أو  النقابية  انتماءاتهم  تكن  أيا  الكفاحيني  الدميقراطيني 
دميقراطية كفاحية حقا وعلى عاتقهم أيضا تقع مسؤولية تعميق هذا النقاش الضروري لتجاوز أعطاب منظماتنا، 
والعمل الواعي من اجل بناء يسار نقابي دميقراطي كفاحي تعددي ومنظم داخل املنظمات النقابية على صعيد 

التصورات وبرامج العمل والنضال.
مثة خطان سياسيان داخل النقابات ال ميكن التوفيق بني أهدافهما، احدهما خط بريوقراطي ليربالي مهيكل 
يسيطر على النقابة وجيعلها ملحقة بأجهزة الدولة و آخر دميقراطي كفاحي ال زال يتخبط يف ضعفه وتشتته 
وغياب بوصلة مشرتكة وحتى نقاش منظم يف صفوفه. فليتعمق ويتنظم النقاش بروح رفاقية وبشفافية وليتواصل 
بناء جتارب نقابية كفاحية على طريق توحيد تدخل املناضلني النقابيني يف يسار نقابي تعددي مكافح ومنظم 
ومنغرس يف النقابات، مبا هو شرط ال ميكن بدونه العمل بفعالية من اجل توحيد احلركة النقابية على أسس 

الدميقراطية العمالية والكفاح الطبقي.
عالء لمين
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  هل يدخل االتحاد المغربي للشغل مرحلة نوعية جديدة ؟ 
االثنني 25 تشرين األول )أكتوبر( 2010

 املناضل-ة عدد: 30
                                                                          حممود جديد  

مات المحجوب بن الصديق ...
املال  الفاسي، و عدد من كبار رجال  األول عباس  الوزير  الوزراء ومبقدمتهم  تعزية ملكية، و جنازة حضرها 
واألعمال، منهم بوهمو حسن الرئيس املدير العام جملموعة سيجري، و حممد الكتاني الرئيس املدير العام للتجاري 
وفا بنك، و ادريس جطو – رب عمل كبري ووزير أول سابق- و حممد حوراني رئيس منظمة أرباب العمل ، 
وممثلو كل األحزاب امللكية ، ميينا و »يسارا«. ليس هذا اجلمع من ممثلي الربجوازية ودولتها وحمرتيف سياستها 

صدفة، فقد جاؤوا فعال ليبكوا فقيدهم. وما أبعد مراسيم دفن احملجوب عن جنازة عمالية.
و ليس صدفة ان جريدة من قبيل »رسالة األمة« )لسان احلزب الذي صنعه اجلالد إدريس البصري( خصصت 
صفحتها األوىل وافتتاحيتها يوم 19 سبتمرب 2010 لوفاة بن الصديق بعنوان عريض : »الطبقة العاملة تودع 
احد زعمائها وقادتها االفذاد«. احلقيقة أن وفاة احملجوب خسارة كبرية جدا ... لربجوازية املغرب و دولتها. 

هذه هي احلقيقة اليت يتعني على كل خملص لقضية حترر الشغيلة قوهلا لعمال املغرب و عامالته.
مل جيد أي ممن اذرفوا الدموع على وفاة احملجوب ما ينسبون اليه من مناقب يف فرتة ما بعد االستقالل. الكل 

اكتفى باحلديث عن دوره قبل االستقالل.
سليم رضوان القيادي السابق ) طرده بن الصديق من األمانة العامة سنة 2004( يصفه يف مقال جبريدة االحتاد 
االشرتاكي ب«الرمز الوطين والقائد التارخيي الفذ«، لكن املقال اقتصر على مرحلة ما قبل االستقالل. ليس األمر 
اعتباطيا. فبعد االستقالل مل يلحق احملجوب بنضال العمال سوى بالغ الضرر. واحلصيلة ماثلة أمامنا اليوم بعد 
أزيد من نصف قرن من قيادة احملجوب ومن معه: إنها احلالة املزرية – من زاوية نظر مصلحة العمال- اليت 

يوجد عليها االحتاد املغربي للشغل.
بالشعوذة  له  عالقة  ال  النقابي  العمل  إن   «  :1959 سنة  لالحتاد.م.ش  الثاني  املؤمتر  يف  احملجوب  قال 
والدمياغوجية والكذب و ليس أبدا وسيلة لتحقيق املطالب الشخصية، ان العمل النقابي هو املرادف للنضال 
املعقول والصبور وعدم البحث عن منافع، وهو كذلك االلتزام الشريف بالتحرك فقط من أجل خدمة مصاحل الطبقة 
العاملة«. من جيرؤ اليوم، بعد كل الفضائح اليت يعلمها الباكون على وفاته قبل غريهم، على ادعاء ان احملجوب 

مل يفعل غري تلك األمور اليت اعترب ان ال عالقة هلا بالعمل النقابي ؟ من جيرؤ؟
... وبعد

مات بن الصديق بعد 55 سنة من االستبداد على قمة االحتاد املغربي للشغل.انتفاء شخص كان له ذلك القدر 
من الوزن يف اجلهاز قد يوحي بإمكان تغريات جوهرية. اجلهاز قام من خالل عملية انتقاء مديدة، أطاحت من 
جهة بكل من يعمل مبنطق آخر غري منطق هيكلة فئة ذات امتيازات وثيقة الروابط بالدولة الربجوازية، و من 
جهة أخرى حفزت ترقية ذوي املؤهالت لالضطالع باألدوار اليت تقتضيها وظيفة اجلهاز. بعض اجليوب غري 
الفاسدة مضبوطة و مهددة يف أي حلظة بالتصفية إن هي ختطت املرسوم هلا. و سيفرز اجلهاز خلفا للزعيم، 
خلفا قد ال تكون له نفس السطوة ، واخلصائص الشخصية، لكنه سيحافظ على منطق اجلهاز، ألن ما عدا ذلك 
سيؤدي إىل لفظه. اجلهاز حباجة إىل قطعة غيار تضمن استمرار الوظيفة. هلذا يبقى كل كالم على انه »ال زعيم 

بعد اليوم« جمرد أمنية.
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احلالة اليت يوجد عليها االحتاد، أي ميزان القوى بني النقابيني الصادقني و خرجيي مدرسة احملجوب، ال 
يسمح نهائيا بتجسيد أمنية رفيقنا عبد احلميد أمني »ال مكان بعد 17 سبتمرب للزعيم وللزعامة يف االحتاد املغربي 
للشغل«. ولن يقف القصر متفرجا يف إحدى األمور األساسية اليت تقرر مصري إ.م. ش مبا هو إحدى أدوات ضبط 
الساحة االجتماعية اليت تنذره مبا ال يرد حبسبانه. وله داخل النقابة امتدادات بيافطات حزبية و أخرى بال 

يافطة تعي جيدا دورها يف اللحظة احلامسة ملا بعد وفاة األمني العام.
يف منعطف تنصيب خلف األمني العام، سيتصرف اجلهاز إزاء اليساريني حسب سلوكهم. فإذا رضخوا، تواصل 
النقابة مبقابل عدم بناء اي  التسامح معهم يف احلدود اليت جرى تلقينها هلم طيلة عقود. حدود وجود داخل 
معارضة فعالة ضد اخلط الرمسي ]خط التعاون مع أرباب العمل ودولتهم[، و البقاء يف وضع أقلية ضئيلة مفيدة يف 
القيام بادوار تقنية ]التمثيل يف أجهزة مؤسسات احلماية االجتماعية، و جلان »احلوار االجتماعي« وما شابه [، 

ويف و يف اآلن ذاته بناء هياكل نقابية ذات قاعدة لكن ضمن اخلط العام.
مشاكل االتحاد .م.ش كانت مع المحجوب وتستمر بدونه

سبق أن تناولنا على صفحات جريدة املناضل-ة حالة االحتاد املغربي للشغل بالتحليل يف مقاالت خاصة به، ويف 
أخرى عديدة تطرقت لوضع احلركة النقابية بوجه اإلمجال. مع األسف مل يتجاوب أحد مع سعينا إىل فتح نقاش 
حول ما ينخر جسم إحدى مكونات الساحة النقابية الكربى، و حول ما يلقى من مهام على كاهل مناضلي طبقتنا. 
وال شك أن وفاة املسؤول األول عن حالة إ.م.ش يعيد إىل الواجهة أسئلة ذلك النقاش الذي سعينا إليه. ونرى من 
الواجب ان جننب الرأي الذي أدىل به الرفيق عبد احلميد أمني مصري حماوالتنا إلثارة النقاش، ولذا نعطي رأينا 

يف بعض مما تطرق إليه. ]انظر وجهة نظر أمني يف هذا العدد[.
يضع الرفيق أمني، الذي له خربة طويلة يف النضال النقابي يف إ.م.ش، تشخيصا لوضع احلركة النقابية بوجه 
عام، وضمنه وضع االحتاد املغربي للشغل. وبناء عليه يستنتج ما يعتربه عالجا للداء. احلقيقة ان إ.م.ش حباجة 
إىل تشريح، ألن ما جيري داخله غري معروف، واملعلومات تصل متناثرة مبتورة وبصعوبة. جيب وصف احلالة 
العامة، وتفسري أسبابها، فآنذاك فقط ميكن إجياد حلول فعلية. السائد حلد الساعة هو الصمت حول ما جيري يف 
إ.م.ش. كل واحد منطو يف قطاعه، منشغل مبشاكله املهنية، ملتزم احلذر من اثارة غضب البريوقراية كلية القدرة 
و الوجود، وال منطق إمجالي حيكم تفكري املناضلني وسلوكهم. مع ذلك وللسري بالنقاش نتدخل يف حدود ما نعلم.

مشكل الديمقراطية:
منذ ميالد إ.م.ش برز هذا املشكل حبدة متزايدة. و فيما الرفيق أمني يتحدث عن »ضعف الدميقراطية«، نرى أن 
هذا تعبري ملطف، قد يكون له ما يربره، لكنه مناف للحقيقة. ال دميقراطية مطلقا يف االحتاد املغربي للشغل، و 

ال باقي النقابات.
ولتوضيح األمر نعيد ما سبق قوله في مناسبات أخرى:

ال جمال لرأي معارض داخل إ.م.ش، ال سيما أذا اكتسى شكال منظما، فقد تعرضت جامعة الربيد يف مطلع 
ستينات القرن املاضي لالضطهاد، واضطرت إىل إعالن نفسها جامعة مستقلة يف اطار إ.م.ش. وسادت أساليب 
بالغة العسف أفضت إىل تفكيك جامعات بكاملها، وإىل طرد أطر نقابية عديدة، وابتعاد أخرى عن االحتاد، والي 

تنصيب أجهزة حملية وجهوية من فوق بال أي مقياس غري الوالء االنتفاعي لألمني العام وحاشيته.
-   البطش بالعديد من املسؤولني بأبشع األساليب القمعية كما جرى يف سيدي سليمان واجلديدة والعرائش.

-   ارغم االحتاد النقابي للبنوك حتت التهديد والقمع املباشر والشرس على مغادرة ام.ش وااللتحاق بك.د.ش.
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-   طرد قيادة السكك احلديدية بكاملها ورفض القطاع الطرد وتشبث بالنضال من اجل تصحيح األوضاع.
-   سنة 1992 مت ترقيع األمانة العامة عن طريق التعيني وبطريقة ال تقبل النقاش.

و حتى اخلنوع التام ال حيمي من هذه اآللة البريوقراطية املدمرة، فأمساء كثرية شهرية طردت شر طرد بعد عقود 
من الوالء املطلق ]منها البزوي حسن و سليم رضوان عضوي األمانة الوطنية [، وحتى تيارا مهادنا و مفرطا يف 
نزوعه اليميين مل ينج من البطش، حيث تعرض أعضاء حزب التقدم واالشرتاكية يف منتصف التسعينات حلملة 
استئصال استعمل فيه العنف ] باشراف مباشر من املوخارق املرشح خلالفة بن الصديق[. وعانت جامعتا الربيد 
روائح فضائح  انتشرت  ملا  ذاته  الصديق  بن  نائب  اآللة  التسعينات. وطحنت  منتصف  التسلط يف  من  والبنوك 
التالعب بأموال العمال يف الضمان االجتماعي ومؤسسات أعمال اجتماعية. وقد جرى التخلص من حممد عبد 
الرزاق بكيفية ال دميقراطية جعلت سليم رضوان القيادي اآلخر املطرود معه يضع اليساريني يف ا.م.ش يف قفص 
االتهام باحلديث عن »مشاركة أعضاء يدافعون عن حقوق اإلنسان يف املهزلة« قاصدا بهذه اجتماع اجمللس الوطين 

الذي قرر طرده يوم 11 مارس 2004 .
وال شك ان لكل عضو يف إ.م.ش ما يرويه من جتربته احمللية حول ذبح الدميقراطية من الوريد إىل الوريد.

أول دفاع عن الدميقراطية هو فضح املمارسات الالدميقراطية. والواقع ان الصمت يلف األمر بشكل غريب مريب. 
النقابات بعدد أعضائه يف  تأثريه يف  املغربي يقيس  اليسار  القاعدة، ألن  التنظيمية هو  املواقع  الصمت لصيانة 
األجهزة. و احلال ان املقياس الفعلي لقوة تيار مناضل يف النقابات هو عدد أعضائه يف النقابات و مدى انتشار 

صحافته ومناشريه، و تأثري أفكاره يف اجملرى الفعلي لكفاحات العمال.
هذا من جهة، ومن أخرى نرى ان احلل املقرتح من الرفيق أمني غري كامل.

يركز الرفيق على االنتظام والعمل املنظم. صحيح، لكن الدميقراطية غري خمتزلة يف نزاهة عملية انتخاب األجهزة 
وانتظام عملها. هذا فهم إداري ضيق. نزاهة العمليات االنتخابية شرط الزم ، لكنه غري كاف و ال معنى له يف 
ظل انتفاء حرية النقاش والنقد واقرتاح بدائل، و بلورة الرأي املعارض يف أرضية برناجمية هلا حق أن تعرض على 
القاعدة على قدم املساواة مع وجهة نظر األجهزة. ال دميقراطية نقابية دون حق من يلتقون حول نفس الرأي يف 
تشكيل تيار له احلق يف التعبري يف صحافة النقابة ويف أدبها الداخلي. ال دميقراطية دون وجود جريدة نقابية تؤهل 
النقابيني ليكونوا فاعلني نوعيني وليس جمرد صوت يف عمليات انتخابية شكلية . وفوق هذا كله ال دميقراطية 
بدون تسيري ذاتي للنضاالت. حاليا، األجهزة تقرر من فوق للتحكم يف املعارك، و تتدخل إلجهاضها، وحتى 
ملنع اندالعها، او عرقلة امتدادها إىل قطاعات أخرى أو قطع التضامن معها. ال دميقراطية إذن إال باجتماعات 

عامة للمضربني، و بلجان اإلضراب، وأشكال التنظيم الذاتي اليت تشمل حتى غري املنظمني يف نقابات.
مشكل االستقاللية

جرت عادة خاطئة على اعتبار إ.م.ش نقابة مستقلة مبربر انها غري تابعة ألي حزب. هذا اخنداع سادج. أوال، 
ألنه من املعروف أن احملجوب أفسح يف اجملال لالحتاد الدستوري. وحتى بدون هذا، كانت سياسة احملجوب 
الفعلية مطابقة ملا تريد أحزاب املخزن، واملخزن ذاته. االستقالل ليس يف الشكل بل يف املضمون. كدش حتكم 
بها االحتاد االشرتاكي ملا كان يناوش النظام، وحكمه منظور إصالحي، وبذلك فهو شر أهون من الذيلية للحكم 
مباشرة. احلقيقة ان إ.م.ش مستقل عن أحزاب اليسار، أما أحزاب القصر، والقصر ذاته، فقد اخرتقا االحتاد 

املغربي للشغل مند عقود من الزمن، وخرباه مبا هو أداة نضال.
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امل يكن تركيز قادة إ.م.ش على االستقالل عن األحزاب، مبا فيه من كذب، بغاية حجب عدم االستقالل عن 
الذي حطم  التقويم اهليكلي  انطالق  منذ  للشغل  املغربي  قيادة االحتاد  املثال،  فعلت، على سبيل  ماذا  النظام. 
املكاسب الطفيفة وفتح للمغرب أبواب اجلحيم النيولربالي؟ ال شيء غري التظاهر باملعارضة وشل املنظمة العمالية 

مبا يتيح جناح خطط احلكم وأوصيائه االمربياليني.
اين قيادة االحتاد املغربي للشغل مما جيري من تفكيك للقطاع العام، و بيع البلد للشركات متعددة اجلنسيات، 
وحليفها الرأمسال الكبري احمللي؟ اين هذه القيادة من التقويض اجلاري ملا تبقى من مكاسب اجتماعية على الصعد 
كافة ؟ اال يستدعي التعدي املتصاعد على عمال املغرب، على حنو مل يسبقه نظري، ان يدعو االحتاد املغربي للشغل 
إىل اضراب عام؟ هل ما جيري اقل من الدوافع اليت جعلته يدعو إىل اضراب عام بالدار البيضاء واحملمدية يف 18 
يونيو 1981؟ هذا هو حمك االستقالل عن احلكم وأحزابه، أما التسرت وراء خطاب متظاهر بالرفض، واالمتناع 

عن أي مقاومة حقيقية للسياسات الربجوازية، فتبعية للحكم ليس اال.
االستقالل عن الربجوازية و دولتها و أحزابها ليس حالة سلبية بل يعرب عن نفسه بأفعال سياسية ضدها.

ما االستقاللية؟
النقابة تنظيم عمالي مجاهريي ال يقوم على أساس سياسي دقيق، غايته توحيد باعة قوة العمل لتحسني شروط 
بيعها. وهي بذلك قد تضم أنصار االقتصار على حتسني الوضع، ومن مثة حتى عماال رجعيني، إىل جانب أنصار 
الغاء العمل املأجور ]الرأمسالية[ حبجة ان ال حتسني دائم لوضع العمال يف ظل نظام من مساته االزمة الدورية. 
يفضي هذا حتما إىل تعدد سياسي داخل النقابة، اي إىل اصطفاف يف معسكرين رئيسيني: إصالحي وثوري. يسود 
اذن إحدى اخلطني يف كل األحوال. وحتى من يدعي انه مستقل عن كل األحزاب، يكون خطه مطابقا ألحدها. 
ليس ضروريا ان يكون بن الصديق عضوا يف االحتاد الدستوري ليقود االحتاد املغربي للشغل وفق السياسة املالئمة 

هلذا احلزب . وهذا ما فعله فعال.
ال معنى واحلالة هذه لقول الرفيق أمني إن االحتاد املغربي للشغل يتوفر على استقاللية معروفة لدى اجلميع: فماذا 

فعل ا.م.ش ومل تفعله النقابات األخرى جتسيدا هلذه االستقاللية املزعومة؟
واجب الثوريني داخل النقابات الدفاع عن خط كفاحي طبقي مطابق ملصاحل لشغيلة اآلنية والتارخيية ، أي السعي 
لكسب ثقة أوسع قاعدة عمالية بالعمل على ارتقاء وعي العمال الطبقي واكتماله، وليس مطاردة وهم استقاللية 

جمردة.
وواجب  النقابات،  يف  سياسية  تيارات  وجود  من  مفر  وال  األحزاب،  عن  تنظيمي  استقالل  إىل  النقابة حباجة 
الثوريني كسب األغلبية العمالية بإقناعها جبدوى أساليبهم يف النضال و بصدقية برناجمهم وبديلهم، والربهنة على 
احرتامهم الفعلي للدميقراطية والستقالل املنظمات اجلماهريية، وهذا كله مرتبط بتنظيم التعدد داخل النقابات، 

وليس مبجرد احرتم شكليات يف االجهزة.
استشراءاالنتهازية واالنتفاعية والفساد

يدعو الرفيق أمني إىل التصدي للفساد واملفسدين. لكن ما يسمى بالفساد ليس جمرد وسخ على وجه النقابة قابل 
للزوال بصابون النقاش يف اجتماع للمجلس الوطين، وال حتى تؤلول قابل لالستئصال بعملية جراحية بسيطة يف 

املؤمتر الوطين، انه سرطان خمرتق للجسم افقيا وعموديا.
رأي الرفيق أمني مل يتناول جذور املشكل وال شرح كيفية حله مكتفيا بعنوان غامض: التصدي للفساد واملفسدين 
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. كيف؟ اهلل أعلم.
ما يسمى بالفساد هي الوسيلة الرئيسية اليت استعملتها امللكية لتسخري القيادة لنقابية ألهدافها. وقد سبق 
لعمر بن جلون ان استعرض أوجه الفساد يف سنوات تشكله األوىل.ويروج يف السر بني أعضاء النقابة الكثري من 
املعلومات عن اغتناء مسؤولني نقابيني، وحتى عن تربجز بعضهم بإنشاء شركات و امتالك عقارات. وقد عاث 
قادة باالحتاد املغربي للشغل فسادا يف أموال العمال يف الضمان االجتماعي ويف صناديق لإلعمال االجتماعية ] 
راجع مقال وفاة ثاني قادة إ.م.ش التارخييني بالعدد -12 املناضل-ة [ ومل يثر ذلك أدنى نقاش يف هياكل 
النقابة . و ادوار خدمة أرباب العمل مباشرة بعدد من القطاعات، هل تتم باجملان؟ ومل يكن قط هذا الفساد 
السرطاني احنرافا هامشيا بل حالة هلا غلبة وقيادة وحتى قائد فرد. وتكفي اإلشارة إىل ما كشفه عضو األمانة 
الوطنية حسن البزوي بعد ان طرده بن الصديق. وهذه املعلومات نشرت يف كتاب ثم يف جريدة يومية ومل 
يطعن فيها اي أحد ال يف وسائل اإلعالم وال أمام القضاء. و ملد القاريء-ة بصورة جزئية عن املسكوت عنها 

نورد احلاالت اليت كشفها البزوي:
-   »استعمال أموال االحتاد يف مشاريع جتارية خاصة بالسيد بن الصديق وعائلته«

-   »املسائل املالية مل نكن نعلم بها فقد كانت حكرا على بن الصديق« ومل نكن نسال عنها أيضا
-   كان ابن الصديق يستعمل اجملالس اإلدارية للمؤسسات واالنتخابات كأوراق لتقوية الزبونية والوصولية 

داخل النقابة.
-   »بن الصديق كان هو املكلف باملالية ومل يسبق ابدا ان طرح مشكل املالية يف اجتماعات األجهزة]...[ وال 
احد تساءل عن جذور ثروة بعض املسؤولني وكان احملجوب ال ميل من الرتديد ان ا.م.ش فقري وانه ليست 
لديه أموال. وكان يف الستينات يكلف بشكل دوري عضوا او عضوين بالسهر على املالية ويستعمل قنوات 

أخرى لكي يصل النصيب األوفر من األموال إليه هو. ثم يقول امل اقل انه ليست هناك أموال.«
-   تسلم بن الصديق من احتاد املعلمني العرب سنة 1985 مبلغ 100 ألف دوالر كانت يف األصل موجهة 
جلامعة التعليم إلنشاء مركز منوذجي لتدريس اللغة العربية... اختفى املشروع ومعه 100 ألف دوالر وطالب 

احتاد املعلمني بأمواله وهدد باللجوء إىل احملاكم دون نتيجة.
-   ويف نفس املرحلة تلقى احملجوب عرب أقساط 300 ألف دوالر يف إطار اتفاق التعاون مع املنظمة العربية 

للشغل. وال احد يعرف مصري هذه االموال.
-   ويف نفس املرحلة كانت مطابع امربجييما حتقق ارباحا سنوية تصل إىل 300 مليون سنتيم.

-   ويف نفس املرحلة حول حزب استعمل مطابع امش لطبع منشورات انتخابية ما بني 200 و450 مليون 
سنتيم

-   بالنسبة الرباح »مطبعة املستقبل« التابعة ال.م.ش فال احد يعرف اال بن الصديق.
واختفت   maghreb informationsجلريدة كتربعات  سنتيم  مليون   78 1975 مجع  سنة   -

اجلريدة واألموال.
- ورافق هذا الوضع حديث عن ممتلكات بن الصديق: 8 فيالت باجملمع السكين بانفا، ارضي فالحية 

شاسعة بضواحي برشيد.
-  ان هذه األشياء ليست اال نقطة يف واد. .انها فقط ما مر امامي خالل 3 سنوات. وهناك من يعرف اكثر 
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مين يف هذه املسائل.
ال ينحصر هذا الفساد يف القيادات الوطنية، فتلك احمللية بنت نظاما مماثال على صعيد حملي. و طبعا ينسف 
ذلك الفساد ثقة العمال يف منظمتهم ويزيد إضعاف احلركة النقابية بوجه عام. ]راجع بهذا الصدد »شهادة من 

األعماق: الوضع النقابي من وجهة نظر عامل« –جريدة للمناضل-ة عدد 18[
كل ما اقرتف من نهب ألموال العمال باملؤسسات االجتماعية جرى حتت أعني أجهزة الدولة االستخبارية اليت 
ال تنام. و طيلة عقد غضت الدولة الطرف وتركت الفساد يستشري ألن تورط القادة النقابيني يتيح إخضاعهم 
ألهداف شل النقابة و خدمتها للسلم االجتماعي، وهذا عني ما تصبو إليه الدولة. و اآلن وقد ترسخ الفساد 

وأصبح مؤسسة كيف ميكن التصدي له؟
غالبية أعضاء جهاز االحتاد املغربي للشغل من هذا النوع. حمرتفون لعمل نقابي قوامه الوساطة بني الشغيلة 
وأرباب العمل والدولة مبمارسة اخلداع اجتاه القاعدة، وخيانة مصاحلها، واالنتفاع بإخضاعها ملرامي أرباب 

العمل والدولة.
الطابع التقدمي لالتحاد المغربي للشغل

كانت قيادة االحتاد املغربي للشغل تستعمل لغة يسارية ، ونارية أحيانا، ملا كانت يف نزاع مع اليسار اجلذري 
الشعبوي ]تيار بنربكة – البصري[ لكنها يف اآلن ذاته تساير سياسة الدولة ال بل ختدمها بنسف ما يقوم به 
ذلك اليسار اجلذري الذي حاول، ايا كانت عيوبه، إطاحة امللكية. وقد أعطى عمر بنجلون امثلة حية عن 
ذلك يف وثيقة عام 1964 ]انظر نص الوثيقة مبوقع [. وقد بقي شيء من تلك اللغة يف بيانات قيادة إ.م.ش 
وخطابات احملجوب يف فاتح مايو. غري ان السياسة الفعلية للجهاز النقابي ليست تقدمية بأي وجه. التقدمية 
الدميقراطي لكنه مل مينع مشاركة االحتاد  بانتقاد املسلسل  الكالم يعج  بالدمياغوجية. كان  باألفعال و ليس 
ملغربي للشغل يف االنتخابات و دخول مؤسسات الدميقراطية الزائفة ]من آخر ما قام به بن الصديق قبيل وفاته 
تعيني من سيمثل النقابة يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي[، وتسهيل سريان السياسة الرمسية. إن احلديث 
عن تقدمية إ.م.ش حمض اخنداع بلعبة البريوقراطية املتواطئة مع النظام، و احنراف إ.م.ش إىل اليمني أمر 
حاصل منذ عقود، والقوى اليمينية متكنت إىل حد بعيد من »جر إ .م .ش حنو اليمني وحنو خدمة الرأمسالية 
التابعة املرتبطة بالعوملة الليربالية املتوحشة«.ماذا فعلت قيادة إ.م.ش ضد سياسة البنك العاملي واالحتاد األوربي 
املخربة ملكاسب العمال واملسببة لكوارث اجتماعية غري مسبوقة ؟ ال شيء فعلي غري املواكبة خبطاب كاذب، 

وتيسري مترير كل اخلطط، من خوصصة، و تدمري التعليم العمومي، وتعميم اهلشاشة و كل شيء، كل شيء.
فعن أي تقدمية يتحدث الرفيق أمين؟

التضامن
التضامن جوهر النضال النقابي. و لألسف ال يزال على الورق أكثر مما يف الواقع. وقد اعتربه الرفيق أمني إحدى 
سبل جتاوز ازمة احلركة النقابية. انه على حق، بيد أن سياق تأكيده على التضامن قد يوحي باقتصار هذا 
الواجب الطبقي على نقابيت إ.م.ش و ك.د.ش. و ما يعزز هذا االعتقاد أن معارك عديدة خاضها العمال حتت 
لواء نقابات أخرى مل حتظ باي تضامن من طرف نقابيي ك.د.ش و إ.م.ش اليساريني. خنص بالذكر موجة 
النضاالت اليت خاضها عمل النقل احلضري اخلاص بالدار البيضاء يف سنوات 1999-2001 ] انظر جريدة 
املناضل-ة عدد 29[، ومعركة عمال مناجم جبل عوام يف صيف 2007، وكلها كفاحات خيضت حتت راية 
االحتاد العام للشغالني باملغرب. إن ظروفا خاصة تدفع العمال إىل االنضمام الي االحتاد العام للشغالني و إىل 
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االحتاد الوطين للشغل، ومنها وجود مكاتب نقابية باسم إ.م.ش موالية لرب العمل، وخيوض مع ذلك العمال 
كفاحا ضاريا بال أي تضامن. املطلوب التضامن مع كل نضال عمالي بغض النظر عن يافطته النقابية، و توسيع 
التضامن العمالي ليشمل نضاالت الشباب من أجل التعليم ومن جل الشغل، ونضاالت كادحي القرى من اجل 
وبني  النقابات  بني  أسوارا صينية  تقيم  اليت  البريوقراطية  يتعني خوضها ضد  معركة  التضامن  احلياة.  مقومات 
القطاعات داخل كل نقابة. و قد خطا التضامن يف السنوات األخرية خطوات نوعية بتطور قوافل التضامن مع 
إضرابات عمالية ]امييين- جبل عوام- خريبكة ...[ ومع كفاحات شعبية ] بن صميم ، صفرو ، ايفين، خنيفرة 
...[. وعلى هذا املنوال يتعني علينا أن نطور عملنا، ال سيما ان هذه جبهة يسهل اهلجوم فيها على البريوقراطية 

باملبادرة امليدانية اجلريئة.
تلكم بعض من القضايا اليت يثريها رأي الرفيق أمني، رأي له بالغ األهمية لكونه صادرا من داخل االحتاد املغربي 
للشغل. و أملنا ان يكون رأينا حافزا لتعميق النقاش وتعميمه. فالي متى تغلب العصبيات النقابية احلس الطبقي 

الكفاحي، واىل متى تؤدي التقية من البطش البريوقراطي إىل شل قوى النضال العمالي اليساري؟
محمود جديد

15
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   أي حصيلة لمؤتمر االتحاد المغربي للشغل العاشر؟ 
اجلمعة 1 كانون الثاني )يناير( 2010

املناضل-ة عدد: 33
مصطفى البحري 

                                                                        حممود جديد  

بعد مخسة عقود ونصف العقد من عسف بريوقراطي بالغ بدأ يوم التأسيس باغتصاب مسؤولية األمني العام، 
ختللتها خيانات ال حتصى ملصاحل الطبقة العاملة، ونضاالت ضارية خاضها عمال املغرب حتت راية االحتاد 
املغربي للشغل، ُهـزم معظمها بسبب القيادة، انعقد مؤمتر هذه املنظمة العمالية العاشر بعد أن أفسح له اجملال 

موت رمز البريوقراطية املتعاونة مع النظام، احملجوب بن الصديق.
املفقرين.  العاملة وعامة  الطبقة  العاشر يف سياق مطبوع بتصاعد اهلجوم متعدد االجتاهات على  املؤمتر  نظم 
فإضفاء اهلشاشة و استشراء البطالة بلغا مستوى غري مسبوق، نال حبدة من قوة الطبقة العاملة التنظيمية، حيث 
أضحى قسمها املنظم أقلية ضئيلة ، ومستهدف عالوة على ذلك بقمع دائم. و مستوى معيشة العمال متدهور 
بفعل سياسة األجور و األسعار و الضرائب، و احلماية االجتماعية مقتصرة على قلة، و ناقصة، فيما فرط 
االستغالل يزداد باستعمال وكاالت السمسرة يف اليد العاملة واملقاوالت من باطن. وباتت اخلدمات العامة هدفا 
لعملية تدمري منهجية باخلصخصة، ما يلقي أقساما إضافية من الكادحني إىل أهوال البؤس و املرض و اجلهل.
وعلى صعيد أدوات نضال العمال، انعقد املؤمتر العاشر و الساحة النقابية مشتتة، مشدودة إىل الدولة مبصاحل 
القمم البريوقراطية، و مضطلعة على حنو غري مسبوق بدور الشريك يف مترير السياسة الربجوازية. فباالقتصار 
على سنوات الفرتة الفاصلة عن آخر مؤمترات إ.م.ش-1995- جنحت الدولة يف إنزال برامج مدمرة مبجاالت 
عدة، مبباركة القيادات النقابية بال استثناء، نذكر منها تدمري املدرسة العمومية ومتهيد الطريق للقطاع اخلاص 
يف التعليم، و تعديل قانون الشغل يف اجتاه ييسر ألرباب لعمل التصرف حبرية يف اليد العاملة وفرط استغالهلا، 
و إلغاء ما بقي من جمانية خدمات الصحة مقابل تأمني صحي ألقلية ضئيلة، و القضم التدرجيي ملكاسب 
أنظمة التقاعد، و االستعداد لدق آخر مسمار يف نعش حق اإلضراب، و تهيئ قانون الستكمال حتكم الدولة يف 

املنظمات النقابية.
وفيما خيص االحتاد املغربي للشغل ذاته، يأتي املؤمتر العاشر وقد تكرس طيلة عقود انعدام أي اشتغال وطين 
للمنظمة العمالية، حيث باتت مفككة األوصال، تفصل بني القطاعات فيها أسوار صينية، و ال خطة عمل 
لديها بوجه ما يستهدف الشغيلة، و ال إعالم، و ال هياكل خمتصة مشتغلة فعال، و تسلط بريوقراطي مفرط، و 
ترك الكفاحات العمالية ملصريها يف عزلة، أحدثها نضال شغيلة مسيسي رجيي خبريبكة. هذا فضال عن تفجر 
فضائح تورط نقابي يف تصرف غري سليم بأموال مؤسسات عمالية مثل تعاضدية التعليم، والضمان االجتماعي، 
و األعمال االجتماعية لقطاع الطاقة، كان أبرز متورط فيها نائب األمني العام املتوفى عام 2006. و أسوأ ما 
يف وضع االحتاد، كغريه من النقابات، غياب يسار نقابي حبد أدنى من القوة، يتصدى للسياسة االستسالمية 

للقيادات بالدفاع عن خط نضال طبقي و دميقراطي.
فرضت وفاة احملجوب بن الصديق اإلسراع بإضفاء الشرعية التنظيمية على القادة الذين خلفهم، بعد انصرام 
زهاء 16 سنة على آخر مؤمتر، و بوجه خاص الشخص الذي رفعه إىل جانبه مهيئا له اخلالفة، امليلودي 
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موخاريق. وقد كان االحتاد حلظة هذا االنتقال جسما مرتهال، نادرة هي نقاباته املشتغلة حبد أدنى من األصول 
و القواعد. وبدل هيئات تدبري حقيقية، كان لكل بريوقراطي كبري شبكة عالقات عرب البلد، قائمة على التنفيع 
و الزبونية، مشكلة من أقطاب ال ختفي والءها للسلطة و تعاونها مع أرباب العمل، ومنهم خونة مفضوحون 
مثل نائب كاتب االحتاد اجلهوي باكادير الذي ليس سوى من باع نفسه ألرباب مراكب الصيد الساحلي وطعن 
املناضلني من خلف وهم يف السجن بعد إضراب حبارة اجلنوب التارخيي عام 1999، وال ريب ان كل مهتم 

يف إ.م.ش على علم بأمثلة أخرى من هذا القبيل.
ومل يكن ممكنا حتى رصد الوضع التنظيمي الفعلي مبا يتيح تنظيم مؤمتر وفق األصول، حبيث ميكن للبريوقراطية 
العليا أن جتيش قدر ما تشاء من املؤمترين دون إمكان ردع ذلك. وهذا ما جرى بالفعل حيث أغرق املؤمتر 
مبا يفوق 1700 مؤمتر، بعد ترقب اللجنة التحضريية 1200، جرى تعيينهم دون انتخاب. و هذا اإلغراق 
تقليد كرسته البريوقراطية يف كل النقابات بقصد عرقلة أي اشتغال فعلي للمؤمتر، و الستعراض القوة بوجه 
بريوقراطيات منافسة. و ال أدل على شكلية املؤمتر من عدم مناقشة مشاريع مقرراته اليت مل تصل املنتدبني يف 
أحسن احلاالت إال عند اقرتاب املؤمتر بأسبوع، و مثة من األقاليم مل توزع بها املشاريع إال يوم املؤمتر. كما 
أن مشروع القانون األساسي مل يوزع إال صبيحة اليوم التالي للمؤمتر ويف نطاق حمدود داخل ورشات القانون 

األساسي.
و قد اتضح أن البريوقراطية تركت أمر صياغة األدبيات ملناضلي اليسار يف نوع من التفاهم حول املؤمتر ينال 
فيه كل طرف ما يعتربه أولوية: تأكيد التنصيص على هوية مناضلة للنقابة و حد أدنى من قواعد اشتغال منظم 
منتظم بالنسبة لليسار، و تأمني اإلمساك مبفاتيح املنظمة التنظيمية واملالية بالنسبة للبريوقراطية. هذا مع وجوب 
اإلشارة إىل أن البريوقراطية حرصت على اجلواب العملي باملؤمتر على مجلة أمور يؤكد عليها يسار االحتاد، 
مبقدمتها املوقف من النقابات األخرى. ففيما يدعو اليسار إىل التنسيق و السعي إىل توحيد تنظيمي، أصرت 
البريوقراطية على موقفها املعادي للنقابات األخرى حيث مل تدع أيا منها حلضور املؤمتر، مفضلة عليها عددا من 
أعداء الطبقة العاملة مبقدمتهم وزير املالية، ]قيل انه حضر بصفته احلزبية وكأن التجمع الوطين لألحرار ليس 
معاديا للشغيلة[. وعلى عكس الضيوف األجانب الذين مت تقدميهم خالل اجللسة العامة وإعطاءهم الكلمة، فإن 
الضيوف املغاربة ُقـدموا بصيغة مبهمة هي: »نرحب بالضيوف املغاربة من أحزاب سياسية ومجعيات اجملتمع 
املدني«، دون حتديد من هي هذه األحزاب واجلمعيات. و قد ُدعي ممثلو أحزاب مغرقة يف خمزنيتها مثل حزب 
االحتاد الدستوري، وحزب األصالة واملعاصرة، بقصد تأكيد أن قبول نعث التقدمية على الورق ال مينع التعامل 

مع أحزاب رجعية يف الواقع.
بعد ضمان كم بشري يتيح التصويت بأغلبية مرحية عند االقتضاء، تركت حرية الكالم داخل املؤمتر إلضفاء 

ظاهر دميقراطية على جممع بعيد عن الدميقراطية مسافة فلكية.
باملصادقة على كل ما عرض على املؤمتر العاشر، تكون البريوقراطية حصلت على إبراء ذمة عن كل ما جرى 

بني مؤمتري 1995 و 2010.
ماذا حققت البيروقراطية ؟

أمجعت مكونات االحتاد املغربي للشغل، بريوقراطية و يسارا، على جناح املؤمتر العاشر. وال شك أن لكل طرف 
جناحه. فالبريوقراطية جنحت يف إضفاء شرعية تنظيمية على خليفة احملجوب وفريقه مبباركة اليسار. وهذا 
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حبد ذاته مصادقة على ارث احملجوب بن الصديق الكارثي. ال سيما أن معظم اليسار ال يعرب حتى خارج االحتاد 
املغربي للشغل، أي بصفته السياسية املباشرة، عن موقف من سياسة حقبة احملجوب إزاء احلكم، و ال من تفشي 
الفساد و االغتناء الفاحش ألقطاب البريوقراطية. وبذلك تبقى الدمل العفنة للفساد البريوقراطي يف ذمة التاريخ، 
فال مساءلة وال حتى آلية حقيقية التقاء القادم من مخج. فليس يف ما صادق عليه املؤمتر أي تدبري جينب املنظمة 

ما غرقت فيه من فضائح يف تسيري عدد من املؤسسات االجتماعية العمالية.
كان التسيري الكارثي للمنظمة العمالية برئاسة احملجوب نزع أي مصداقية عن قيادة االحتاد، وما فعل املؤمتر 
العاشر انه جدد الثقة فيمن يتحملون مسؤولية جسيمة يف تدمري االحتاد طيلة عقود كأن احملجوب وحده مسؤول 
خلصتنا منه وفاته. إن املوقع و املشروعية الذين وطدهما خلفاء احملجوب يف املؤمتر الوطين سيتيحا هلم تعزيز 
سيطرتهم وجتديدها. و ال شك أن ما قرر املؤمتر من إعادة هيكلة للتنظيمات التحتية بعقد مؤمترات االحتادات 
احمللية واجلهوية يف السنتني املقبلتني، سيمكن للبريوقراطية من إعادة ترتيب و توطيد حتكمها باجلهاز على كل 

املستويات بالكيفية ذاتها اليت جرى بها املؤمتر الوطين العاشر.
ماذا حقق يسار االتحاد المغربي للشغل؟

وقد كان املقابل الذي قدمته البريوقراطية هو قرارات املؤمتر اليت جاءت مطابقة إىل حد بعيد لتصورات معظم اليسار 
يف االحتاد املغربي للشغل، فباستثناءات قليلة مثل املوقف من النقابات األخرى صودق على مقررات مستوحية 

وجهة نظر عبد احلميد أمني.
النهج  حزب  من  معظمهم  متنوعون،  يساريون  مناضلون  االحتاد  داخل  يعمل  البريوقراطية،  أنصار  جانب  إىل 
الدميقراطي، إىل جانب منتسبني آخرين إىل املاركسية. تدخل ناطقا بوجه نظر تيار النهج الدميقراطي عبد احلميد 
أمني الذي كتب نصا مباشرة بعد وفاة احملجوب، و أعقبه بتصرحيات للصحافة أمجلت منظوره للمرحلة اجلديدة 

داخل املنظمة العمالية. ]راجع نقاش وجهة نظر أمني بالعدد 30 من املناضل-ة[.
مل يسع تيار النهج الدميقراطي داخل االحتاد املغربي للشغل بأي وجه إىل التعاون مع باقي اليساريني. فهل أغناه 
عن ذلك حصوله املسبق من البريوقراطية على ما يريد، سواء يف مضامني أدبيات املؤمتر أو حصة التمثيل باجلهاز؟ 
أمر غري مستبعد بالنظر إىل سوابق منها سلوك رفاق النهج بآخر اجتماع وطين لتنسيقيات مناهضة الغالء يف مارس 

2008، ملا فضلوا مقاعد جبهاز على متطلبات بناء حركة شعبية حقيقية ضد الغالء.
من جانبهم مل يتقدم باقي املاركسيني، حسب علمنا، بأي وجهة نظر متكاملة حول الظرف الذي جيتازه االحتاد 
املغربي للشغل و مهام الكفاحيني، وحول املعروض على املؤمتر من أدبيات. وهذا يعكس طبعا ضعف تبلور يسار 
كفاحي مناهض للبريوقراطية، وال عذر بهذا الشأن رغم أن البريوقراطية طردت عمليا قبل 10 سنوات رفاق عبد 
اهلل موناصري الذين قادوا اكرب إضراب عمالي حتت راية االحتاد املغربي للشغل يف ربع قرن األخري.] انظر دروس 

كفاحات البحارة بالعدد السابع من جريدة املناضل-ة[.
و إذ ُيالم اليسار على عدم التدخل يف املؤمتر بوجهة نظر كفاحية دميقراطية متكاملة، فلن يكون هلا حتى إن 
وجدت، بالنظر حلالة االحتاد، أي حظ يف التأثري يف جمريات األمور، لكن اقل فائدة ممكنة هي التثقيف باخلطوط 

العريضة لوجهة النظر الطبقية الكفاحية.
هل أمكن أفضل مما كان؟

كل اعتبار موضوعي حلقائق االحتاد املغربي للشغل، وللكيفية اخلاطئة اليت عمل بها اليسار طيلة عشرين سنة، 
يقنع أن املؤمتر حقق أقصى ما ميكن لصاحل أنصار تفعيل الدور النضالي لالحتاد املغربي للشغل. فميزان القوى مع 
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البريوقراطية خمتل أميا اختالل.
بدميقراطية  التمسك  اعتبار  ميكن  للمؤمترين؟  الدميقراطي  باالنتخاب  التضحية  صحة  حول  السؤال  يبقى  لكن 
انتخاب املنتدبني غري واقعي حيث ما كان ليؤدي سوى إىل مقاطعة فعلية للمؤمتر- وهناك من املناضلني من اختذ 
هذا املوقف- ومن مثة انفراد البريوقراطية مبصريه. امل يكن مثة خيار آخر وحده املثمر على املدى البعيد، خيار 
تشبت اليسار بالتمثيل الدميقراطي يف املؤمتر مهما كان أقلية ضئيلة جدا وسط ما جندت البريوقراطية من جحافل 

لصاحلها؟ هذا املوقف سيضع اليسار يف موقع منسجم وقوي معنويا عند دفاعه عن الدميقراطية مستقبال.
كما كان بوسع اليسار أن يتقدم إىل املؤمتر برأيه كوجهة نظر مجاعية يوقعها مناضلوه، يدافعون فيها عن حق 
التعبري اجلماعي عن الرأي، أي إضفاء طابع منظم على التيارات داخل املنظمة العمالية. التيارات موجودة، لكن 
عملها غري منظم، ما يفسح اجملال للكولسة و التالعبات اليت ال حترتم حقوق أعضاء النقابة غري املنتمني ألي 
تيار. فلماذا ال تنظم؟ لقد دلت التجارب عرب العامل أن ال دميقراطية حقيقية بدون تنظيم حق االختالف، أي تعدد 

املنابر.
كل هذا املمكن اآلخر كان واردا لو كان لليسار سياسة أخرى منذ 20 سنة خلت.اما وقد تصرف كما فعل فال 
نتيجة منتظرة غري ما شهد املؤمتر العاشر. ومن هذه الزاوية ليست خالصة جريدة النهج الدميقراطي ] افتتاحية 
عدد يناير 2011[ الداعية إىل تعميم ما جرى يف مؤمتر االحتاد املغربي للشغل، معتربة انه »خطوة على الطريق 

الشاق لتصحيح وضعية احلركة النقابية«، صحيحة إال على حنو نسيب جدا.
لقد حققت البريوقراطية مبتغاها بإضفاء شرعية تنظيمية على خلفاء احملجوب، وهذا رهان كسبته بانتهاء املؤمتر، 
بينما رهان اليسار املدافع عن احتاد مغربي للشغل دميقراطي ومناضل فلن يتحقق إال مبعركة طويلة النفس أول 
واجباتها تقييم خطه السائد يف العقدين األخريين. و ال شك أن قرارات املؤمتر العاشر و أدبياته ركيزة لكل عمل 
نضالي يف االحتاد املغربي للشغل، ال يستخف بها إال مزايد ثرثار، فهي تتيح إعادة نفخ الروح يف املنظمة، لكنها 

تظل على الورق يتوقف على كافة اليسار جتسيدها اليومي.
هذا دون أي اخنداع مبدى جناح املؤمتر العاشر، فالبريوقراطية قبلت ما ورد يف القرارات و املقررات ألنها أوال 
حباجة إىل حد أدنى من اشتغال النقابة، و إىل قاعدة عمالية تستمد منها متثيليتها إزاء الدولة وحيال البريوقراطيات 
املنافسة، وثانيا ألن ما صدر عن املؤمتر جمرد وعاء ستعمل البريوقراطية على تضمينه تصورها ألمور تسيري النقابة 

وسياستها إزاء أرباب العمل ودولتهم. باختصار املعركة مستمرة، و أحد جوانبها تقييم ما مضى.
وختاما ال شك أن وصول يساريني إىل القيادة العليا أمر اجيابي، لكن بشرط أن يكونوا صوت القاعدة بالدفاع 
املستميت عن مصاحل العمال و استقالل منظمتهم، و احلضور امليداني لدعم الكفاحات. و الدفاع عن دميقراطية 
فعلية و الظهور كمعارضة لالجتاه السائد. هذا ما سيجعل وجودهم هناك مكسبا للعمال وليس مكسبا للبريوقراطية 
. ومثة بوجه خاص مثال رفاق آخرين بقيادة الكونفدرالية العليا، وبقيادة نقابتها التعليمية، ال بد من استخالص 

دروس اندماجهم يف حميط بريوقراطي.
أي مضمون لعمل الثوريين النقابي؟

النقابات العمالية، أيا كانت قياداتها، منظمات نضال أوىل ال غنى عنها. وال يستنكف من املنتسبني إىل املاركسية 
عن العمل فيها، بال استثناء ما دامت تضم عماال، غري عصبوي جاهل. النقابات تقودها بريوقراطيات تضطلع 
بدور الوسيط بني العمل و الرأمسال، و بفعل مصاحلها الناجتة عن هذا املوقع، تبدي نزعة حمافظة، و توجه 
العمال وفق منظور إصالحي. لذا فمهمة الثوريني جتسيد خط آخر قوامه مضمون شعار املاركسيني » حترر العمال 



من صنع العمال أنفسهم«، أي حفز فعل العمال املباشر من تسيري ذاتي دميقراطي للنضاالت، باعتماد اجلموع العامة 
يف اختاذ قرارات، و أشكال التنظيم اليت تشرك كافة العمال، منظمني نقابيا وغري منظمني، وهي جلان اإلضراب 
يف املؤسسة، ويف القطاع وعلى صعيد املدينة. هذا بناء على مطالب ال تقف عن حدود حتسني الوضع بل تتخطاه 
إىل مستوى صدم اإلطار الربجوازي لتملك وسائل اإلنتاج وتسيري االقتصاد. وبهذا الصدد ال جيوز تبين شعار »خدمة 
الطبقة العاملة و ليس استخدامها« الرائج يف االحتاد املغربي للشغل، وحتى من قبل يساريني، فمع انه موجه ضد 
من ميتطون النقابة العمالية خلدمة مصاحل فردية او ألقلية بريوقراطية، يؤدي إىل اعتبار العمل النقابي جمرد إسداء 

خدمات للعمال، مبا يعنيه ذلك من الكالم بامسهم والنيابة عنهم، وهذا عني الفهم البريوقراطي للنقابة.
وليس الدفاع عن منظور اشرتاكي يف النقابات أمرا على حدة، إىل جانب النضال االقتصادي، أي عمال دعاويا يعرف 
بالفكر املاركسي على حنو جمرد. بل خيرتق النضال االقتصادي باالنطالق من احلاجات املباشرة ومطالب النضاالت 
اليومية، لتنوير العمال حول حقيقة الرأمسالية، وتطوير تلك النضاالت واملطالب يف أفق معادي للرأمسالية، على 
حنو يبلور سياسيا تطلعات الشغيلة. اخلط اليساري يف النقابات يتجسد يف مضمون املطالب، ومحولتها الكفاحية، 
وما ميكن ان تطلق من دينامية، ويف أشكال التنظيم املعتمدة، وليس تلقينا مدرسيا أللفباء املادية اجلدلية. هذا املنظور 
ممكن ألن النشاط املطليب له امتدادات سياسية مباشرة، حيث يصطدم رفع األجور خبيارات حكومية، ويصطدم 
الدفاع عن فرص العمل خبطط إعادة اهليكلة من خوصصة وغريها، و احلماية االجتماعية واقعة حتت وصاية الدولة، 

و قانون الشغل تضعه الدولة، وقمع احلريات موضوع سياسي بامتياز.
نقابيا مهمة أنصار التغيري الشامل و العميق، املعادين للرأمسالية،هي توحيد صفوفهم مبا هم يسار نقابي خيرتق كل 
املنظمات النقابية مدافعا عن هذا التصور اآلنف املناهض للبريوقراطية، بال تهور لكن بكل إقدام ودون خشية الطرد 

من النقابة. فحاالت الطرد تشكل حبد ذاتها إحدى جبهات النضال من أجل الدميقراطية الداخلية.
وإذ جيد اليساريون الراديكاليون لبناء املنظمات النقابية، يضعون نصب أعينهم على الدوام ما دلت عليه التجربة 
ما  هذا  احلامسة.  اللحظات  يف  قادته  دور  من  واحلذر  النقابي،  للعمل  تقديس  أي  تفادي  وجوب  من  التارخيية 
أوجزه الربنامج االنتقالي ]*[ بالقول:« يف فرتات النضاالت الطبقية احلادة، جتتهد األجهزة اليت تقود النقابات 
يف التحكم حبركة اجلماهري لتحييدها. وقد بات حيدث ذلك إبان اإلضرابات بالذات، والسيما إبان اإلضرابات 
الثورة،  أو  زمن احلرب  أما يف  الربجوازية.  امللكية  أسس  تزعزع  اليت  املعامل،  باحتالل  املصحوبة  اجلماهريية، 
حني يصبح وضع الربجوازية عسريا بشكل خاص، فيصبح القادة النقابيون عادة وزراء برجوازيني«. ثم استنتج أن 
على الثوريني :«االجتهاد على الدوام، ال لتجديد جهاز النقابات وحسب، عن طريق اقرتاحهم جبسارة وحزم يف 
الظروف احلرجة، قادة جددا مستعدين للنضال بدال من املوظفني الروتينيني والوصوليني، بل أيضا ليخلقوا، كلما 
جاز األمر، منظمات كفاحية مستقلة تستجيب بصورة أفضل ملهمات نضال اجلماهري ضد اجملتمع الربجوازي، 
وذلك بدون تراجع حتى لو اقتضى األمر قطيعة عالنية مع جهاز النقابات احملافظ. فإذا كان من اإلجرام إدارة 
الظهر للمنظمات اجلماهريية لالكتفاء بأوهام عصبوية، ليس أقل إجراما أن يسمح بإخضاع حركة اجلماهري الثورية 
إلشراف زمر بريوقراطية رجعية سافرة أو حمافظة مقنَّعة )» تقدمية »(. ليست النقابة غاية حبد ذاتها، بل هي فقط 

إحدى وسائل املسرية حنو الثورة الربوليتارية«.
• الربنامج االنتقالي: احتضار الرأمسالية ومهام األممية الرابعة ، كتبه ليون تروتسكي عام 1938:

http://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/4th/1938_transitional_prog 
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  طرد اليسار الجذري من االتحاد المغربي للشغل: إلى أين؟ 
 اخلميس 3 أيار )مايو( 2012

                                                                        مصطفى البحري  

خبطةُ حمكمة، قامت الزمرة املستبدة بكل شيء داخل نقابة االحتاد املغربي للشغل بتصفية حسابها مع اليسار 
اجلذري يف جهاز النقابة. جرى ذلك بالطرد و حبل أجهزة و بصنع بدائل جلامعات وطنية، وبإغالق مقر الرباط 

و طرد مناضلني من مقرات أخرى.
مل تكن هذه العملية متاحة بالسهولة ذاتها قبل املؤمتر الوطين العاشر )ديسمرب 2010(. فوفاة األمني العام بعد 
أكثر من نصف قرن من سيطرته املطلقة بيد من حديد على شؤون النقابة، و تعاونه مع النظام لتدجني العمال، 
و تفجر فضائح فساد هائلة، وخيانات وضعت النقابة بيد أرباب العمل بقطاعات عديدة، و تأخر عقد املؤمتر 

الوطين 11 سنة، عناصر ال تتيح سياقا مناسبا لشن محلة على اليساريني.
كان األمر يقتضي أوال ترتيب احلالة الداخلية، وإرساء سيطرة ورثة احملجوب بن الصديق على أسس جديدة 
أمنت، و الفوز بتزكية تنظيمية للقيادة، و إبراء الذمة بشأن مالية عبارة عن صناديق سوداء، و طي ملفات الفساد 

بالسكوت التام عنها.
بقصد حتقيق هذا كله هندس ورثة احملجوب بن الصديق املؤمتر العاشر بالتفاهم مع معظم جناح النقابة اليساري 
حول كيفية عقده و نتائجه. كان املؤمتر مساومة حصل فيها معظم اجلناح اليساري على متثيلية يف اجلهاز 
القيادي تفوق نسبة حجمه، و ُأتيح له أنُ يضمِّن أدبيات املؤمتر ما شاء من أفكار، ضمن حدود ليست جديدة يف 
هذه النقابة اليت كان قادتها، يف مرحلة تارخيية ما، يزايدون يف اجلملة الثورية على معارضيهم ]عمر بنجلون 

ورفاقه[ بقدر ما كانوا يتعاونون يدا يف يد مع امللكية.
حقيقي خلط  نقاش  بتفادي  و  بالتفاهم،  املنتدبني  نسب  وبتقاسم  املؤمترين،  انتخاب  بتجنب  املساومة  متت 
النقابة، و بالتغاضي عن كل املشاكل العالقة منذ سنوات عديدة. وطبعا حرص ورثة بن الصديق على إبقاء وزن 
اليسار )املشارك يف املساومة( يف اجلهاز يف حدود ال تعطيه القدرة على التأثري الفعلي يف مسار النقابة، ويف اآلن 
ذاته تفوز عرب متثيله يف األجهزة بتزكية لنتائج املؤمتر، ال سيما شرعية القيادة اجلديدة اليت ظل أغلبها يف 
موقع املسؤولية من 1999 )السنة املفرتضة لعقد املؤمتر حسب أنظمة النقابة( حتى سنة 2010 بال وجه حق 

و ال شرعية تنظيمية.
و جلي أن السياق السياسي املطبوع بظهور حركة 20 فرباير، و جممل الدينامية النضالية اليت هزت املغرب 
منذ هروب رئيس تونس، جعل قيادة االحتاد املغربي للشغل حتت ضغط النظام الذي ينتظر منها املساعدة على 
جتاوز فرتة العاصفة بسالم. فكان أن جتاوبت قيادة النقابة ] نقصد أغلبيتها الساحقة اخلائنة ملصاحل العمال[ 
وفق انتظارات الدولة اليت بلغها مستشار امللك يف استقباله للقيادات النقابية بعد أسبوع من انطالق حركة 20 
فرباير. و جتلى التجاوب يف ما يسمى »احلوار االجتماعي« ، و يف املوقف العملي من حركة 20 فرباير ]إظهار 
تأييد كالمي، و عداء فعلي أكيد[، ثم يف املوقف من دستور يوليوز 2011. و أخريا، يندرج يف هذا التجاوب 
البريوقراطي مع النظام ختليص جهاز النقابة من يسارييها لقطع طريق أي تطور يضع النقابة يف صف مناهضي 
شتى صنوف احملتجني  باحتضانه  النظام  ملضاجع  مقض  بالرباط  النقابة  مقر  دور  مثال  أن  سيما  ال  النظام، 
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بالعاصمة.
ال شك أن النظام ذاته أفهم القيادة النقابية حاجته اآلنية و امللحة إىل وقف عمل اجلناح اليساري. كما ال ريب 
أن البريوقراطية تدرك عاقبة أي تردد أو تأخر يف إجناز املطلوب. فهي قاعدة على فضائح فساد من أضخم ما 
شهد تاريخ املغرب، مبقدمتها نهب الصندوق الوطين للضمان االجتماعي الذي ظلت متثل العمال يف جملس 
إدارته طيلة عقود. وقد أرسل النظام إشارته بتفادي إدراج االحتاد املغربي للشغل يف ملف حماكمة مسؤولني عن 
تسيري الضمان االجتماعي انطلقت شهر غشت 2011. و للتذكري، كان حممد عبد الرزاق، نائب بن الصديق، 
قد خضع الستنطاق من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يف العام 2004 حول ملف نهب الضمان االجتماعي. 

وقد كان احملجوب بن الصديق طرده من االحتاد املغربي للشغل الستبعاد التهمة.
هكذا يتجلى أن وضع البريوقراطية الذاتي حتسن، بفضل ما غنمت يف املؤمتر العاشر، ما يتيح هلا التفرغ لتصفية 

حسابها مع اليسار، ومن جانب آخر ضغط الوضع النضالي بالبلد على البريوقراطية يف نفس االجتاه.
و جتدر اإلشارة هنا إىل أن حتمل البريوقراطية الوجود اليساري يف االحتاد املغربي للشغل كان دوما مرتبطا بنوعية 
هذا الوجود، فطاملا اقتصر على أدوار روتينية تكاد ختلو من مضمون سياسي، أي ملتزمة حبدود مطالب خبزية 
و بأشكال نضال ضئيلة الكفاحية، فال بأس بنظر البريوقراطية يف التسامح مع هذا الوجود ال سيما أنها تستفيد 
منه على مستويات أخرى ] األدوار يف جلان »احلوار« حول ملفات عديدة[. أما عندما يسري قطاع ما بعيدا يف 
الكفاحية و رفض قواعد لعبة البريوقراطية فمصريه الطرد الفوري، وتلك كانت حالة نقابة حبارة اجلنوب اليت 

طردت مباشرة بعد معركة سبتمرب 1999 اليت دامت شهرا مبوانئ الصيد من أكادير إىل العيون.
إن تناول اقتالع اليسار يف إ.م.ش من هذا املنظور الشمولي، جيعلنا ندرك أن األمر ليس انقالبا على نتائج املؤمتر 
الوطين العاشر، بل هو بالذات أكرب نتائج ذلك املؤمتر، ألن جوهر ما أفضى إليه هو إضفاء الشرعية على ورثة 
احملجوب بن الصديق بقبول انتهاك أبسط قواعد الدميقراطية و بتجنب اي نقاش حقيقي ملسار النقابة. ومل تكن 

كراسي املسؤولية سوى فخا للتوريط، و األدبيات حربا على ورق.
يتطلب ما آل إليه اليسار داخل االحتاد املغربي للشغل نقاشا واسعا لتقييم فرتة تارخيية بكاملها، وممارسة ال 

تقتصر على هذه النقابة، فنفس الرؤية حتكم عمل يساريني يف نقابات أخرى.
السؤال االستراتيجي: ماذا يفعل الماركسيون في النقابات؟

لسنا نناقش ما جيري داخل االحتاد املغربي للشغل من موقع االنتماء النقابي احملض إىل هذا االحتاد، مع ما 
قد يقرتن به من عصبية، بل من موقع النضال لتثوير الوعي العمالي. النقابات العمالية كلها هلا نفس األهمية 
مادامت ذات قاعدة عمالية. واالحتاد املغربي للشغل يعادل االحتاد الوطين للشغل بهذا املقياس. و من أجبديات 
النضال العمالي املاركسي العمل مع الشغيلة أينما كانوا. و األمر احلاسم هو املضمون السياسي هلذا العمل. أما 
الفكرة الرائجة حول عدم خلط العمل النقابي بالعمل السياسي فليست ماركسية بأي وجه وجمرد تكيف مع 
البريوقراطية أي مع سياستها. فالنقابة كما الطبيعة ختشى الفراغ، إما السعي لتسييس النضال العمالي يف أفق 

جتاوز اجملتمع الطبقي، او ترك العمال فريسة لسياسة احلفاظ على هذا اجملتمع.
العصبيات النقابية مستحكمة داخل القسم األعظم من اليسار. وتـُذكى تارة حبجة أن االحتاد املغربي للشغل هو 
النقابة التارخيية األم، و ما سواها حوانيت حزبية ، وأن وحدة الطبقة العاملة ستكون داخل هذا االحتاد. وهذه 
فكرة روجها قسم من اليسار اجلذري ذاته. و طورا ُتؤجج العصبية حبجة أن الكونفدرالية الدميقراطية للشغل 
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»بديل تارخيي« أعاد ربط احلركة النقابية حبركة التحرر الوطين ] حسب عبد اللطيف املنوني، منظر تأسيس 
ك.د.ش[.

يكرتث  ال  يساري  من  فكم  فادحة.  أخطاء  ارتكاب  و  زائفة،  إشكاليات  يف  التيه  إىل  تفضي  العصبيات  هذه 
لكفاحات عمالية ألنها غري مؤطرة من طرف نقابته املفضلة، وكم سكت اليساريون عن جرائم ارتكبت باسم 
نقابتهم، مثال ذلك األبرز الصمت عن استعمال اسم االحتاد املغربي للشغل لتشكيل مكاتب نقابية يف خدمة 
أرباب العمل ) تقريبا كل مناجم املغرب بها مكاتب نقابية باسم إ.م.ش من هذا القبيل( للمساعدة على ترويض 

العمال و كسر نضاالتهم.
و هل اهتم اليساريون بنضاالت عمال املنطقة الصناعية بطنجة اليت جرت يف السنوات األخرية حتت لواء االحتاد 
الوطين للشغل باملغرب، وهو وكالة نقابية حلزب رجعي، وهل تذكروا حكمة لينني بالعمل يف النقابات الرجعية؟
وكم روج يساريون، أعمتهم تلك العصبية، أن االحتاد املغربي للشغل هو النقابة املستقلة دون غريه مما ينعثونه 
بـ »دكاكني حزبية« جملرد أن ديناصورات االحتاد املغربي للشغل ال ينتمون عالنية ألي حزب، فيما أفعاهلم 

تضعهم يف صف النظام و أحزابه.
جبميع األحوال النقابة شكل تنظيم عمالي أولي جيمع باعة قوة العمل بقصد حتسني شروط بيعها. و ال تضع 
معيارا لالنتماء املوقف السياسي و ال العقائدي أو غريهما. و يف هذا االتساع اجلماهريي املفرتض تكمن قوة النقابة. 
و طاملا بقي النضال العمالي يف هذه احلدود أمكن استيعابه من طرف الرأمسالية. لذا حتتاج الطبقة العاملة شكل 
تنظيم آخر جيمع طليعة النضال األرفع وعيا و األشد قتالية لقيادة نضال الطبقة على طريق التحرر النهائي من 
الرأمسالية. هذه الغاية األمسى، غاية بناء حزب الثورة االشرتاكية املنغرس يف الطبقة، هي اليت حتدو املاركسيني 
الثوريني إىل العمل يف النقابات العمالية أيا كانت طبيعتها اإلصالحية و حتى الرجعية. وجوهر عمل الثوريني 
هذا هو ختليص العمال من اهليمنة السياسية للبريوقراطية النقابية ذات الطبيعة اإلصالحية. و طبعا ال يتم هذا 
التخليص سوى مبعركة سياسية يعارض فيها الثوريون اخلط اإلصالحي ]خط البريوقراطية النقابية[ خبط عمالي 
للرأمسالية  معاد  و  الداخلية،  الدميقراطية  وعن  ودولتها،  الربجوازية  النقابة عن  استقالل  مدافع عن  طبقي، 

برناجميا و حمفز للتنظيم الذاتي و أشكال النضال اجلذرية و الـُمسرية دميقراطيا.
هذا هو اخلط العريض لعمل الثوريني يف النقابات، يتعني تطبيقه حسب معطيات الواقع وخصوصيات خمتلف 
النقابات. و إذ تتصدى البريوقراطية املتعاونة مع الربجوازية لعمل الثوريني يف النقابات بالقمع و الطرد، يتعني 
على هؤالء االحتياط و اتقاء القمع، مثلما تفرض الظروف إزاء قمع الدولة، بقصد احلفاظ على الصلة مع العمال. 

وال يعين هذا االحرتاس بأي وجه التخلي عن خط النضال الطبقي و التكيف سياسيا مع البريوقراطية.
وككل معركة قد يفرض ميزان القوى مساومات مع البريوقراطية. و على عكس ما يعتقد معارضو كل مساومة ) = 
توافق( ] وما أكثر من يرفعون رفض كل مساومة اىل مستوى املبدأ ضمن املنتسبني إىل املاركسية اللينينية [، ليس 
السؤال يف اإلقدام على املساومة أو اإلحجام عنها، بل السؤال هو طابع املساومة، هل هي جائزة تفرضها الظروف 
و ال تنتقص من اإلخالص الثوري و اإلقدام على النضال أم أنها مساومة خيانية؟ ويف هذا التمييز تكمن الصعوبة.

سؤال اللحظة: إلى أين ؟
أول الواجبات خوض نقاش عميق يف صفوف اليسار حول املسألة النقابية، ودروس التجارب مبختلف املركزيات 



النقابية. و بنظرنا يتعني أن يفضي هذا النقاش إىل تكتل اليساريني نقابيا حول برنامج عمل يكون راية بناء يسار 
نقابي كفاحي دميقراطي منغرس يف كافة النقابات حيث يناضل األجراء.

وعلى املستوى العملي اآلني، السؤال اليوم قائم حول مصري الفرق النقابية اليت تشكلت يف جامعات االحتاد 
املغربي للشغل املغضوب عليها. يف أي إطار تنظيمي سيواصل املطرودون، أفرادا وقطاعات، عملهم النقابي؟

القول، كما دأب قادة املطرودين و ال يزالون، إننا متمسكون باالحتاد املغربي للشغل، صائب لفرتة تتيح جتميع 
القرار  القوى و توحيد الرؤية، أما بعدها فلن يبقى هلذا اجلواب مضمون. ملاذا؟ ألن ميزان القوى يف أجهزة 
لصاحل البريوقراطية إىل حد بعيد، وبوسعها، ما دامت قررت التخلص من خصم سياسي، أن تتخذ ما شاءت 
من القرارات التأديبية، مبا شاءت من تأويل جلمل قوانني النقابة الفضفاضة، حتى دون ارتكاب ما ارتكبت من 

أخطاء عدم التقيد بالشكليات القانونية.
و حتى إن كانت أغلبية اللجنة اإلدارية قد داست قوانني املنظمة فلمن سيتم االحتكام؟ هذا طريق مسدود. وبوسع 
البريوقراطية عند الضرورة ان تدعو إىل مؤمتر وطين استثنائي يزكي كل ما تريد. فمن يا ترى انتفض ضد قرارات 

5 مارس 2012 من كل القطاعات املنضوية يف إ.م.ش؟
ستحكم البريوقراطية اخلناق على مناضلي اليسار، وتنزع منهم الصفة التمثيلية، ومن مثة صفة املفاوض حول 
ملفات القطاعات العمالية، و ستنزع عنهم التفرغ النقابي، وكل وسائل مواصلة الوظيفة النقابية. ستبطل عمليا 

كل شكل من أشكال انتماء اليساريني إىل إ.م.ش.
حتى القاعدة العمالية لن تساير مناضلي اليسار يف معركتهم ضد البريوقراطية لسببني رئيسيني:

أوال مل تعتد القاعدة املشاركة يف هذا املوضوع، فقد كان اليساريون يسريون عالقتهم مع البريوقراطية بشكل فوقي 
يغلب عليه التكتم، و ال خنفي سرا إذا قلنا أن يساريني بارزين كانوا مينعون أي حديث عن البريوقراطية، و أي 
نقاش ملا يتفجر من فضائحها، ال بل حتى تعدياتها على اليساريني ال تناقش )مثال اإلطاحة باملناضل اهلايج يف 

اخلميسات، و االنقالب على نقابة حبارة اجلنوب(.
ثانيا: الصراع ضد البريوقراطية مسألة سياسية، فليست البريوقراطية جمرد زمرة مستبدة ال تقيم وزنا للدميقراطية 
الداخلية، بل فئة هلا خط سياسي، خط جعل النقابة تتعاون مع الربجوازية و دولتها. و مل يسبق لليسار أن 
عارض البريوقراطية خبط سياسي يدافع عن مصلحة الطبقة العاملة ضد اخلط البريوقراطي. وهذا يتطلب منظورا 
متكامال للعمل النقابي: مطالبا و أشكال نضال، و كيفيات ملمارسة الدميقراطية. لذا فإن املستوى السياسي املتأخر 
للقاعدة العمالية ] أجراء قطاع خاص وموظفني على السواء[ سيجعلها أميل إىل االصطفاف جانب من يستطيع 
مساعدتها على تسوية مشاكلها النقابية اليومية، أي الرتافع على امللفات لدى أرباب العمل و الدولة. و هذه صفة 

تنزعها البريوقراطية عن اليساريني و تسندها إىل أتباعها.
يستدعي الوضع املفروض على اليسار يف االحتاد املغربي للشغل نقاشا هادئا و عميقا حول احلال و املآل.

خياران ال ثالث لهما:
أوهلما، االنضمام إىل نقابة أخرى، و األكثر احتماال هي الكونفدرالية بالنظر إىل استمرار هوامش ضئيلة من إمكان 
موقف  متوقف على  وهذا اخليار   . مثل ف.د.ش  األخرى  بالنقابات  قياسا  السائد،  التصريح مبعارضة اخلط 
بريوقراطية كدش ذاتها اليت قد ترى يف قدوم طاقم يساري إخالال بتوازن طاملا حرصت عليه بقصد ضمان سطوتها. 
كما أن اليساريني قد ال مييلون إىل هذا اخليار بالنظر إىل عقود الرتبية على أن االحتاد املغربي للشغل هو النقابة 
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العمالية احلقيقية وحدها ال شريك هلا.
اخليار الثاني: تنظيم القطاعات املطرودة بشكل مستقل، و احتادها يف نقابة وطنية. يطرح هذا اخليار صعوبات 

مجة، لوجيستية باألساس قياسا باخليار اآلخر.
لكن سيكون هلذا اخليار ميزة وجود قطب يساري وسط الشتات النقابي قد يتمكن إذا بذلت اجلهود الضرورية 
من تشكيل قطب جاذب للقطاعات العمالية، و حفازا لتوحيد النضال، ومثاال لتكريس تقاليد دميقراطية وكفاحية 

فعال يف تسيري النقابة و النضاالت على السواء.
أما قول التمسك باالحتاد املغربي للشغل فهو يعرب عن تشبث اقرب إىل العاطفي منه إىل العملي. فهيكل االحتاد 
املغربي للشغل تتحكم به مجاعة موخاريق، وقد قررت التخلص النهائي من اليسار لدرجة اإلشارة يف قرارا الطرد 
إىل املنع من كل نشاط وكل ولوج ملقر من املقرات. ميزان القوى التنظيمي ال يتيح مواصلة العمل يف إ.م.ش بأي 
وجه. وجيب إجياد خمرج دون إضاعة الوقت يف التمسك بطرف أعلن الطالق النهائي. فالقاعدة اليت انضمت 
إىل اجلامعات املطرودة لن تستمر إىل ما ال نهاية يف مشاكل التدافع التنظيمي مع البريوقراطية، فإما أن تنظم 
نفسها وفق تصور يكون موضوع نقاش وقرار دميقراطيني، أو تنحل و متتصها نقابات أخرى يف جو من الدوخة 

احملبطة، ال بل قد يفتك اإلحباط بقسم منها.
الكثريين  املراهنات اخلاطئة اليت جعلت  الواعي عنه، من أسباب  االمتناع  النقاش، وحتى  تغييب  لقد كان 
ُيباغثون اليوم بشراسة اهلجوم البريوقراطي. لقد طوت البريوقراطية مرحلة من تاريخ عمل اليسار نقابيا، و علينا 
أن ندخل املرحلة اجلديدة مسلحني مبنظور سليم ملهامنا يف النقابات ارتكازا على دروس ما سلف من جهود. وال 

سبيل إىل هذا املنظور سوى بالنقاش الرفاقي، املنفتح و البناء.
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اجلمعة 30 أيار )مايو( 2014
                                                                         مصطفى البحري  

بانطالق محلة استبعاد اجلناح اليساري من االحتاد املغربي للشغل بقرارات مارس 2012 ]حل االحتاد اجلهوي 
بالرباط ، ثم طرد 3 أعضاء من األمانة الوطنية[، دخل الوضع النقابي العمالي باملغرب طورا جديدا يطرح أسئلة 
النضال واحلياة(  اآلنية )حتسني شروط  األجراء،  نظر مصاحل طبقة  زاوية  الوضع من  بهذا  املنشغلني  عدة على 
والتارخيية )التحرر من االستغالل الرأمسالي(. إن معطى رئيسيا تغري: حنن إزاء نهاية حقبة من عمل اجلناح 

اليساري داخل إ.م.ش دامت زهاء ربع قرن. ومن يدرك جوهر هذا التغري لن خيامره شك أن ال رجعة فيه.
وكل  النقابيني،  كافة  بل  وحدهم،  للشغل  املغربي  االحتاد  مناضلي  يهم  أمرا  اجلديدة  احلالة  هذه  نشوء  ليس 
املناضلني من أجل أهداف التحرر من االستبداد و االستغالل. كما أن األمر ليس جمرد إشكالية تنظيمية داخلية 
ملنظمة نقابية، بل عنصرا من إشكالية املنظور العمالي الكفاحي الذي ال يرى يف العمل النقابي هدفا حبد ذاته، بل 

أحد أشكال العمل الرامية إىل تبلور طليعة عمالية مكتملة الوعي الطبقي، أي ذات وعي سياسي ثوري.
لذا جيب السعي إىل اإلجابة على األسئلة اليت يطرحها وجود اجلناح اليساري خارج االحتاد املغربي للشغل من 
زاوية النظر هذه، أي كيف و أين ميكن تطوير »التوجه الدميقراطي« مبا جيعله إسهاما يف بناء حركة نقابية طبقية 

كفاحية ودميقراطية، ويف جتند طليعة عمالية واعية سياسيا.
مسار تيار يساري

عاش التيار اليساري باالحتاد املغربي للشغل منذ مطلع سنوات 90 ساعيا للحفاظ على وجوده فيه، مدركا جربوت 
اجلهاز الذي بناه بن الصديق ومساعدوه بنبذ كل نقابي غري ممتثل لسياسة حصر العمل النقابي يف املناوشات 
اليومية اجلزئية، املعرضة خليانات مساسرة و انتفاعيني باتوا العمود الفقري للجهاز. تطلب هذا السعي خفض 
اجلناح، والتزام حذر شديد من أي تعبري حر عن الرأي، وحتى صمتا عن جرائم عديدة اقرتفتها بريوقراطية بن 
الصديق، سواء إجهاض نضاالت عدة، او استشراء الفساد يف مؤسسات اجتماعية عمالية )ضمان اجتماعي، أعمال 
اجتماعية بقطاع الطاقة ، تعاضدية التعليم ...(. حصر هذا القمع البريوقراطي عمل اليساريني يف ممارسة حمض 
نقابية، سليمة إمجاال، لكنها عدمية املضمون السياسي، وبنظرة أحادية متعصبة لالحتاد املغربي للشغل )تغري هذا 

جزئيا يف فرتة تارخيية الحقة(.
اقتضى هذا الوجود اليساري املقموع تنازالت ومساومات كان جليا لكل عليم حبقيقة البريوقراطية أنها لن تدوم، 
التعايش. أي أن تكتيك  البريوقراطية إىل إنهاء  اليساريني بالذات هي اليت ستحدو يوما بالطغمة  وأن مكاسب 
مراكمة املكاسب التنظيمية بالصمت وتفادي الصدام يقابله تكتيك الضبط واحلذر وضربات دورية تبقي الوجود 

اليساري يف حدود مضبوطة.
الضمان  إدارة  النقابية ]جملس  املهام  من  بعدد  بتوظيفها  اليسارية  األطر  وجود  من  تستفيد  البريوقراطية  كانت 
نقابي  منظور  بإلزامها حدود  لكن   ]... التقاعد،  الشغل، جلنة  الدولة، ملف مدونة  التفاوض مع  االجتماعي، 
إمشوي )نسبة إىل إ.م،ش(، مع بقاء القرار بيد تلك البريوقراطية، أي نوع من استعمال اخلربة اليسارية لكن ضمن 

سياسة بن الصديق ومساعديه.
كان هذا مثن البقاء يف أجهزة االحتاد، لكنه بقاء عرضة لغارات دورية، وال يعكس تأثريا سياسيا فعليا يف القاعدة 

  أي مستقبل للحالة النقابية الناتجة عن الطرد من االتحاد المغربي للشغل؟ 
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العمالية. حيث فرض القمع البريوقراطي االحتماء بأدبيات االحتاد املغربي للشغل وهي جمرد خطابة تستعملها 
البريوقراطية لتمويه ممارساتها اخليانية.

افتقد اجلناح اليساري إىل رؤية ثورية لعمله النقابي، مستبطنا الفصل غري املاركسي بأي وجه بني العمل النقابي 
والعمل السياسي، غافال عن كون دور املاركسيني بالذات هو ممارسة السياسة يف النقابات، أي مواجهة السياسة 
اإلصالحية للبريوقراطية النقابية بسياسة ثورية. وجلي أن هذا ال يعين القفز على مستوى الوعي العمالي يف 
احلالة العينية، بل استلهام دروس جتربة احلركة العمالية املاركسية يف العمل يف النقابات. وهذا أمر ال يتسع 

اجملال هنا لتفصيل مضمونه وكيفياته.
على هذا النحو أتيح لليساريني البقاء يف االحتاد املغربي للشغل إىل أن تويف كبري البريوقراطيني، فكان على 
ورثته مهمة نزع فتيل مشاكل ضخمة عويصة ناجتة عن عقود التسلط البريوقراطي: استشراء الفساد، انعدام 
شرعية تنظيمية لدى قيادة وأجهزة وطنية فات اجل جتديدها بسنوات عديدة، مالية عبارة عن صناديق سوداء، 
خيانات عديدة لكفاحات العمال، ممارسات بريوقراطية طردت أفواجا من املناضلني، سياسة إمجالية موالية 

للقصر حتت غطاء االستقالل عن األحزاب، ...
كان املؤمتر العاشر مناسبة مساومة بني ورثة بن الصديق و اليساريني. ] انظر بهذا الصدد مقالني مبوقع املناضل-ة 
املغربي  اليسار اجلذري من االحتاد  العاشر؟ و طرد  للشغل  املغربي  االلكرتوني : أي حصيلة ملؤمتر االحتاد 

للشغل: إىل أين؟[
فريق  مع  تفاهم  إىل  النقابة  يساريو  توصل  املألوف،  التكتيك  وفق  وأجهزتها  النقابة  يف  الوجود  ملواصلة  سعيا 

موخاريق أتاح له جتديد شرعيته، وكذا قدرته على ضبط الوجود اليساري و تقليمه عند الضرورة.
الثورية  السريورات  انطالق  ينتظرها أحد. فمع  التقليم، وحتى االستئصال، من حيث مل  وقد جاءت ضرورة 
باملنطقة، وتدفق قوى نضال شعيب إىل الشارع بربوز حركة 20 فرباير، استبد اخلوف بامللكية فكانت بريوقراطيات 
النقابات املتعاونة أصال إحدى مالذاتها لتفادي احلريق الثوري. أدركت قيادة االحتاد املغربي للشغل انتظارات 
امللكية منها يف ذلك اجلو املشحون بالكهرباء الثورية. فتجاوبت مع أول خطوة سياسية أقدم عليها النظام بعد 
تدفق مجاهري 20 فرباير إىل الشارع: اجتماع مستشار امللك مع القيادات النقابية. فتجنبت أي دعم فعلي للنضال 
الشعيب)20 فرباير وجممل الدينامية الثورية( ، مكتفية بكالم تأييد أجوف، تاركة نضاالت عمالية ختتنق، 
لعل أبرزها كفاح شغيلة الطرق السيارة، وسارعت إىل طاولة »احلوار االجتماعي«، وأيدت باسم العمال دستور 
العبيد )يوليو 2011(. و بالنظر إىل ما ميثله وجود قطب غري ممتثل كليا قد حتوله الظروف الثورية إىل قيادة 

للمارد العمالي عند انطالقه، وجب إنهاء ذلك الوجود.
مل يكن للبريوقراطية سوى أن تنفذ املنتظر منها، إذ أنها مستندة على فضائح من العيار الثقيل تعلم علم اليقني 
أن النظام قد يستعملها ضدها، مبقدمتها نهب صندوق الضمان االجتماعي، و كان هذا من امللفات اليت حركها 

النظام قضائيا جوابا على مطلب إسقاط الفساد.
هذا بإمجال مقتضب سياق قرارات مارس 2012 بتصفية الوجود اليساري يف االحتاد املغربي للشغل. نعيد إىل 
األذهان هنا أنه قامت، إىل جانب هذه التجربة اليسارية، جتربة أوجز خاضها رفاق الشهيد عبد اهلل موناصري 
يف قطاع الصيد البحري، جرى قسم منها يف االحتاد املغربي للشغل، تصدى هلا النظام والبريوقراطية بقسوة : 
سجن القيادة النقابية وطرد 2000 حبار وانقالب على املكتب النقابي بعد أعظم معركة عمالية خيضت حتت 
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لواء االحتاد املغربي للشغل يف العشرين سنة األخرية. جتربة حبارة اجلنوب مستمرة يف نقابة مستقلة منذ غشت 
.2011

أزمة عابرة أم طور انتقالي نحو حالة نوعية جديدة
بامللكية،  للشغل  املغربي  االحتاد  بريوقراطية  وطبيعة عالقة   ،2011 العام  املستجد مستهل  السياسي  املناخ 
تلك العالقة اليت بناها بن الصديق على الوالء لالستبداد بتجنيب املنظمة العمالية أي عدوى ثورية، مقابل 
امتيازات مادية وفرص اغتناء وتغاض عن نهب الصناديق العمالية، هما العنصران الذين أفضيا إىل قرارات مارس 
2012 الجتثاث اليساريني من النقابة. مل يكن بد من ذريعة هلا ظاهر معقولية، فكان نشر حقائق عن الفساد 

البريوقراطي بالصحافة فرصة الشروع يف هجوم االستئصال.
فكان حل أجهزة االحتاد اجلهوي للرباط يوم 5 مارس 2012 وإغالق مقره يوم 9 منه ، وتنظيم مؤمتر زائف 
إلضفاء شرعية على ذلك، ثم طرد 3 أعضاء من األمانة يوم 22 مارس. وتقسيم جامعيت التعليم والبلديات و 
احتاد املوظفني. وشن هجوم عنيف يوم 27 مايو 2012 على مقر االحتاد بتازة و إغالقه وتنصيب مكتب 
مزيف، واستهداف جامعة الفالحة مبحاولة تقسيم قادها عضوان باألمانة الوطنية، وتأسيس »نقابة« صورية 
للفالحني الصغار و مهنيي الغابة. وتسخري عصابة بقيادة عضو األمانة الوطنية، بهنيس، تعد للسطو على مقر 
االحتاد خبريبكة يف شتنرب 2012 واالنقــالب على املكتب احمللي الشرعــي. وطبعا تنظم البريوقراطية حياة 
النقابة مبعدة مناضلي اجلناح اليساري، فعقدت مؤمترات وطنية )الشبيبة العاملة، االحتاد التقدمي لنساء املغرب 

، نقابة شغيلة الفوسفاط ، نقابة البنوك، ...( وجددت احتادات حملية وجهوية...مستغنية عن اليساريني
ويف اآلن ذاته، تعترب الطغمة البريوقراطية ضحايا عسفها » جمموعة نقابية مزيفة من املطرودين واملغرر بهم ال 
تربطها أية رابطة تنظيمية باالحتاد املغربي للشغل » على حد قوهلا، بل هدد موخاريق مبتابعة قضائية جلامعة 

التعليم-التوجه الدميقراطي .
يقودها  اليت  الفالحي  القطاع  جبامعة  ملتبسة  عالقة  موخاريق  زمرة  تواصل  البريوقراطي،  احلزم  جانب  إىل 
يساريون، حيث مل تصدر بعد قرار فصلها عن االحتاد، ساعية إىل نقل األزمة إىل داخلها و استقطاب قسم منها 

باملناورات املتنوعة.
بوجه هذا احلزم البريوقراطي، دبر اجلناح اليساري بداية املرحلة اجلديدة بصيانة املكاسب التنظيمية بعقد 
مؤمترات نقابات التعليم و البلديات و احتاد املوظفني، وحتصني مكاسب حملية هنا وهناك. وتستمر هذه املرحلة 
بقيادة أعضاء األمانة الثالثة املطرودين عرب بلورة مواقف منتظمة من قضايا الساعة بالساحة النقابية، وعرب سعي 

إىل التواصل مع القيادة املستبدة توخيا حلل يعيد اليساريني إىل حظرية االحتاد املغربي للشغل.
سبتمرب  أمني(، جرى يف  غامري،  )ادريسي،  العاشر  املؤمتر  يف  باألمانة  املنتخب  املطرود  الثالثي  إىل جانب 
من خمتلف  ونقابيون  اإلدارية  اللجنة  أعضاء   [ الدميقراطي  للتوجه  الوطين  التنسيق  تشكيل جملس   2013

القطاعات واالحتادات احمللية و التنظيمات املوازية[.
التنسيق  للتوجه، وجملس  املنتسبني  اإلدارية  اللجنة  وأعضاء  املطرود،  الوطنية  األمانة  ثالثي  مواقف  تنطوي 
الوطين للتوجه، على رؤية ملستقبل »التوجه الدميقراطي« قوامها السعي إىل العودة إىل االحتاد املغربي للشغل. 
تؤكد بيانات تلك األجهزة و مذكراتها إىل فريق موخاريق على مجلة تدابري مطلوبة حلل تأزم العالقة. تلك 
التدابري مفصلة، مثال، يف مذكرة فاتح نوفمرب 2012: :فتح املقرات النقابية، وخلق شروط تفادي االصطدام، 
إلغاء قرارات الطرد ، مجع األمانة الوطنية بكامل أعضائها واللجنة اإلدارية قصد تأكيد التمسك بوحدة االحتاد 
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ومبادئه يف ديباجة قانونه األساسي ونتائج املؤمتر العاشر، إلغاء القرارات الالدميقراطية، و والقيام مبا يلزم إلعادة 
توحيد املنظمة على أساس دميقراطي بدءا باالحتاد اجلهوي بالرباط وجامعيت التعليم و البلديات، ووضع خطة 

نضال وحدوية وخطة إعداد لالنتخابات املهنية.
نفس الرؤية حتكم مبادرات من قبيل مطالبة جلنة حتضري مؤمتر الشبيبة العاملة التاسع بتمثيل مكونات »التوجه 

الدميقراطي« يف ذلك املؤمتر.
ومبوازاة هذا جيري اإلحياء ان مثة من القادة البريوقراطيني من ميكن التفاهم معهم، وخماطبة هؤالء ليتعقلوا، 
وتركيز القصف على عناصر بعينها من األمانة الوطنية، ال سيما فاروق شهري،) بلغ التوهم درجة املطالبة بتجميد 
عضويته و إحالته على جلنة تأديبية(. واحلال أن تلك األمانة مرتاصة ألنها دقت من املعدن احملجوبي الفاسد 
ذاته، ومعها اللجنة اإلدارية وقيادات اجلامعات واالحتادات احمللية، واملنظمات املوازية اليت صنعت طيلة 
عقود وفق املقاس البريوقراطي العفن. هذا ما جيعل الرتكيز على فاروق شهري يعادل القول من جانب قيادة 
التوجه: إننا مستعدون للعودة وفق املساومات املعهودة لكن ال بد ان تضحوا بأحدكم ليكون كبش فداء لغسل 

صفحة اآلخرين.
كل معطيات الواقع تدل على أن البريوقراطية تسري حنو تنظيم مؤمتر االحتاد املغربي للشغل احلادي عشر متم 
العام اجلاري 2014 على حنو يتيح هلا استكمال عملية التخلص النهائي من املغضوب عليهم، وإضفاء شرعية 

تنظيمية على هذه العملية بتجديد القيادة وباقي األجهزة.
وبالنظر اىل عقود التسلط البريوقراطي اليت حولت معظم قطاعات االحتاد املغربي للشغل اىل اقطاعات قائمة على 
االمتيازات واملصاحل املادية والتداخل مع السلطات حمليا ووطنيا، مل يكن مثة رد فعل من داخل تلك القطاعات 
ضد قرارات الطرد التعسفية ودوس قوانني االحتاد، وظل بعض املناضلني القالئل ببعض القطاعات الرافضني 
لعملية التصفية اليت تقودها البريوقراطية غري قادرين على خلق حالة متضامنة مع ضحايا العسف البريوقراطي.
ويف نفس الوقت تناور البريوقراطية خللق حالة ارتباك ودوخة يف صفوف من حتاربهم. فقد أبقت على جامعة 
الفالحة شكليا داخل االحتاد املغربي للشغل، فيما كان بوسعها ان تشطب عليها مبربر تضامنها مع املطرودين 
او افتعال أي ذريعة. ولكنها حترم جامعة الفالحة من مشاركة يف هيئات االحتاد وحياته الداخلية. و تلمح اىل 
قرب االجتماع مع جامعة الفالحة ثم تتخلى عن ذلك . باختصار إنها تناور إلضعاف خصمها، وليست تنحية 

جامعة الفالحة سوى مسألة وقت. هذا ما تدل عليه كل معطيات السنتني املاضيتني.
مآزق ممكنة بفعل مراهنة غير واقعية على عودة إلى االتحاد المغربي للشغل

على ضوء هذه احلقائق والوقائع، ما مدى جناعة احلل الذي يصبو إليه قادة »التوجه الدميقراطي«؟ وما حظوظ 
حتققه؟

يبدو أن منظور قادة التوجه حمكوم مبا لديهم من جتربة يف مقارعة البريوقراطية يف جتربة االحتاد اجلهوي 
بالرباط.

إنهم يراهنون على إمكان التوصل إىل حل مع البريوقراطية بعد الضغط عليها، حل يقضي بالعودة اىل االحتاد 
والتعايش مع بريوقراطيته تعايشا مقرونا بالشد واجلذب ويف اآلن ذاته مواصلة بناء التنظيم النقابي. وضمن هذا 
املنظور ليس استقالل جامعيت التعليم و البلديات واحتاد املوظفني، وكل املكاسب التنظيمية، غري قوة ضغط لفتح 

طريق التفاهم .
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هذه المراهنة ال تأخذ بعين االعتبار تغيرات جوهرية في معطيات المشكل:
أوال : التعايش والشد واجلذب يف االحتاد اجلهوي بالرباط كان يف ظل حكم احملجوب بن الصديق الذي كان فوق 
اجلميع وماسكا بسلطة مطلقة، حيث مل يكن الفريق احلاكم حاليا غري أتباع أذالء، وكانت البن الصديق حساباته 

يف قبول اليساريني ضمن حدود مضبوطة.
الزمرة احلاكمة باالحتاد حاليا حتررت من سلطة احملجوب املطلقة، وتسري أمورها وفق حساباتها اخلاصة، ومن 
أمثلة ذلك األخرى أنها مدت يدها اىل قيادة االحتاد االشرتاكي، وهو ما مل يقدم عليه بن الصديق منذ قطيعته مع 

االحتاديني مطلع ستينات القرن املاضي.
ثانيا: كانت املساومة مع احملجوب بن الصديق جتري و كاهل البريوقراطية مثقل بأعباء ملفات الفساد واخليانات، 

أما بالوضع الراهن فقد حررتها نتائج املؤمتر العاشر من تلك األعباء مبا أضفت من شرعية وتزكية و تربئة ذمة.
ثالثا، وهذا أهم : لقد تغري السياق السياسي، فبعد تدفق املوجة الثورية باملنطقة وظهور حركة 20 فرباير، أصبح 
وجود يساريني يف االحتاد املغربي للشغل شانا خطريا وجب وضع حد له بسرعة وحزم. وتلك داللة قرارات مارس 

2012 البريوقراطية.
بهذا يتضح أن إمكانية عودة إىل االحتاد املغربي للشغل يف ظل البريوقراطية شبه منعدمة، اللهم عودة استسالم 
تام، وختل عن حق ممارسة العمل النقابي على حنو دميقراطي و كفاحي، أي التحول إىل أدوات تنفيذية مقموعة 

بيد البريوقراطية، وهذا يعين التضحية مبكاسب عقود من التجربة.
وطبعا ال ميكن إطاحة الفريق البريوقراطي احلالي بالنظر إىل ميزان القوى التنظيمي الناتج عن طبيعة معظم قطاعات 
االحتاد املغربي للشغل ] اقطاعات مصاحل مادية [، هذا امليزان الذي عملت يف السنتني األخريتني على تعزيزه 

أكثر لصاحلها.
وحتى مبنطق جترييب حمض، متغاض عن العوامل الثالث آنفة الذكر، تدل جمريات السنتني األخريتني على أن 
البريوقراطية تصم آذانها إزاء كل دعوات حل يعيد اليساريني إىل االحتاد املغربي للشغل. فلماذا مواصلة التعامي 

عن هذا التصامم؟
أال تكفي سنتان من طرق أبواب موصدة؟ ألن يؤدي هذا إىل مآزق تهدد بالعصف بتجربة نقابية واعدة؟ إن هلذه 
التجربة نقاط ضعف نوعية جتعلها هشة أمام املآزق احملتملة. هل ننسى أنها جتربة خرجت من صلب منظمة 
بالغة التبقرط حيث تنعدم حرية النقاش، وحيث تسود تقاليد معينة يف تسيري النضال وأداته، وحيث التكوين 

النقابي العمالي احلقيقي شبه منعدم، وغري ذلك مما ال يسمح احليز بتفصيله؟
وقد شهدت الساحة النقابية جتارب سابقة حتمل نفس نقاط الضعف وانتهت إىل االرتطام باحلائط. منها حالة ما 
كان يعرف باحلركة الرافضة يف نقابة اجلماعات احمللية بالكونفدرالية الدميقراطية للشغل اليت اصطدمت بعسف 
البريوقراطية دون قدرة على استجالء آفاق، فتالشت وانتهى عدد من فروعها إىل االلتحاق باالحتاد املغربي للشغل، 
للتعليم  املستقلة  بالنقابة  يعرف  ما كان  إنها  اكرب داللة:  ولعل جتربة أخرى  اليساري.  وهي حاليا يف جناحه 
االبتدائي. فقد نشأت هذه احلالة على قاعدة استياء قسم عريض من شغيلة التعليم االبتدائي من إهمال القيادات 
النقابية ملطالبهم. وتعاظم وزنها التنظيمي لدرجة حتقيق نتائج مفاجئة يف انتخابات اللجن الثنائية، وباتت ندا 
لنقابات التعليم األخرى. بيد أن نقاط ضعفها أفضت بها إىل وضع شبه تالشي حاليا. باختصار ليس كل ما ينتفخ 



آنيا قادرا على امتالك مقومات االستمرار.
إن العمل النقابي أمر مصلحة آنية، فئوية، ضيقة، هذا هو فهم القاعدة العريضة، ال سيما بالنظر لتقاليد نقابات 
املغرب، عدمية املشروع اجملتمعي البديل. تلك املصلحة اآلنية قد جتر فئات أجراء يف هذا االجتاه، ثم سرعان 
تلقي بهم يف اجتاه آخر، ال سيما اجتاه االحتادات النقابية الكربى ]ذات البريوقراطية الكبرية أيضا[ ملا حتوز 
من قدرات مفاوضة، وآليات حل اآلني من مشاكل فردية. بتعبري آخر ما من شيء يضمن استقرار قاعدة نقابية 

معظمها مبتدئ التجربة خبصوصيات ضعف هيكلية ناجتة عن التاريخ.
خيار االندماج في نقابة أخرى

إن كانت مواصلة املراهنة على عودة إىل االحتاد املغربي للشغل تهدد، بفعل رفض قيادته، بتفكك التجربة 
الناشئة خارجه، أو باألقل تراجعها قياسا مبا تعده به، فهل ميثل االندماج يف نقابة أخرى حال يضمن تطور 

التجربة اجيابيا ليكون هلا تأثري بناء )دميقراطي وكفاحي( يف الساحة النقابية املأزومة؟
املقصود  للشغل(.  املغربي  نقابية إمشوية )نسبة اىل االحتاد  تبقى من عصبية  التخلص نهائيا مما  أوال  يتعني 
ذلك التقييم الذي يعترب هذه النقابة هي وحدها املنظمة العمالية احلقيقية األصيلة، وما سواها دكاكني حزبية 
ال تستحق اي اعتبار. كان هذا ما تروجه بريوقراطية بن الصديق، وترفض بناء عليه اي تعامل مع النقابات 
األخرى، وحتى اي اعرتاف بنضاالت عماهلا. وقد استبطن بعض اليسار هذا التقييم مدة طويلة، ومل يشرع 
يف التحرر منه جزئيا إال بالتدريج مع جتارب التنسيق النقابي التحيت اليت فرضتها شدة هجمات الدولة على 
الشغيلة. وحتى مع هذا التخلص النسيب من تلك الرؤية املنافية للواقع، ظل املتأثرون بها من اليساريني يعتربون 

ان توحيد احلركة النقابية سيجري داخل االحتاد املغربي للشغل.
هجر هذه التصورات أمر ضروري تقتضيه مستلزمات النضال اليومي، وواجب التعاون والتضامن مع اي كفاح 
عمالي أيا كانت يافطته، كما ميهد الطريق لتحقيق أشكال توحيدية مع مكونات نقابية أخرى، فضال عن كونه 

غري ماركسي بالنسبة ملن ينتسبون إىل هذه املدرسة النضالية.
يف احلالة اليت حنن بصددها، وإزاء تعذر عودة إىل إ.م.ش ، يطرح السؤال: أليس اندماج جناح االحتاد املغربي 
للشغل اليساري يف نقابة أخرى أفضل سبل تطويره ليسهم يف بناء حركة نقابية كفاحية ودميقراطية؟ هذا افضل 

ما ميكن فعال لو توافرت شروطه ألنه :
-   يتيح تفادى مزيد من تفتيت الساحة النقابية، ومن مثة مزيد من افقاد االعتبار للعمل النقابي بنظر العمال.
-   يتيح ممارسة اجلناح اليساري تأثريا يف قاعدة عمالية أوسع، حيث سيمكنه من تالقح اجيابي مع جتربة 

أخرى، مع ما ينتج عن عمل موحد من اقتصاد القوى وحسن توجيهها.
ما النقابة املمكن، واحلالة هذه، أن ينضم إليها يسار االحتاد املغربي الشغل على حنو يعطي أفضل نتيجة؟

معايري اجلواب على هذا السؤال هي: مدى اتساع القاعدة العمالية، و توافر الدميقراطية الداخلية، وخط نضالي 
طبقي.

الكونفدرالية  املعايري، وتربز  الكثري جوابا على هذه  بالشيء  تعد  النقابية ال  للحركة  املؤسية  ان احلالة  جلي 
الدميقراطية للشغل إمكانية وحيدة يف الظرف الراهن، رغم ما كشف عنه مؤمترها األخري من تفاقم اوجه نقص 
الدميقراطية فيها، وكذا ما أبان عنه موقفها يف عام 2011 النضالي من ترد سياسي. فسياسة قيادتها بهذا 

الصدد ال ختتلف عن نظريها يف االحتاد املغربي للشغل.
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املعارضة، واضطهادها، وحتى طردها من  الكونفدرالية الدميقراطية للشغل يف خنق األصوات  تاريخ قيادة  إن 
املنظمة، وأنظمتها الداخلية غري الدميقراطية، اليت ال تعرتف حبقوق التعبري عن رأي معارض ونشره يف القاعدة، 
»التوجه  لتجربة  بإمكان تطور اجيابي  برامج، ال تبشر  لوائح مستندة إىل  بناء على  املسؤوليات  الرتشح إىل  و 

الدميقراطي« املتحدر من إ.م.ش داخل الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، يف الظرف الراهن.
هذا عالوة على أن قاعدة »التوجه الدميقراطي« غري مهيأة هلكذا صيغة اندماجية. فزيادة على رواسب العصبية 
اإلمشوية )نسبة إىل إ.م.ش(، ينعدم اي نقاش حلد اآلن حول هذه اإلمكانية مبا هي أحدى احتماالت آفاق 
»التوجه الدميقراطي«، ورمبا يعود هذا بدوره اىل التقاليد املوروثة عن االحتاد املغربي للشغل املوسومة بانعدام اي 

نقاش حول مسار النقابة وتقييم أدائها النضالي.
الدميقراطي« خارج هياكل االحتاد  اكثر من عامني على وجود »التوجه  الوقت، بعد مضي  وبالنظر إىل ضغط 
املغربي للشغل، وخطر تفكك التجربة إزاء إصرار البريوقراطية على إحكام إغالق االبواب رغم عروض التفاهم 
اليت وجهتها مرارا قيادة »التوجه الدميقراطي«، يبدو االلتحاق بالكونفدرالية الدميقراطية للشغل مستبعدا يف 
احلال. هذا ما يطرح سؤال اخليار الثالث: خيار هيكلة احلالة اليسارية املتحدرة من االحتاد املغربي للشغل 

على حنو مستقل.
خيار بناء قطب كفاحي دميقراطي قائم الذات

ميكن القول إن هذا ليس خيارا بل حل يفرضه الواقع اآلني بالنظر اىل ما سلف. ودون استصغار ما ينطوي عليه 
من مصاعب، نرى أن من اجيابياته إمكان إعطاء مثال ملموس عن فعل نقابي دميقراطي فعال، وكفاحي فعال. 

هذا طبعا بتطوير احلالة الراهنة »للتوجه الدميقراطي«.
الساحة النقابية املغربية يف وضع بالغ السوء: القيادات تنهج سياسية تعاون مع أرباب العمل، ومسايرة لدولتهم، 
يف اهلجمة الكاسحة اجلارية على جبهات عديدة. الدميقراطية الداخلية منعدمة، ما يعسر تصحيح خط النقابة، 

ومن مثة يلقي بها إىل درك كارثي.
إن وجود قطب نقابي يف هذه الساحة يكون مثاال لفعل نقابي طبقي، مستقل، دميقراطي وكفاحي ووحدوي، 
سيمارس تأثريا اجيابيا على قواعد باقي النقابات، ويسهم بذلك يف التقدم حنو بناء حركة نقابية وفية فعال لعلة 

وجودها الطبقية.
إن إمعان القيادات النقابية يف تكييف أداة نضال الشغيلة مع متطلبات الربجوازية ودولتها يولد دوريا موجات 
احتجاج قطاعية يف القواعد النقابية، ومبناسبة كفاحات كبرية، حيث يصطدم توق االجراء اىل الوحدة و التضامن 
بالتزام القيادات سياسة »الشراكة االجتماعية« املفرغة للنقابة من حمتواها النضالي. موجهات االحتجاج هذه 
ختتنق أو جتد خمرجا يف مزيد من تفتيت الساحة النقابية، إذ غالبا ما تكتسي صبغة قطاعية فئوية ضيقة، أو 
يغلب عليها طابع جتارب حملية ال امتداد وطين هلا. و إن وجود قطب كفاحي دميقراطي بالساحة النقابية 

سيكون جاذبا ومنقذا هلكذا موجات استياء من سياسة البريوقراطيات.
ويف مستوى آخر، يدفع فرط االستغالل أفواجا من الشباب العامل إىل ساحة النضال، فتنشأ جتارب كفاح خلو 
من سلبيات املاضي ومن ثقل اهلزائم، وعيوب التبقرط. لكن هذه التجارب الفتية تنشأ داخل املنظمات النقابية 
املبقرطة، فتتأثر سلبيا بأوضاعها العليلة، ما يؤدي يف آخر املطاف اىل هذر قوى نضال عمالية مثينة. وهذا ما دمر 
جتربة شغلية جمموعة G 4 للحراسة، ويهدد اليوم جتربة شغيلة الطرق السيارة يف إ- م – ش، مثاال ال حصرا.
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وأخريا، سيكون من واجب القطب الكفاحي الدميقراطي أن يرفع عاليا راية وحدة نضال العمال و أداتهم النقابية، 
وأن جيسد هذه املثل ميدانيا يف عالقاته مع القواعد العمالية، ممارسا بذلك ضغطا قويا على القيادات املتقاعسة و 

املخلة بالواجب الطبقي.
النقابية، ان طريق بناء قطب نقابي كفاحي ودميقراطي وحدوي هو الذي  يبدو اليوم، يف ظل معطيات الساحة 
سيفضي بتجربة »التوجه الدميقراطي – إ . م .ش« إىل تأثري اجيابي خمصب يف نضال الطبقة العاملة املغربية راهنا. 

بيد أن هذا اإلقرار يستدعي التأكيد على وجوب تأهيل »التوجه الدميقراطي« هلذه املهمة التارخيية.
يفرض مبدأ »قول ما هو كائن« ان نأخذ باالعتبار ظروف نشاة »التوجه الدميقراطي«: لقد خرج من رحم منظمة 
النضال  متحجرة بريوقراطيا، ضعيفة سياسيا من زاوية نظر عمالية طبقية. هذه السمات منعت كل نقاش يطور 
النقابي سريا مع تطور الوضع العمالي، وفرضت على اليساريني سجن أنفسهم ضمن حدود الرطانة البريوقراطية 

اليت مل تكن سوى غطاء للخيانة.
املقصود تطوير تصورنا للعمل النقابي يف اجتاه نقابة كفاح وتغيري اجتماعي، باالنفتاح على كل املشاكل االجتماعية 
بغاية تغيري واقع االستبداد واالستغالل و التبعية، وليس التكيف معه برتقيعات قد حيققها عمل نقابي حمض. 

وهذا يتطلب منهجية مناهضة للرأمسالية يف صياغة مطالب جوهرية ذات قدرة على توحيد قوى النضال العمالي.
املقصود أيضا تفصيل فهمنا للدميقراطية داخل منظمات النضال، اليت ال تقتصر على مبدإ االنتخاب اىل املسؤوليات، 
وحتى هذا ما يزال مشوبا لدى بعض اليسار بتالعبات ما يسمى »جلنة الرتشيحات« حيث تتفاهم أطراف سياسية 
وراء ظهر أكثرية نقابية غري منتمية. ما من دميقراطية داخلية دون تنظيم االختالف بضمان حق التعبري عن الرأي 
املخالف يف أدبيات النقابة و صحافتها، و االحتكام يف انتخاب األجهزة اىل لوائح قائمة على أرضيات برناجمية.

املعارك  الفوقية يف جمريات  األجهزة  عن حتكم  بالتخلي  للنضاالت،  الدميقراطي  التسيري  إشاعة  كذلك  املقصود 
)توقيتها ومدتها واشكاهلا ومطالبها(، وإفساح اجملال للقاعدة املناضلة لتسيري كفاحاتها جبموعات عامة وبلجان 

إضراب ينتخبها املضربون ، منتمون نقابيا وغري منتمني، وقابلة للعزل من طرفهم.
هذا كله مير عرب تقييم جتربة »التوجه الدميقراطي« و إكراهاتها املتعددة، واالسرتشاد بدروس كفاح طبقتنا، يف بناء 

أدوات النضال، ويف خوض الكفاحات.
إن الوعي مبصاعب بناء جتربة نقابية كفاحية يف ظروف تراجع نضالي وهجوم األعداء الطبقيني، وصعوبة إفهام 
العمال ضرورة خطوة تبدو انشقاقية للوهلة االوىل، هما ما يلزمنا بتوحيد الرؤية دون تأخري لتجنيد القوى خلوض 

غمار مهمة ميليها علينا التاريخ.
ختاما نرى لزاما التأكيد على أن بناء قطب كفاحي دميقراطي وحدوي قائم الذات ابعد ما يكون عن التشطيب على 
املنظمات النقابية األخرى واعتبار هذا القطب بديال. ال، سيواصل املناضلون العماليون عملهم اينما وجد شغلية، 
يف االحتاد املغربي للشغل، ويف الكونفدرالية و يف االحتاد الوطين للشغل )يف اطاره خاض الشباب املناضل جتاربهم 
النقابية باملنطقة احلرة بطنجة يف السنوات األخرية( ويف االحتاد العام للشغالني ) يف إطاره خاص عمال شركات 

النقل اخلاصة كفاحاتهم يف التسعينات يف الدار البيضاء(، وهلم جرا.
نأمل أن يكون هذا الرأي الشخصي فاحتة نقاش حقيقي، رفاقي وبناء، نفتقده بأسى رغم كل اهلزات اليت شهتها 

الساحة النقابية يف السنوات األخرية.
يجب طرق الحديد ما دام حاميا.

مصطفى البحري
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  رسالة مفتوحة إلى مناضالت ومناضلي مجلس التنسيق الوطني للتوجه 
الديمقراطي داخل االتحاد المغربي للشغل

 دفاعا عن التوجه الديمقراطي كقطب لممارسة نقابية كفاحية وديمقراطية

االربعاء 23 متوز )يوليو( 2014
                                                                مناضلون يف التوجه الدميقراطي  

حتية عالية إىل املناضالت واملناضلني،
يعد اجتماع جملس التنسيق الوطين للتوجه الدميقراطي يوم السبت 19 يوليوز 2014 حمطة نوعية بالنسبة 
لنا يف التوجه الدميقراطي داخل االحتاد املغربي للشغل، أو بالنسبة للحركة النقابية املغربية بشكل عام. إال أن 
حيز الوقت املخصص للنقاش )3 دقائق لكل مداخلة( كان ضيقا جدا، ومل يسمح لكي يعرب اجلميع عن أفكاره 
بكل تفصيل. ومادام اجمللس الوطين يف دورة مفتوحة، ارتأينا أن نتقدم لقواعد التوجه بهذه الرسالة املفتوحة 
تلخص اآلراء اليت نريد أن نساهم بها يف النقاش حتى جنعل من التوجه قطبا دميقراطيا وكفاحيا حقيقة يف 

الساحة النقابية اليوم، ويكون منارة تسرتشد بها الطالئع النقابية ببالدنا.
دفاعا عن التوجه الديمقراطي كقطب لممارسة نقابية كفاحية وديمقراطية

مجلس تنسيق وطني ناجح على مستوى الحضور والتمثيلية القطاعية والترابية..
 2014 يوليوز   19 السبت  يوم  للشغل  املغربي  الدميقراطي-االحتاد  للتوجه  الوطين  التنسيق  اجتمع جملس 
بالرباط يف دورته الثالثة. يعد هذا اجمللس ناجحا أكثر من سابقيه على مستوى احلضور والتمثيلية القطاعية 
والرتابية، حيث حضر االجتماع 220 مشاركا، منهم 26 امرأة، ممثلني ألكثر من 20 قطاعا أهمها التعليم 
والفالحة واالحتاد النقابي للموظفني واجلماعات احمللية، وقادمني من 56 مدينة على مستوى كافة مناطق 
املغرب. وصمد غالبية احلاضرات واحلاضرين طيلة 9 ساعات يف أجواء اتسمت بتحلي اجلميع بروح املسؤولية 
التطلعات الدميقراطية والكفاحية. كانت هناك  بنتائج إجيابية يف مستوى  العالية لكي تتوج أشغال اجمللس 
حوالي 60 مداخلة، عكست إصرار املناضالت واملناضلني على إجناح هذه احملطة اليت تعترب جد نوعية يف 
مسار التوجه الدميقراطي داخل االحتاد املغربي للشغل واحلركة النقابية املغربية بشكل عام. كان جدول األعمال 
يتمحور حول املصادقة على مشروع القانون األساسي للتوجه الدميقراطي لفك االرتباط على املستوى القانوني مع 
االحتاد املغربي للشغل وكذا مشروع مقدمته، والنظر يف مسألة انتخاب األجهزة القيادية للتوجه. هذا عالوة على 
مناقشة تقرير ثالثي األمانة الوطنية )أمني-الغامري-اإلدريسي( حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية والنقابية 

منذ جملس التنسيق الوطين ليوم 9 مارس، ومناقشة مشروع البيان اخلتامي.
وتدبير القيادة مخيب لآلمال

إال أن تدبري القيادة املشرفة مل يكن يف مستوى التطلعات، وكانت حصيلة االجتماع النهائية خميبة لآلمال. 
فرغم عديد من األصوات الرافضة، فرضت صيغة املوافقة )أضيفت هلا كلمة اإلمجاع رغم أنه مل يكن حاصال( 
على القانون األساسي بشكله اإلمجالي ]أي ختويل صالحية تدقيقه للسكرتارية الوطنية )ثالثي األمانة( بتشاور 
مع الكتاب العامني للجامعات الوطنية الكربى[، وتنصيب ثالثي األمانة العامة كسكرتارية التوجه الدميقراطي 
ومنحه صالحية إيداع امللف القانوني لدى السلطات، وترك دورة جملس التنسيق الوطين مفتوحة حتى االجتماع 

من جديد يف شهر شتنرب الستكمال النقاش حول اآلفاق وهيكلة التوجه الدميقراطي.
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ضيق األفق االستراتيجي لقيادة التوجه الديمقراطي
التنسيق  التوجه الدميقراطي وتلخصه األوراق املقدمة جمللس  يتمثل األفق االسرتاتيجي الذي تدافع عنه قيادة 
الوطين يف العودة إىل االحتاد املغربي للشغل، ومطالبة البريوقراطية باحرتام الشروط اخلمس )احرتام نتائج املؤمتر 
الوطين العاشر لالحتاد املغربي للشغل، وفتح مقرات االحتاد، وإلغاء مجيع قرارات الطرد، ووضع حد للتقسيم 
الفوقي، وختليق احلياة النقابية( لتجاوز األزمة، واالستعداد الكامل حلل التوجه كتنظيم قانوني مبجرد »تراجع 
النهج االستئصالي وتطبيع أوضاعنا داخل املركزية« كما ورد يف مشروع تقديم القانون األساسي. وأضيف عنصر 

االنتخابات املهنية املقبلة كإحدى احملطات الرئيسية اليت وجب تدبريها من الناحية القانونية.
ومن خالل عديد من املداخالت، برز رأي ثان داخل جملس التنسيق الوطين أكد على خطورة حصر الصراع ضد 
البريوقراطية فيما هو تنظيمي، وعلى ضرورة استبعاد منطق التفاهم بأي مثن مع البريوقراطية اليت تواصل حربها 
االستئصالية للتخلص من أية معارضة نقابية قد تعرقل نهجها املساند للنظام والرامي إىل مباركة كل خمططات 
الباطرونا ودولتها. وركز على أهمية البعد النضالي والكفاحي ومتييز الرايات، وطالب بسحب صيغة »حل التوجه 
كتنظيم قانوني«. وهناك تدقيقات يف إطار هذا الرأي نادت بالقطع مع التناقض الذي يبدو يف خيار تدبري الصمود 
داخل االحتاد املغربي للشغل يف الوقت الذي نسري فيه عمليا يف اجتاه بناء نقابة جديدة من خالل هيكلة جديدة 

وقانون أساسي والشروع يف مسطرة إيداع امللف القانوني.
وهم المصالحة مع زمرة البيروقراطية

إن الرهان على مصاحلة مع البريوقراطية وهم كبري. وهو ينم عن عدم استيعاب السياق السياسي ملا بعد حركة 
20 فرباير، والذي يتسم بتفاقم اصطفاف قيادات االحتادات النقابية اىل جانب الربجوازية ودولتها، يف سعي 
موحد لتمرير خمططات كربى تستهدف تدمري مكاسب الطبقة العاملة والفئات الشعبية يف سياق األزمة الرأمسالية 
احلالية. فالبريوقراطية النقابية أصبحت أكثر من أي وقت مضى حليفا رئيسيا للنظام لتنفيذ سياسات صندوق النقد 
الدولي والبنك العاملي التقشفية. وهلذا فهي حترص على تطهري املنظمات النقابية من أي وجود كفاحي أو يساري 
قد يشكل شرارة استنهاض املقاومة يف وضع اجتمعت فيه مقومات انفجار الغضب العمالي والشعيب. وهذا هو جوهر 
اإلجراءات االستئصالية اليت تقوم بها بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل ضد العناصر الكفاحية، واليت ليست 
سوى استكماال ملسلسل االرمتاء يف أحضان النظام بشكل صريح منذ املؤمتر العاشر، وتصويتها بنعم على الدستور 
املمنوح، والتزامها باتفاقات السلم االجتماعي مع أرباب العمل. وكشفت جمريات السنتني ونصف املنصرمتني أن 
بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل عاقدة العزم على جعل املؤمتر الوطين احلادي عشر لالحتاد املغربي للشغل 

حمطة الطي النهائي لصفحة وجود التوجه داخل املنظمة.
إن اخليار الذي خيتزل الصراع ضد سطوة البريوقراطية اليت تعاني منها احلركة النقابية املغربية يف جتاوزات 
تنظيمية لزمرة متنفذة داخل االحتاد املغربي للشغل مسدود األفق. فهو يستبعد التشهري بدور البريوقراطية السياسي 
احلاسم يف املرحلة الراهنة، وبناء جسور التنسيق مع مناضلي ومناضالت يف املنظمات النقابية األخرى لتشكيل 
جبهة نقابية واسعة لصد تعديات الدولة البورجوازية. وينم خيار حل التوجه الدميقراطي كتنظيم يف حال استوفت 
بالكامل مع أسس  يتناقض  قد يكون خمزيا. وهذا  استعداد ضمين الستسالم  الشروط اخلمس عن  البريوقراطية 
اخنراطنا يف التوجه الدميقراطي، واعتباره فرصة لبناء نواة قطب نقابي مناضل دميقراطي يقوم بدور تارخيي يف 
الساحة النقابية: دور تطوير رؤية وممارسة نقابيتني وفق مبدأ الصراع الطبقي بوجه التحنيط والتدجني الذي دأبت 
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عليه البريوقراطيات النقابية املختلفة.
خطوة إلى الوراء

كانت غالبية مكونات التوجه الدميقراطي حاضرة يف جملس التنسيق الوطين ليوم 19 يوليوز وأبان اجلميع عن 
محاس كبري للدفع بالتجربة إىل األمام عرب طرح مقرتحات نضالية لتثبيت التوجه الدميقراطي على أرض املقاومة 
امليدانية ضد هجومات الدولة على مكاسب األجراء والفئات الشعبية. وكنا نسري يف اجتاه القطع مع املمارسات 
اليت طبعنا بها االشتغال التنظيمي داخل االحتاد املغربي للشغل عرب احلرص، كل احلرص، على دعم الدميقراطية 
الداخلية يف صفوفنا على مجيع املستويات مبا يف ذلك االنتخاب الدميقراطي ألجهزة جتسد القيادة اجلماعية مع 
ضمان متثيلية واسعة لكافة القطاعات واالحتادات الرتابية والطاقات املناضلة. لكن بوصلة قيادة التوجه عاكست 
العامة  األمانة  االستمرار يف صيغة ثالثي  مرتبكة متاما، على  القيادة، وهي  فقد أصرت  الصحيح.  هذا االجتاه 
اليت جتاوزناها من خالل مجيع حمطاتنا التنظيمية منذ شتنرب 2013، وتبين مشروع القانون األساسي بشكله 
اإلمجالي بذريعة احلصول على اإلمجاع )وهو ما ال حيصل وبرز االستياء العام يف انسحابات كثرية من القاعة(. 
الذي  الكبري  النضالي  الدميقراطي واستهتارا كبريا باالستعداد  التوجه  وكان ذلك إجحافا خطريا يف حق قواعد 
أبانت عنه يف اجمللس ومسا لألسس الدميقراطية اليت من املفرتض أن يبنى عليها التوجه. هل يكفي االرتباك 
وحده لتفسري هذا السلوك؟ أال يعود هذا االرتباك نفسه إىل التوجس من طبيعة احلضور يف اجمللس وعدده الكبري 
غري املتوقع الذي خلخل حسابات التحكم يف األجهزة؟ أم أن السبب قد يرتبط باحلرص على عدم انتخاب أجهزة 
دميقراطية واسعة تكبل خيار املساومة وتعرقل عملية حل التوجه كتنظيم يف حال ابدت البريوقراطية استعدادها 

ملصاحلة ما؟
على أي، إنها خطوة إىل الوراء تهدد بنسف أسس هذه التجربة الواعدة. وتذكرنا بشبح إجهاض مبادرات أخرى 
املثال. وتعود  والشعيب، كتنسيقيات مناهضة غالء األسعار على سبيل  العمالي  النضال  كانت واعدة يف جتربة 
املسؤولية السياسية إىل القيادة اليت تريد أن حتصر جتربة التوجه الدميقراطي يف أفق اخليار التنظيمي املساوم مع 
البريوقراطية مستبعدة البعد السياسي الطبقي احلقيقي لبناء جتربة نقابية دميقراطية كفاحية يف ساحة النضال 
تساهم يف دعم حركة النضال الشعيب من أجل التغيري احلقيقي ببالدنا. وهذا ما يستوجب منها نقدا ذاتيا حازما.

من أجل بناء التوجه الديمقراطي كمنارة لممارسة نقابية ديمقراطية وكفاحية
إن اخنراطنا يف التوجه الدميقراطي داخل االحتاد املغربي للشغل، واملساهمة يف مسريته التنظيمية والنضالية، 
نابع من رؤيتنا املدافعة عن نقابة عمالية وفية لعلة وجودها، وهي الدفاع عن املصاحل اآلنية والتارخيية للطبقة 
العاملة. وحنن نرى أنه مازال ميثل اليوم فرصة تارخيية يف حياة احلركة النقابية املغربية تضع على كاهل مجيع 
املناضالت واملناضلني مهمة االستمرار يف بنائه كمنارة ملمارسة نقابية دميقراطية حقيقية مستندة على قيم التحرر 
الذاتي من كل استغالل واضطهاد، وحاملة ملشروع تغيري جمتمعي، ومستلهمة لتلك القيم على مستوى االشتغال 

الداخلي والتنظيمي وأشكال النضال.
إن بناء التوجه الدميقراطي يفرتض، من جهة، القطع مع وهم حل توافقي مع الزمرة البريوقراطية املستبدة بقيادة 
االحتاد املغربي للشغل. ومن جهة أخرى، ربط مطالبنا اآلنية ألجل حتسني أوضاع األجراء بالنضال الطبقي من 
أجل إلغاء عالقات االستغالل الرأمسالي والتبعية. فشراسة اهلجوم احلالي للدولة الربجوازية واتساعه، والذي 
أكدت عليه مجيع املداخالت يف جملس التنسيق الوطين، تفرض ربط النضال من أجل القضايا ذات الطابع النقابي 
االقتصادية  اخليارات  ضد  بالنضال  املعيشة،  وغالء  االجتماعية  واحلماية  األجور  يف  كالزيادة  ذاتها،  احملض 
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واالجتماعية املفروضة من قبل مراكز القرار االمربيالية.
ولتوسيع املقاومة، فإننا يف التوجه الدميقراطي مطالبون باملساهمة يف إعادة بناء حركة نقابية كفاحية عرب العمل 
على، أوال، حتفيز توجهات نقابية دميقراطية داخل املنظمات النقابية احلالية حتى ال يبقى التوجه حكرا على 
مناضلي االحتاد املغربي للشغل أو مرتبطا فقط بأزمة هذه املنظمة، واالستمرار يف االشتغال داخلها كلما توفرت 
اإلمكانية وفق منظور عمالي. وثانيا، جتميع كل ضحايا العسف البريوقراطي لتشكيل قطب دميقراطي وكفاحي.
علينا أيضا أن نربط جسور التعاون والتنسيق مع احلركات االجتماعية املناضلة على خمتلف اجلبهات، كحركة 
املعطلني من أجل احلق يف العمل، وطالب اجلامعات، وحركة النضال الشعيب ضد غالء املعيشة، ونضاالت 
االحياء الشعبية واملناطق القروية من أجل احلقوق االجتماعية، إخل. ففي تالقي هذه املعارك ميكن بناء ميزان 

قوى اجتماعي وسياسي يقوي احلركة النقابية يف أماكن العمل.
ويستلزم هذا املنظور الشمولي، جبوهره الكفاحي والدميقراطي، الذي مينح للمطالب النقابية مضمونها، ميزان 
قوى لتحقيق أهدافه، اآلنية واالسرتاتيجية. ويبنى ميزان القوى بتعبئة القواعد العمالية وتوسيع معاركها وتطوير 
تسيريها الدميقراطي حبيث تكون القواعد سيدة قرارها. ولذا وجب تصحيح شعار »خدمة الطبقة العاملة وليس 
استخدامها«، كما طالبت مداخالت داخل اجمللس الوطين بذلك، ألننا نعترب أنفسنا جزءا ال يتجزأ من الطبقة 
العاملة اليت جيب أن حترر نفسها بنفسها، أي التسيري الذاتي للنضال وألدواته طبقا لشعار حترر الشغيلة من 

صنع الشغيلة أنفسهم.
وعلى الصعيد التنظيمي، تعين الدميقراطية الفعلية أكثر من عقد اجتماعات اهليئات يف وقتها. إنها تعين حتضري 
اجتماعات تلك اهليئات بأرضيات تعرب عن وجهات النظر املختلفة، وتكون أساسا لالنتخاب اىل املسؤوليات، 
باعتماد قاعدة النسبية إلتاحة متثيل األقلية. وبالتالي الغاء كل اآلليات املوروثة عن ماضي االستبداد البريوقراطي، 
ومبقدمتها ما يسمى جلنة الرتشيحات حيث تقوم تيارات سياسية بصنع األجهزة وراء ظهر غري املنتمني سياسيا 
البنيات املنتخبة. وحتى  )قد يكونون اغلبية(، وظاهرة »املتفرغني« مدى احلياة، وانعدام رقابة القاعدة على 

نرتجم هذا التصور الدميقراطي والكفاحي على مستوى التنظيمي، علينا:
-  إعادة النظر بشكل شامل يف مشروع القانون األساسي للتوجه الدميقراطي لكونه ينسخ قانون االحتاد املغربي 
للشغل املتضخم بكثرة األجهزة وتعقد التمثيليات وتكرارها وسيادة بنية عمودية مركزية ختنق أي حياة دميقراطية 

نابعة من األسفل.
-  عقد مؤمتر وطين يتيح للقواعد فرصة للنقاش الواسع حول تقييم حقيقي لتجربة التوجه وحتديد خياراتها 
املستقبلية، مؤمتر وطين حيدد له أجل معقول ليكون فرصة أمام كل الشغيلة وأنصار القضية العمالية لطرح آرائهم 

ومنظوراتهم بكل حرية.
-   إصدار نشرة إلكرتونية يف أفق إصدار جريدة ورقية يف أقرب اآلجال، حتت إشراف جلنة إعالم منتخبة من 
جملس التنسيق الوطين تسمح بتنظيم النقاش اجلماعي وتعميقه وتكون أداة للبناء النقابي الدميقراطي والكفاحي.
-   فرز جلنة حتضريية لقيادة »التوجه« ينتخبها أيضا اجمللس الوطين وحيدد مهامها حتى انعقاد املؤمتر 

التأسيسي، وذلك حتى نقطع مع تقليد منح الصالحية لثالثي األمانة.
تلك إمجاال مقرتحاتنا اليت نريد أن نساهم بها يف بناء القطب النقابي الدميقراطي الكفاحي الذي توجد الساحة 
النقابية اليوم يف أمس احلاجة إليه. فلنجعل من جتربة بناء التوجه الدميقراطي مناسبة لالستفادة من اخطاء 



التجارب السابقة، ومنارة تسرتشد بها الطالئع النقابية ببالدنا.
عاش التوجه الدميقراطي صامدا ومقاوما

من أجل حركة نقابية كفاحية وحدوية ودميقراطية
مناضلون في التوجه الديمقراطي

-  الحمزاوي ميلود:
hamzaouimiloud@yahoo.fr، 06 61 38 71 23 ،اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي أكادير

-  أزيكي عمر:
azikiomar2008@gmail.com، 06 61 17 30 39 ،اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي أكادير

-  بوطيب محمد:
ernestorifi@gmail.com، 06 06 09 21 70 ،االحتاد النقابي للموظفني الرباط

-  الدرقاوي أحمد:
ed.derkaoui@yahoo.fr 06 62 04 56 41، ،اجلامعة الوطنية للتعليم طنجة

23 يوليوز 2014

38



39

سعيد الشاوي
اخلميس 24 متوز )يوليو( 2014

نشر موقع املناضل-ة االلكرتوني رسالة مفتوحة إىل مناضلي ومناضالت التوجه الدميقراطي، وقد حفزت الرسالة حتى اآلن بعض التفاعل سيقوم املوقع بنشره تعميما 
للنقاش اجلدي الضروري من أجل بناء دميقراطي وكفاحي ألداة كفاح الشغيلة النقابية بشكل عام، وللتوجه الدميقراطي بشكل خاص.

******************************

يف ما يلي تفاعل الرفيق الشاوي سعيد الكاتب الوطين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية
مالحظات حول رسالة مفتوحة أو حني حتجب الرغبة احلقيقة

نشر موقع جريدة املناضلة رسالة مفتوحة موجهة اىل عضوات و اعضاء جملس التنسيق الوطين للتوجه الدميقراطي 
وعربهم اىل الرأي العام يوم 23 يوليوز 2014 ،وفرضت بالتالي عرض مالحظات على بعض األفكار الواردة 

فيها:
-1 ما تضمنته الرسالة من مواقف تفرض كل االحرتام رغم قوة اختاليف مع العديد من املتضمن فيها والذي امتاز 
يف جزء مهم منه بلي عنق احلقائق وبالغموض ومل يتجاوز عبارات انشائية مفتوحة على مجيع التأويالت وفاقدة 
للدقة .ولكن على األقل فالرسالة صادقة موقعة من طرف مناضلني بأمسائهم هلم مصداقيتهم وبكل وضوح،نعرفهم 
مع  دائم  بامليدان يف صراع  موجودين  يفرقنا  بكثري مما  اكثر  بهم  وما جيمعنا  االحرتام  كل  ونكن هلم  مجيعا 
التحامها  لتعاود  املناسبة  البريوقراطية كما عهدناهم سابقا واآلن وليسوا ظاهرة يف حالة كمون تنتظر األرضية 

جبوهرها االنتهازي.
-2 ليس هناك ما يربر تعميم هذه »الرسالة املفتوحة« على الرأي العام يف الوقت احلالي خاصة ان جملس التنسيق 
الوطين يف دورة مفتوحة وهي احدى خالصاته.ومن اجبديات النضج النضالي انتظار النقاش حتى يكمل دورته 
وتستقر االراء واملواقف ليكون الوضوح جليا،حتى ال نسقط يف التوزيع اجملاني لالتهامات. »الرسالة املفتوحة« 
تسجل يف فقرتها الثالثة كون دورة اجمللس مفتوحة حتى شهر شتنرب الستكمال اهليكلة واستكمال النقاش حول 

االفاق .وهنا يطرح سؤال ما هو الداعي لتعميم كالم من هذا النوع قبل استفاء اجمللس هلذه اخلالصة.
-3 ان االطار الذي يتم فيه هذا الصراع حيكمه شعار التشبث »باالحتاد املغربي للشغل وال شيء غري االحتاد 
املغربي للشغل« مند اول لقاء تشاوري ألعضاء اللجنة االدارية قبل تطعيمها ،كما انه كذلك اتفاق جلميع االجهزة 
الوطنية للجامعات الكربى للتوجه الدميقراطي ) اجلماعات احمللية،الفالحة،التعليم(ما خيار بناء مركزية نقابية 
التوجه  لتنتج مركزية جديدة يهدد  املعركة  الدفع بهذه  جديدة غري مطروح وقد استبعد حلد االن ،وحماولة 

الدميقراطي كحركة تصحيحة باالحتاد املغربي للشغل اكثر من اي شيء اخر.
-4 ال توجد ولو وثيقة واحدة من ضمن ما اصدره التوجه الدميقراطي بشكل رمسي) جلنة ادارية،جملس تنسيق 
وطين،ثالثي االمانة،ثالثي االمانة +ثالثة ( تشري من قريب او بعيد اىل ان املعركة مع البريوقراطية الفاسدة 
باالحتاد املغربي للشغل هي معركة تنظيمية.ومجيع مكونات التوجه الدميقراطي متفقون مند 5 مارس 2012 
على ان االصل يف هذا الصراع هو استئصال املناضلني الكفاحيني باالحتاد املغربي للشغل من طرف البريوقراطية 
الفاسدة بإيعاز من املخزن خاصة بعد اشتداد الصراع بهذه املركزية يف شروط حركة 20 فرباير وما رافقها من 
تطورات.واعتقد ان العودة الطبيعية للعمل باالحتاد املغربي للشغل وفق الشروط اليت وضعها جملس التنسيق 

  مالحظات حول رسالة مفتوحة أو حين تحجب الرغبة الحقيقة
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الوطين االول ليست معركة تنظيمية بل هي معركة طبقية بكل املقاييس ومن ينسى االصل يف التحليل ألسباب 
هذا الصراع الذي تبنى عليه مجيع املواقف،والذي لكثرة تكراره لن اعيده،فانه ينطبق عليه فحوى حكاية »القربة 
والصياد«الذي نسي الوصية االوىل وبالتالي اضاع النتيجة.وحل التوجه الدميقراطي بتحقيق هذه الشروط هو التزام 
بني اغلب مكونات التوجه الدميقراطي اىل حدود االن على االقل،وال اعتقد ان من يرى حتقيق ذلك معركة تنظيمية 
يدرك حقيقة الصراع.كما ان حل التوجه الدميقراطي بتوفر شرط الوحدة النقابية التنظيمية هو حتصيل حاصل لسبب 
بسيط لن اطيل الكالم فيه وهو ان الوحدة التنظيمية باملغرب لن حتقق إال يف شروط عمالية ثورية وبقيادة عمالية ثورية 
ومن يرى حتقيق ذلك خارج هذا الشرط فانه جيهل اجبديات التحليل الطبقي،واعتقد ان حل التوجه الدميقراطي 

يف هذه الشروط حتصيل حاصل.
-5 جملس التنسيق الوطين مل ينصب ثالثي االمانة،بل كلفه بالقيام بهذه املهمة يف انتظار عقد جملس اخر يف شتنرب 
املقبل الستكمال اهليكلة والوقوف عند باقي القضايا اليت مل يتمكن اجمللس يف مناقشتها نظرا لضغط الوقت،وقد مت 
ذلك مع تسجيل بعض االعرتاضات البسيطة،ومجيع االمساء املوقعة على هذه الرسالة مل تعرتض على ذلك صراحة.
وسبب تكليف ثالثي االمانة بهذه املهمة فقط للحفاظ على سري التوجه الدميقراطي دون اثارة اي تشويش ميكنه ان 
يوحي بكون التوجه الدميقراطي يتجه حنو تأسيس مركزية جديدة .ويبدو من خالل الرسالة ان حمرروها استوعبوا 
العكس. كما ان املصادقة على القانون االساسي مل تتم باإلمجاع ومل يتحدث احد عن ذلك.ولي اليقني ان احلاضرين 
واحلاضرات يف هذا اجمللس يتوفرون على ما يكفي من الشجاعة واجلرأة لرفض مترير اي موقف ال يرضيهم.اما 
الصمت وعدم االعرتاض بعد الدعوة اىل املصادقة على القانون االساسي فقد كان تعبريا من املناضالت واملناضلني 
على موافقتهم شريطة استحضار باقي شروط االتفاق واملتمثلة يف الدورة املفتوحة للمجلس واستكمال اشغال اجمللس 

يف شهر شتنرب.
-6 جيب ان نفرق بصرامة وحزم بني املمارسة النقابية كممارسة مجاهريية تقدر عاليا التضحية والتفاني يف خدمة 
باإلطارات  النضال  قيم  قتل مجيع  الذي  السياسي  املوقف  اساس  على  احملاصصة  منطق  وليس  العاملة  الطبقة 
اجلماهريية وكان سببا يف تسريب ثقافة الريع اليها.وهذا ال يعين كذلك الغاء التعبريات السياسية وجتاهلها بل 

احرتامها مبا خيدم مصلحة االطار اجلماهريي وليس شيء اخر.
-7 الرسالة تؤكد نزوعا قويا لذا حمرريها اىل تأسيس مركزبة جديدة وهذا الطرح مل يكن يف يوم من االيام عنصر اتفاق 
او توافق بني اي من مكونات التوجه الدميقراطي ويبدو من خالل الرسالة انه ظل مضمرا اىل حدود يوم 19 يوليوز 

2014 تاريخ انعقاد جملس التنسيق الوطين.
-8 مت استعمال عبارة غريبة وخطرية يف نفس الوقت وهي«االقلية«.كنت ومازلت ممن واكبوا التوجه الدميقراطي 
مند انطالقته االوىل ومل امسع يف يوم من االيام احدا يستعمل عبارة »االقلية«.فما سر استعماهلا اليوم ونسبة ذلك 
اىل البعض،هل هو منطق االبتزاز ؟ام منطق توهيم الناس بكون هناك نية لإلقصاء،وبالتالي يتم استباق االحداث.
وهذا خطاء كبري ألنه يعوض اسلوب التفاعل االجيابي بني املناضلني واملناضالت يف التوجه الدميقراطي على ارضية 
النقاش احلر والدميقراطي الذي يضمن فرز االراء والتصورات موضوعيا وليس منطق اسقاط الطائرة يف احلديقة.ارضاء 
لشعور الشعوري بالنقص متحكم لألسف يف العديد من مكونات اليسار خاصة،ويتم الرد عليه غالبا جبلد ذات االخر 
وحتميله اوزار العامل وسقوط الذات يف يقينية امتالك احلقيقة والصواب اليت هي النسبية االساس يف الصراع الطبقي 
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خاصة.
-9 التوجه الدميقراطي ليس له اية قيادة خارج اجهزته الوطنية) جملس التنسيق الوطين،اللجنة االدارية( 
اما ثالثي االمانة فهو قيادة وطنية لالحتاد املغربي للشغل متارس مهامها بشكل عادي ولكن يف اطار وضع 
غري طبيعي.واالعتقاد يف كون ثالثي االمانة هو قيادة للتوجه الدميقراطي ينم عن قصور كبري يف فهم التوجه 

الدميقراطي وهذا القصور بالضرورة ينتح/سينتج مفاهيم خاطئة مستقبال كما انتجها االن.
-10 نفي كون علة الوجود للتوجه الدميقراطي هي الصراع مع البريوقراطية وكيلة احملزن من اجل تغيري موازين 
القوى إلعادة تطبيع وضعه باالحتاد املغربي للشغل هو كالم جمانب للصواب متاما .حيث حلدود االن ما هو 
متفق عليه ان افق هذا الصراع اىل حدود انعقاد املؤمتر احلادي عشر او انتخابات مناديب العمال واللجن املتساوية 
االعضاء هو عودة العمل الطبيعية اىل االحتاد املغربي للشغل وليس عودة ثالثي االمانة،وهذا االفق ال يتعدى هذا 
السقف ولكل حادث حديث،وليس هناك ما يفيد العكس اللهم ادا قام حمرروا الرسالة بلي عنق احلقيقة إلنتاج 

موقف تضليلي،واعتقد ان سلوكا مماثال شيمة غري صحيحة.
مالحظات اضافية:

-1 قرار الطرد مل ميس فقط ثالثي االمانة بل العديد من املناضلني الدميقراطيني،وأعيد التذكري بأمسائهم حتى 
التتهافت املواقف وهم : عبد السالم اديب-عبد اهلل لفناتسة-الشاوي سعيد- حيمد ملهريي- عبد السالم ساللة- 
عيد القادر احلمداوي باإلضافة اىل ثالثي االمانة الذين هم يف نفس الوقت اعضاء اللجنة االدارية وهي االصل اي 
قيادة االحتاد املغربي للشغل وليس شيئا اخر الن االمانة الوطنية هي جهاز تنفيذي،ومجيع الوثائق اليت تشري 

اىل طرد هؤالء الذين ذكرت حتمل توقيع نفس الشخص وهو املدعو بهنيس.
-2 اعتبار شعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها خاطئ وجيب تغيريه لسبب كونه برجوازي وحييل اىل 
النيابة عن الطبقة العاملة اعتقد انه نقاش مشروع وال يستدعي عقلية »حنن املالئكة واألخر شيطان« بل مقاربة 
موضوع فكري يستحمل االختالف بكل رحابة،خاصة ان هناك من يعترب ان الطبقة العاملة قادرة على بلورة 
وعيها دون احلاجة اىل احد وباستقاللية عن اجلميع وهناك من يعترب ان وعي الطبقة العاملة يأتيها من خارجها 
،وخدمة الطبقة العاملة تعين مساعدتها على االستقالل ومتلك مصريها.ادا هذا النقاش حول هذا الشعار مشروع 

لكن ارى ان استفاءه حقه تتطلب توفري فضاءات اخرى غري االطار النقابي الضيق.
الشاوي سعيد، الكاتب الوطين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية، 24 يوليوز 2014
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  مالحظات على رد الرفيق سعيد الشاوي
االثنني 4 آب )أغسطس( 2014
                                                                 مناضلون يف التوجه الدميقراطي  

حنيي عاليا الرفيق الشاوي سعيد على تفاعله مع رسالتنا املفتوحة. ونؤكد أن رغبتنا العميقة هي حتفيز نقاش 
صادق بني مجيع النقابيات والنقابيني الدميقراطيني حول أسس التوجه الدميقراطي داخل االحتاد املغربي للشغل. 
كنا صادقني ومسؤولني فيما نقول، وحرصنا على أن تكون تعبرياتنا واضحة. لكن يبدو أن رفيقنا مل يستوعبها 
كما هي مفصلة، واستعمل منظارا غري صاحلا ليكتشف أن رسالتنا تتضمن حقيقة مضمرة وحيكمها منطق االبتزاز. 

وبهذا ابتعد عن نقاش اجلوهر ليحكم على نوايا خفية، وسكت عن مقرتحاتنا العملية.
لماذا تعميم الرسالة المفتوحة؟

أوال، يف ظل السياق احلالي ملا بعد حركة 20 فرباير، وما تقوم به البريوقراطية النقابية من دور سياسي حاسم 
كأداة مساعدة للنظام على مترير خمططاته اليت تدمر مكاسب الشغيلة والفئات الشعبية، وتطهري النقابات من 
أي وجود كفاحي أو يساري، متثل جتربة التوجه الدميقراطي داخل االحتاد املغربي للشغل مثاال واعدا قد حيفز 
توجهات نقابية دميقراطية ضد التسلط البريوقراطي الذي جيثم على املنظمات النقابية منذ عقود، ويدفع حنو 
التجربة ليس حكرا على مناضالت  النقابية املغربية على أسس كفاحية. وبالتالي، فنقاش  إعادة بناء احلركة 
ومناضلي االحتاد املغربي للشغل، بل يعين مجيع النقابيات والنقابيني وأنصار قضايا الطبقة العاملة بشكل عام. 
ورسالتنا هي دعوة للنقاش الواسع خليار التوجه الدميقراطي كخط كفاحي نسرتشد به مجيعا يف ممارستنا النضالية 

اليومية.
التوجه  أسس  حول  جوهرية  اختالفات  عن  يوليوز   19 ليوم  الوطين  التنسيق  أبانت جمريات جملس  ثانيا، 
الدميقراطي وأفقه االسرتاتيجي جتلت يف األوراق املقدمة للمجلس، وخصوصا القانون األساسي وتقدميه، ويف تدبري 
قيادة التوجه اليت مل تفتح اجملال للنقاش العميق وفرضت خالصات متسرعة. كان اقرتاح صيغة جملس تنسيق 
وطين مفتوح يعين عمليا عدم اختاذ أي قرارات حتى االجتماع املقبل يف شتنرب مادامت الشروط غري ناضجة وما 
دام أن جدول األعمال املقدم مل يتحدث سوى عن مناقشة اآلفاق التنظيمية للتوجه الدميقراطي. لكن قيادة التوجه 
حسمت األمور بطريقة قسرية، دافعة بالتوجه حنو مسار غري متفق عليه بشكل مجاعي. وليست رسالتنا املفتوحة 

سوى حماولة للتنبيه بأخطار هذه اخلطوات، ودعوة إىل إعادة فتح النقاش حول مرتكزات التوجه وأهدافه.
ثالثا، خارج االجتماعات التنظيمية اليت ال تسمح بالنقاش العميق واملستفيض، ليس لدى التوجه الدميقراطي أي 
فضاء آخر للتعبري عن اآلراء كالئحة التوزيع اإللكرتونية أو نشرة الكرتونية أو ورقية أو موقع الكرتوني. وتفرتض 

اخلطوات النوعية احلالية اليت تقدم عليها قيادة التوجه فتح نقاش مجاعي علين وواسع.
أفق استراتيجي متناقض

إذا كانت املعركة ضد بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل هي »معركة طبقية بكل املقاييس« كما جاء يف رد الرفيق 
الشاوي، فهي تستدعي التشهري جبميع جرائم البريوقراطية النقابية واصطفافها الكامل وراء النظام يف السياق 
احلالي. فنحن نواجه قيادة بريوقراطية مرتاصة سياسيا، وليس فقط »توجها متنفذا واستئصاليا«. وبالتالي، ال 
نراهن على حسن نوايا بعض منها، أو على تناقضات بني أعضائها الرئيسيني قد نستغلها لصاحلنا. إن تشهرينا 
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يستهدف الطالئع النقابية سواء داخل االحتاد املغربي للشغل أو املنظمات النقابية األخرى. ونروم من خالله 
حتفيز توجهات دميقراطية داخل احلركة النقابية ككل، وخلق شروط التنسيق امليداني لتشكيل جبهة نقابية 
واسعة لصد تعديات الدولة البورجوازية. أما حصر أفق التوجه يف »تفاهم« مع البريوقراطية، واالستعداد لـحل 
التوجه كتنظيم، فيعين إرسال إشارات إجيابية إىل البريوقراطية أكثر مما نريد بناء توجه دميقراطي على أسس 
طبقية مع الطالئع النقابية يف ساحة املعارك. فالوحدة النقابية هي ممارسة نضالية يومية يف قلب القواعد من 
أجل قلب موازين القوى لصاحل الطبقة العاملة، وليس وحدة تنظيمية فوقية حمكومة بقوانني ترتكز على سلطة 
األجهزة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، وهنا يكمن التناقض الكبري، تسري قيادة التوجه الدميقراطي عمليا 
حنو بناء نقابة جديدة بشكل غري متفق عليه من خالل االستعجال بفرض قانون أساسي والبدء يف مسطرة إيداع 
امللف القانوني ومنح الصالحية لثالثي األمانة، وفرضت علينا وترية مرتبطة حبساباتها مع البريوقراطية أكثر 
ما هي مرتبطة بهدف بناء خط نقابي كفاحي. وكانت رسالتنا تنبيها إىل خطورة هذه اخلطوات املتسرعة حتى 
نتفق على األسس الرئيسية. فنحن ندافع عن تشكيل توجهات نقابية دميقراطية داخل مجيع املنظمات النقابية 
القائمة باملغرب، وننادي باالستمرار يف االشتغال داخلها كلما توفرت اإلمكانية وفق منظور عمالي طبقي. ومن 
البديهي أن تتعزز هذه التوجهات بتجميع ضحايا العسف البريوقراطي اليت جتد نفسها مكرهة خارج النقابات، 
أو ببناء الوحدة النقابية املنشودة يف حالة ما توفرت الشروط الطبقية املالئمة إن على الصعيد الذاتي أو املوضوعي.

إن اخليار االسرتاتيجي للتوجه الدميقراطي جيب أن خيضع لنقاش عميق. فالوضع السياسي يتسم بالرتاجع 
النضالي يف ظل السياق التارخيي العام ملا بعد حركة 20 فرباير، أي مد تراجعي عميق قد تطول، وباحتداد 
اهلجوم البورجوازي مبساعدة البريوقراطيات النقابية. هذا عالوة على ضعف اليسار اجلذري وعجزه عن الدفع 
مببادرات نوعية تكسبه مصداقية وانغراس كبريين يف صفوف الشغيلة. ومن هذه الزاوية، فالتوجه الدميقراطي 
ليس عملية تنظيمية بقدر ما هو سريورة إعادة بناء نقابية وسياسية شاملة. وهذا ما يدعو، من جهة، إىل الرتيث 
حتى نعطي ألنفسنا ما يكفي من الوقت لضمان شروط انطالقة صحيحة نسبية على األقل، فخطوات نقابية 
من هذا النوع ينبغي أن تقاس بدبيب النمل كما يقال لضمان صمودها واستمراريتها وتأثريها اإلجيابي املأمول . 
ومن جهة أخرى، إىل توسيع النقاش واملبادرات الوحدوية، وتنظيم محالت تشهريية بالبريوقراطيات النقابية، 
والعمل على كسب الطالئع النقابية املبعثرة يف الساحة النضالية كما تقاوم اليوم ليس فقط يف االحتاد املغربي 
للشغل بل يف الكونفدرالية الدميقراطية للشغل وغريها من التجارب النضالية احلقيقية بغض النظر عن النقابة 
اليت ختاض فيها، وجتميعها يف توجهات دميقراطية. فنحن نريد بناء جتربة نقابية كفاحية طبقية تكون يف 
حجم التعديات الكبرية اليت يشنها النظام مبساعدة البريوقراطيات النقابية. يف حني ترهن قيادة التوجه هذا 
األفق االسرتاتيجي بالعودة إىل العمل يف إطار االحتاد املغربي للشغل بالصيغ املألوفة اليت تتسم بالسكوت على 
اجلرائم الكبرية اليت تقرتفها البريوقراطية لضمان موقع داخل األجهزة. ومن هنا مقرتحاتنا جمللس التنسيق 
الوطين بإعادة النظر بشكل شامل يف مشروع القانون األساسي للتوجه، وعقد مؤمتر وطين يتيح للقواعد فرصة 
للنقاش الواسع حول تقييم حقيقي لتجربة التوجه وحتديد خياراتها املستقبلية، وإصدار نشرة إلكرتونية يف أفق 

إصدار جريدة ورقية، وفرز جلنة حتضريية لقيادة التوجه.
مبدأ الديمقراطية في منظمات النضال

ما وقع يف جملس التنسيق الوطين ليوم 19 يوليوز يتناقض بامللموس مع هدفنا يف بناء توجه نقابي دميقراطي 



حقيقي يقطع مع ماضي االستبداد البريوقراطي. ففهمنا للدميقراطية داخل منظمات النضال ال يقتصر على مبدأ 
االنتخاب اىل األجهزة، وهي كثرية ومتداخلة يف القانون األساسي احلالي للتوجه الدميقراطي وحتمل يف طياتها 
خنقا للدميقراطية القاعدية. فالدميقراطية الداخلية تعين تنظيم االختالف بضمان حق التعبري عن الرأي املخالف 
يف اجتماعات النقابة وأدبياتها ونشراتها. وحتى نضمن متثيل مجيع وجهات النظر املختلفة ولو كانت أقلية، 
علينا االحتكام اىل لوائح قائمة على أرضيات نقابية برناجمية واعتماد قاعدة النسبية على أساسها لتشكيل األجهزة 
وحتمل املسؤوليات. وهذا يعين القطع مع تقليد »جلنة الرتشيحات« اليت تعين عمليا تفاهم أطراف سياسية وراء 

ظهر أكثرية نقابية غري منتمية.

لبث احليوية يف  فعلية. علينا مواصلة اجلهد  التنظيمية ال تكفي وحدها لضمان دميقراطية  الوصفات  لكن هذه 
احلياة الداخلية للمنظمة النقابية وخلق دينامية دائمة مبحاربة امليول اىل السلبية واالتكالية وتفويض الصالحيات 
داخل القواعد النقابية. وهو ما يعين تطوير الوعي العمالي عرب تكوينات ذي مضمون طبقي، وتوسيع حرية النقاش 

والتعبري احلر والعلين عن اخلالفات، وتطوير إعالم عمالي طبقي حقيقي.
- مناضلون في التوجه الديمقراطي:

hamzaouimiloud@yahoo.fr، 06 61 38 71 23 ،احلمزاوي ميلود: اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي أكادير  -
azikiomar2008@gmail.com، 06 61 17 30 39 ،أزيكي عمر: اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي أكادير  -

ernestorifi@gmail.com، 06 06 09 21 70 ،بوطيب حممد: االحتاد النقابي للموظفني الرباط  -
ed.derkaoui@yahoo.fr 06 62 04 56 41، ،الدرقاوي أمحد: اجلامعة الوطنية للتعليم طنجة  -
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رسالة ثالثة
 إلى مناضالت ومناضلي »التوجه الديمقراطي« داخل االتحاد المغربي للشغل

أسس  على  بنائه  وإعادة  الدميقراطي”  “التوجه  لتقويم  مجاعي  نقاش  حفز  وضرورة  احلالي  املنعطف  خطورة 
دميقراطية وكفاحية حقيقية.

تواصل بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل بكل إصرار حربها االستئصالية ضد مكونات “التوجه الدميقراطي” يف ظل موازين 
قوى لصاحلها. فهي تقوم اآلن مبحاوالت للتخلص نهائيا من اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي. وتسعى ألن يكون املؤمتر 
الوطين احلادي عشر لالحتاد املغربي للشغل املزمع عقده يف مارس 2015 حمطة للحسم النهائي. كما أنها حتظى بدعم 
مباشر من النظام الذي رفض منح “التوجه الدميقراطي” وصل اإليداع القانوني يف سياق تشديد القمع ضد منظمات النضال 
وجتريم االحتجاج. وباملقابل، يعيش “التوجه الدميقراطي” وضعا حرجا يستدعي ضرورة تدارك األخطاء وحفز نقاش مجاعي 

لتقويم التجربة وإعادة بنائها على أسس دميقراطية وكفاحية حقيقية..
سبق أن نبهنا إىل هذه األخطاء يف رسالتنا املفتوحة األوىل إىل عضوات وأعضاء جملس التنسيق الوطين للتوجه الدميقراطي داخل 
االحتاد املغربي للشغل يف 23 يوليوز 2014. ووضحنا مرتكزاتنا أكثر يف رسالتنا الثانية اليت تناقش آراء الرفيق الشاوي سعيد 
يف 03 غشت 2014. ونريد يف هذه الرسالة الثالثة أن نعيد دق ناقوس اخلطر ونقدم مقرتحات من أجل التجند اجلماعي 

لتجاوز املأزق احلالي.
سياق سياسي نوعي أمام الحركة النقابية

تشهد احلركة النقابية باملغرب اليوم وضعا نوعيا يرتبط، أوال، بفرتة الردة واختالل موازين القوى لصاحل أعداء الطبقة العاملة يف 
سياق تراجع السريورات الثورية باملنطقة العربية واملغاربية وانكفاء حركة 20 فرباير، وثانيا، باحتداد أزمة املنظمات النقابية 
على الصعيد التنظيمي واالسرتاتيجية النضالية، واليت تتجسد احدى جتلياتها األساسية يف اصطفاف البريوقراطية إىل جانب 

الدولة لتمرير اإلجراءات املدمرة ملكاسب الشغيلة وحربها ضد جتارب الكفاح النقابي ورموزها.
ونستنتج من هذا السياق العام:

أوال، الدولة املغربية وهي تنفذ توصيات مراكز القرار األجنبية من مؤسسات مالية وجتارية دولية ودول إمربيالية تسعى لتحميل 
األزمة االقتصادية واالجتماعية للطبقات الشعبية. فهي تواصل هجومها املمنهج بضغط متزايد من أرباب العمل احملليني على 
مكاسب الشغيلة )التقاعد، األجور، اهلشاشة، إخل( بشكل عميق حبيث أن وضع احلركة النقابية املرتدي يصعب حتى صون 
املكتسبات وصد هذا اهلجوم. وهذا ما يفرتض معارك قوية ووحدوية النتزاع أبسط املطالب. ولن يتسنى ذلك سوى بتعبئة واسعة 

للقواعد العمالية وفق اسرتاتيجية كفاحية.
ثانيا، درءا لتنامي رد الفعل اجلماهريي وتوسعه تشن الدولة البورجوازية باملغرب حربا استباقية من خالل تشديد القمع 
واهلجوم على احلريات العامة وجتريم احلركات النضالية واالحتجاجية. فال بد من ربط النضال العمالي من أجل امللفات 
املطلبية بالنضال من أجل الدفاع على احلريات وحق اإلضراب والتظاهر، والتنسيق امليداني مع جممل منظمات النضال 

احلقوقية والدميقراطية.
ثالثا، لقد أصبحت القيادات البريوقراطية النقابية اجلامثة على جممل املنظمات النقابية أكثر من أي وقت مضى حليفا رئيسيا 
للنظام لتنفيذ سياسات التقشف. وهلذا فهي حترص على إفراغ النقابات من أي وجود كفاحي أو يساري قد يشكل شرارة 

مناضلون في “التوجه الديمقراطي”: أزيكي عمر - بوطيب محمد - الدرقاوي أحمد
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استنهاض املقاومة يف وضع اجتمعت فيه مقومات انفجار الغضب العمالي والشعيب. هذا هو جوهر اإلجراءات االستئصالية 
اليت تقوم بها بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل ضد العناصر والتجارب الكفاحية، واليت ليست سوى استكماال ملسلسل 
االرمتاء يف أحضان النظام بشكل صريح منذ أن “حازت على الشرعية” بعقد املؤمتر العاشر لالحتاد يف دجنرب 2010. فقد 
امتنعت عن االنضمام إىل احلركة النضالية الشعبية اليت اندلعت يف 20 فرباير 2011، وصوتت بنعم على الدستور املمنوح 
)يوليوز 2011(، والتزمت باتفاقات السلم االجتماعي مع أرباب العمل )عقد اتفاقات سلم مع نقابات الباطرونا(، وامتنعت 
عن االلتحاق باحلركة االحتجاجية ضد غالء األسعار، إخل. كما توسعت نسبيا حظوتها مع تنفيذها لقرار اإلضراب العام 
“الوحدوي” يف 29 أكتوبر 2014. وهي تواصل حتصني مواقعها على املستوى القطاعي والرتابي يف أفق عقد املؤمتر الوطين 
احلادي عشر يف مارس 2015 الذي سيكون حمطة لتبيث شرعيتها التنظيمية. وهذا ما سيكسبها القوة خلوض االنتخابات 
املهنية بدءا من ماي 2015. كما ستحظى مبساعدة الدولة لكسب متثيلية يف مناديب األجراء جتعلها تواصل القيام بأدوارها 
يف ضمان “السلم االجتماعي” واحتواء النضاالت العمالية. لكن هذا النجاح نسيب وظريف. فحدة الرتاجع عن املكتسبات وجتميد 
األجور وغالء أسعار املواد واخلدمات وضيق هامش الدولة البورجوازية لتقديم تنازالت ستجعل معارك الطبقة العاملة يف حال 
صعودها ستصطدم بالبريوقراطية اليت ستسعى إىل كبحها. ويرتبط جناح هذه املعارك بتوفرها على خيار كفاحي يصب يف 
اسرتاتيجية التغيري اجلذري لألوضاع ويضمن دميقراطية حقيقية يف اختاذ القرارات وتدبري النضاالت. إن البريوقراطية بشكلها 
احلالي أصبحت عائقا رئيسيا أمام تطور النضال النقابي الكفاحي وتوسيعه ليكون يف حجم اهلجوم املعمم الذي تشنه الدولة 

على مكاسب الطبقة العاملة.
المأزق الحالي لخيار التشبث باالتحاد المغربي للشغل

جسد االندفاع الكبري لتشكيل “التوجه الدميقراطي” توق الطالئع النقابية إىل فضاء حرية بديل أمام بريوقراطية متواطئة مع 
الدولة وأرباب العمل ورافضة ألي تسيري دميقراطي للتنظيم وللمعارك. والتحقت أفواج واسعة لتأسيس نقابات مستقلة يف التعليم 
واجلماعات احمللية واملوظفني اليت حصلت على وصول اإليداع، وتوحدت يف جملس تنسيق “التوجه الدميقراطي” الذي ضم 
أيضا اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي، وجنحت يف تنظيم إضرابني وطنيني مصحوبني مبسريتني مهمتني يف كل من 28 
فرباير 2013 و06 فرباير 2014. لكن آمال هذه القواعد العريضة سرعان ما اصطدمت بفرض خيار العودة إىل االحتاد 
املغربي للشغل كأفق اسرتاتيجي. يف الوقت الذي كانت تقوم فيه البريوقراطية بهجومها االستئصالي على مجيع الواجهات، 
جتسدت خطة قيادة “التوجه الدميقراطي” أساسا يف العمل على عودة املارد العمالي الرافض للبريوقراطية إىل قمقم منظمة 
االحتاد املغربي للشغل وااللتزام بقوانينها التكبيلية. واختزلت الصراع ضد سطوة البريوقراطية اليت تعاني منها احلركة النقابية 
املغربية يف جتاوزات تنظيمية لزمرة متنفذة داخل االحتاد املغربي للشغل. وطرحت حتى مقرتح االستعداد حلل “التوجه 
الدميقراطي” كتنظيم يف حال استوفت البريوقراطية الشروط اخلمس. وهذا ما عمق البلبلة والغموض لدى الطالئع النقابية اليت 
التحقت بــ “التوجه الدميقراطي” وكسر ذلك اإلقدام الكبري الذي أبانت عنه لتطوير ممارسة نقابية بديلة للتحنيط والتدجني 
الذي دأبت عليه بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل. لقد تبني بامللموس مأزق شعار التشبث باالحتاد املغربي للشغل كأفق 
اسرتاتيجي ضيق لتجربة “التوجه الدميقراطي”. وتبينت بامللموس أيضا اآلثار املدمرة لفرض قانون أساسي مبين على نفس 
اآلليات البريوقراطية داخل االحتاد املغربي للشغل واليت تضخم األجهزة القيادية وختنق قنوات التعبري الدميقراطي للقواعد 
بهندسة تنظيمية معقدة. وفرت محاس البدايات وبهت احلضور يف اجتماعات أجهزة “التوجه الدميقراطي” ومكوناته بشكل 
خميف. وتسود انتظارية قد تولد اإلحباط وتدفع حنو خيارات تراجعية مع انسداد األفق. وهنا تكمن خطورة املنعطف احلالي.
تبحث الطالئع النقابية يف االحتاد املغربي للشغل عن اخليار الذي سيمكنها من مواصلة الدفاع عن ملفاتها املطلبية أمام هجوم 
الدولة املمنهج والواسع على املكاسب. وأمام انسداد أفق “التوجه الدميقراطي” مييل أغلبها إىل البحث عن سبل ضمان حد 
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أدنى من العمل داخل االحتاد املغربي للشغل مبا يف ذلك القبول بالغطرسة البريوقراطية اخلانقة. ويتجسد هذا املوقف بشكل 
واضح داخل اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي. وهذا ما استشعرته بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل وأرسلت إشارات 
تضمنتها رسالة رسول البريوقراطية بشري حلسايين. فالبريوقراطية تواصل مناوراتها لتفكيك صفوف “التوجه الدميقراطي” 

وتعميق البلبلة السائدة يف صفوفه.
رسالة البشري احلسيين وإشارات لشروط بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل

إن شروط البريوقراطية للعودة إىل االحتاد املغربي للشغل تضمنتها رسالة البشري حلسايين الثانية اليت كتبها يوم 3 دجنرب 
2014 بعنوان ” مقرتحات جلمع الشمل داخل االحتاد املغربي للشغل” يطرح فيها مخسة شروط هلذا التصاحل بني 

جممل مكونات “التوجه الدميقراطي”. وميكن تلخيص شروطه فيما يلي:
-1 امتثال اجلميع للقانون األساسي وللمقرر التنظيمي لالحتاد املغربي للشغل، وقبول الكل بالقرارات الشرعية املنبثقة عن 
اللجنة اإلدارية ليوم 5 مارس 2012، واللجنة التأديبية ليوم 22 مارس 2012 )قرارات طرد كل من أمني عبد احلميد 

وخدجية غامري وعبد الرزاق اإلدريسي ومناضلون آخرون( .
-2 أن تدعو األمانة الوطنية لالحتاد إىل عقد اجتماع اللجنة اإلدارية أو اجمللس الوطين لالحتاد املغربي للشغل )اجلهازين 

التقريرين( جبميع األعضاء ما عدا الذين مشلهم قرار الطرد.
-3 وقف مجيع احلمالت املوجهة ضد االحتاد املغربي للشغل وقيادته املنتخبة خالل املؤمتر الوطين العاشر، والتعبري 
بشكل واضح أدبيا وميدانيا عن استعداد مجيع األشخاص واألطراف املتنازعـة على جتاوز الوضع احلالي. أي الكف عن أي 
انتقاد علين خلروقات البريوقراطية وعدم طرح أي تساؤل بشأن قضايا االسرتاتيجية النضالية والتنظيم واملالية، إخل. ومن 

هنا ضرورة تأكيده على:
-4 االلتزام باللجوء إىل القنوات التنظيمية والتواصلية الداخلية لطرح ومناقشة كل القضايا اخلالفية وغريهــا.

-5 وعند قبول هذه الشروط، ميكن، حتت إشراف فعلي لألمانـة الوطنية للمنظمة ووفقا للقرارات اليت ستصدر عن اجتماع 
اللجنة اإلدارية آو اجمللس الوطين، عقد مؤمترات توحيدية بكل من االحتاد اجلهوي لنقابات الرباطـ  سال متارة، واجلامعة 
الوطنية للتعليم، واجلامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية، واالحتاد النقابي للموظفني، وخمتلف االحتادات 

احمللية واجلهوية.
حسابات بيروقراطية االتحاد المغربي للشغل

إن طرح هذه املقرتحات يف سياق اإلعداد للمؤمتر الوطين احلادي عشر املزمع عقده بعد ثالث أشهر ليس إال مناورة خسيسة 
من طرف البريوقراطية. فهي تريد أن حتتوي القاعدة العريضة ملكونات “التوجه الدميقراطي” وضمنها اجلامعة الوطنية 
للقطاع الفالحي بشروطها حتى مير املؤمتر يف األجواء اليت تريدها وبشروطها، بعد أن حسمت مجيع األمور اجلوهرية من 
إرساء اهلياكل الوطنية واجلهوية واحمللية والقاعدية وشكلت جلنة حتضريية كيفما شاءت، إخل. إنها تعيد نفس السيناريو 
الذي عملت به إبان التحضري للمؤمتر العاشر يف دجنرب 2010 حيث ناورت وتنازلت حتى نالت تربئة الذمة على كافة 
خروقاتها التنظيمية واملالية طيلة سنوات عديدة، ثم بدأت بإفراغ املنظمة من املعارضني الندماجها الكامل مع سياسات 
النظام. هذا مع العلم أن لديها اليوم ميزان قوى تنظيمي كبري وحتوز على شرعية أكرب بكثري مما كانت عليه قبل املؤمتر 

العاشر.
أما السياق النوعي الثاني الذي يدخل يف حسابات البريوقراطية فهي االنتخابات املهنية املزمع تنظيمها ابتداء من ماي 
2015. فهي تسعى إىل احتواء مكونات “التوجه الدميقراطي” ضمن االحتاد املغربي للشغل حتى تضمن التمثيلية الكبرية 

يف انتخابات املأجورين. وهو ما سيمنحها قوة إضافية أخرى تستعملها ضد املعارضني النقديني.
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ال مناص من االستمرار في بناء نقابة مستقلة كــ “توجه ديمقراطي”
أوحت األمانة الوطنية إذن بهذه الشروط. ماذا سيكون موقفنا كــ “توجه دميقراطي”؟

البد من التذكري أوال بشروط “التوجه الدميقراطي” اخلمسة حلل األزمة احلالية داخل االحتاد املغربي للشغل:
-1 التزام اجلميع باحرتام نتائج املؤمتر الوطين العاشر األدبية والتنظيمية

-2 فتح مقرات االحتاد دون قيود أمام مجيع املناضلني/ات املتشبثني بانتمائهم للمركزية
-3 إلغاء مجيع قرارات الطرد التعسفي من االحتاد املغربي للشغل املتخذة ضد أعضاء األمانة الوطنية الثالثة والعديد من األطر 

واملناضلني/ات النقابيني
-4 احرتام الوحدة النقابية جلميع القطاعات املهنية واالحتادات احمللية واجلهوية والتنظيمات املوازية مما يستوجب وضع حد 

للتقسيم الفوقي الذي مارسته العناصر البريوقراطية االستئصالية
-5 ختليق احلياة النقابية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد واالستبداد.

املشكل الرئيسي الذي قد يكون إذن عقبة أمام التفاوض هو مشكل املطرودين. فمن ناحية الشرعية التنظيمية قرار الطرد حمسوم 
بالنسبة ألجهزة االحتاد املغربي للشغل، يف حني يعتربه “التوجه الدميقراطي” طردا تعسفيا وجب إلغاؤه.

إن الشرط اجلوهري الذي تضعه البريوقراطية أمام “التوجه الدميقراطي” اليوم يكمن يف عدم إثارة اي تساؤالت أو انتقادات 
بصدد االسرتاتيجية النقابية واخلروقات التنظيمية والتالعب بامللفات النقابية والتدبري الفاسد ملالية املنظمة، إخل. فوجود “التوجه 
الدميقراطي” داخل منظمة االحتاد املغربي للشغل مشروط بفك ارتباطه عمليا باحلركة التقدمية ببالدنا واالستنكاف عن أي تساؤل 
حول اخلط النقابي وعدم القيام بأي مبادرات نضالية خارج قرارات االحتاد املغربي للشغل الذي سيقوي قبضته بشكل قوي ضد 
كل جتربة كفاحية تتعارض مع اخلط العام. فالبريوقراطية لن تسمح سوى بوجود جامعات خاضعة لسيطرتها بالكامل وفارغة من 
أي دينامية نضالية أو تنظيمية. ولن يكون وجودها سوى وجودا شكليا لن يسمح باالستمرار يف بناء جامعات كفاحية ومناضلة.

إن شرط العودة الوحيد إىل االحتاد املغربي للشغل هو بقاء مكونات “التوجه الدميقراطي” كتنظيمات مستقلة بشكل تام يف قراراتها 
فيما خيص التنظيم وبرنامج العمل والتنسيق النضالي وطنيا وإقليميا ودوليا. وهذا ما لن تقبله بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل يف 
السياق احلالي. لقد طردتنا هذه البريوقراطية بكل غطرسة وتعسف، ومل يبق أمامنا من خيار سوى االستمرار يف بناء نقابة مستقلة 
كفاحية كــ “توجه دميقراطي” اليت جيب أن يساهم اجلميع يف تطويرها وتقوميها خلوض املعركة ضد البريوقراطية وبناء قطب 

نقابي جذري يف الساحة النقابية.
وهذا ال يعين أننا ننادي باالنسحاب من النقابات املوجودة يف مجيع الشروط. إننا ندعو االستمرار يف االشتغال داخلها كلما توفرت 
إمكانية البقاء والعمل وفق منظور عمالي طبقي. صحيح أن النقابة اليت نريد بناءها اليوم ستكون صغرية يف البداية. وسيتطلب األمر 
جمهودا كبريا يف املمارسة الدميقراطية والكفاحية واملناهضة لسياسة الدولة، ضد نقابة “الشراكة” و”السلم االجتماعي”، لكي 
تتمكن من فرز قيادة حتظى مبصداقية واسعة داخل الطبقة العاملة. وستكون النضاالت العمالية املقبلة فرصة تطورها وتوسعها. 

وهذا ما سيخلق شروط بناء الوحدة النضالية املنشودة جململ احلركة النقابية املغربية.
تنطلق طالئع النضال من الوضع السابق داخل االحتاد املغربي للشغل حيث كانت البريوقراطية تسمح يف حدود خبوض جتارب 
نضالية مقابل توسيع إشعاع املنظمة النقابية. هذا اهلامش تقلص اآلن وسيتقلص بشكل كبري مع الشرعية اليت حازت عليها 
البريوقراطية يف املؤمتر العاشر )تربئة ذمة على جرائمها التارخيية يف حق القضية العمالية( واليت ستكرب مع املؤمتر الوطين 
احلادي عشر، ثم ضغط النظام لتكون املنظمة نقابة “حوار” و”مسؤولة” يف ظرف األزمة الذي جيب أن تتحمل الطبقة العاملة 
أعبائها برتدي وضعها املادي واالجتماعي. إن املراهنة على العمل داخل االحتاد املغربي للشغل بشكل يسمح بتطور املعارك 

48



العمالية وانتزاع مكاسب نوعية ليست صائبة يف سياق الردة واهلجوم الواسع للدولة على احلقوق واحلريات ودور البريوقراطية 
كداعم حقيقي لتمرير التعديات. لكن ما يقلق أكثر، هو أن هذه املراهنة اخلاطئة هي باألحرى رد فعل سليب للطالئع العمالية 
على مأزق خيار “التوجه الدميقراطي”. إنها مبثابة عقاب له على انتظاريته وعدم قطعه مع بعض املمارسات اليت حتول دون 

جتسيده للفضاء الدميقراطي املطلوب واألفق الكفاحي الرحب املنشود.
تكمن مهمتنا املركزية اليوم يف التوجه إىل قواعدنا لتعبئتها ورفع معنوياتها من خالل وضع أسس االستمرار يف بناء نقابة مستقلة. 
علينا أن نتدارك تأخرنا ونفتح نقاشا داخليا داخل “التوجه الدميقراطي” ليكون هذا اخليار واضحا ويستوعبه اجلميع، مما 
يسمح بتعبئة القوى لتفعليه على مجيع املستويات، وبرص صفوفنا للتقليل من آثار البلبلة اليت ستحدثها مناورات البريوقراطية 
أو حسمها التنظيمي النهائي مع “التوجه الدميقراطي” الذي قد يكرسه مؤمتر االحتاد املغربي للشغل املقبل. وهذا ما يفرتض 
تسطري برنامج مكثف الجتماعات خمتلف بنيات “التوجه الدميقراطي” حول تصورنا لبناء هذه التجربة يف املرحلة املقبلة 

وتفصيل برناجمنا وأولوياتنا وخطواتنا العملية.
مقترحات عملية للخروج من المأزق الحالي

-1 القطع نهائيا وبشكل واضح مع وهم العودة إىل االحتاد املغربي للشغل يف ظل الشروط الراهنة
-2 دعوة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي إىل حسم ترددها وقبول واقع طردها من االحتاد املغربي للشغل واالخنراط بشكل 

صريح إىل جانب مكونات “التوجه الدميقراطي” لبناء جتربة مستقلة
-3 إعادة جتميع الطالئع العمالية على أساس أننا نبين نقابة مستقلة بالكامل عن االحتاد املغربي للشغل الذي تهيمن عليه 

بريوقراطية منحازة بالكامل إىل الدولة وتشكل أداة مترير تعدياتها يف املرحلة الراهنة
-4 الدعوة إىل عقد مؤمتر وطين “للتوجه الدميقراطي” يتيح للقواعد فرصة للنقاش الواسع حول تقييم حقيقي لتجربة التوجه 
وحتديد خياراتها املستقبلية، مؤمتر وطين يشكل فرصة حقيقية أمام كل الشغيلة وأنصار القضية العمالية لطرح آرائهم 

ومنظوراتهم بكل حرية
-5 إعادة النظر بشكل شامل يف مشروع القانون األساسي “للتوجه الدميقراطي” لكونه ينسخ قانون االحتاد املغربي للشغل 
املتضخم بكثرة األجهزة وتعقد التمثيليات وتكرارها وسيادة بنية عمودية مركزية ختنق أي حياة دميقراطية نابعة من األسفل، 
وهي آليات ال تسمح مبشاركة فعلية لقاعدة واسعة من األطر النقابية يف التقرير و التسيري و ال تسمح بتكوين قيادة عمالية 

متمرسة. جيب تبين ليونة تنظيمية تسمح بفضاء دميقراطي واسع
-6 إصدار نشرة النقاش الداخلي. علينا القيام بتقييم جتربة العمل يف االحتاد املغربي للشغل: ملاذا كان ما كان عليه، وماذا 

واجهنا فيه من مشاكل وما تفسريها، وماذا علينا ان نفعل كي ال نكرر التجربة البريوقراطية ؟
-7 خوض معركة على امللف القانوني من أجل احلصول على وصل اإليداع

-8 تسطري برنامج نضالي مكثف من أجل صون مكاسب الطبقة العاملة والتعاون مع مجيع منظمات النضال لتشكيل جبهة 
نضالية واسعة لتعديل موازين القوى وصد هجوم الدولة

9 – تكثيف محلة التشهري ضد بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل ودورها يف كبح النضاالت وتكسري املعارك العمالية واستئصال 
املناضلني والتجارب الكفاحية وفسادها املالي ونهبها ملمتلكات االحتاد

-10 دعوة مجيع ضحايا العسف البريوقراطي يف مجيع النقابات إىل التنسيق وتوحيد القوى لتشكيل توجهات نقابية 
دميقراطية خترتق مجيع املنظمات النقابية القائمة باملغرب، والعمل على توفري الشروط املالئمة ذاتيا وموضوعيا لبناء الوحدة 

النقابية يف النضاالت واملعارك.

49



50

رسالة رابعة 
إلى مناضالت ومناضلي »التوجه الديمقراطي« داخل االتحاد المغربي للشغل

»المفاوضات« مع البيروقراطية :

تجربة »التوجه الديمقراطي« داخل االتحاد المغربي للشغل في مفترق الطرق
تسري قيادة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي، وهي املؤثرة أيضا على قيادة »التوجه الدميقراطي«، حنو العودة إىل االحتاد 
املغربي للشغل )إ م ش(. فقد قامت بعدة جوالت »تفاوض« مع بريوقراطية إ م ش يف اجتاه »تطبيع« عالقتها بها، ضاربة 
عرض احلائط شروط التفاوض الرئيسية، أال وهي بقاء مكونات »التوجه الدميقراطي« كتنظيمات مستقلة بشكل تام يف 
قراراتها فيما خيص التنظيم وبرنامج العمل والنضال، أي بعيدا عن تسلط اجلهاز البريوقراطي. كما بدأت اجلامعة الوطنية 
لعمال وموظفي اجلماعات احمللية نفس مسار »التفاوض« مع البريوقراطية بعد أن بعثت هي أيضا رسالة طلب لقاء على 
غرار ما قامت به اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي. يف حني رفضت أغلبية املكتب الوطين للجامعة الوطنية للتعليم بعث 
رسالة طلب لقاء إىل بريوقراطية إ م ش، حيث هناك تشكيك يف جدوى التفاوض )تشكيك موجود بني باقي مكونات 
»التوجه الدميقراطي«( حول العودة إىل املركزية، يف ظل استعداد البريوقراطية لعقد مؤمترها، واشرتاطها عدم اخلوض 
يف احلياة الداخلية للمنظمة وسياستها. وهذا ما يعين أن تأثري خيار العودة بشروط »التفاوض« احلالية سيكون حمبطا 
للطالئع اليت عقدت آماال على جتربة »التوجه الدميقراطي« لكونها فضاء قد يسمح بتحفيز جتارب نضالية كفاحية 

جديدة ومبضمون دميقراطي حقيقي.
يوجد »التوجه الدميقراطي« اليوم إذن يف مفرتق الطرق. فإما أن يستمر يف مراكمة الشروط النضالية والتنظيمية، رغم كل 
النواقص والصعوبات، لتحقيق حتول من موقع الدفاع لفرض الذات يف الساحة وحتصينها من ضربات البريوقراطية 
والنظام، إىل طور هجوم يأخذ فيه زمام املبادرة النقابية الكفاحية من أجل املصاحل الفعلية لطبقة األجراء. وهذا ما يقتضي 
القطع مع أوهام إمكانية حتقيق هذا السبيل عرب متتني اجلبهة الداخلية لالحتاد املغربي للشغل والعودة وفق شروط 
البريوقراطية. وإما أن يتنازل عن االضطالع بهذه املهمة ويستنكف عن التشهري خبيانات البريوقراطية النقابية، ويكون 
بذلك عرضة إلفالس سياسي ونضالي ونقابي مهول، ويساهم يف تبديد جهود تارخيية يف بلورة قوة نقابية دميقراطية 
وكفاحية يف الساحة النقابية قد تبدو ضعيفة كميا، ولكن تشكلها كنموذج نقابي مكافح من شأنه أن جيعل منها قبلة وراية 

تناضل حتت لوائها خرية العناصر النقابية.
الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي تسرع مسار »التفاوض« مع بيروقراطية إ م ش

التخلي عن إمكانية »فك االرتباط«...
كانت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي تناقش إمكانية »فك االرتباط« يف سياق مواصلة بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل 
حربها االستئصالية ضدها. وجتلى ذلك بشكل كبري يف اجتماع اللجنة اإلدارية االستثنائي يوم 19 دجنرب 2014 
حضره غالبية األعضاء والعضوات وخصص أساسا حلسم آفاق عالقة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي باالحتاد املغربي 

ال لمساومات تفكيك »التوجه الديمقراطي« والحد من كفاحه لصد الهجوم على حقوق الشغيلة 
ومكاسبها

azikiomar2008@gmail.com  - 06 61 17 30 39  - أزيكي عمر- الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي/أكادير 
ernestorifi@gmail.com - 70 21 09 06 06 - بوطيب محمد - االتحاد النقابي للموظفين- الرباط
ed.derkaoui@yahoo.fr -   06 62 04 56 41 - الدرقاوي أحمد - الجامعة الوطنية للتعليم- طنجة
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للشغل. وخلص االجتماع إىل أن اسرتاتيجيتنا هي فك االرتباط التنظيمي بالبريوقراطية، وليس لدينا وهم خبصوص خطة 
االستئصال النهائية اليت تقوم به هذه األخرية، وعلينا اإلعداد التنظيمي -مؤمتر وطين أو مؤمتر استثنائي-بشكل عاجل. لكن 
حفاظا على الوحدة الداخلية للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي، البد من مواصلة دق باب التفاوض مع البريوقراطية حتى يقتنع 
مرتددون يف اجلامعة باستحالة ذلك. كما علينا احلرص أال مننح البريوقراطية ذريعة لتسريع هجومها املباشر علينا. ويبقى شرط 
العودة إىل االحتاد املغربي للشغل هو بقاء اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي تنظيما مستقال بشكل تام يف قراراته فيما خيص 
التنظيم وبرنامج العمل والتنسيق النضالي. إنه الشرط الوحيد الذي حيكم التفاوض. وتقرر عقد مؤمتر وطين عادي يف 28 فرباير 

2015 مع إبقاء اجتماع اللجنة اإلدارية مفتوحا الختاذ أي قرار مستعجل مبا يف ذلك عقد مؤمتر استثنائي.
والتسرع إلى »التفاوض«

لكن مسار التفاوض سيسري بسرعة كبرية حنو »تطبيع« العالقة مع بريوقراطية إ م ش والشروع يف وضع آلياته. ولفهم هذا 
االنعطاف النوعي، البد من سرد جمريات مسار التفاوض الذي بدأته اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي من أجل العودة إىل 

االحتاد املغربي للشغل وتسعى لفرضه على مكونات »التوجه الدميقراطي«.
بعثت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي برسالة ثانية يوم 22 دجنرب 2014 )األوىل كانت بتاريخ 9 من نفس الشهر( إىل 
األمانة الوطنية لالحتاد املغربي للشغل تطلب عقد لقاء. وأجابت هذه األخرية بالقبول ليعقد االجتماع األول يوم 16 يناير 
2015 تلته أربع اجتماعات )23 و 30 يناير 2015، ثم 06 و 13 فرباير 2015(. وتشكل وفد اجلامعة الوطنية 
للقطاع الفالحي من 5 أعضاء قياديني يف الكتابة التنفيذية وعلى رأسهم الكاتب العام. وضم وفد األمانة الوطنية كال من ميلودي 

موخاريق، وفاروق شهري، وآمال العمري، واحلاج زروال )أو أمحد بهنيس يف بعض األحيان(. 
وعود محدودة من طرف البيروقراطية

متحور مضمون النقاشات حول طبيعة العالقة بني اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي ومركزية إ م ش، وكيفيات االنتقال من 
»وضعية غري عادية اىل الوضعية العادية«. ويتعلق األمر بتسليم بطائق االخنراط لسنة 2015 )تسلمت اجلامعة الوطنية للقطاع 
الفالحي دفعة أوىل(، وفتح املقرات بدءا باملقر اجلهوي بالرباط، وإشراك اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي يف حتضري املؤمتر 
الوطين احلادي عشر لالحتاد املغربي للشغل، ورفع التعرض على تسليم وصوالت االيداع للملفات القانونية اليت تقدمها فروع 
ونقابات اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي إىل السلطات. يف ظل املفاوضات حاولت بريوقراطية إ م ش إفشال املؤمتر الوطين 
للمحافظة العقارية كنقابة وطنية داخل اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي، وساعدتها السلطات يف ذلك مبنعها عقده يف قاعة 
حجزت من قبل. ورغم ذلك انعقد املؤمتر مبقر جامعة الفالحة يوم 31 يناير 2015، ومت انتخاب جلنة إدارية. لكن تقرر 
تأجيل فرز املكتب الوطين بطلب من البريوقراطية يف انتظار البحث عن اتفاق حول تشكيلته لتوحيد النقابتني. فقد سبق 
أن قامت بريوقراطية إ م ش بعمل خترييب جتلى يف تأسيس نقابة تابعة هلا يف نفس القطاع يف 8 نونرب 2014. وهذا ما 
جعل الكاتب العام لالحتاد املغربي للشغل ميلودي موخارق يعلق:« كانت عندنا عقبة دزناها ساملني، ونهنيو نفوسنا على 
جتاوز املرحلة الصعيبة اليت كادت ختسر علينا كولشي، دابا خاصنا نشوفو كيفاش جنمعو الشمل«. واضطرت النقابة الوطنية 
للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي لفرز مكتبها الوطين يوم 27 فرباير بشكل أحادي لكون البريوقراطية 

مازالت تتالعب لربح الوقت وخلق البلبلة. 
التحاق الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمسلسل »التفاوض«

شهد االجتماع اخلامس بني اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي واألمانة الوطنية لالحتاد املغربي للشغل بتاريخ 13 فرباير حضور 
وفد اجلامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية املكون من أربعة قياديني برئاسة الكاتب العام. وجرى االتفاق على عقد 
اجتماع بني املكتبني الوطنيني للجامعتني )جامعة »التوجه الدميقراطي« وجامعة البريوقراطية( حبضور األمانة الوطنية، وفرز 



خريطة نقابية لفروع اجلامعتني لتسهيل عملية إدماج اهلياكل، ودعوة االحتادات احمللية واجلهوية لفتح املقرات يف وجه 
مناضلي/ات اجلامعة، وفرز قيادة موحدة للجامعة لتدبري املرحلة االنتقالية يف أفق عقد املؤمتر الوطين اخلامس للجامعة 
الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية. كما فرزت جلنة متابعة مشكلة من أمال العمري، وأمحد بهنيس، ونورالدين 
سليك ممثلني لألمانة الوطنية لالحتاد املغربي للشغل، وثالث قيادين ممثلني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات 
احمللية. وللتسريع مبسار العودة طرحت قيادة اجلامعة )»التوجه الدميقراطي«( يف اجتماع اللجنة اإلدارية املنعقد يف 27 
فرباير املاضي، نقطة أساسية يف جدول األعمال تتعلق باإلجراءات التقنية اليت من شأنها تيسري عملية دمج األجهزة حمليا 
ووطنيا، مع إعطاء املكتب الوطين كامل الصالحية يف تدبري هذا األمر مع ممثلي األمانة الوطنية للمركزية. كل هذا يف ظل 
تغييب نقاش حقيقي للتقرير يف مسار »املفاوضات« وخلفياتها وأهدافها يف ظل السياق احلالي، وهو األمر الذي رفضه بعض 
املناضلني حبزم مؤكدين على ضرورة مراكمة الشروط النضالية والتنظيمية لتطوير العمل النقابي للجامعة والتعامل حبذر شديد 

مع مناورات البريوقراطية.
اللجنة الوطنية »للتوجه الديمقراطي« تثمن مسلسل »التفاوض«

 عقدت اللجنة الوطنية »للتوجه الدميقراطي« اجتماعا يوم 08 فرباير 2015 وكانت خالصاته الرئيسية كالتالي:
      -تثمني أداء الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي يف احلوار مع األمانة الوطنية

-     اقتناع اجلميع بأهمية احلوار الذي انطلق يف 16 يناير مع العمل على تعميمه ليصبح حوارا مع جممل التوجه 
الدميقراطي والتأكيد على ضرورة بذل اجملهودات الالزمة إلجناحه.

-     تشكيل جلنة ملواكبة احلوار مع األمانة الوطنية هدفها التتبع والعمل على إجناح احلوار املذكور.
-    اختاذ قرار برتك دورة اللجنة الوطنية للتوجه الدميقراطي مفتوحة إىل غاية انعقاد املؤمتر احلادي عشر للمركزية

-     العمل على عقد الدورة الرابعة جمللس التنسيق الوطين للتوجه الدميقراطي يف النصف األول من شهر مارس القادم.
جاءت لغة بيان اللجنة الوطنية مغايرة ملضامني البيانات السابقة، ومتيل إىل التصاحل املهادن مع قيادة البريوقراطية. وهكذا 
مل يعد »تطهري االحتاد املغربي للشغل من فاروق شهري وأمثاله هو اليوم أول الطريق حنو بناء االحتاد املغربي للشغل كمنظمة 
مجاهريية قوية، موحدة، مستقلة، دميقراطية، تقدمية ومناضلة« كشعار صدر عن ثالثي األمانة الوطنية أمني وادريسي 
وغامري الصادر يف بيانه بتاريخ 21 يوليوز 2012. كما أن العودة إىل »الوضعية الطبيعة« مل تعد مشروطة بوضع آليات 
احرتام الدميقراطية الداخلية واملطالبة بضبط مالية االحتاد وموقفه من اهلجوم الطبقي على مكتسبات الطبقة العاملة، وإرجاع 

املطرودين وإلغاء التقسيم الفوقي للجامعات الوطنية، إخل.
المؤتمر الوطني السابع للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي ضغط نوعي على مكونات 

»التوجه الديمقراطي« لقبول »التفاوض« حول العودة إلى االتحاد المغربي للشغل
عقدت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي مؤمترها الوطين السابع يوم 28 فرباير 2015 بالرباط شارك فيه أزيد من 1000 
مؤمتر-ة. وليس هذا احلشد غري املسبوق سوى استعراض القوة يف اجتاه البريوقراطية لتيسري التفاوض، وثانيا، يف اجتاه 
مكونات »التوجه الدميقراطي« لنهج نفس طريق »التفاوض« ألجل تسريع إدماجها داخل االحتاد املغربي للشغل. وطغت 
على املؤمتر أجواء احتفالية بانتصار اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي يف تفادي »فك االرتباط« وصواب »تدبري الصمود وفق 
شعار بت نبت«. وجتلى هذا يف افتتاح املؤمتر بتالوة رسالة ثناء لألمانة الوطنية لالحتاد املغربي للشغل، والكلمة التوجيهية 
ألمني عبد احلميد بصفته رئيسا شرفيا أكد فيها على ما يلي: »حنن على يقني بأن األمور ستعود إىل نصابها طال الزمن 
أم قصر ألننا متشبثون مبركزيتنا وبوحدتها...إننا نقدر، رغم احلذر، أن املياه ستعود إىل جماريها ألن احلكمة ومصلحة 
مركزيتنا الكامنة يف وحدتها الداخلية وبكل مكوناتها ويف احرتام مبادئها األصيلة وشعارها اخلالد »خدمة الطبقة العاملة وليس 
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استخدامها« ستكون هلما الكلمة األخرية«. ثم تلتها كلمات ممثلي مكونات »التوجه الدميقراطي« الثالث )االحتاد النقابي 
للموظفني، اجلامعة الوطنية للتعليم، اجلامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية( أكدت أيضا على نفس املرتكزات 
مشيدة بالدور الريادي للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي يف جتربة »التوجه الدميقراطي«. هذا النشوة اليت خيمت على املؤمتر 
مل تسمح لقواعد اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي بنقاش واستيعاب ما جرى حقيقة. فقد مررت قيادة اجلامعة الوطنية للقطاع 
الفالحي عملية »التطبيع« على قواعدها حبسم األمر قسريا يف اجتاه العودة إىل االحتاد املغربي للشغل وكون »التفاوض« مع 
بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل هو اخليار الوحيد. ويبدو أن األمر ينطبق أيضا على قواعد »التوجه الدميقراطي« عامة. فقد 
فرضت قيادة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي إيقاعا ضاغطا أيضا على باقي مكونات »التوجه الدميقراطي« يف نفس االجتاه. 

وغاب النقاش العميق حول هذا املسار النوعي.  
 تسرع نحو »التطبيع« ودوس على شروط التفاوض

ليس قبول البريوقراطية التفاوض سوى مناورة خسيسة. فهي تريد أن حتتوي مكونات »التوجه الدميقراطي« حتى مير املؤمتر 
الوطين احلادي عشر يف مارس 2015 يف »جو عائلي«، كي تضمن التمثيلية الكبرية يف انتخابات املأجورين املزمع تنظيمها 
هذه السنة. وقد انساق مفاوضو اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي واجلامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات احمللية مع 
تطمينات البريوقراطية وهم يرددون الزمة »التشبث باالحتاد املغربي للشغل املنظمة النقابية األصيلة، وضرورة طي صفحة 
املاضي من أجل الوصول اىل أهداف حقيقية ختدم مصلحة االحتاد املغربي للشغل. واعتبار ما وقع جمرد خالف عائلي بني 
أفراد وأبناء االحتاد املغربي للشغل، وبالتالي وجب جتاوزه من أجل مجع الشمل حتت راية االحتاد املغربي للشغل، ومببدأ 
ال غالب وال مغلوب، والتشبث بالوحدة كخيار اسرتاتيجي ال حميد عنه«. وجرى الشروع يف آليات االنتقال من »وضعية 

غري عادية اىل الوضعية العادية داخل االحتاد املغربي للشغل«.
إن مسار املفاوضات يتجه حنو ما تصبو إليه البريوقراطية، أال وهو حل مكونات »التوجه الدميقراطي« كتنظيمات قائمة. ولن 
تسمح البريوقراطية سوى بوجود جامعات خاضعة لسيطرتها بالكامل وفارغة من أي دينامية نضالية أو تنظيمية. هذا عالوة 
على شرط عدم إثارة أي تساؤالت بصدد اخلروقات التنظيمية والتالعب بامللفات النقابية والتدبري الفاسد ملالية املنظمة، إخل. 
هكذا ستدعم البريوقراطية سطوتها وسيفتح هلا اجملال لطرد أي معارض خلطها النقابي املهادن، وستتالشى بالكامل جتربة 
»التوجه الدميقراطي« مع يستتبع ذلك من إحباط يف صفوف الطالئع النقابية، وكل الذين اعتربوا التوجه الدميقراطي نقطة 
ضوء يف النفق البريوقراطي وكل امللتحقني حديثا به كممارسة وهياكل، وخاصة من عمال القطاع اخلاص الذين يعانون من 

جتار ومساسرة العمل النقابي يف االحتادات احمللية.
لقد أكدنا يف مواقفنا السابقة املعرب عنها داخل جملس التنسيق الوطين، وعرب رسائلنا الثالث املفتوحة املوجهة ألعضائه، 
ونكرر اآلن، أن شرط العودة الوحيد إىل االحتاد املغربي للشغل هو بقاء مكونات »التوجه الدميقراطي« كتنظيمات مستقلة 
بشكل تام يف قراراتها فيما خيص التنظيم وبرنامج العمل والتنسيق النضالي وطنيا وإقليميا ودوليا. فخناق البريوقراطية سيزداد 
حدة على أي جتربة كفاحية داخل االحتاد املغربي للشغل. هذا عالوة على ضغط الدولة جلعل املنظمة النقابية جمرد مؤسسة 
»حوار« تساعد على حتميل أعباء األزمة االقتصادية واالجتماعية للطبقة العاملة باهلجوم على مكاسبها وحقوقها. إن الرهان 
على العمل داخل االحتاد املغربي للشغل، بشكل يسمح بتطور املعارك العمالية وانتزاع مكاسب نوعية، فاشل يف سياق 
الردة واهلجوم الواسع للدولة على احلقوق واحلريات ودور البريوقراطية كداعم حقيقي لتمرير التعديات. وبعبارة أخرى، لن 
يسمح االندماج التنظيمي ملكونات »التوجه الدميقراطي« يف أجهزة االحتاد املغربي للشغل، مبواصلة املعارك العمالية من أجل 
الكرامة والعدالة االجتماعية واحلرية، والوقوف يف وجه خمططات الدولة ومراكز القرار األجنبية املدمرة حلقوق الشغيلة.  هذا 
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باخلصوص يف ظل الظرف احلالي املتسم بتحضري الدولة لتمرير خمططات تدمريية كبرية يف جمال التقاعد وفرض العمل 
بالعقدة، ومراجعة مدونة الشغل يف اجتاه يزيد من تعميق وضعية اهلشاشة واملرونة يف أوضاع الشغل، والتضييق على احلرية 

النقابية عرب قانون النقابات والقانون التنظيمي لإلضراب...وغريها.  
حنن نؤمن بأن إمكانية تطوير جتربة »التوجه الدميقراطي« لتكون نرباسا ملمارسة نقابية عمالية حقيقية كامنة موضوعيا نظرا 
هلجوم الدولة الشرس على احلقوق واملكاسب وتواطؤ البريوقراطية النقابية، وأن خيار العودة إىل االحتاد املغربي للشغل 
هو أفق ضيق سيكبل إمكانات بناء جتارب كفاحية. وطالبنا مرارا بفتح نقاش عميق حول هذه اخليارات يف صفوف قواعد 
»التوجه الدميقراطي« ومنظوراتنا للعمل النقابي : دروس أزمة احلركة النقابية ودور البريوقراطية، تدقيق امللفات املطلبية 
يف السياق احلالي، تقييم حصيلة »احلوار االجتماعي« وجدواه، أساليب النضال وطرق ادارتها، التدبري الدميقراطي داخل 
النقابة وحقوق العضو ومسؤولية األجهزة والعالقة بني االحتادات فيما بينها وبني القيادة، املالية حتصيال وصرفا وطريقة 
ضبطها وشفافيتها ثم مالية الدولة ودعم الربجوازية للنقابة، شروط التفرغ ومهامه وتقييمه، التكوين واالعالم، الوحدة النقابية 
اليوم كيف نفهمها ومع من سنجسدها، النقابة يف سياق احتداد اهلجوم النيو-ليربالي، النقابة واالقسام العمالية االخرى من 
مطرودين وعاطلني ومتقاعدين، إخل. هذا هو التقييم العام حلصيلة املمارسة يف جممل احلركة النقابية املغربية الذي حنتاج إليه 
اليوم حتى نبين جتربتنا على أسس متينة وبأهداف واضحة. وقد طالبنا مرارا بعقد مؤمتر وطين فعلي »للتوجه الدميقراطي« 
نتبنى فيه رأيا مجاعيا من خالل عملية تصويت بناء على وجهات النظر املعرب عنها بأرضيات برناجمية، وحتتفظ فيه 
األقلية )إن وجدت( بكامل حقوقها يف مواصلة الدفاع عن رأيها. لكن قيادة »التوجه الدميقراطي« تفادت هذا النقاش وبأساليب 
الدميقراطية نبهنا إىل خطورتها، وأحكمت اخلناق عليه وتعمدت الغموض والبلبلة. وعملت ما بوسعها حتى تكون العودة 
اىل االحتاد املغربي للشغل بأي مثن اخليار الوحيد الواقعي وحرصت على جعله يتطابق مع قناعات غالبية الساحقة لقواعد 

»التوجه الدميقراطي«، وعلى تسفيه اآلراء املعارضة لتبدو جمرد مغامرة ال حظ هلا يف النجاح.
من أجل تعبئة عمالية واسعة لصد تعديات الدولة ودور البيروقراطية النقابية في 

تمريرها
تكمن مهمتنا املركزية اليوم يف التوجه إىل قواعدنا لتعبئتها ورفع معنوياتها للتصدي للهجوم النيو-ليربالي على مكاسب الطبقة 
العاملة، واصطفاف قيادات النقابات إىل جانب النظام وعقد تسويات هدنة وخيانة.  علينا التعبئة من أجل رد عمالي وحدوي 
بدءا بتنفيذ االلتزامات النضالية السابقة لـ »التوجه الدميقراطي« بالدعوة إىل إضراب عام يف قطاع الوظيفة العمومية مع تنظيم 
مسرية وطنية ممركزة يف الرباط.  إنها حمطة نضالية ضرورية يف هذه اللحظة الدقيقة واحلامسة من شأنها تدعيم ثقة األجراء 
يف مبادراتهم ويقوي التضامن فيما بينهم. فالدفاع عن مكاسب التقاعد عرب إسقاط الثالوث امللعون )املتجسد يف رفع السن إىل 
65 سنة، وتقليص نسبة احتساب املعاش من %2.5 إىل %2، وختفيض املعاشات باعتماد معدل االجور لثمان سنوات 
األخرية عوض آخر أجر يف احتساب معاش التقاعد( هي معركة مصريية. فنجاح الدولة يف مترير إصالحها سيفتح الباب 
على مصراعيه لتفعيل كل مشاريعها الرتاجعية سواء تعلق األمر بفرض العمل بالعقدة يف الوظيفة العمومية، أو تكريس ضرب 
احلريات النقابية عرب مترير القانون التنظيمي لإلضراب وقانون النقابات فضال عن احلديث عن مراجعة جديدة ملدونة الشغل 
يف اجتاه يضمن للباطرونا فرض املزيد من شروط املرونة واهلشاشة يف التشغيل. ناهيك عن جتميد األجور، واهلجوم على 
صندوق املقاصة فيما خيص دعم أمثان البوطاكاز، والزيادة يف أسعار فاتورات الكهرباء واملاء والنقل احلضري، وتفكيك النظام 
العمومي يف الصحة والتعليم وجعلهما جماال لالستثمار الرأمسالي الذي يربط االستفادة من اخلدمات بالقدرة على األداء. كل 
هذا يف سياق اهلجوم احلاد على احلريات العامة وضمنها احلريات النقابية عرب االقتطاعات املتتالية من أجور املضربني يف 
الوظيفة العمومية ومحلة مسعورة حملاربة النقابة يف القطاع اخلاص يف قطاعات حيوية كاملناجم والفنادق كما جيري حاليا 
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بورززات. وليس ما يسمى بــ »احلوار االجتماعي« سوى حماولة لشرعنة هذه اهلجومات الطبقية.
 ليكن شعارنا اليوم، هو ال بديل عن االستمرار يف امليدان وساحة املقاومة العمالية والشعبية، والعمل على حفز أكرب حركة 
إضرابية ممكنة باعتبارها البديل احلقيقي إزاء سياسة املساومة اخليانية اليت تنهجها القيادات البريوقراطية النقابية. وأي 
تنازل عن هذا املسار باسم إجناح املفاوضات مع األمانة الوطنية لالحتاد املغربي للشغل، مبسميات احلفاظ على »وحدة الصف 
الداخلي« و«وحدة املنظمة النقابية« قد يعصف جبهود اجليل احلالي من املناضلني النقابيني، وبآماهلم يف بناء جتربة نقابية 
كفاحية ودميقراطية. ولنا يف جمريات املؤمتر العاشر للمنظمة وتدبري تركة ما بعد رحيل احملجوب بن الصديق درسا نتمنى 

أال يتكرر يف املؤمتر احلادي عشر. 
إن الوحدة احلقيقية اليت نتصورها هي وحدة القوى العمالية ووحدة تياراتها واجتاهاتها املناضلة على أرضية برنامج نضالي 
يستجيب لتطلعات طبقة األجراء وآلماهلا العريضة يف الكرامة والعدالة االجتماعية واحلرية. وهي تطلعات تتعارض جوهريا 

مع مصاحل البريوقراطية وامتيازاتها. امتيازات تناهلا بسبب التخريب املمنهج لوحدة العمال ونضاالتهم. 
إن مقومات معارضة نقابية كفاحية ودميقراطية قائمة وجتد جذورها فيما يعتمل داخل ساحة الصراع الطبقي من تباين يف 
املصاحل احليوية بني الطبقات االجتماعية وتعبرياتها السياسية والنقابية. ونعترب أن التضحية بتجربة »التوجه الدميقراطي« يف 
هذه الظرف احلاسم مقابل عودة إىل ركن ضيق جدا داخل االحتاد املغربي للشغل هو خطأ سياسي كبري للمشرفني على قيادة 

التجربة. 
إننا سنواصل معركتنا من أجل تشكيل قطب دميقراطي وكفاحي يكون نرباسا جذريا على مستوى اخلط النضالي والتسيري 

الدميقراطي. وندعو مجيع مناضالت ومناضلي »التوجه الدميقراطي« إىل:
-  املطالبة بعقد مؤمتر وطين »للتوجه الدميقراطي« يسمح بتقييم حقيقي لتجربة »التوجه الدميقراطي« وحتديد خياراتها 
املستقبلية، مؤمتر وطين يشكل فرصة حقيقية أمام كل الشغيلة وأنصار القضية العمالية لطرح آرائهم ومنظوراتهم بكل حرية،

- طرح خيار العودة لالحتاد املغربي للشغل وخيار االستمرار يف حتصني جتربة التوجه الدميقراطي كنقطة أساسية ضمن جدول 
أعمال جملس التنسيق الوطين املزمع عقده يف 08 مارس القادم،

- بلورة برنامج نضالي دقيق من حيث املبادرات النضالية وتوقيت أجرأتها، كفيل باالستجابة للتحديات املطروحة علينا 
اليوم للتصدي للهجوم الطبقي على مكتسبات األجراء، وكرد عملي على سياسة التعاون املخزي الذي تقومه به البريوقراطيات 

النقابية مع احلكومة يف إطار ما يسمى جبوالت احلوار االجتماعي،
- تكثيف محلة التشهري ضد بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل ودورها يف كبح النضاالت وتكسري املعارك العمالية واستئصال 

املناضلني والتجارب الكفاحية وفسادها املالي ونهبها ملمتلكات االحتاد،
-  التنسيق بني مجيع ضحايا العسف البريوقراطي يف مجيع النقابات وتوحيد القوى لتشكيل توجهات نقابية دميقراطية 
خترتق مجيع املنظمات النقابية القائمة باملغرب، والعمل على توفري الشروط املالئمة ذاتيا وموضوعيا لبناء الوحدة النقابية يف 

النضاالت واملعارك.
ال للتفريط يف جتربة »التوجه الدميقراطي«

من أجل وحدة عمالية حقيقية مع االجتاهات املناضلة يف احلركة النقابية ومع عموم احلركات االجتماعية للطالب واملعطلني 
واملناضلني من أجل عوملة بديلة واحلقوقيني من أجل بناء جبهة عمالية واجتماعية ملواجهة اهلجوم الطبقي السافر على 

مكتسبات العامالت والعمال واجلماهري الشعبية.
06 مارس 2015
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المؤتمر الوطني السابع للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي:
 تكريس التوافق مع بيروقراطية 

االتحاد المغربي للشغل وغياب االستراتيجية النضالية
05 مارس 2015
بقلم:    أ شهبون

تكريس المسار التوافقي مع بيروقراطية االتحاد المغربي للشغل 
عقدت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي مؤمترها الوطين السابع يوم 28 فرباير 2015 بالرباط شارك فيه أزيد من 1000 
مؤمتر-ة. إنه حتول نوعي يف نقابة يقودها حزب من اليسار اجلذري يقود يف نفس الوقت جتربة »التوجه الدميقراطي« داخل 
االحتاد املغربي للشغل. فهذا احلشد اهلائل على شاكلة مؤمترات البريوقراطية النقابية ال يسمح بالنقاش الفعلي للمقررات. 
كما أنه ال يعكس دينامية قاعدية. فهو ليس إفرازا جلموعات عامة إعدادية على مستوى املكاتب احمللية واجلهوية والنقابات 
الوطنية والتنظيمات املوازية )املرأة والشباب والتنظيمات الفئوية(. إنه باألحرى نتيجة لعشوائية االنتدابات. فمعدل البطائق 
اليت وزعتها اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي يف السنوات األربع األخرية يقدر بــ 6000 بطاقة. ومن املفرتض أن يكون 
عدد املؤمترين 600 إذا طبقنا النسبة القصوى املتمثلة يف منتدب واحد لعشرة منخرطني. وهذا ما قررته فعال اللجنة اإلدارية 
يف اجتماعها االعدادي للمؤمتر عقدته أسبوعان قبل. لكن يبدو أن لقيادة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي حسابات أخرى 
تفوق احرتام قواعد الدميقراطية الداخلية. فهي تقود مسلسل »التفاوض« مع بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل الذي يسري 
حنو إعادة إدماج مجيع مكونات »التوجه الدميقراطي« داخل هذه املركزية. وأرادت أن جتعل من هذا املؤمتر استعراضا للقوة 
يف اجتاهيهن: يف اجتاه البريوقراطية لتيسري »التفاوض« وضمان عودة »مشرفة« إىل االحتاد املغربي للشغل. البريوقراطية هي 
اليت تتحكم فعال يف مسار »التفاوض« وتقوده وفق أهدافها اخلاصة: احتواء مكونات »التوجه الدميقراطي« لعقد املؤمتر الوطين 
احلادي عشر مينحها شرعية كبرية، واحلصول على أكرب متثيلية يف االنتخابات املهنية اليت ستمنحها امتيازات مادية هائلة. 
وثانيا، يف اجتاه املكونني اآلخرين يف »التوجه الدميقراطي«، أساسا اجلامعة الوطنية للتعليم، بعد أن التحقت اجلامعة الوطنية 
لعمال وموظفي اجلماعات احمللية مبسلسل »التفاوض. ويكمن هدفها يف حل »التوجه الدميقراطي« كإحدى الشروط الرئيسية 
للعودة إىل االحتاد املغربي للشغل. هكذا إذن تستكمل قيادة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي دورها يف تفكيك جتربة »التوجه 
الدميقراطي« وإعادته إىل ركن ضيق يف االحتاد املغربي للشغل حتت سطوة بريوقراطية ستزداد شراستها إزاء أي مبادرة خارج 
خطها النقابي الذي يشرعن هجوم الدولة على مكاسب الشغيلة. وحرصت هذه القيادة على أن يكون املؤمتر الوطين السابع 
بهرجة احتفالية يعكس انتصار اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي يف تفادي »فك االرتباط« وصواب »تدبري الصمود وفق شعار بت 
نبت«. وتليت رسالة األمانة الوطنية لالحتاد املغربي للشغل كافتتاح للمؤمتر، ثم الكلمة التوجيهية ألمني عبد احلميد كرئيس 
شريف اليت كانت موجهة إىل البريوقراطية أكثر مما إىل القواعد مراهنا على حكمتها لصيانة وحدة املركزية. وأكدت كلمات ممثلي 
مكونات »التوجه الدميقراطي« الثالث )االحتاد النقابي للموظفني، اجلامعة الوطنية للتعليم، اجلامعة الوطنية لعمال وموظفي 
اجلماعات احمللية( أيضا على نفس املرتكزات مشيدة بالدور الريادي للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي يف جتربة »التوجه 
الدميقراطي«. هذا االبتهاج الكبري الذي طبع املؤمتر مل يسمح لقواعد اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي بنقاش واستيعاب ما 
جرى حقيقة. فقد حسمت قيادة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي قسريا قرار العودة غري املشروط إىل االحتاد املغربي للشغل 
كخيار وحيد. كانت هناك آراء معارضة وتطرح خيارات بديلة، وكانت على شكل أوراق مكتوبة. لكنها همشت بالكامل ومل 

تتم حتى اإلشارة إليها.
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وتطرح هنا بشكل حاد مسألة الدميقراطية اليت من املفرتض أن حترص عليها قيادة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي باعتبارها 
تنتمي لليسار اجلذري وتطمح إىل تغيري جذري من أجل حترير الطبقة العاملة وتقرير مصريها بنفسها. فالتصور التنظيمي الذي 
كرسته هذه القيادة مل يتطور وفق هذه الدينامية وبقي حبيس اخلنق البريوقراطي الذي يسود داخل االحتاد املغربي للشغل والذي 
يتجسد أساسا يف استنساخها نفس قانونه األساسي. يتسم هذا األخري بهيكلة تنظيمية معقدة حيث يعيق تعدد األجهزة التعبري 
القاعدي الفعلي. فاللجنة اإلدارية تنتخب مكتبا جامعيا ينتخب بدوره كتابة تنفيذية تشكل القيادة الفعلية للنقابة. كما يكرس 
الفئوية الضيقة اليت تتعارض مع مبدأ النقابة يف توحيد مطالب الطبقة العاملة وتدعيم صفوفها بتنصيصه على تنظيمات خاصة 
بفئات هلا مصاحل ومطالب خصوصية مثل املهندسني والتقنيني واملتصرفني، إخل، وعلى تنظيمات موازية كتنظيم املرأة والشبيبة 
بالقطاع الفالحي. كما يعتمد جلنة الرتشيحات عوض االقرتاع السري املباشر يف انتخاب األجهزة اليت تسمح بصنع والءات 
وترتيب ما يسمى كوطا سياسية على حساب غري املنتمني سياسيا وهم يشكلون األغلبية. وإن كانت قيادة اجلامعة الوطنية للقطاع 
الفالحي حترص على عقد اجتماعات اهليئات يف وقتها، فهي مل تستوعب جوهر احرتام مبدأ التعددية السياسية اليت تعين 
حتضري اجتماعات تلك اهليئات بأرضيات تعرب عن وجهات النظر املختلفة، وتكون أساسا لالنتخاب اىل املسؤوليات، باعتماد 

قاعدة النسبية إلتاحة متثيل األقلية. 
استراتيجية استنهاض القوى النضالية هي الغائب األكبر 

إن احلسابات الضيقة لقيادة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي يف عالقاتها مع بريوقراطية االحتاد املغربي للشغل فوتت فرصة أن 
يكون املؤمتر الوطنية حمطة نوعية لتقييم أداء النقابة منذ املؤمتر الوطنية األخري الذي انعقد يف ماي 2011 أي يف عز الدينامية 
الشعبية اليت أحدثها حركة 20 فرباير، ومتحيص مميزات مرحلة االنتكاسة احلالية اليت تسمح للنظام بشن هجومات عنيفة 
على حقوق األجراء ومكاسبهم، ودور البريوقراطية احلاسم يف مساعدته على متريرها وتطهري النقابات من العناصر اليسارية، 
وإعادة حتديد األولويات، وتسطري خطة التصعيد النضالية، إخل. فاجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي، ومنذ تأسيسها يف 
1991، راكمت جتربة عمل نقابي كبري يف القطاع الفالحي بدءا بالعامالت والعمال الزراعيني وصوال اىل الفالحني الكادحني 
مرورا باملوظفني-ات واملستخدمني-ات وفئات أخرى. كما طورت مطالبها فيما خيص مأجوري ومأجورات القطاع وبلورت 
مواقف من السياسة الفالحية املتبعة ببالدنا، ونسجت حتالفات مع اإلطارات املناضلة وشبكات تضامنية متعددة على املستوى 
احمللي والوطين والدولي، إخل. لكنها مل تعمل على أن يرتكز النقاش على آليات تفعيل مجيع مكونات هذا الرصيد اهلائل يف 
سياق املنعطف الرتاجعي احلالي، عرب حتديد فرق عمل نشيطة يف مجيع جماالت التدخل، وتسطري مهام مبسؤوليات وآجال 
حمددة، ووضع أولويات النضال )األجور واحلماية االجتماعية، احلرية النقابية، إخل( مع برجمة معارك دورية، وإرساء هيكلة 
جديدة تتالءم مع اسرتاتيجية البناء اجلديدة، وتطوير التحالفات مع باقي إطارات النضال االخرى مبنظور جديد. وغاب النقاش 

بالكامل عن السياسة الفالحية اليت مل تقدم فيها أي ورقة للمؤمتر.
لقد كان املؤمتر باألحرى تأكيدا على إصرار قيادة اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي على تكريس وهم حل توافقي مع الزمرة 
البريوقراطية املستبدة مبركزية االحتاد املغربي للشغل اليت لن تسمح مبواصلة بناء النقابة على أساس كفاحي. وحتى يف ظل هذا 
اخليار االستسالمي اخلطري، ال مناص من العمل على بناء ميزان قوى بتعبئة القواعد يف القطاع الفالحي وتوسيع معاركها وتطوير 

تسيريها الدميقراطي وفق منظور عمالي جذري. 


