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الشهيد عبد اهللا موناصير  

 حياة نضال وثورة

. 1997 أكتوبر 19تحل بعد أیام ذكرى تشییع جنازة الشھید عبد هللا موناصیر في 
ة نشر بعضا مما خلفھ الشھید إرثا نضالیا على -بھذه المناسبة یعید موقع المناضل

.  شكل كراس إلكتروني لالستعمال النضالي على أوسع نطاق

 النضال تقالید سلیل البرولیتاري، المناضل نموذج انھ موناصیر؟ هللا عبد ھو من"
 .بالمغرب الشعبیة-العمالیة الثورة تحتاج الذي ة-المناضل نموذج الثوري، العمالي

 .الثاني الحسن نظام اغتالھ بالذات لھذا

. المغرب عمال قلوب وفي البحارة آالف عشرات قلوب في هللا عبد موناصیر سیظل
 وان سیتواصل، اجلھا من استشھد التي القضیة اجل من النضال أن یعلم وھو مات
" .النصر تحقیق حتى اجلھا من سیموتون آخرین رفاقا
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 أن یعلم وھو مات. المغرب عمال قلوب وفي البحارة آالف عشرات قلوب في هللا عبد موناصیر سیظل
 حتى اجلھا من سیموتون آخرین رفاقا وان سیتواصل، اجلھا من استشھد التي القضیة اجل من النضال
 .النصر تحقیق
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 )1996 مایو 17 (باكادیر المعطلین لفرع نشاط في البحارة نقابة باسم موناصیر هللا عبد المناضل كلمة

   موناصیر هللا عبد: بقلم، 2006) مایو (أیار 27 السبت

  .اكادیر فرع-بالمغرب الشھادات حملة المعطلین جمعیة في الرفیقات أیتھا الرفاق أیھا

 دعوتكم لبوا من جانب إلى یحضروا ان إال البحار بأعالي الصید وضباط البحارة نقابة في رفاقكم یسع ال
 . وثقافیة اجتماعیة وجمعیات وحقوقیة سیاسیة ومنظمات نقابات من

 المستوى على معركة في الدخول أھبة على وانتم ھذا الخطابي مھرجانكم ینعقد: الرفیقات أیتھا الرفاق أیھا
 . الفعلي والنضالي واإلعالمي المادي دعمھا الحاضرة القوى كل من تستوجب الوطني

 على العاملة والطبقة عموما الكادحین طحن في سائرة البرجوازیة وآلة المھرجان ھذا ینعقد كما
 في بالسلطة الماسكة الفئة ومصالح تتماشى التي االمبریالیة المؤسسات مخططات بتنفیذ وذلك الخصوص،

 والتشرد البطالة رقعة واتساع الشعبیة، الفئات أوسع إفقار زال وال عنھ ترتب الذي الشيء البلد، ھذا
 بھذا واستھتارا ونعیما ثراء یزدادون جدا، قلیلة ألقلیة المشكلون وھم األثریاء، أن حین في جوعا والموت
 . المضطھد الشعب

  الرفیقات أیتھا ، الرفاق أیھا

 یمكن ما بأسرع المحلیین وكالئھا بواسطة االمبریالیة المالیة المؤسسات امالءات تطبیق مرد إن
 عمالء وتسرب بل العمالیة، النقابات رأسھا وعلى الجماھیریة، التنظیمات ضعف ھو وبحذافیرھا
 ما على الساطع والدلیل. المستغلین نظر في یكفي ال وحده القمع إن إذ. الداخل من لیشلوھا إلیھا البرجوازیة

 والتشارك االجتماعیة والسلم الطبقي الوفاق سیاسة من التنظیمات ھذه داخل من الیوم لھ ُیھلل ما ھو نقول
  ..المنافسة على الرأسمالیة المؤسسات وقدرة

 والتطبیل التنظیر إلى السواء على والمعطلین العمال نصرة على المحسوبة السیاسیة التنظیمات وتعمل
 . المضطھدین وعي إلفساد

 الخداع، مؤسسات من فورا تخرج أن النقابیة المنظمات كل إلى لنتوجھ المنبر ھذا على من الفرصة ونغتنم
 العمال یدوخ ما وكل والمستقبل للشباب الوطني والمجلس اإلنسان لحقوق استشاري مجلس من

 .والمضطھدین

 المعطلین الرفیقات أیتھا الرفاق، أیھا

 أحلك في سنوات منذ عملھ واصل و انشئ الذي تنظیمكم قلبنا صمیم من البحارة نقابة في نحن نحیي
 كل تعرف ان ھو الیوم المطروح ان إال. للمعطلین نقابیة كمنظمة نفسھ یفرض إن واستطاع الظروف،
 ووضوح، دقة بكل برامجھا تضع وكیف الجماھیر وسط تنغرس كیف الحازمة الجماھیریة المنظمات
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 األفكار سموم شر نتقي ان كذلك وعلینا. تجاوزھا ألجل بھا وتشھر الضعف مكامن تبرز ان وتعرف
 التضامن أو الطبقي الوفاق شعارات لھ وتقترح علیھ ھو ما على بالوضع تقبل التي سواء البرجوازیة،
 الجالدین من لیطلبوا شعبنا، أوضاع أوضاعنا، یصفون الذین أو االجتماعیة، السلم أو االجتماعي
 مع المستمیت النضال شعار رفع بدل إنقاذه، یمكن ما وإنقاذ والشفقة، الرحمة والمستبدین والمستغلین

 والتشھیر والكھول والشباب النساء ومع الفالحیة والضیعات والمدارس والكلیات المعامل في الجماھیر
 الجھل نیر من یتحرروا حتى وسطھم الطبقي الحس وإذكاء واالستبداد، وبالرأسمالیة الطبقي بالظلم وسطھم

 . والعبودیة

 المعطالت أیتھا المعطلون، أیھا

 ال حتى المعطلین كل لینظم الشھادات حملة في وتجاوزانحصاره ھذا لتنظیمكم الضیق اإلطار تجاوز علینا
 . خیرا اإلطار بھذا أردنا إذا" تسد فرق "شعارھا مع ونتناغم البرجوازیة وحل في نتوغل

 التعلیم سیاسة بفعل بتاتا المدرسة قدمھ تطأ لم من وكذلك والمدارس المعاھد خریجي تشمل البطالة إن
 في ونفكر ، أكثرھم وما العمال من المطرودین یخص فیما إطاركم مع تنسق ان النقابات وعلى الطبقیة،

 . ثانیة كل بنا المتربص الطبقي العدو ضد الجھود تنسیق كیفیة

 یمكن ال جماھیریة بطالة شكل التابعة مجتمعاتنا في وتكتسي/ الرأسمالي للنظام مالزمة ظاھرة البطالة إن
 الرأسمالي النظام إلقبار العمالیة التنظیمات بقیادة المضطھدین لكل المشترك بالنضال اال علیھا القضاء
 . والبیئیة االجتماعیة والكوارث األھوال كل مصدر

 وإال الرأسمالي الوحش بقبر إال والشباب واألطفال النساء اضطھاد ومن والجوع البطالة من لنا منقذ ال
 . الكون بتدمیر تنذر فالكارثة

 ، المأجور العمل عبودیة نظام ظل في شقائنا ومن البطالة من الحد اجل من نناضل إال یعني ال ھذا إن
 الرأسمالي بالنظام بالتشھیر ھذا)الید بخط المكتوب النص في واضحة غیر كلمة ( ... ان یجب ال ولكن

 . لسحقھ والدعایة

 أخیھ مع اإلنسان سعادة تحقیق یمكن العمالیة المنظمات وبقیادة والمھمشین الكادحین جھود بتضافر
 . اإلنسان

، والعامالت العمال استغالل ضد، الشباب تھمیش ضد، أنواعھا بكل البطالة ضد: ولنناضل جمیعا فلنتحد
 ألجل .الدماء ومصاصي والمستبدین الحروب مجرمي ضد المضطھدین كل طاقات وحشد شحذ ألجل

 . للجمیع الشغل توفیر ألجل. الئق وسكن الئق عیش ألجل .المجحفة القوانین وإلغاء النقابیة الحریة

-المعطل "الداخلیة النشرة من األول العدد إصدار على اكادیر فرع –المعطلین جمعیة نھنئ ان بد ال وأخیرا
  . فعال مكافح شعبي إلعالم اإلعالمیة األنویة من باعتباره " ة-المكافح ة
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 عن ناتج قتلھ ان حول الكثیر الشائعات من ونشر. الحقیقة لطمس وسعھ في ما البولیس بذل تصفیتھ فور
 ركز التحقیق في الشروع وعند. المیناء في مافیات أو البحارة، تعاضدیة رئیس محاسبة لجنة في دوره

 4 اعتقال إلى ستؤدي كاملة قصة حبك األخیر وفي. النضالي ومحیطھ الشھید أقارب في بحثھ البولیس

 إضفاء بقصد ، البولیس استعمل. الطلیعة حزب من وآخر االستقالل، حزب من قریبین نقابیین مناضلین
 البولیس محضر وضم. البحارة ونقابة المظلومین المتھمین بین نقابي تنافس خرافة حبك، ما على صدقیة

 المتھم على التعذیب ممارسة وأدت القتل، عملیة في الخمسة مشاركة لكیفیة مفصلة روایة) صفحة 500(

 . بالقتل االعتراف محضر توقیعھ إلى الرئیسي

 كان. ثاني طبي تشریح إجراء بوجوب متمسكة دفنھ، ورفضت بقتلھ، المخابرات موناصیر أسرة اتھمت
 . البولیسیة الروایة تھافت التشریح أثبتت إذ موفقا ذلك

 قویة بولیسیة لضغوط األطلس، وجمعیة اإلنسان حقوق بجمعیة هللا عبد رفیقة ، خدیجة فھدي تعرضت
 وتعرض. اختطافھ من لحظات قبل ملول ایت من لھا الھاتفیة هللا عبد مكالمة بصدد أقوالھا عن للتراجع
 ذلك تتضمن لھم محاضر بانجاز وذلك المخابرات، جھاز اتھام لوقف بولیسي لضغط هللا عبد أقارب

 .للمحكمة قدم ما ضمن تكن لم لكنھا بالفعل وقعوھا االتھام،

 سراح إطالق اجل من وناضلوا ودولیا، محلیا بالجریمة للتشھیر البحارة ونقابة موناصیر عائلة تجندت
 موناصیر عائلة مع وثیق تعاون في ظلما المتھمین اسر وتجندت. نزیھ بحث وإجراء ظلما، المتھمین
 مطالبة ،1997 صیف طیلة شعبیة احتجاجات أكادیر وشھدت.القمع جھاز مخالب من المظلومین لتخلیص

 .ظلما المتھمین بتبرئة و بالحقیقة

 األعوج البرجوازیة العدالة میزان یقوم البحارة إضراب

 جمیعا عنھم عن المتابعة وإسقاط الرئیسي المتھم سراح إطالق 1998 إضراب في البحارة نقابة وضعت

 . مطالبھا رأس على

 جماھیریة إلى وبالنظر نوفمبر، 18 إلى تمدیده وتقرر ، 1998 سبتمبر 24 من الجنوب بحارة إضراب بدأ

 ،)العیون إلى أكادیر من الصید لموانئ كلي شلل ( البحارة كفاح تاریخ في مثیل یسبقھ لم الذي اإلضراب
 األول المطلب تحقیق المفاوضات تلك سبق وقد. 1998 نوفمبر 6 اتفاق توقیع إلى أفضت مفاوضات جرت

 . النظام قناع سقط و. 1998 أكتوبر 6 یوم الخمسة المعتقلین عن باإلفراج لإلضراب

 نموذج الثوري، العمالي النضال تقالید سلیل البرولیتاري، المناضل نموذج انھ موناصیر؟ هللا عبد ھو من
 .بالمغرب الشعبیة-العمالیة الثورة تحتاج الذي ة-المناضل

 .الثاني الحسن نظام اغتالھ بالذات لھذا
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 واالبتزاز الھدم عملیات ضد و األساسیة، المرافق اجل ومن الئق، سكن في الفقراء حق عن الدفاع فكان
 فرع إطار في بانزا المیداني العمل في االنشغال ھذا تجسد. النضالیة انشغاالتھ إحدى السلطة، تمارس التي

 ،1995 صیف في والثقافیة، االجتماعیة األطلس جمعیة تأسیس في ثم ، اإلنسان لحقوق المغربیة الجمعیة

 السلطة تھدمھ حیث و العشوائي البناء یسمى ما ینتشر حیث أكادیر، ھامش في الشعبي، تاووكت بحي
 .القانونیتھ بمبرر

 أنشطتھا بإحدى شارك كما المحلي، فرعھا نضاالت جانب إلى دوما وكان المعطلین، جمعیة لتأسیس تحمس
 .الصامدة الجمعیة ھذه مناضلي من العدید رفاقھ اقرب من وكان بالرباط، الوطنیة

 المتعلقة الخروقات رصد في خاص بوجھ نشط باكادیر، اإلنسان لحقوق المغربیة الجمعیة فرع في ناضل
 . الالئق غیر السكن وضحایا العمال نضاالت مع التضامن حفز وفي الشغیلة، بأوضاع

 من كانت التي تلك الجمعیة، فرع في الشغل مدونة مشروع مناھضة لجنة احداث إلى مبادرا وكان
 إدخالھ العمل أرباب دولة تزعم ما بخطر األجراء تحسیس إلى ترمي آنذاك، ظھرت التي القلیلة المبادرات

 .العمال بمكاسب تضر الشغل قانون على تغییرا من

 كان ما وھو فعلیة، شعبیة نضال أدوات بناء بھاجس منحكما اإلنسانیة الحقوق اجل من نشاطھ وكان
 آخرین، مناضلین رفقة موناصیر، صارع فقد. الجمعیة فرع داخل یساریة أطراف مع خالفھ موضوع

 یریدھا النظر، وقصیر عقیم، توجھ ضد اإلنسان لحقوق المغربیة الجمعیة داخل ومعطلون، طالب اغلبھم
 عاجي، برج من الخروقات ورصد المواقف لتسجیل جمعیة االشتراكي االتحاد أسسھا كما تظل ان

 تعدیات وضحیة متضررة شعبیة فئات لتعبئة أو العمالیة النضاالت لنصرة میداني تدخل أي عن واالمتناع
 حقوق مواثیق لثقافة) العمالیة (النقدیة برؤیتھ تمیز كما. الخ الحقوقي، العمل خصوصیة باسم وذلك السلطة،
 لسلطة المغتصبة البیروقراطیة" اشتراكیة «ھوت أن بعد الیساریین من للعدید مالذا كانت التي اإلنسان
 .العمال

 طرق استعمال من السیئة العادة بھ جرت ما ضد واستقاللھا الجمعیة دیمقراطیة اجل من هللا عبد وناضل
 على االستیالء إلى والركض بھا، فاعال یكون ان دون الجمعیة داخل انتخابیة الغراض البشر حشد

 .ذلك تحقیق بعد عمیق سبات إلى الركون و األجھزة

 البولیس محضر وسیناریو الجسدیة التصفیة

 أقاربھ بھ اخبر ما وھو علیھ، البولیسیة للرقابة تشدیدا موناصیر الختطاف السابقة القلیلة األشھر شھدت
  الثانیة وكانت. باكادیر الموظفین بحي أولى اختطاف لمحاولة وتعرض. ورفاقھ

 31 یوم أكادیر میناء بحوض جثتھ وظھرت). أكادیر من كلم 15 (ملول بایت ،1997 مایو 27 یوم مساء

 .مایو
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 وتحیة الجمیع اشكر

 البوصلة نشرة من االول العدد افتتاحیة  

  البوصلة نشرة: بقلم، 2007) یونیو (حزیران 5 الثالثاء 

 التشرد مشارف إلى بھم ألقى مضاعف رأسمالي استغالل نیر تحت وضباطا، بحارة البحر، عمال یرزح
 :والجوع

 .مرض من تقیھ وال عریھ تكسي وال جوع من) وأسرتھ(العامل تغني ال بؤس أجور) 1

 ال ظروف في الجسد طاقة یفوق مرھق جسماني بجھد طویلة عمل ساعات من قاسیة استغالل شروط) 2

 )الخ التطبیب-النظافة- المبیت-المؤونة(واإلبحار العمل تناسب

 وذوي المعطوبین یخلف مما واالتقاد للوقایة وسیلة كل من اعزل والبحار جانب كل من محدقة مخاطر) 3

 واألیتام واألرامل المستدیمة العاھات

 عملھم قوة عارضین الموانئ أرصفة یجوبون البحارة آالف: اختصاصاتھم بكل بالبحارة تتربص بطالة) 4

 األثمان بأبخس

 من كمشة لرفاھیة اآلخر الوجھ إال ھو ما المأجورین لحیاة معنى كل ینزع الذي الرأسمالي الجحیم ھذا إن
 اإلنتاج ووسائل الخیرات على استحوذوا المستغلین المالكین

 في العمال إغراق القمع، على عالوة أھمھا، ومن المتاحة الوسائل بكل الوضع ھذا لتأبید یسعون لذلك وھم
 .الجھل ظلمات

 دون یستحیل ما وھو أمرھم من بینة على یكونوا أن یلزم وضعھم ویرتقي الباترونا جشع العمال یقاوم لكي
 .ونضالھم وحیاتھم عملھم جوانب بكل تحیط إعالمیة أداة

 من المقربة الصحافة علیھ توجد الذي الوضع ھو اإلعالمیة األداة ھذه خلق إلى الحاجة شدة من یزید ومما
 بھا یرد وما. الطبقي تنویرھم ولضرورة العمال لنضاالت كبرى أھمیة تولي ال فھي النقابیة، المنظمات

 مضمونھا في تتسم كما. المباشرة العمالیة الكلمة وانعدام األخبار وتأخیر المواكبة وضعف التشتت یطبعھ
" االجتماعي المیثاق "و" الطبقي السلم " أوھام بذر على عالوة. الطبقي العدو واستعطاف والتباكي بالتشكي

 ".الحضاري الحوار "و

 النقابي اإلعالم یمتد أن آملین البحر عمال نطاق على ولو الثغرة ھذه من أمكن ما سد إلى نشرتنا تسعى لذا
 .العمالیة القطاعات مجمل إلى
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 :حول ومعلومات معرفة من إلیھ حاجة في ھم بما البحر عمال مد على النشرة ھذه وستعمل

) والبطالة الرأسمالي االستغالل(بمشغلیھ عالقاتھ وطبیعة المجتمع في العامل موقع: - النقابي التكوین) 1

 . والمأجورین المشغلین بین الصراع من الدولة وموقع

 .النضال وأشكال النقابیة المنظمات: الئق عیش ومستوى العمل شروط تحسین ألجل العمال دفاع-  

  الطبقي مضمونھ: الشغل قانون حقیقة: - الشغل قانون) 2

  األجیر على ضررھا وكشف بالبحر المرتبطة خاصة بالقوانین التعریف-  

 األمراض) 3) الخ أبحاث-مجالت-مؤلفات(اإلصدارات ومتابعة قانونیة نصوص من جد بنا اإلخبار-  

 : الشغل وحوادث المھنیة

 الوقایة وسبل العمل عن الناتجة باألمراض والتعریف بھم المحیطة األخطار إلى العمال انتباه إیقاظ-  
  القانون طرف من تناولھا وكیفیة

 العمل فروع مختلف نضاالت متابعة: العمالیة الحركة) 4 البحر قطاع في المسجلة بالحاالت اإلخبار-  

) واإلفراغ والشحن التبرید-الموانئ جرف-وباألعالي التقلیدي الصید-التجاریة المالحة(بالبحر المرتبطة
 .األخرى اإلنتاج فروع في البارزة العمالیة النضاالت وكذا

 بالقطاع العمل واقع إلى ونظرتھا البحار بأعالي الصید قطاع في الباترونا بتنظیمات التعریف: الباترونا) 5

 الطبقیة مصالحھا عن الدفاع وسبل لھ المنظمة والقوانین

 وعواقبھ مصادره التدمیر، خطر: البحریة البیئة) 6

 أي شغیلة بل البحر، عمال انتباه أثارت إذا استمراریتھا وضمنت ھدفھا بلغت قد النشرة ھذه وستكون
 .فیھا ومشاركاتكم بانتقاداتكم فساھموا قطاع،

 لواء تحت المنضویة باألعالي الصید وضباط البحارة نقابة تصدرھا منتظمة غیر داخلیة البوصلة، نشرة
أكادیر - للشغل الدیموقراطیة الكنفدرالیة
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 كل غیره دون قاسمھ الذي( محنذ ازفرار إلیھ أقربھم وباألخص رفاقھ، جانب إلى المیداني، الجھد ھذا
 كراس أثمر الذي ھو ،)المدرسة قدماه تطأ لم عصامي ماركسي أیضا وھو أعاله، الموصوف المسار
 .القطاعات بمختلف النقابیة المناشیر من والعدید البوصلة، ونشرة ،)1996 (النقابي أكادیر

 كان إلیھا، حاجة ذي لكل النقابیة الخدمات وتقدیم العمالي، بالوسط صلة بأي والتمسك الیومیة، المواكبة
 الدیمقراطیة الكونفدرالیة في - البحار بأعالي الصید وضباط بحارة نقابة لتأسیس عنھا غنى ال التي المقدمة
 .1993 سنة –للشغل

 الساحلي الصید بحارة تعاضدیة مشكل بدأ التي األھمیة التقاط من بالبحارة الصالت مواظبة لھ أتاحت
 أولى كانت وكالعادة. جماھیریة نقابة لبناء مرتكز من ذلك یمثلھ قد ما وأدرك انشغاالتھم، في یكتسیھ

 المیدان وفي) التعاضدیة أنظمة دراسة ( األوراق على علیھا فانكب بالمسالة، الدقیق اإللمام الخطوات
 ، 1997 مارس 25 بتاریخ األنوار بجریدة نشرھا التي الدراسة ذلك عن نتج. البحارة مع استمارات بانجاز

 رئیس لمحاسبة تشكلت التي باللجنة وعضویتھ ،"مكاسبھم لحمایة الطریق ھو البحارة اتحاد " بعنوان
 .أكادیر والیة بنایة دخول من منعھ حد بلغت التي السلطة مضایقات اللجنة ھذه داخل بقوة قاوم. التعاضدیة

 دیمقراطیة كفاحیة نقابة أجل من مناضل

 العمالیة النضاالت مع میداني تضامن تقالید تأسیس اجل من للشغل الدیمقراطیة الكونفدرالیة داخل قاتل
 واالتحاد النقابي المجلس(النقابیة األجھزة لقیام وباإللحاح والمعتصمین، المضربین لنصرة بالتدخل الجاریة،
 اجل ان وعمل. العمالیة القطاعات بین البیروقراطیة تقیمھ الذي الفصل جدار مناھضا بواجباتھا،) المحلي
 بالتكلس اصطدم برنامج ،1994 فبرایر في مفصل عمل ببرنامج بالتقدم محلیا النقابة ھیئات تفعیل

 . العمالي للنضال منافیة ألغراض النقابة استعمال وباستشراء البیروقراطي

 تعرض. االجتماعات وحضور النقابیة والنشرات المناشیر توزیع من بمنعھ النقابة في لالضطھاد تعرض
. واالمریكي الصھیوني العلمین احرق ألنھ ،1994 ماي فاتح یوم اتحادي-كونفدرالي مسؤول من للضرب

 على مباشرة المشكل وطرح بالكونفدرالیة، تمسكھ واصل. لكدش التنفیذي المكتب بموافقة طرده تقرر و
 مشكل حول الساحلي الصید بحارة بین آنذاك الناشئة النقابیة التجربة فتطورت. جدوى دون األموي

 بتبقرطھ الوعي رغم للشغل، المغربي االتحاد غیر إطار من تجد ولم البحارة، آالف وعبأت التعاضدیة
 تأسست وھكذا). النقابي أكادیر بكراس 1995 عام الجھوي ش ام مؤتمر عن المقال راجع( البالغین وفساده

 ). ش م ا-( 1997 مارس في الساحلي الصید بحارة نقابة

  متعددة نضال جبھات وعلى

 . باكادیر الفقراء أحیاء من غیرھا وفي أنزا، في الكادحین سكن مشكل موناصیر هللا عبد عایش
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 تقریر في األمم حق- رفیق إلى رسالة ( الماركسیة لكالسیكیات یده بخط عدیدة ملخصات أوراقھ بین توجد
 التجمع أدب قراء من الثمانینات منتصف منذ كان فقد. الرابعة األممیة أدبیات من ولجملة ،...)مصیرھا
 اجتیاح كراس ( اللبناني الوضع وتحلیل العربیة، الثورة كراس العمل؟ ما جریدة ( بلبنان الثوري الشیوعي
 الرابعة لألممیة النصیرة التنظیمات أصدرتھا التي المطرقة لمجلة األوائل القراء ومن ، )الخ بیروت،
 الثوریة الحركة تطور عن شاملة لوحة تعطي التي دویتشر اسحق ثالثیة یفارق ال كان. العربیة بالمنطقة

 .تروتسكي سیرة خالل من العشرین القرن ثالثینات إلى 19 القرن نھایة من

)JPEG (بإمكان االقتناع بدافع الطلیعة، حزب سمي ان بعد االشتراكي، االتحاد یسار إلى عودتھ وكانت 

 الفریدة النضالیة دینامیتھ لكن. أفضل میدانیة وممارسة ارقى وعي نحو الشباب، السیما المناضلین، تطور
 ما كان. أخرى أحیانا القاعدیین مع وبالتعاون بالتروسكیة واتھامات أحیانا بسخریة ھناك ووجھت ما غالبا
 حزب من استقالتھ فقدم األفضل، نحو تطوره إلى باب أي بانسداد أقنعھ التنظیم بھذا سلبیة ظواھر من عاشھ

 .مسؤولیھ ألحد سلمھا یده، بخط ورقة 12 من مدرسي دفتر في) ازفرار رفیقھ فعل كذلك ( الطلیعة

 عملي برولیتاري مناضل

 الیساریة القوى من العدید أھلكت التي األمراض من العدید من واقیا األصیل العمالي بالفكر التشبع ھذا كان
 تدوین عادة لدیھ تكرست. الفكر لذلك مطابقة میدانیة ممارسة إلى االنتقال سبل عن للبحث وحافزا الشابة،

 التقاریر عشرات ذلك عن نتج. البحري الصید وبقطاع بالمعامل االستغالل فرط أوضاع عن المعلومات
 المعارك وعن وبالمیناء، أنزا بمصانع العمال أحوال عن نوع كل من واالستمارات البحارة أوضاع عن

 .العشوائي البناء محاربة بمبرر بیوتھم السلطة تھدم الذین الفقراء احتجاجات وعن العمالیة،

 بالماس الس میناء من األسطول دخول بعد سیما ال البحار، بأعالي الصید ببحارة خاصا اھتماما أولى
 بھذا االستغالل أوضاع رصد على انشغالھ وانصب ،1985 من ابتداء أكادیر میناء إلى كاناریا بجزر

 .عمالھ بین صالت وبإیجاد تطوره، عز في كان الذي القطاع

 بنفس آنذاك المتمیزة الكونفدرالیة سیما ال النقابات بأوضاع اإللمام على انكب 1990 سنوات مطلع وفي

 مباشرة بعالقات كثب عن تابع. المنظمة غیر العمالیة بالقطاعات أیضا و غیرھا، على قیاسا أقوى كفاحي
 وثیق كان و. مناضلیھا مع وتعاون ،1993 سنة نشأتھا منذ للصید، المغربي اومنیوم بشركة النقابیة التجربة

 صعید على سیما ال لھا مجدا ومعاونا باكادیر، الحضري للنقل المستقلة الوكالة في النقابة بتجربة الصلة
 .والتكوین اإلعالم جھد

 ما غالبا التي المناشیر، لسالح بكثافة مستعمال العمالیة، األوساط مختلف في الصالت ربط بقصد كان،
 وبیانات ، للكونفدرالیة المركزیة الھیئات مناشیر یوزع وكان صغیر، بحجم استنساخھا على الفاقة أجبرتھ
 .الصحافة من بتصویرھا الوطنیة، النقابات

6 

 

 أكادیر بمیناء الصیادین البحارة لطاقم التعاون جمعیة

 مكاسبھم لصون الوحید الطریق ھو ونضالھم البحارة اتحاد

 2007) یونیو (حزیران 24 االحد

  موناصیر هللا عبد

 والحوادث الموت بمخاطر محفوف العمل حیث قاسیة، أوضاع في بالحصة الصیادین البحارة یعیش
 .منعدمة نقل لم إن ھزیلة اجتماعیة حمایة مقابل المبكرة والشیخوخة القاتلة، فیھا بما المھنیة،

 على عالوة الطقس، وأحوال الصید موسمیة منھا نذكر السباب السنة، طیلة العمل یضمن ال القطاع وھذا
 البحارة یعاني كلھ ھذا وفوق للھیكل، جزئي إصالح أو المحرك عطالة من ذاتھا حد في بالمراكب یتعلق ما

 قسم- بتراتبیة بینھم توزع للبحارة بالمائة 60و للمجھز بالمائة 40 (للمحصول المجحف التوزیع من

 ).السردین

 الصعاب كل لمواجھة للتضامن مبادرة كل على أمالھ یعلق أن اال للمرء یمكن ال األحوال ھذه في
) تعاضدیة (التعاون جمعیة فكرة مع تجاوبوا ان اال یر أكاد بمیناء السردین بحارة من كان فما والطوارئ،

 مداخیل من اقتطعت أن بعد اآلمال خابت حتى سنوات 10 تنقض لم لكن. 1986 عام تأسست أن فكان

 .بمصیرھا لھم علم ال أمواال البحارة

 مستقبلھا؟ بشأن البحارة یفكر وبماذا ومآلھا؟ حقیقتھا ھي وما التعاضدیة؟ أنشأت فكیف

I.الجمعیة ومآل النشأة سیاق. 

 في مناضال التعاضدیة انشاء الى الداعي الشخص كان جھة فمن البحارة، ثقة لنیل مھیأة الشروط كل كانت
  .األشد العقاب ونیلھ رفاقھ من شلة مع اعتقالھ لدرجة المطلبیة لحركتھم متزعما بل صفوفھم،

 : مھمة مكاسب ینتزعوا ان رفاقھم سراح اطالق وحققوا ناضلوا الذین البحارة استطاع ثانیة جھة من

 " البولى "البحر من الشباك سحب آلة عن یأخذھا المجھز من حصتین نزع. 1

 األسبوعیة الراحة. 2

  .وبالمقابل طواعیة البحارة قبل من الشباك وترمیم المراكب اصالح. 3

 .الخ التعسفي، الطرد من نسبیا الحد. 4
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 السبعینات مطلع في نضال صفحة تلك وكانت. الزعیم دور الى البحارة نظر في المكاسب تلك فضل ویعود
 في الثقة لتجدید سوى تنعقد تكن لم للبحارة العامة فاالجتماعات. طیھا على العمالیة القوات نقابة قادة عمل

 الوعود وإلغداق والمجھزین، البحارة بین الزائفة األخوة روح وعلى علیھ الثناء خطابات بعد الزعیم،
 التخلي تم بعد وفیما". المتھورة "الماضي، نضاالت مع القطیعة على التركیز تم كما. البحارة على الكاذبة

 كما للبطائق باقتناء العمالیة القوات لنقابات الطوعي االنتساب وبدل. نفسھا العامة االجتماعات تلك عن
 لكل سنتیم نصف (مركب كل عن البحارة حصة من اقتطاع احدث ، النشائھا األولى السنوات في جرى

 واسندت الحیاة مدى عاما كاتبا أصبح الزعیم أن جانب إلى ھذا. النقابة صندوق في یودع سمك كیلوغرام
 الوسیط دور في النقابة ودخلت. المیناء الى" المرور جوازات إعداد "في المساعدة مھمة للنقابة السلطة

 عن للدفاع البحارة تأطیر دور عن النقابة تلك ابتعدت ھكذا. للبحارة االجتماعي الضمان مستحقات یتقاضى
 ھؤالء استجاب حیث النضاالت، في القدیم دوره بفعل البحارة ثقة عن ذلك رغم الزعیم حافظ. حقوقھم
 .التعاضدیة إلنشاء لدعوتھ

 أنھا على للبحارة یقدمھا الزعیم كان و تعاضدیة، لتأسیس عام جمع 1986 نونبر 12 یوم انعقد ھكذا

  : یلي بما شفویا بوعدھم البحارة وحفز) CMIR (للتقاعد المغربي المھني الصندوق في انخراط

 . المتوفى لذوي تعویض منح-  

 . العجز عن التعویض-  

 % 100 العالج نفقات تعویض-  

  للتقاعد تكمیلي صندوق-  

  . سنوات 5 استكمل مساھم لكل فائدة-  

 . المساھمون منھا یستفید ومصحات االجتماعیة االعمال-  

 .المساھمات استعادة مع الجمعیة من الالمشروط االنسحاب امكانیة-  

 بالمائة 3 بنسبة البحارة حصص من اقتطاعا ستكون المساھمات أن المأل أمام التعاضدیة رئیس وصرح

 .بالمائة 2 في علمنا، حسب محددة، الیوم وھي

II .الرئیس وعود ضوء على التعاضدیة حقیقة 

 ومنھم مات من البحارة فمن. األعین في الرماد بذر للرئیس سیسمح ما اال الوعود ھذه من یتحقق لم : أوال
 .ذلك لھ یتحقق أن دون التعاضدیة صندوق في مساھمتھ وقف طلب من ومنھم استفادة، دون تقاعد من
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 ما بقدر السكان، تفید ال التي الغابویة والثروة قلیلة، للزراعة الصالحة األرض حیث الجبلیة، القرویة،
 . االجتماعیة والمرافق األساسیة، البنى انعدام إلى المؤدي المخزني اإلھمال وحیث. للنھب تتعرض

 صناعیة ووحدات أكادیر اسمنت معمل: بامتیاز عمالي الحي. باكادیر الصناعي أنزا بحي هللا عبد نشا
 یتمیز. للتسویق وآخر, األعالي ولجیابات الساحلي للصید ومیناء زیوت، ومعمل السمك، لتصبیر عدیدة
 البحر، شاطئ وعلى الجبل بمحاذاة عدیدة صفیح أحیاء القصدیر، یقطنون سكانھ اغلب بكون الحي

 . وابتزازھا السلطة لتعسف دائمة وعرضة

 الخامس المستوى في المدرسة غادر وكان المغربیة، العمالیة القوات نقابة إلى 1978 عام موناصیر انضم

 .االبتدائي

  فكریة دائمة ثورة أساسھا سیاسیة تجربة

 بجھده تمكن الذي العصامي الكادح نموذج: المغربیة العاملة الطبقة مناضلي من فریدة حالة موناصیر كان
 .المساءلة من یكل ال حاد نقدي حس مع الثوري، العمالي النضال بنظریة نفسھ تسلیح من الخاص

 الشبیبة، في سیما ال الثمانینات، وبدایة السبعینات نھایة في االشتراكي االتحاد من قسم تجذر تجربة عاش
 المواصلة) الشعبیة للقوات الوطني االتحاد (الشعبویة للحركة النضالي الماضي إلى المستندة التجربة وھي

 التنظیمیة كالمذكرة العلمیة، باالشتراكیة متأثر بفكر والمھتدیة االستعمار، ضد المسلحة المقاومة لطرائق
 و ) الشعبیة للقوات الوطني االتحاد على التنظیمیة البالشفة تقنیات بتطبیق ثوري حزب بناء ( بنجلون لعمر

 .بالملكیة العالقة ومن الشكلي االستقالل من الموقف: بنبركة للمھدي الثوري االختیار

 الطریق، كمجلة الشرق من یصل ما أي یساریة، صحافة من المتناول في ھو ما كل قراءة على یرتمي كان
 ھیأه ما ھو المستمر الذاتي الـتأھیل ھذا. الماركسیة كالسیكیات جانب إلى ھذا الحریة، – المساء بیروت و

 مع تواجھوا من ضمن كان ما فسرعان. المكان تراوح االشتراكي االتحاد یسار تجربة بدأت لما قدما للسیر
 عن الممارسة تباعد خاص وبوجھ واألفعال، األقوال تطابق ال مالحظة على بناء محلیا التجربة تلك قادة
 . الماركسیة إلى االنتساب زعم

 .العمالیة القضیة اجل من المناضلین جمیع مع والتعاون العمل من موناصیر یمنع لم ھذا لكن

 في موناصیر مالذ كان محلیا، الحزب بیسار اصطدامھا بعد باكادیر، االتحادیة الشبیبة تجربة انحالل بعد
 كتاب من نسخة لدیھ. ( العمالیة أنزا شباب من الماركسیة دراسة حلقات وتشكیل الفكري، التكوین من مزید

 ). استعمالھا كثرة من غالفھا تالشى" العلمیة االشتراكیة إلى مدخل "ماندل ارنست

 النصف في االشتراكي االتحاد جسده الذي المعالم واضح غیر االشتراكي الفكر من انتقل الفترة تلك في
 . الرابعة األممیة برنامج في مجسدة صیغھا احدث في الثوریة الماركسیة اعتناق إلى السبعینات من الثاني
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 المغربي؟ النظام قتلھ ولماذا هللا؟ عبد موناصیر المناضل ھو من

 2006) مایو (أیار 1 االثنین

 ة-المناضل جریدة: ، بقلم12: عدد ة-المناضل

 ھذا. موناصیر الثوري العمالي المناضل واغتیال الختطاف التاسعة الذكرى تحل ، 2006 مایو 27 یوم 

 تلقائیة مظاھرة في ساروا. قبل من یفعلوه لم نحو على لمقتلھ أكادیر وكادحات كادحو اھتز الذي المناضل
 في وشارك ،1997یونیو 8 یوم أسرتھ بیت إلي) ش.م.ا ثم كدش) النقابة مقر إلى بانزا للتصبیر معمل من

 إلى طریقھم لتسد للمشیعین بدروعھا تصدت القمع قوات أن لدرجة وكادحة، كادح آالف 8 زھاء جنازتھ

 ساعات 3 استغرق سار ولما. ساعات ثالث الجنائزي الموكب فتوقف المدینة، وسط مرورھا لمنع المقبرة،

 یوم زوال بعد الخامسة الساعة في المقبرة لیصل االستبداد، ضد مظاھرة إلى وتحولھ ضخامتھ بفعل أخرى،
 . 1997اكتوبر 19

 تكاثر یخشى من اھتمام غیر) الزائفة ( المعارضة صحافة من العمالي المناضل ھذا قضیة تنل لم
 غامضة، ظروف في مات نقابي: ومشوھة مبتورة قدمتھا التي فالصورة. هللا عبد معدن من المناضلین
 من ألنھ الطریقة بتلك عاملوه لقد. بقتلھ ظلما النظام اتھمھم من وبمصیر بھ االھتمام تالشى ما وسرعان

 الجماھیر نضال من یرتعدون ظلوا الذین ،"الدیمقراطیین األبطال "من ولیس الحقیقیین الشعب أبطال
 . معھم للتوافق المستبدین استجداء في حیاتھم وامضوا

 . الكفاحیة مبادرتھم إطالق و تنظیمھم وتمتین الكادحین وعي تثویر غیر سبیل ال أن موناصیر آمن لقد

 حتى ثوري: المناضلین من ھو نوع أي یعرفون الیومي كفاحھ في موناصیر قاربوا الذین المناضلین لكن
 .النخاع

 حیاتھ من األخیرة سنة 20 قضى كرینة، الشھید رفیق. سنة 19 وعمره نقابي سنة، 16 وعمره بحار

( آنذاك أكادیر لبحارة تیسر ما ھي خبزیة نقابة في االولي النقابي العمل من خاللھا انطلق عمالیا، مناضال
 شابة طاقات تستقطب كانت أیام االتحادیة، الشبیبة في النضال إلى وسار ،)المغربیة العمالیة القوات نقابة
 لیستكمل الثوریة، للحركة العام بالتراجع مطبوع سیاق في سیاسیا، وتطور. الجذري التغییر إلى تواقة

 متبلور برولیتاري كفاحي لخط بامتیاز المؤسس یعتبر وبذلك. أممیا ماركسیا مناضال السیاسي نضجھ
 .تجلیاتھ إحدى غیر ة-المناضل جریدة لیست النمو، إلى وسائر

  برولیتاریة تربة ابن

 الصید في للعمل) أكادیر شمال كلم 60 (یامر ایت من ھاجر أب عن ، 1959 سنة موناصیر هللا عبد ولد

 المنطقة تلك. الغربي الكبیر باألطلس حاحا منطقة من النازحین القرویین آالف حالة كانت تلك. البحري
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 مدخول من الحاصل ویقتطع) والبحارة الباترون ( الحصص مجموع من بالمائة 02 نسبة تحسب : ثانیا

 .بالمائة 05 الى تصل مساھمتھم نسبة یجعل مما وحدھم البحارة

 من تلقائي انسحاب ھذا عن ینتج. بالكامل مركب كطاقم بل فرادى التعاضدیة في البحارة ینخرط ال : ثالثا
 غیر مركب من جاء لبحار تلقائي انخراط بالمقابل و منخرط غیر مركب الى غادر بحار لكل الجمعیة
 .بالتعاضدیة عضو آخر الى منخرط

 الجمعیة قانون علیھ نص ما وفق للمنخرطین سنویة وأدبیة مالیة تقاریر وبالتالي عامة جموع تعقد ال: رابعا
 .وغیرھا وعقارات وقیم سندات من بممتلكاتھا وال التعاضدیة برصید ألحد علم وال. األساسي

 بلجنة الثالث األعضاء ال و اإلداري بالمجلس عضوا وعشرون األربعة یعرفون ال البحارة أن بل: خامسا
 .الجمعیة داخل مھمتھ حتى یجھلون الذي الدریوش وصدیقھ الرئیس ھو یعرفونھ ما كل المراقبة

 ال و بالتقاعد، الخاص المستقل الصندوق أحدث كیف ال و الجمعیة، تسیر كیف بحار أي یدري ال : سادسا
 نونبر 12 ظھیر ینص التي المراقبة للجنة أثر ال ھذا، وفوق. التأمین شركة مع التعاضدیة عقدة مضمون

  .سنوي لتقریر تقدیمھا ضرورة على یات التعاضد حول 1963

 المھني الصندوق في البحارة تسجیل حول السابقة مزاعمھ من یتملص التعاضدیة رئیس بدأ كلھ ھذا وبعد
 .التأمین شركة مع العقد مضمون في التعاضدیة مھمة وحصر للتقاع،د المغربي

 الجمعیة حساب كشف یریدون البحارة: سابعا

 رئیس أن ھؤالء یدرك حتى البحارة مدخول من االقتطاعات فیھا استمرت سنوات 5 انقضاء من بد ال كان

 سنتین یجربوا أن لھم البد كما. رقیب دون النقابة صندوق في كما التعاضدیة صندوق في یتصرف الجمعیة
 الى لجأ من ومنھم نفسھ، لمراجعتھ الرئیس الى توسل من فمنھم. السوي الطریق الى لیصلوا عدة طرقا

 البحارة ومن . رجعتھا وطلبوا تھم اقتطاعا برصید توصلوا الذین منھم بل. المساھمة عن كف ومن القضاء
 .ھزیال وكان رصیده تسلم من

 و البحري والصید الشغل وزیر من لكل مفتوحة بمراسلة أكادیر و بطانطان كدش- البحارة نقابتا قامت
  .أنوال جریدة نشرتھا

 التعاضدیة حقیقة عن الرسالة تكشف البحارة، من جماعة من بطلب وذلك. 1995 یولیوز 07 بتاریخ

 : یلي ما فطرحت ، تسییره وغموض رئیسھا وادعاءات

 .ذویھا إلى األموال ارجاع على االلحاح-  
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 الصید ضبط و البحارة نقابة فیھا بما المعنیة الجھات وكل. الشغل ووزارة الصید وزارة من لجنة تكوین
  – كدش النقابیة المركزیة من عنھا ینوب أومن ، بطانطان البحریین نقابة و باكادیر البحار باعالي

 التعاضدیة رئیس محاسبة-  

 :جواب أي تلق لم كمثیلتھا الوزارتین الى المفتوحة الرسالة أن اال

 اعالم والى المشاكل، لحل المزعومة الوسیلة ھذه حول البحارة أوھام تبدید الى سوى تھدفا لم النقابتین أن
 ولعب یكبر التعاضدیة بمصیر االھتمام بدأ 1996 سنة بدایة ومع. التعاضدیة بحقیقة العمالي العام الرأي

 ؟`ذلك سر فما التعاضدیة، رئیس حول آخرون التف بینما البحارة تحفیز في دورا المجھزین بعض

 فیھا أبان التي السبعینات، بدایة لنضاالت نقابیا قائدا التعاضدیة رئیس في المجھزین بعض یرى: أوال
 ذاكرة في الزالت مكاسب انتزعت والتي محلیا، القطاع ھذا تاریخ في لھا مثیل ال كفاحیة عن البحارة
 .سواء على والمجھزین البحارة

 العمالیة القوات نقابة تكن ألم ونضال، اتحاد نظرھم في فھو للبحارة، تنظیم كل المجھزون یعادي: ثانیا
  المكاسب؟ النتزاع إطارا نفسھا

 ویخشون. فقط حصصھم من یتم االقتطاع كان وإن للبحارة،حتى مكسبا التعاضدیة المجھزون یعتبر : ثالثا
 . التعاضدیة رئیس بھ لوح أن سبق ما وھو المجھرین، لحصة االقتطاع شمول طلب على البحارة إقدام

 التعاضدیة رئیس یناھضون المركب، طاقم ضمن الوقت نفس في یعملون ممن المجھزین، بعض: رابعا
 .المجھزین كباقي أیضا یعادونھ و كبحارة حصصھم من یقتطعھ، لما مبتزا فیھا یرون النھم

 دوره خفت التعاضدیة رئیس أن السلطة مثل یدركون فھم الجمعیة، رئیس یدعمون الذین المجھزون أما
 تحظى العمالیة القوات جعل ما وھذا جلیلة، خدمات لھم یسدي أنفك ما وإنھ البحارة، بمصالح مرتبط كنقابي

 وبذلك. لھا إداریة أدوار باسناد بھا االرتباط على البحارة دفع أو المیناء، في بالمقر سواء بالمساعدة
 .فعال مناضلة نقابة أي لظھور عرقلة العمالیة القوات نقابة أصبحت

 تحت باجتماع أحیانا، المجھزون قادھا والتي المبعثرة، البحارة تحركات توجت 1996 مایو 20 وبتاریخ

 من مجموعة جانب الى بحار 400 یفوق ما حضره)الباشا (ألنزا الحضریة المنطقة رئیس اشراف

 ففشلوا البحارة، على وصایة نصب المجھزون حاول. بالتعاضدیة العالقة ذات المصالح ممثلي المجھزین
 عن الدفاع عن وعزمھم باستقاللھم البحارة تمسك فقد. التعاضدیة رئیس ألنصار السلطة دعم رغم

 عن ممثلین اللجنة ضمت . التعاضدیة رئیس لمحاسبة مختلطة لجنة في كممثلي منھم 15 وانتدبوا مصالحھم

 االجتماع أسفر و. البحري الصید ومكتب البحریة للشؤون الجھویة المندوبیة و الموانئ، استغالل مكتب
 .بالوالیة آخر الجتماع أسبوع أجل وضع : عن
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 كونھم في مبررا وقتلھم المقاومین تعذیب یجد فھل ونھب، استعباد من االستعمار بھ یقوم ما ضد مناضلین
 ؟ المستعمر سلطة ضد السالح حملوا

 بقوتھ ذلك فرض على المغربي الشعب یقدر یوم ستنكشف المغربیة الدولة جرائم حقیقة ان اخیرا
 مكافحة منظمات ببناء الحقوقي العمل نخبویة تجاوز عبر یمر ذلك الى والطریق ، المنظمة الجماھیریة
  . األخرى النضال أدوات جانب الى وجماھیریة

 زروال و رحال و موناصیر أفكار المغرب شباب یعتنق ان فھو نأملھ الذي والتعویض اإلنصاف اما
  .واالستغالل االستبداد من التحرر اجل من للنضال حیاتھم ویكرسوا وأشباھھم وسعیدة

موناصیر  ابراھیم: العائلة ، عن2004 ابریل 7 اكادیر. سیتحقق ذلك ان واثقون ونحن
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 موناصیر هللا عبد الشھید عائلة من بیان

 "والمصالحة االنصاف ھیئة"سمي وما موناصیر قضیة

 2006) مایو (أیار 27 السبت

 اإلنسان حقوق عن الدفاع تدعي منظمات وبعض صحف و أحزاب من ومساندوھا المغربیة الدولة تنظم
  .عقود طیلة شعبنا مناضلو لھا تعرض الذي الھمجي القمع ملف لقبر ھائلة تضلیل عملیة

 من الجسدیة والتصفیة لالختطاف موناصیر هللا عبد المناضل تعرض بعد القمع ذلك ضحایا من وبصفتنا
  بقضیتھ التذكیر نعید ان واجبنا من نرى 1997 ماي في السري القمع جھاز طرف

  .واإلنصاف المصالحة باسم یحضر ُمما موقفنا عن نعبر و

 وھب ثوري اشتراكي كمناضل وممارستھ أفكاره بسبب كان موناصیر هللا لعبد المغربیة الدولة قتل ان-  
 السیاسي االستبداد من تحررھم اجل من المغرب كادحي كفاح لقضیة سنة، 16 عمره كان ،مذ حیاتھ

 طمس اجل من القضاء بمشاركة البولیس نظمھا التي الخبیثة المؤامرة ورغم. الرأسمالي واالستغالل
 طیلة العیون الى أكادیر من البحارة االف إضراب بفضل الحقیقة ظھرت القتل بجرم أبریاء واتھام الحقیقة

  .فعال ذلك وتم ، ظلما المتھمین سراح إطالق اإلضراب مطالب أول كان اذ ، 1998 سنة كاملة اشھر 3

 ھذه الكذب الة ، االنسان لحقوق االستشاري المجلس مع التعامل نرفض موناصیر الشھید عائلة نحن-  
 متواطئین فیھ المشاركین كل ونعتبر .اآلن الى تأسیسھا منذ الجالدین لصالح دنیئة بأدوار قامت التي

 .لقریب لناظره غدا وان.كلمتھ قول على قادرا یكون یوم الشعب وحكم التاریخ حكم سیلقون

 عبر الدولة جرائم ملف قبر محاولة من جدیدة حلقة غیر والمصالحة اإلنصاف ھیئة كذبا سمي ما لیس-  
 ضالل كلھا سیاسیة حسابات على بناء مساعیھ في النظام تساعد اإلنسان بحقوق متقنعة وجماعات أفراد لف

 ال فإننا لذا). ومعاقبتھم المستبدین جرائم حقیقة كشف بھ یعصف قد مزعوم دیمقراطي انتقال ( ضالل على
 كافة وننبھ معھا تعامل أي و علیھا موناصیر ملف عرض ونرفض تلك واإلنصاف المصالحة بھیئة نعترف
  .معھا التعاون فخ الى اإلنسان حقوق وانصار الضحایا أقارب

 الى سعیا قاومھم ومن الجالدین مساواة الى خیوطھا المخابرات تحبك التي اإلعالمیة الحملة ترمي-  
 الدولة تعتذر ان ویكفي أحد، لمساءلة حاجة فال وبالتالي وقع فیما المسؤولیة نفس الطرفین لكال «ان اإلقناع

 أنفسھم مع المغاربة تصالح الى كلھ ذلك ویفضي االجتماعیة الحاالت بمعالجة الجراح وتضمد المغربیة
 . والتعذیب القتل جرائم الى تضاف أخرى جریمة األضالیل ھذه ان. »وتنمیتھ البلد لبناء لینصرفوا
 الكریم والعیش الحریة في المغربي الشعب حق عن مدافعین كانوا لإلبادة تعرضوا الذین شعبنا فمناضلو

 التحریر وجیش المقاومة أعضاء كان مثلما ، والسلطة للثروة محتكرة اقلیة رأس على ظالمین حكام ضد
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 وطالبوا التعاضدیة، حالة البحارة ممثلو استعرض.األطراف كل بحضور مایو 31 في اال االجتماع یتم لم

 .االجتماع محضر من وبنسخة البحارة إشارة رھن لالجتماع قاعة وبوضع وتسییرھا، حساباتھا بكشف

 البحارة بأسماء الئحة و ومبلغھ، لالقتطاع الخاضعة المراكب الئحة حصر ضرورة عن االجتماع أسفر
 .1996 یونیو 03 أجل في االقتطاع حسابات لدیھ من لكل ذلك واسند.والمستفیدین المساھمین

 بعد. اآلن لحد ورق على حبرا االجتماع نتائج بقیت. الكادحین نضال على تستند ال التي االتفاقات وكجمیع
 مطالبھم، مجددین یونیو 20 یوم الوالیة أمام بحارا 63 تجمھر) ت واتصال رسائل(المساعي، كل فشل

 بالزنزانة ) هللا عبد موناصیر ( البحارة ممثل بتھدید مسؤولیھا أحد فقام. بالوالیة لالجتماع 10 وانتدبوا

 البحارة تشبث أمام. الوالي لمقابلة 4 انتداب البحارة من وطلب. أسبوعین أجل في الحساب بإجراء ووعد

 .ثانیة یتجمھروا اال شریطة المشكل بحل إیاھم واعدا باسمھم الرسمي الناطق بطرد الوالي قام بمطالبھم

 المطالبة عن لثنیھم التھدیدات تتصاعد الضرورة وعند البحارة، تعبئة وفك الوقت لربح الوعود تكثر ھكذا
 . بحقوقھم

 ممثلي استدعاء بدون مرتین المحاسبة لجنة واجتمعت وتسییرھا، التعاضدیة حساب یكشف لم اآلن لحد
 یفوق ما وقع قد. الوالي من أمرا ذلك باعتبار الوالیة بنایة من البحارة ممثلي أحد طرد یتم بل. البحارة

 15 أجل في التعاضدیة حساب بكشف مطالبة و الوالیة من المطرود بعضویة تشبت عریضة بحار 400

 أرقامھا قدمت الجھات من عددا أن رغم یكشف لم الحساب زال وال الوالیة من الطرد استمر ذلك مع. یوما
 .متضاربة وھي

 خالصات

 بل یجب كما األمور تسر لم لحلھ، ممثلیھم وانتدبوا التعاضدیة مشكل طرح من البحارة تمكن أن بعد
 .مكانھ یراوح المشكل وظل. البحارة بھ تشبث ممثل إقصاء بمحاولة العراقیل ظھرت

 الجمعیة ستحل ھل: الحساب كشف عملیة من یریدونھ ما یدققوا أن البحارة یلزم المرتقبة التطورات وأمام
 عن النقابة كاتب محاسبة ویجب. الخدمات ونوع االقتطاع نسبة: االستمرار أشكال ھي وما. تستمر أو

 .طوعیا االنخراط لیكون االقتطاع ووقف صندوقھا

 . القرار سلطة وحدھا لھا التي العامة االجتماعات بعقد اال التعاضدیة مصیر في البحارة یبث أن یمكن وال
  .للتنفیذ أجھزة اال لیسوا المحاسبة لجنة في الممثلین أو النقابي فالمكتب

 أن وھي دوما والجدیدة القدیمة الحقیقة تلك على التعاضدیة في حقوقھم صیانة الى البحارة سعي دل ولقد
 .منھا المزید ویحقق مكاسبھم یصون الذي ھو وعیھم وارتقاء الكادحین اتحاد

 1997 مارس 25 بتاریخ" األنوار "بجریدة نشر،  1997مارس أكادیر- البحارة من مجموعة
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 الضروري؟ الحوار ھو ما

 1995 ینایر . الثالث العدد البوصلة، نشرة

 2007) یونیو (حزیران 5 الثالثاء

    البوصلة نشرة: بقلم  

 جریدة تقوم موناصیر، هللا عبد الثوري االشتراكي المناضل الغتیال العاشرة للذكرى إحیاء  
 .اغتیالھ مالبسات حول وتوثیقا المناضل، لھذا اإلعالمي الرصید بنشر یونیو شھر طیلة ة-المناضل

 تسارع العام، اإلضراب إلى بالدعوة األجراء عن الدفاع في بواجبھا للقیام العمالیة النقابات نھضت كلما
 كأسلوب الحوار "على لتؤكد النقابیین المسؤولین لقاء إلى- للكادحین وتحدي ترھیب حملة وسط- الحكومة

 وبین. یومیة حتى أو دوریة اجتماعات برنامج ووضع لجان تكوین ویتم". االجتماعیة النزاعات جمیع لحل
 بالنقابات لقاء كل وعند". االجتماعیة األطراف مع الحوار"بضرورة توجیھات الحكومة تتلقى وأخرى فینة

 الجماھیر لدى للعراك االستعداد حالة انطفاء ومع. وعود وتعطى العمالیة المطالب تفھم عن الحدیث یجري
 أسوء في األغلبیة استعباد وتأبید الرأسمال مراكمة: مشاغلھم إلى والحكومة العمل أرباب ینصرف العمالیة،
 .الشروط

 في العام اإلضراب إلى بالمغرب العمال جماھیر الكنفدرالیة دعت أن فبعد: أیضا 1994 سنة طبع ما ھذا

 لفضیلة تطبل ومجالت صحف من البرجوازیة أبواق وانطلقت اإلضراب، بمنع الحكومة ردت فبرایر، 25

 النتائج تلك تكن ولم. التفاوض نتائج بإعالن منفردة الحكومة وبادرت حواریة جلسات وانعقدت. الحوار
 منح مواعید في طفیف تغییر غیر الحكومي البالغ في جدید وال. رفضتھ أن للنقابات سبق ما سوى

 للشغالین العام واالتحاد الكنفدرالیة وأخبرت. الموظفین رواتب وفي لألجور األدنى الحد في الزیادات
 الفاللي واعترف الحكومة تلك جاءت. الجدیدة الحكومة تشكیل بعد ما إلى ذلك من الموقف إعالن بتأجیل

 بكل االلتزام لھ وجدد العام واالتحاد كدش عن وفدا الصیف في واستقبل" ومسؤوال جدیا" یكن لم الحوار أن
 وضبط بالتنسیق الشغل وزیر كلف أنھ كما. الشباب عید بعد مباشرة االجتماعي الحوار وباستئناف الوعود،
 جھتھ من والصناعة التجارة وزیر وقام. كالم موضوع كانت التي القضایا مختلف حول اللقاءات برنامج

 المشاورات استمرار وعلى القضایا، من العدید تسویة على االتفاق وتم كدش، من مسؤولین مع باالجتماع
 .الحوار ورفض الحقوق مصادرة لتجاوز

 إخبار ودون شيء أي اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس أحدثھا التي الدائمة الحوار لجنة تنتج أن ودون
 .بالحوار خاص استشاري مجلس شتنبر في أحدث بمصیرھا،

 : المجلس ھذا صفات

 ). فقط استشاري(إلزامیة قوة أي عنھ یصدر لما لیس والمداوالت، للكالم نادي ھو-  
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 التي الشغل بحوادث منھا تعلق ما سواء بالمخاطر، محفوف محیط في باألعالي الصید بحارة یشتغل) 3

 أو ، )الخ والوفیات، األیدي، خاصة األطراف بتر ( الخطورة ببالغ العمل، لطبیعة نظرا تتسم، مات غالبا
 أن علما ھدا. الباخرة فوق الشمس وحرارة كیماویة ومواد بالمجمدات ورطوبة برودة من الصحة یھدد ما

  .اإلنتاج قطاعات باقي شأن ھو كما منعدمة العمل ظروف مراقبة

 استرجاع من لیتمكن الراحة لشروط مستوفي بیت یلزمھ السفر، طیلة بالجیاب ارتباطھ بحكم البحار، إن) 4

 الضروري األدنى مع یتنافى باألعالي الصید بجیابات اإلقامة واقع أن إال . نفسھ القانون ینص كما قواه
 باآلالت اھتمامھا بقدر ھدا بكل تھتم ال والشركات بالیة، األغطیة و واألفرشة مكسرة والدوالیب فاألسرة

 .والمعدات

 وال كما ال كافیة یوما كانت ما فالتغذیة الفیزیولوجي، األدنى الحد مستوى في البحار یعیش اإلطار ھذا في
  .العمل وال البحار ال یناسب ال مستوى إلى فنزلت األزمة عن الكالم بدأ أن منذ علیھا اإلجھاز فتم نوعا،

 عنھا ینجم وما وبحرا برا المتفشیة فالبطالة كرھا، إال البحارة یتحملھ ال الماء فوق العائم الجحیم ھدا إن) 5

 الجدد الخریجین فقط لیس تخصصاتھم، بكل الضباط حتى بل البحارة، من مزیدا حین كل تھدد كوارث من
 .مارفوسیون شركة من المطرودین الضباط شأن ھو كما العمل من طویلة سنوات قضوا من أیضا بل

 :الوزیر السید

 ھو واحد صوب إلى متجھة الوزارة أن على تدل القطاع بھذا العاملة الید مشاكل بلغتھ الذي الحجم ھذا إن
 ثروات العاملة، للید المفرط واالستغالل المساعدات أنواع كل بفضل راكموا، الذین األموال أصحاب
 تحت ینسحق الیوم البحار إن. الذكر تستحق ال بأجور معدمین إلى البحارة جماھیر تتحول حین في ضخمة

 ال كبشر الحیاة في لھ الحق كأن األقصى، االغتناء مستلزمات وفق حیاتھ یكیفون ُالذین الصید أغنیاء نیر
  .كبھیمة

 إلى باخرة من وانتقالھم أوضاعھم، مناقشة إلى یدفعھم المشترك فالعمل إنسانیتھم، البحارة سیستعید وحتما
 المنظم بالقسم التحقوا لذلك اآلخرین، تجارب من ویستفیدون. واحد االستغالل أن یعرفون یجعلھم أخرى

 .البحار بأعالي الصید وضباط البحارة نقابة بتأسیس العاملة الطبقة من

 :الوزیر السید

 وزارتكم أن لتبرھنوا فرصة إعطاؤكم ھو باألعالي الصید شغیلة أوضاع إلى أنظاركم لفت من الغایة أن
 لنقابتي منھ نسخا سلمنا الذي المطلبي ملفنا الرسالة ھده رفقة ستجدون. الصید ألغنیاء ولیس للصید وزارة

 .والسالم الواقع على سنالحظھ ما ھو جوابكم أن نعلم األخیر وفي . القطاع بھذا البترونا
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 البحري الصید وزیر إلى مفتوحة رسالة

  موناصیر هللا عبد: بقلم، 2007) یولیو (تموز 4 االربعاء

 الدیمقراطیة «جریدة نشرتھا كدش- البحار بأعالي الصید وضباط البحارة نقابة باسم ارسلت 
   1993 أكتوبر 11 بتاریخ »العمالیةۚ 

 المصاعب بذریعة یتباكون القطاع بھذا الرسامیل فأصحاب ، البحار بأعالي الصید أزمة عن الكالم كثر
 األجنبیة األساطیل واستنزاف القروض، وثقل االستثمار، وتكالیف الرخویات، أسعار بسقوط المتصلة
 الجرائد وكتبت التوصیات وصدرت المستدیرة والموائد الندوات عقدت كلھ ھذا وحول . البحر لموارد

 بما حالتھا تأزم من دوما عانت بالبحر العاملة فالید مریب، صمت یسود اآلخر الجانب في لكن . والمجالت
 شروط قساوة و ظروفھ، وخطورة العمل، ساعات وطول أدائھا، وتأخیر األجور، تدني من علیھا فرض
 .المحدق البطالة وخطر الجیابات، في اإلقامة

 :الوزیر السید

 أمام نضع المعاناة، صنوف لكل ومكابدتھم البحارة، شقاء من بینة على لستم أنكم افتراضنا من انطالقا
 .وعایش رأى كمن لیس سمع من أن یقین وكلنا موجزة صورة أنظاركم

 الشرائیة البحارة وقدرة. الشھر في درھم 1500و 1000 بین تتراوح الساحقة البحارة أغلبیة أجور) 1

 .األسعار في المتالحقة الزیادات جراء من آلخر یوم من تھزل

 درھم 50 عن یقل ال ما عبء أضافت مؤخرا الخبز من كیلوغرام سعر في درھم نصف زیادة فإن ومثال

 فال بأجرتھ، یحیا الشغیل بأن علم على أنكم ریب وال. أفراد خمسة من عمالیة ألسرة الشھري الدخل على
 یتدبر أن لھ كیف إذن فتصوروا. إلیھ یركن كوخا حتى وال آالت وال عقارا یملك وال البورصة في لھ سھم

 وإن وترفیھ؟ ألبنائھ وتدریس وتطبیب ولباس وغذاء سكن من الحیاة قید على البقاء متطلبات تلك بأجرتھ
 وضع یفاقم ما فإن أجمعین، البالد ھذه عمال على والحكومة الباترونا بھ حكمت ما ھو المصیر ھذا كان

 والبؤس المجاعة أھوال إلى بھم یلقي مما عدیدة، شھورا األجور أداء تأخیر ھو البحار أعالي عمال
 لجؤوا مضن عمل أسابیع بعد البحارة طوابیر لتروا أكادیر میناء رصیف إلى تنزلوا أن ولكم. والتشرد

 .البواخر أرباب من صدقة یطلبون وكأنھم األجور لتسلم

 وظل. یومیا عمل ساعات ثماني بمبدأ العمل من الصید بواخر استثنى البحري القانون أن جیدا تعلمون) 2

 حیث باألعالي الصید وظھر المحاصیل، من حصة البحارة یتلقى حیث التقلیدي الصید على ینطبق ھذا
 .محدودة غیر بقت العمل ساعات لكن بالحصة ولیس محدودة بأجرة العمل

 االستغالل معدل یرفع مما العمل، لساعات حد ودون انقطاع، دون یعملون القطاع بھذا البحارة جعل ما ھذا
 .األجور تدني مع خاصة البحارة عمل قوة تدمر مستویات إلى
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 بفعل األخیرة السنوات في تحققت التي بالمكاسب المس " تجنب ھي الغایة أن تأسیسھ بیان في التأكید تم-  
 الكادحین مالیین ودفع 1983 عام بدأ الذي الدولي النقد صندوق برنامج إلى إشارة وھذه" الجمیع تضحیات

 . المجاعة مشارف إلى

 المغربي االتحاد- العالي التعلیم- العام االتحاد-الكنفدرالیة(المناضلة للنقابات ممثلین أربعة إال یضم ال-  
  الحواریة المناسبات في إال توجد ال لنقابات وخمسة ،)للشغل

 وزیر سابق، سفیر(للدولة آخرین خدام + عمل أرباب + وزراء: والدولة للرأسمال ممثال عشرین یضم-  
 أن یمكن ما لمعرفة كاف وحده وھذا ،)والمستقبل للشباب الوطني المجلس وأمین رئیس سابق، شغل

 عمل جلسة وبوزبع األموي األخوین مع األول الوزیر عقد نونبر، 14 ویوم المجلس ھذا عن یتمخض

 العمالیة، النقابات مع للحوار برنامج ووضع المطرودین، النقابیین وإرجاع الحكومة وعود تنفیذ تناولت
 ھذه من أسبوعین بعد. االجتماعي الحوار لمتابعة االستشاري للمجلس المرتقب االجتماع من انطالقا
 : لكدش التنفیذي للمكتب بیان سجل الجلسة،

  الوعود رغم المأجورین لملفات الحكومة معالجة غیاب-  

  االلتزامات من التھرب یتم بل معلقة، المفاوضة-  

  حال تجد لم االجتماعیة النزاعات أھم-  

 المفاوضات مائدة إلى العودة ضرورة-  

. دجنبر 20 إلى واستمرت األولى، دورتھ بدأ قد االجتماعي للحوار المتابع االستشاري المجلس كان آنذاك

 : یلي بما خرج المجلس؟ ھذا خرج فبماذا

 أو حال وجدت التي سواء سابقا، الحوار تناولھا التي للقضایا جردا المقبل االجتماع في الحكومة ستقدم-  
  معلقة أو إلیھ سائرة

 ھذا كل: الحصیلة للبحث المعروضة المسائل حول واقتراحاتھا ومالحظاتھا تصورھا النقابات ستقدم-  
 . وكالم كالم. الحكومة رفوف في موجود

 : آخر اتجاه في تصب فھي األفعال أما

 مختصة رسمیة مصالح(بالضرائب وبسحقھم األسعار وارتفاع البؤس، بأجور العمال تجویع استمرار-  
 ) شھریا درھم 4400 ب للعیش األدنى الحد تقدر

  والشباب بالطفولة وعنایة وصحة تعلیم من االجتماعیة الخدمات على اإلجھاز-  
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  العاطلین صفوف وتضخم المؤقت، التشغیل واتساع والتسریح، الطرد حمالت استمرار-  

  المھنیة واألمراض الحوادث وتكاثر الشغل، ظروف تدھور-  

 القطاعات من عدد في بكثافة األطفال واستغالل مھینة، شروط في النساء لجماھیر مفرط استغالل-  
  المتخلفة

  ونوعي كمي ضعف وھو. الخ وتقاعد اجتماعي، وضمان تأمینات، من االجتماعیة الحمایة ضعف-  

). الجنائي القانون من 288 الفصل(والمحاكمات الطرد حتى الوسائل، بمختلف النقابي التنظیم محاربة-  

 بتطبیق 1983 سنة منذ بدأ الذي الكاسح الھجوم استمرار إنھ محتوى كل من العمال منادیب دور وإفراغ

 ونظرا. الشعبیة الجماھیر وعموم العمال حساب على الدیون أزمة لحل االمبریالیة الدوائر تملیھ ما كل
 فھل. الشغیلة على االعتداء حدة من والحكومة البرجوازیة تخفف أن ینتظر فال المریض االقتصاد لحالة
 نشید بغناء وفقط تعب؟ ودون خاطر طیب عن مكاسب الرأسمالیون لھم یقدم أن االستغالل ضحایا ینتظر

 ؟...جمیع لحل كأسلوب الحوار

  الحوار أجل من والتخویف الطمأنة

. الملموسة التجربة إلى یعود أن یمكنھ والعمل، الرأسمال بین التناقض تبعات) یتجاھل أو (یجھل من حتى
 وقد. طویل نفس ذات بنداءات الحوار مائدة إلى البرجوازیة لدفع طویلة تجربة جرت األخیرة السنوات ففي

 : وسیلتین على المحاوالت تلك بنیت

 . الثروات على تخافوا فال الرأسمالیون، أیھا تكلفكم، ال مطالبنا: الطمأنة-  

  الفتات بعض على التنازل حكومة ویا برجوازیة یا فعلیك وكبیرة، كثیرة المشاكل: التخویف-  

 :الطمأنة

 قانون مراجعة یكلف ماذا العمال؟ لصالح الصادرة األحكام تنفیذ یكلف ماذا المطرودین؟ إرجاع یكلف ماذا
 الوطني الصندوق لدى العمال تسجیل مراقبة یكلف ماذا النقابیة؟ والحریة القانون احترام یكلف ماذا الشغل؟
 . الخ االجتماعي؟ للضمان

 في األرباح أقصى یتیح الذي ھو المطالب تلك مضامین على اإلجھاز ألن البرجوازیة، تقنع ال الحجة ھذه
 .األوقات أسرع

 العمال مطالب أن القائلة الحكومة مبررات على ردا تكون أن ترید) تكلف ال مطالبنا(الحجة ھذه إن
 . سنتیم ملیار 1000 إلى 800 بین ما تكلف أنھا قالت لما 1990 دجنبر 13 یوم األمر كان كما. تعجیزیة
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 بالسلع مكتظة المصنع مخزونات حیث الكساد فترات في اإلضراب العمال یتجنب ما غالبا السبب ولنفس
 . یشتریھا من تجد لم التي

 المستخدمون ویلعب. ومدتھ إضراب وقت لتحدید الحسبان في تؤخد أن متنوعة أخرى العتبارات یمكن كما
 على المساعدة المعلومات توفیر في ھاما دورا تسییرھا، على اطالعھم بحكم للشركة، اإلداریة بالمصالح

 إلعالن العمل عن خارجیة ظروف على االعتماد یمكن كما. اإلضراب إلعالن األنسب الوقت اختیار
 ساعة اإلضراب قرروا بفرنسا بترول مصفاة عمال مثال المضمار ھذا في الشھیرة األمثلة ومن. اإلضراب

 . فورا مطالبھم قبول فتم دوغول شارل الرئیس وصول

 رب إقدام حالة في اعتبار أي عن النظر بغض واالعتصام اإلضراب إلى العمال یضطر أن یمكن كما
 . جماعي تسریح أو النقابیین طرد على العمل

 اإلضراب لخوض السبیل ھو الجماعیة ومناقشتھا والمكان الزمان ظروف تحلیل بل عامة، قاعدة ثمة لیس
 .الشروط أفضل في

أكتوبر - الخامس العدد-البوصلة
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 بفرنسا القطار محطات بإحدى الحركة اضطربت مثال. المضربین غیر العمال عمل على انعكاسات من
 . مضرب عامل لكل ساعات ثالث تتجاوز لم اإلضراب مدة أن رغم أیام ستة طیلة

 . مضبوطة خطة وفق وتوقیتھا اإلضراب وثیرة دراسة تتم : والمتكررة القصیرة اإلضرابات-  

 إال العامل ینتج ال مثال. اإلنتاج لوتیرة مقصود بتنقیص المردودیة تخفیض یتم : المبرقع اإلضراب-  
 . بھ المرتبطة األقسام باقي على یؤثر األقسام أحد في اإلنتاج تخفیض أن علما. المعتاد نصف

 ویتمسكون مفرطا، نشاطا العمال یبدي) : المغاالة إضراب (العمل بشكلیات بالتمسك اإلضراب-  
 إداریة وثیقة كل عند یتوقف باإلدارة مستخدم مثال. الشدید وبطئھ العمل تعثر إلى یؤدي مما بالشكلیات

 العمل تراكم إلى یؤدي مما األمور أدق من مبالغة بكل متیقنا بھا عملھ تفاصیل من للتأكد الوقت من كثیرا
 والجمارك كالبرید قطاعات في فعال اإلضراب من النوع ھذا. خفة بكل ینجزه كان عمل وھو. تسییره وثقل

 . الجویة والمالحة

 فیھ صغیر مشغل عمال بإضراب كبیر مصنع في العمل إیقاف یمكن : BOUCHON السدادة إضراب-  

 مضطر لإلنتاج الكلي التوقف رغم فھو بالغ الباترون على اإلضراب ھذا ضرر). حساس موقع عمال(
 . المضربین غیر أجور ذلك وفوق الصیانة، وتحمالت العامة األكالف لتحمل

 وعاد ،1936 عام فرنسا في الجماھیریة اإلضرابات میزة الشكل ھذا كان: االعتصام مع اإلضراب-  

 إلى اللجوء أن كما . الجماعي التسریح على للرد المعتاد العمال سالح وأصبح . 1968 مایو في للظھور

 . اإلضراب لكسر جدد عمال تشغیل من الباترون لمنع یتم الشكل ھذا

 غیرھا أو المحلیة السلطات مقرات أو بالعاصمة، اإلدارة مقرات إلى: بالمسیرات المصحوب اإلضراب-  
 ) . وكذا لكذا استشاري مجلس – الوزارة – البرلمان (الدولة مؤسسات من

 باستعمال اإلضرابات في للتحكم الدولة سعي أن األخیرة العقود في یالحظ : التأطیر مستوى على-  
 المنظمات لتوجیھات الخاضع غیر أي GREVE SAUVAGE البریة اإلضرابات اتساع إلى أدى النقابات

 اإلضراب صراحة القانون یمنع حیث وانجلترا ألمانیا مثل بلدان حتى شملت ظاھرة وھي. النقابیة
 .العمالیة القواعد انشغاالت عن وابتعادھا للنقابات المتزاید التبقرط في تفسیرھا تجد الظاھرة وھذه.البري

  : اإلضراب توقیت اختیار

 فترات في أي.الحاجة أمس العمل رب یحتاجھم الذي الوقت في اإلضراب إلى العمال یلجأ أن المعتاد من
 الزبائن، مع بعقود ملتزما یكون حینما أو. الوفیر الربح فرص لھ وتتراءى الطلبیات، تكثر حیث االزدھار

 .والشراء البیع مستلزمات من ذلك غیر أو
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 .عمالي منطق إلى تستند ال أنھا أي نقابیة، حجة لیست الحجة ھذه إن

 للرأسمالیین؟ مكلفة كانت إن مطالبنا عن نتخلى فھل

 الخیرات كل مصدر ھو موتھم وحتى وآالمھم وتعبھم كدحھم أن ننسى ھل العمال، مطالب كانت فمھما
 ألیس أنتجوه؟ مما إضافي بقسط سوى نقابیا یطالبون أال والعمال الرأسمالیون؟، یكدسھا التي والثروات

 تكلفھ؟ لن أنھا یقال لمطالب والدولة الرأسمال یستجیب ال لماذا قیمة؟ كل مصدر وحده العمل

 5 ب األجور في زیادة تعطي قد فھي. علیھا خطر أشد الجوھر في ھو للبرجوازیة، مكلف غیر یبدو ما إن

-الضرائب-األثمان رفع(الطرق من ذلك وغیر االستغالل، بتشدید تسترجعھا ما سرعان المائة في 10 أو

 العمال كفاحیة رفع ستتیح الحریة ھذه ألن. الفعلیة النقابیة الحریة عن بصعوبة إال تتنازل لن لكنھا ،)الخ
 المس إلى البعید المدى في تفضي قد نضالیة، وتربیة تمرس من ذلك یصاحب وما صفوفھم وصالبة
 أن یتناسى مكلف غیر النقابیة الحریة إطالق أن االدعاء إن. المالكة للطبقات والسیاسیة االقتصادیة بالسلطة
 وحریة أشكالھ، بمختلف التنظیم وحریة شاملة، تعبیر حریة دون للنقابة حریة فال. ینقسم ال كل الحریة
 .لدیھم ما كل والمضطھدین المستغلین ستكلف الشاملة الحریة وھذه. والمظاھرات التجمع

 .نفعا وعیھم إفساد كان إن عدا ما شيء أي في العمال تنفع ال" یكلف ال " حجة فإن ھكذا

 : التخویف

 االجتماعي، الملف بتحریك مستعجلة مبادرة یفرض مما والخطورة بالدقة تتسم االجتماعیة الوضعیة-  "
 " وآمان أمن ضمان باعتباره

 " االستقرار بضمان الكفیلة المقبولة االجتماعیة التوازنات مسألة عمدا أھملت الحكومة-  "

 " الماضیة؟ السنوات في حدث ما تكرار أم جدیا حوارا الحكومة ترید ھل-  "

 للمطالب تجاھلھا أو بإھمالھا النار في الزیت تصب ال أن وعلیھا الحكومة ملعب في اآلن الكرة-  " 
 إلى والحكومة البرجوازیة دفع إلى ترمي التي الصریحة والتحذیرات التلمیحات من نماذج ھذه" العمالیة

 المصیر وبئس االنفجار بخطر بتخویفھا وذلك المطالب تلبیة

 دجنبر 14و 1981 یونیو 20 یشبھ ما حدوث إمكانیة إلى التلمیح إن. نفعا تجدي ال أنھا أبانت التجربة

 یعد أفق، لھا یكون أن دون المتراكم السخط تنفس التي االنفجارات، تلك مثل ألن المستغلین یفزع ال 1990

 وبأفضلیة المقاومة جدوى بال الجمیع وإقناع لسحقھا الردع وسائل من استطاعوا ما المضطھدون لھا
 واالستسالم الخضوع

 وعي خاللھ من یتقوى الذي الذاتي التنظیم ھو مكان، كل في المالكین، وكل الرأسمالیین یخیف ما إن
 صفوفھم ویرص لدیھم الكفاح إرادة وینمي الطبقي الكادحین
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 بل االنفجار من لیس نفسھ ھو خوفھ عن یكشف فإنما الشارع، بانفجار الرأسمالیین تخویف یحاول من أما
 مباشر جماھیري عمل كل من

 : والنقابة الحوار

 یؤدي العمال، لمطالب البرجوازیة تفھم على والمراھنة النقابي العمل محور بجعلھ الحوار على التركیز إن
 متطلبات وتراعي العمل أرباب تخدم نقابة إلى أي. العمالیة للنقابة البرجوازي المفھوم نحو انزالق إلى

 بالذات الرأسمال ضد الشغیلة عن تدافع أن بدل الرأسمال تراكم

 العمالیة؟ النقابات علیھ تكون أن البرجوازیون یرید كیف

 العمل تاریخ إن): " 1992 شتنبر 17 عدد" (اإلكونومیست " البرجوازیة الجریدة أقالم أحد إلى لنستمع

 : سبیلین غیر یعرف ال االجتماعي والقانون

 . متراكمة ومرارات وتوترات وإضرابات صراعات من تعرفھ وما الجماعیة المطالبة-  

 ھذا الشركاء مختلف بین مشتركة نظر وجھة لبلوغ كضرورة االجتماعي والحوار الجماعیة المفاوضة-  
 " االجتماعیة اللعبة قاعدة یكون أن یجب الذي ھو األخیر

 لقد): " ... 1994 أبریل عدد (برادلي صاحبتھا بقلم" اللیبرالي "البرجوازیة المجلة عند آخر نموذج وھاكم

 التي التحوالت وجاءت. متجاوزا الصراع ومفاھیم االیدیولوجیة بالتصنیفات المتأثر النقابي العمل أصبح
 المبادرة روح وترسیخ الحریات من المزید تكریس غیر للتماثل أقرب نموذج من ما أنھ لتؤكد العالم یعرفھا

 لحل وسیلة أفضل الحوار إن قائلة تمضي ثم الرأسمالي الوحش لسیادة بدیل ال أن تقصد إنھا". والتنافس
 جدیدة عالقات تسوده مجتمع ضرورة على وتؤكد متقدمة حضاریة بأسالیب المنازعات وفض المشاكل

 أي على الوطنیة المسؤولیة وتغلیب والعمل الرأسمال بین واالنسجام والتضامن والتفاعل التعایش محاورھا
 .آخر اعتبار

 والتزامات النقابي للعمل جدیدة أسس إلى تقود إنما ترابطھا في المعادالت ھذه كل أن إلى وتخلص
 ...الخاص والقطاع الدولة ودور المؤسسات

 أطراف تبادل من یخرج بسراب أي بالحوار لیعوضوه ویعملون العمال كفاح البرجوازیون یخاف إذن
 الحدیث

. وتقویتھا العمالیة الصفوف رص في مھامھم أداء عن النقابیین یصرف قد الحوار لطلب الباترونا واستجداء
 العمال، على الھجوم في سائرة ھي الحوار، مطلب النقابات فیھ ترفع الذي الوقت في الحكومة، أن تبین وقد

 زیادة إلى الحوار بعد لجأت لما الثمانینات أواسط وقع كما. شعبیة ال إجراءات لتمریر الحوار واستعملت
 .العمالیة للمطالب االستجابة بدل األسعار
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 . المعركة سیر نقاش اجتماعات تنظیم وكذا للمضربین الثقافي التنشیط تنظیم-  

 . العام الرأي أمام العمال قضیة عن للدفاع اإلعالم تنظیم-  

 أوسع إطار في عملھا تنسق أجھزة الوظائف ھذه كل تتطلب. الخصم نوایا حول معلومات عن البحث-  
 . كلھ البلد أو المدینة أو اإلنتاج فرع أو المقاولة مستوى على

 الثالث األشكال إحدى تتخذ وقد. وعیھم ومستوى العمال تجارب حسب المعركة تسییر أجھزة وتتنوع
 : اآلتیة

 ال نقابیین مسؤولین طرف من أي. بیروقراطي بشكل نقابة قبل من اإلضراب تسییر یتسم أن یمكن) 1

 . غیر ال نبضھم لجس نادرا إال العمال عند ینزلون

 النقابیین للمضربین عامة اجتماعات بواسطة أي دیمقراطي، بشكل المعركة بإدارة نقابة تقوم أن یمكن) 2

 .بیدھم المعركة تطور قرار یبقى الذین

 انتماءاتھم بمختلف المضربین كافة طرف من المنتخبة اإلضراب، لجنة ھو دیمقراطیة األكثر الشكل) 3

 خاضعة نفسھا واللجنة. لحظة أیة في للعزل قابلین اللجنة ھذه أعضاء ویكون. المنتمین غیر وحتى النقابیة
 . للمضربین المنتظمة العامة االجتماعات لقرارات

 قد العمال بین والسیاسي النقابي فالتعدد. وانتصارھم المضربین العمال لوحدة ضمانا األكثر ھو الشكل وھذا
 آخرون، علیھ یوافق ال قد اتجاه في السیر قرار باتخاذ نقابة كل أجھزة تقوم فعندما. المعركة بسیر یضر
 . فشلھ حتى بل النضال تعثر إلى ذلك یؤدي

  وتوقیتھ اإلضراب أشكال

 اإلضراب أشكال

 لتكسیره ودولتھا البرجوازیة أسالیب على وردا نفسھ، الرأسمالي اإلنتاج تطور مع اإلضراب تطور
 الزمان ظروف أي الملموسة، الوضعیة حسب للتطویر دوما قابال كوسیلة اإلضراب ویبقى. ومحاربتھ
 . والمكان

 مع ومتالئمة تقلیدیة غیر إضراب بأشكال العمومیة والمرافق اإلنتاج وحدات داخل العمل تنظیم أوحى وقد
 : الخصوصیات

 یتوقف أن دون بالتناوب األخرى تلو فئة أو اآلخر، تلو مشغل في العمال یضرب : الدائر اإلضراب-  
 لھ ما اإلضراب ھذا ومیزة. شلھ من للتمكن العمل لسیرورة دقیقة دراسة یفرض وھو. واحدة دفعة الجمیع
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 وضعھ من العامل اھتمام معھا ینتقل أ،خرى قطاعات أو مصانع إلى اإلضراب عدوى تنتقل وعندما
 تتدخل وعندما. شمولیا طابعا ذلك جراء من وعیھ ویكتسب كلھا، األجیرة الطبقة وضع إلى الشخصي

 في العمال أمام تتجلى المضربین، لمھاجمة القمع قوات العمل رب ویستقدم الكاذبة، بوعودھا السلطة
 البرجوازیة األكاذیب ضباب كل یتبدد لحظة ففي: بھا تحكم التي والقوانین الحكومة حقیقة النھار واضحة

 عن تدافع وھي الحكومة وتنكشف الطبقات، فوق والحكم المزعومة العامة المصلحة راعیة الدولة حول
 . العامل ورجلي یدي في القیود وتضع الرأسمالیین

 من وعقود أعوام طوال یصلھ لم مستوى إلى قلیلة أیام في العمالي الوعي یقفز اإلضراب خالل باختصار،
 . لحیاتھم والرتیب العادي السیر

 فتمنع بالسریة، إلحاطتھا شيء كل تفعل الحكومة یجعل اإلضرابات بھ تقوم الذي الكاشف الدور وھذا
 .یمكن ما وبأسرع لوقفھا قدرتھا في ما كل وتبذل االنتشار، من أخبارھا

 وتسییره اإلضراب نمو- 3

 تقاسم إلى الوصول العمال ھدف یكون ففیھ . لإلضراب األولي الشكل ھو) االقتصادي (المھني اإلضراب
 ).الربح (منھا قسم على الباترون ویستحوذ أنتجوھا التي القیمة لتلك لصالحھم أفضل

 سلطة من بجزء المس إلى وكفاحیة بحزم خیض إذا یؤدي الخبزي، طابعھ رغم ، نفسھ اإلضراب وھذا
 . یرید الذي بالثمن العمل قوة شراء من الباترون منع یریدون المضربون فالعمال. الرأسمالیة الطبقة
 یشاء من إدخال من الباترون یمنعون فإنھم إلضرابھم حراسة یقیمون أو العمل بأماكن یعتصمون وعندما

 ".مقاولتھ "إلى

 البلد تم القطاع، لیشمل المقاولة داخل من اإلضراب یتسع ما بقدر ھذه الرأسمال بسلطة المس بذور وتنمو
 العمل، بأماكن االعتصام إلى ومغادرتھ، العمل، عن التوقف من اإلضراب شكل یتطور ما بقدر وأیضا. كلھ

 . العمال لحساب المصنع تشغیل إلى االعتصام ھذا ومن

 االقتصاد مجمل وفي المقاولة، داخل السید ھو من لمعرفة قوة امتحان إلى بسیط شغل نزاع یتحول ھكذا
  ؟ العاملة الطبقة أم البرجوازیة الطبقة: والدولة

 : یتطلب إضراب فكل. وتسییره تنظیمھ حاجیات تظھر حتى اإلضراب ینطلق أن وما

 . وتوزیعھ ووطنیا محلیا العمالي النضال أنصار وباقي اإلنتاج، فرع من الدعم تجمیع-  

 . وأسرھم المضربین على الحیاة متطلبات وباقي المؤونة، توزیع-  

 . المصنع إلى اإلضراب كاسري دخول منع-  
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. الكادحین أوضاع تحسن مكاسب انتزاع إلى اتجاھھ، حسب كل یؤدیان، طریقین لیسا والنضال الحوار إن
 وإلى الرأسمالیة ظھرت أن مند العمالي الطریق ھو فالنضال. بینھما تختار أن النقابة على مطروحا ولیس

 .الوقت ولربح والخداع والمماطلة للتسویف أداة مجرد الواقع في فھو الحوار أما. تزول أن

 كل تجعل والعمل الرأسمال بین التناقض طبیعة ألن مكانھ سیراوح بالنضال مقترن غیر حوار كل إن
 .الثاني من كفاحا یستلزم األول من تنازل

 بین الدائرة والحرب المنافسة جراء من بالفناء مھدد ألنھ یقتلھم وحتى ویطردھم العمال یجوع الرأسمالي إن
 ویكثف العمال أجور یقلص أرباحھ یضخم فلكي. الرأسمالي االقتصاد فوضى في البرجوازیین مجموع

 تكالیفھ یقلص ولذلك سعر بأدنى للبیع یسعى فإنھ اآلخرین البرجوازیین مزاحمة یواجھ ولكي. استغاللھم
 .العمل قوة سعر ومنھا

 والعمل الرأسمال تناقض منطق: الرأسمالیة منطق ھو ھذا

 الزائف الوعي تبدید ھي فوظیفتھا لذا. العمال لوحدة المجسدة النقابة منطق یحدد الذي ھو التناقض وھذا
 فھو الحوار نشید أما. طبقي عمالي بوعي وتعویضھ والعاملة المالكة الطبقتین بین المشتركة المصالح عن
 .ویوحدھا یوقظھا أن بدل الطاقات ینوم

 بناء على تأكیدا بل أھوج تصعیدا أو تشددا لیس كفاح كأداة النقابة مفھوم على والدفاع الحوار فضح إن
 .مثمر تفاوض من عنھ ینجم وما نجاحھا یضمن بما وقیادتھا المعارك وإعداد الكفاح أدوات

 تسجیال إال التفاوض ولیس الخصم، تفاوض نضاالتھم وقیادة العمال استنھاض على قادرة كفاحیة نقابة إن
 .نضال دون نتائج ذي تفاوض وال. المواجھة لنتائج

 لیست المعارك أن إلى مباشرة غیر إشارة ذلك وفي. حضاري أسلوب بأنھ الحوار یوصف ما كثیرا
 المرتكز النضال أن تؤكد العمالیة الحركة تاریخ إلى واحدة نظرة لكن ومتخلفة؟ا ھمجیة ھي إذن حضاریة،

 منھم وجعل حضاري مستوى من بلغوه ما إلى االمبریالیة البلدان عمال رفع الذي ھو حاد طبقي وعي على
 .الخانعین العبید من جیش مجرد ولیس حساب ألف لھا یحسب طبقة

 : خاتمة

 :بدلت لو ستنفع كانت الحوار طلب في ضاعت التي الجھود كل إن

 تجر أن شأنھا من والتي كثیفة عاملة لید والمركزة اقتصادیا الحیویة القطاعات في النقابة تصلیب في- 1

 النضال ساحة إلى المتأخرة القطاعات

 واحدة نقابة واحدة، طبقة: الموحد والنضال العمالي التضامن تقالید ترسیخ- 2
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 :إلى حاجة في الكادحین إن

 النقابي نضالھم ألھداف دقیق تحدید – أ

 لھ الجید واإلعداد للنضال المناسب الوقت اختیار – ب

 دروسھا من واالستفادة المعارك تقییم – ج

  البیروقراطیة أمراض من سلیمة طبقیة نقابیة منظمات بناء – د

 الحوار سراب خلف الركض في ولیس النقابیین، جھود تنصب وھنا

 الواحدة العمالیة القوة لبناء السائدة والتشرذم الشتات حالة لتجاوز النقابات بین ھو الضروري الحوار إن
 الذي لكدش التأسیسي البیان مع انسجاما أجلھ من الكنفدرالیون یناضل ما وھو العمال، كفاح یتطلبھا التي
 .العاملة للطبقة الوحدة إعادة األساسیة ركائزھا من جعل
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 العمالي الكفاح مدرسة اإلضراب 

    البوصلة نشرة: بقلم، 2007) یونیو (حزیران 24 االحد

 والرأسمال العمل بین التناقض من یأتي العمالي اإلضراب- 1

 واالضطھاد االستغالل من للحد المستعبد البشر بھا یرد التي والتمرد الرفض أشكال أحد ھو اإلضراب
 . منھما والنھائي الشامل وللتحرر

 العمومیة، المرافق أو المقاوالت، داخل سواء مألوفا حدثا أجمع، العالم في الیوم، اإلضراب أصبح وقد
 متعددة الشركات فروع [واحدة دفعة عدیدة بلدانا اإلضراب یشمل أحیانا بل. كلھ البلد مستوى على أو محلیا

 ]. الجنسیة

 المجتمع انقسام من تمنعھ، أو تقلصھ التي الھمجیة القوانین رغم لإلضراب، الواسع االنتشار ھذا وینتج
 نمو مع ترافق اإلضرابات ظاھرة فنمو. ومضطھدة معدمة وأكثریة مستبدة مالكة أقلیة إلى المتزاید

 مما اإلنتاج، ووسائل للخیرات مستغلین حفنة احتكار على مبني الرأسمالي فالنظام. وانتشارھا الرأسمالیة
 قیود األصح( الحیاة قید على لیستمروا العمل على قدرتھم بیع إلى مضطرین الملكیة من المجردین یجعل
 ). البرجوازي المجتمع في الحیاة

 بأقل العمل قوة لشراء یسعى العمل فرب: والعاملة البرجوازیة الطبقتین بین التناقض یكمن العالقة ھذه وفي
 . الئق عیش مستوى وألسرتھ لھ یضمن بما بیعھا یرید جھتھ من العامل بینما األرباح لتضخیم یمكن ما

 ضغط من یستفید العمل فرب. األجرة عبید أسلحة احد اإلضراب یشكل المصالح بین التضارب ھذا وفي
 الفعلي األجر یخفض كما. اجر بأقل االشتغال العمل عن العاطلون یقبل حیث األجور، لیخفض البطالة
 رب جبروت أمام بمفرده عاجزا المواجھة ھذه في العامل ویقف. االستغالل حدة وزیادة العمل یوم بتطویل
 عبودیتھم استمرت مشتتین فرادى العمال بقي وطالما. أخرى جھة من جوعا الموت وشبح جھة من العمل

 جماعي فعل كرد اإلضراب یاتي الفردیة المطالبة استحالة وأمام. الرأسمالیین أرباح لتتراكم واسترقاقھم
 ھو بل للعمال، عددي تجمیع مجرد اإلضراب ولیس. الرأسمال اندفاع لردع واحدا جسما العمال خاللھ یقف

 ویتصرف للجماعة یفكر فرد وكل بالنفس الثقة یكتسبون فالعمال: الخاص منطقھ لھ جماعي كیان والدة
 .إلیھا مشدود كعنصر

 العمالي الوعي یطور اإلضراب- 2

 لكسر آخرین عمل بأرباب العمل رب یستعین فعندما: نوعیا تحول وقد اإلضراب تجربة من العامل یخرج
 حول األكاذیب كل وتنفضح بعضھم، إلى الرأسمالیین تشد التي القویة الروابط تلك للعمال تظھر اإلضراب،

 الطبقة إلى الفرد عملھ رب من العامل اھتمام ینتقل وبذلك مشترك، ھدف یحكمھا كوحدة المقاولة
 . كلھا البرجوازیة
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 إلى العمال لجر یعمل ومرونة ذكاء أكثر اتجاھا ھناك إذ السیاسة، لھذه الوقح الوجھ إال الغازي عقا لیس
 المیثاق مشروع مثال راجع(العمالي الجانب نصرة تدعي وماكرة مخادعة بحجج االجتماعي السلم سیاسة

 نقابة للشغل الدیموقراطیة الكنفدرالیة فإن كان مھما). 1991 عام یعتھ علي حزب أعده الذي االجتماعي

 .االجتماعي السلم دعوات كل تأسیسھا مند رفضت كفاحیة طبقیة

 تستعملھا كوسیلة" االجتماعي السلم " شعار جاء) " ... 1978 نوفمبر(لكدش التأسیسي البیان في جاء

 العمالیة الجماھیر تعبئة من التخفیض إلى ولتھدف الحقیقیة األزمة وأسباب طبیعة لتغطیة المستغلة الطبقات
 سیاسة لكل وبرفضھا..." االستغالل حدة من ولترفع ثرواتھا تكدس لكي النھایة وفي نضاالتھا من والحد

 ممارسة تأسیس نحاول إننا " طبقیة عمالیة سیاسة طریق على مناضلة كدش تسیر للعمال موجھة برجوازیة
 یطمح والذي المستغلة الطبقات یھادن ال الذي العام السیاسي خطنا لنا. الجمیع نقابة نكون وأن دیموقراطیة

 المفاوضات في كدش رد جعل ما ھذا) 3..." (الذاتي التسییر یعتمد متحرر اشتراكي مجتمع تشیید إلى

 وبالتأكید كدش، قادتھا التي 1979 إضرابات مند منتھیة سیاسیة غیر نقابة أطروحة باعتبار حاسما األخیرة

 .النقابیة والخروقات االجتماعیة للوضعیة الحقیقیة األسباب مواجھة إطار في تدخل سیاستنا على

 قدرتھا في خطورتھا وتكمن للعمال معادیة سیاسة لتمریر قناع إال ھي ما السیاسیة غیر النقابة أطروحة إن
 درجة إلى السیاسیة الحریة فیھ تقلصت بلد في خاصة العمال، من المتأخرة الصفوف وتضلیل خداع على

 إیقاظ على الدائم بالعمل إال مفعولھ إبطال یمكن ال العمال شمل لتشتیت سالح األطروحة فھذه لذا. الصفر
 صفوفھم، بین الرأسمال أبواق كل بفضح لدیھم الكفاح إرادة ورفع الطبقي حسھم وإذكاء وعیا األقل العمال
 .الیومیة الحیاة وقائع كل في والعمال الرأسمال بین الجوھري التناقض وإبراز

 الطبقي النقابي اإلعالم عاتق على الملقاة المھام إحدى وتلك

 1995 ینایر ،3 العدد البوصلة،

 :ھوامش

 )94 ماي-العمالیة الدیموقراطیة راجع (،94 أبریل 16 یوم الوطني المجلس في األموي كلمة) 1(

 )28 العدد المغربیة المجلة (الشعبیة، الوطنیة النقابة رئیس الغازي عقا مع مقابلة) 2(

" الشغل وعالم الراھنة التحوالت " ندوة في األموي ألقاه عرض: والسیاسي النقابي جدلیة: راجع) 3(

 شتنبر – 94 عدد العمالیة الدیموقراطیة (90 ماي 20-17 أیام) فرنسا(للشغل العامة الكنفدرالیة مع بتعاون

92( 
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 ؟ من خدمة في التناوب

 1995 مایو فاتح – الرابع العدد البوصلة نشرة

       البوصلة نشرة: بقلم، 2007) یونیو (حزیران 5 الثالثاء

 ما لفرض بشراسة المخزن قاتل) البرلمان المحلیة، الجماعات الدستور، (المؤسسات تجدید عملیة طوال
 تنازالت ( بالخداع مصحوبة القتال شراسة كانت و. المالكة الطبقات من المسیطرة الشریحة مصالح یخدم

 .الشعبیة بالجماھیر أخرى ھزیمة إلحاق من مكن مما) مضمون كل من العام اإلطار یفرغھا طفیفة

 السیاسة نفس تطبیق أي" التناوب"بـ سمي ما إلى المعارضة جر محاولة تمت المخزني االنتصار لتتویج و
 .المضطھدین و المستغلین الناس ثقة من نصیب لھم آخرین بوزراء

 على كبیرة آماال تعلق تكن لم الشعب عامة فان عدیدة، أشھر خالل" التناوب"بـ أحاط الذي الھرج ورغم
 علمت سابقة حكومیة مشاركة تجارب ألن بل بالرفضویین ینعتون من دعاوة بفعل لیس. حكومي تغییر

 أسیرا الحكومة في مشارك كل سیظل) الالشعبیة االختیارات إسقاط (جذري تغییر بدون انھ الكادحین
 .قمعھا و الجماھیر تجویع لسیاسة

 خداع لمحاولة حزم بكل المعارضین مقدمة في أطر، و قواعد للشغل، الدیمقراطیة الكونفدرالیة كانت قد و
 السنة مطلع منذ الكونفدرالیة للمواقف سریع استعراض من یتضح ما ھذا و".التناوب "سمي بما الجماھیر

 .المنصرمة

 :ھو المطروح أن لیؤكد لكدش الوطني المجلس عاد 1994 ینایر 15 ففي- أ

 .لألمة السیادة كامل یقر بما للدستور واسعة و عمیقة مراجعة* 

 .مستقلة دستوریة ھیئة بإشراف النیابیة المؤسسات جمیع انتخاب إعادة* 

 أن لكدش العام الكاتب أكد) المؤجل فبرایر 25 إلضراب استعدادا ( االحتجاجي 1994 ینایر 30 یوم- ب

 ھو المسؤول الموقف وان الشعب مصلحة ضد برنامج تطبق حكومة یكونوا أن أصدقائھا من تقبل لن ھذه
 .المغرب على خرابا سیكون الحالیة التجربة استمرار أن إلى منبھا المشاركة، عدم

 في إننا: "التاریخیة مسؤولیتھ أمام الجمیع لیضع 94 مایو فاتح یوم العام الكاتب خطاب جاء- ج

 رد الحاسم، الرد بضرورة الدیمقراطي العمل كتلة أحزاب رأسھا وعلى الحیة القوى إلى نتوجھ الكونفدرالیة
. األمة وحق الوطن حق في اإلنسان وحقوق الدیمقراطیة أعداء اقترفھا التي الكبرى الجریمة مستوى في

 نقولھا لكننا الریبة موضع لنا إخوة نضع أن بأنفسنا نربأ إننا.(....) المھزلة لھذه حدا یضعوا بان نناشدھم
 ."بعضنا في نشك نكاد ألننا أنفسنا في نشك نكاد صراحة
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 حیث منشد الطیب لسان على عنھ تعبیرا كدش موقف وجد" التناوب "قرب حول الضجیج احتد ولما- د
 تختلف لن وأنھا معھا، للتحالف وستضطر المزورة األغلبیة رحمة تحت ستكون التناوب حكومة أن اعتبر

 و للیأس تكریس من عنھ ینتج وما الفشل مصیرھا وسیكون منھا، أحسن تعطي ولن السابقة، الحكومات عن
 .الدیمقراطیة على تآمر

 من لیس انھ یرى التنفیذي المكتب أن للكدش الوطني المجلس أمام األموي أكد 94 نونبر 19 یوم- ھـ

 إلى وصوال إلعدامھا الكفاح یجب الحالیة التجربة وان الحكومة في كونفدرالیون یشارك أن بتاتا الوارد
 . حقیقي تغییر

 .تبلوره كدش مافتئت الذي الكفاحي الخط مع المنسجم العمالي الموقف انھ

 ساد الحقیقي التغییر إنجاز على الرھان بدل إذ. كدش مواقف تعجبھ لم من بالتناوب المعنیین من كان طبعا
 فاجأتھم أو أزعجتھم الذین ھؤالء إن. الكبیرة تضحیاتھا و األمة إرادة على ضدا الناقصة السلطة كراسي ھم

. ذیلیة وال تبعیة لیس التحرر بحركة ارتباطھا وان بذاتھا، قائمة عمالیة منظمة فعال أنھا نسوا كدش مواقف
 دیمقراطیة في المصلحة وذوو الشعب، غالبیة ھم والكادحین األجراء كون إلى یستند الریادة إلى طموح بل

 . التراضي نحو والركض التذبذب مواقف خالف على وشاملة حقیقیة

 عبرة أیضا وتسنده. وحاضرا ماضیا المغربي السیاسي الواقع معطیات من ینبع كدش موقف صحة إن
 .تقدما أكثر وبصیغ أخرى مجتمعات تشھدھا التي رأسمالي إطار في التناوب تجارب

 كل من معارضون فیھا وشارك الحكومات توالت العریقة السیاسیة التقالید ذات الرأسمالیة البلدان ففي
 یؤمنون كانوا منفذیھا و واضعیھا ألن الحكومیة السیاسة انسجام من قط یغیر لم ذلك لكن. تقریبا األلوان
 االقتصاد كخرافة أخرى أسماء تحت وان (ویعتبرونھا المظاھر بعض انتقاد رغم الرأسمالیة بفضائل
 الجوھر تمس الرأسمال خدمة على المتناوبین بین الفروق تكن ولم. آخر بدیل أي على متفوقة) المختلط

 اشتھر اإلطار ھذا وفي. النظام سیر وحسن دوام لضمان السبل أفضل حول اختالف عن تعبر ما بقدر
 . االجتماعیة اإلصالحات مجال في مسؤولیتھا ومدى االقتصاد في الدولة تدخل درجة حول الخالف

 االشتراكیة حصیلة في ویفكر یتأمل أن الحقیقة ھذه في یشك لمن یمكن البعید الماضي إلى العودة ودون
 بواسطة یمینیة سیاسات تتجاوز لم البائسة الحصیلة فتلك. حصرا ال مثال وأسبانیا فرنسا في الترقیعیة
 .یساریة حكومات

 إذا انتظارھم في سیكون عما صورة تعطي ألنھا یدرسوھا أن العمالیین المناضلین على التجارب ھذه و
 بالحركة ذاك أو الحد ھذا إلى مرتبطة أحزاب مشاركة حاالت جمیع ففي. رأسمالي إطار في التناوب نجح

 ینظرون أنھم مؤكدین نوایاھم حول األعمال رجال أوساط و السائدة الطبقات طمأنة إلى قادتھا سعى النقابیة
 بالمقابل و. للرأسمال تھدیدا یكون لن الحكومة إلى دخولھم أن و. طبقیة لیس و وطنیة بعیون مھامھم إلى

 الحزام شد من مزید و االنضباط و بالصبر التحلي بفضیلة العمال عموم و أنصارھم إقناع إلى سعوا
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 بتھمة ردعھا محاوالت استمرت خاضتھا، التي المعارك وعبر للشغل، الدیموقراطیة الكنفدرالیة تأسیس منذ
 أخرى فرصة ،1994 فبرایر 25 إضراب تأجیل بعد الحكومة، مع األخیرة المفاوضات وكانت. السیاسة

 الكامل لاللتزام استعدادھا عن الحكومة أعلنت النقابیة، الحریة احترام مطلب فإزاء. الفزاعة تلك الستعمال
 وتقوم النقابیة الحریة عن بیانا النقابات تضع أن واقترحت. السیاسة عن االبتعاد بشرط النقابات تطلبھ بما

 صالحیة في یدخل ما أي القانون، حكم في ھو بما النقابات تلتزم أن بشرط باسمھا بإعالنھ الحكومة
 )1-.(سیاسة والسیاسة نقابة النقابة-النقابات

 أن حریة لكم نترك واستقرار ھدوء في استغاللكم لنضمن: یلي ما الواقع في یعني الفخ- االقتراح ھذا إن
 للسیاسة، النقابات ممارسة ضد لیسوا فالرأسمالیون. أیدیكم في إحكامھ أمر نحن سنتولى الذي القید تصنعوا

 الرأسمالي االستغالل قبول أي الطبقي الوفاق سیاسة یریدون فقط. إلیھا ویدفعھا یشجعھا من أول ھم بل
 عقا الوصولي ویعطي. دوریة مشاكل من یعترضھ ما الرأسمال لیتجاوز التضحیات من المزید وتحمل
 السیاسة بین بالفصل تطالبھم وال الحكومة منھم تنزعج ال الذین العمالیین السیاسیین عن صورة الغازي
 .لھا نافعة سیاستھم ألن والنقابة

 أصعدة 3 على قائمة مرتكزاتنا) "2: (قائال السیاسة ھذه الغازي عقا یلخص

 الحوار ثم الحوار ثم الحوار- 1

 الذي األمر الوطنیة، المقاوالت مصالح مع ومأجورین عمال من الشغیلة الطبقة مصالح تطابق- 2

 الطبقي الصراع وفلسفة فكرة نرفض أصال یجعلنا

 ال" الوحشیة اللیبرالیة قوة بكل نرفض یجعلنا الذي األمر التضامن، إطار في الفردیة الحریة- 3

 وإیھام الوقت لربح الكاذبة والوعود المماطلة: نعمتھ أولیاء یفھمھ كما أي الحوار فقط للنضال، إذن مجال
 .للعمال مكاسب عن خاطر طیب عن ستتخلى البرجوازیة أن العمال

 مساعي مع مصلحتھم تناقض بطمس وعیھم إفساد إلى ترمي للعمال المعدة البرجوازیة السیاسة ھذه إن
 الستغالل الرأسمالیین ید إطالق ھو الھدف إن. خانعین طائعین وجعلھم النضال على قدرتھم لشل الرأسمال

 الكمشة قبل من الكادحة األغلبیة استعباد حریة: الفردیة بالحریة یقصد ما ھو وھذا لھم، یحلو كما العمال
 .اإلنتاج وسائل على المستحوذة

 عواقب وتحمل بالصبر، بالتحلي الرأسمالیین مع العمال تضامن فھو الغازي عقا سیاسة في التضامن أما
 تضامن ثم. الھیكلي بالتقویم یسمى ما مثل اقتصادھا أزمات من للخروج البرجوازیة تضعھا التي السیاسات

 إنھا باختصار. االستغالل استقرار زعزعة خطر الح كلما الفتات بعض إلقاء أي العمال مع الرأسمالیین
 .االجتماعي السلم سیاسة
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   عمالیة؟ سیاسة أم برجوازیة سیاسة

 2007) یونیو (حزیران 14 الخمیس

     البوصلة نشرة: بقلم  

 تمارس العمالیة النقابات لجعل دولتھا بواسطة البرجوازیة تعمل االستغالل، استقرار تضمن كي  
 عبودیتھم تأبید یقبلون العمال جعل على تقوم سیاسة وھي. العمالیة الصفوف داخل برجوازیة سیاسة

 .  السوق اقتصاد تقلبات بھا تعصف ما سرعان التي التحسینات ببعض واالكتفاء

 النقابات ویتركون یرتاحون الرأسمالیین فإن السیاسة من النوع ھذا حدود ملتزمة النقابات بقیت طالما
 حراس یتدخل حتى طبقیة عمالیة سیاسة طریق تلمس في العمالیة المنظمات تبدأ أن ما لكن. وشأنھا

 السیاسة تمارس النقابات بأن الصیحات تتعالى وھكذا. الطریق ھذا في التوغل مغبة من للتنبیھ الرأسمال
 .النقابات فعل من للحد عملیة بإجراءات إنذارا الصیحات ھذه وتكون. دورھا عن متخلیة
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 لمطالب تشجیعا یكونا أن یجب ال الوزاریة المقاعد و االنتخابي االنتصار أن إلى نبھوا و ،)التقشف(
 ومسؤولیات مشاكل یواجھون الجدد الوزراء أن دوما وأكدوا. الرأسمالیین إزاء العاملة الطبقة و المناضلین

 .واقعیة وال معقولة غیر بضغوط إزعاجھم تجنب تستدعي جسام

 بالمثالین نتوجھ المغربي، واقعنا على أخرى لتجارب إسقاطا أو األحكام في تسرعا ھذا یعتبر لمن و
 :التالیین

 تعلم أن یجب. الحكومة إلى الصعود فور األجور في زیادات ھناك ستكون انھ الظن یجب ال)- " 1

 في الزیادة الن اجتماعي سلم من البد و جدیدة، تضحیات منھا نطلب أن یجب و أزمة، في أننا الجماھیر
 لجریدة سھیل المعطي األستاذ." ] أوال نجدھا أن علینا الثمار نقسم فلكي اإلنتاج، خلق تقتضي األجور

  [1993 یونیو 11 یوم لیبیراسیون

 التجاوب مصلحتھ من سیكون كیف یفھم الن الحكم إلى وصلنا إذا ما حالة في شعبنا نھیئ أن یجب)- "2

 المشاكل نحل أن أردنا إذا اآلن منھ مطلوب ھو مما اكبر ربما التضحیات، من مزید تحمل في معنا
 مع مقابلة في لوبینیون تحریر رئیس الجامعي خالد السید." ] اآلن تواجھنا التي االجتماعیة و االقتصادیة

  [1993 نونبر 26 النشرة

 و التحمل و التضحیات من مزیدا المقھورین و المشردین و الفقراء من المتناوبون سیطلب إذن؟ ھكذا
 . ینعمون جناتھم في المالییر أصحاب بینما البطيء الموت

 في المعارضة بمشاركة یرحبون تجعلھم و البرجوازیین بال تریح التي ھي البرنامجیة النوایا ھذه مثل إن
 ] الحرة المھن و العمل أرباب من شلة مع االشتراكي االتحاد جریدة مقابالت من أتضح ما وھذا. الحكومة

 العدد ( Enjeux أنجو الرجعیة المجلة بھ قامت الذي الرأي استطالع في أیضا و[ المدني للمجتمع الكلمة

 من حكومةً  أیدوا رأیھم عن عبروا الذین المقوالت مسیري من 60 %أن تبین حیث ) 1995 فبرایر 71

 من أول البرجوازیة األفكار ورجال األعمال رجال لكان الكادحین سیخدم التناوب كان لو. المعارضة
 و االقتصادي موقعھا بحكم إطالع و درایة و تجربة ذات جماعة فھم إلفشالھ، یعمل و ضده سیصرخ
 .حاد طبقي حس ذات و المستویات جمیع على عالقاتھا

 أو المعارضة صف في الموجودة األطر و بالكفاءات معجبون ھم المؤیدین الرأسمالیین أن یظن من یخطئ
 ضبط على المعارضة قدرة ھو یغریھم ما إن. حال بأیة ُیمس لن الجوھر أن راسخة القناعة ألن برنامجھا

 إفقار سیاسة استمرار ظل في ممكنة ُمدة مدة ألطول االجتماعي السلم ضمان و االجتماعیة الساحة
 . الرأسمالیین أرباح لتضخیم الجماھیر

 انساقت إذا الیأس لیتكرس تتالشى ما سرعان أوھاما لدیھا سیولد بل الشعبیة الجماھیر لینفع التناوب كان ما
 وینمو واضح أفق غیاب من الرجعیة في المفرطة التیارات ستتغذى آنذاك ،"التناوب "مع النقابیة الحركة

 . الدیموقراطي الجماھیري البدیل حساب على االستبدادي مشروعھا



21 

 

 أغالل من خاللھ من الجماھیر تخرج فعلي تغییر بل الرأسمال خدمة على التناوب لیس المطلوب إن
: جذریة بصورة مختلف مجتمع لبناء) االقتصادي االستغالل و السیاسي االضطھاد (التجویع و االستعباد

 دستور اجل من: غیر یكون لن النضال شعار فان لذا. االستغالل من خال دیموقراطي و اشتراكي مجتمع
- اقتصادیة خطة أساس على البناء تعید الكادحین عموم و المأجورین تمثل حكومة أفق في دیموقراطي

 .الشعب حاجات لتلبیة دیموقراطیة بكل موضوعة اجتماعیة

 مالیین ( الكامنة الشعبیة الطاقات على االعتماد و العمالیة القوى توحید یتطلب الدرب ھذا على النضال إن
 استراتیجیة عن النھائي والتخلي الطبقیة، األسالیب وفق بالنضال تنمیتھا و بإیقاظھا ) الكادح البشر

 من الجماھیر فیھ توجد ما ھو فالممكن. الممكن تحقیق سیاسة و اإلصالحات لتمریر المخزن مع المصالحة
 .استبداد و استعباد
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 انزل الكرموس، تأكل اطلع : الشعبي المثل یشبھ ھذا ان . المیدان ھذا في الوقت نفس في وال نعم بین یجمع
 لك؟ قالھا شكون

 مرة من اكثر السلطات عملت الجنائي، القانون من 288 الفصل عبر االضراب حق مصادرة جانب والى

 تتدخل واحیانا. الجلسات قاعة ولوج للمتضامنین تسمح ال اذ مطلقة، سریة في تمر المحاكمات جعل على
 من للطرد المسؤولین النقابیین العمال ویتعرض. العنف مستعملین البولیس بقوات المتضامنین لتفریق
 تتبع في باالخص حقھم وانتھاك المتضامنین، حقوق انتھاك ایضا نلمس ھكذا. الجلسة رئیس طرف

 كال وشكلون والباترون والقضاء السلطات أن المالحظ ومن. العمال رفاقھم لھا یتعرض التي المحاكمات
 .والعامالت العمال حقوق انتھاك في منسجما

 البولیس داھم مرة ولو انھ الحقوقیة والجمعیات النقابات واستطالعات بیانات الى الرجوع خالل وسجلنا
 .كمتھم المحكمة امام مثل واحدة مرة ولو القوانین، لخرقھ الباترون

 بید اداة ویبقون ثانیة، كل والعامالت العمال حق یخرقون والقانون الدولة ان غافل ھو لمن یؤكد ھذا ان
 حق یلغون 288 الفصل فباسم. واسرھم والعامالت العمال حقوق حساب على طمعھم لتحقیق الباترون

 لیال ومساكنھم العمال اعتصامات یداھمون وباسمھ المحاكم، الى العمال یسوقون وباسمھ االضراب،
 .العمال حقوق من حق انھا على یھا یتشدقون التي حتى للدفاع وسیلة اي ویسلبون ونھارا،

 جانب الى یناضل أن شاب، وكل فتاة او امرأة وكل منظمتھ، في وعاملة عامل وكل حقوقي، كل فعلى لذا
 سواء الفصل بھذا أقر ومن. الحقوق لجمیع المنتھك الجنائي القانون من 288 الفصل الغاء شعار رفعوا من

 حقوق حق في المجرمین لصف منحازا یعتبر الغائھ اجل من النضال عن تقاعس او نیة، سوء او نیة بحسن
 . والعامالت العمال

المتاحة  االشكال بكل الفصل ھذا ضحایا جمیعا فلندعم
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 )الفلین صناعة ( ببوزنیقة إكلوریسكس معمل

 )عائلة 200 حوالي أي ، مؤقت 80و مرسم عامل 140 ( العمال وتشرید المعمل باغالق یقوم الباترون

 في المتجسدة بحقوقھم وللمطالبة المعمل اغالق على احتجاجا المعمل، باب امام باالعتصام العمال قام
 . الخ المنجزة، االعمال عن والتعویضات االجور

 الدعوى بینھا من ضدھم، دعاوى تسجیل الى الباترون لجأ أكثر العمال صمد ولما اشھر، 4 االعتصام دام

 . مغلقا كان المعمل ان الى االشارة من بد وال الجنائي، القانون من 288 الفصل العمل، حریة عرقلة: التالیة

 درھما 250 وغرامة سجنا شھرین: االدانة

 . عامل لكل درھم 5000 الباترون وتعویض

 .1995 دجنبر الى المسألة دفعت . وتأجیل وتأجیل 1995 اكتوبر 10 10 الى الحكم العمال استانف

  التضامن أشكال

 على العمال، من المحاكمین واھالي االحیاء سكان وعمل مختلفة، قطاعات من والعامالت العمال عمل
 ان كما. المطلوب المستوى في بعد لیس ذلك أن اال الدعم، وجمع المحاكمة، وتتبع وحضور مؤازرتھم،

 واصدار المحاكمین، عن للدفاع محامین انتداب في االنسان لحقوق المغربیة للجمعیة ملحوظ دعم ھناك
 .للدعم اخرى اشكال جانب الى اخرى، جمعیات جانب الى بیانات

 التي العاملة المرأة لجنة فبخالف. العمال لنداءات تستجب لم زالت ال االخرى التنظیمات ان المتبین لكن
 الجل النسائیة التنظیمات طرف من للنداء یستجب لم بنعمرو، خدیجة محاكمة ابان باستمرار توجھ

 .فانیلي عامالت محاكمة اثناء ایضا ذلك نالحظ أن ویمكن معھا، التضامن

 صائبا موقفا تتخذ جعلھا الفالحي، للقطاع الوطنیة الجامعة وبالخصوص للشغل، المغربي االتحاد ادراك ان
 ورد ما وقعت فانھا وكدش، للشغالین العام لالتحاد وبالنسبة. الجنائي القانون من 288 الفصل من

 في مضمون كحق ، االضراب حق باحترام االلتزام" بالخصوص فیھ جاء الذي المشترك بالتصریح
 المؤسسات حرمة واحترام العمل بھا الجاري للقوانین طبقا بالمؤسسة العاملین حریة احترام مع الدستور،
 ".العمل وارباب العمال حقوق یضمن بما االنتاجیة

 الفصل ویأتي االضراب، حق الدستور یعطینا: صریح العرض ھذا مقدمة في قلنا كما 288 الفصل ان

 وقول الدستور في الواردة االضراب حریة ان. المحاكمة الى اثره على ویقدمنا أخرى بید منا لسحبھ 288

 ان یرید من مجنونا وسیعد حقوقیا، ام كان نقابي مناضل اي بھا یثق ان یمكن ال العمل حریة لعرقلة ال
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 الجنائي القانون من 288 بالفصل القمع حول موناصیر هللا عبد للمناضل مداخلة

  موناصیر هللا عبد: بقلم، 2006) مایو (أیار 27 السبت

 رأسھم وعلى الجنائي، القانون من 288 الفصل ضحایا مع للتضامن المساء ھذا ھنا نلتقي الجمیع، الى تحیة

  الجنائي؟ القانون من 288 الفصل ھذا ھو فما. فانیلي وعامالت عمال

 یمكن االضراب، أي العمل، عن التوقف الى یدعو من كل إن الجنائي القانون من 288 الفصل یقول

 العقوبتین ھاتین باحدى أو ، 5000 الى 120 من مالیة وبغرامة سنتین الى شھرین من بالحبس معاقبتھ

 مرتكبي على الحكم جاز مدبرة، خطة على بناء ارتكب قد االیذاء او التدلیس او العنف كان واذا. فقط
 .سنوات 5 الى سنة من االقامة من بالمنع الجریمة

 انفسھم عن الدفاع حق یسلبھم حیث العمال، رقاب على سیفا الجنائي القانون من 288 الفصل یبقى ھكذا

 ووضعھم والمكتسبات، الحقوق جمیع من العمال یجرد أن فبعد. االضراب حق ممارسة أي الباترون، بوجھ
 288 الفصل یجد دستوري، حق أنھ عنھ یسمع حق ممارسة الى یلجا وحین الحیوانات، الى اقرب حالة في

 على یذود من الدولة في الباترون ویجد العقاب، اشد وینزل استعمالھ، حق من یجرده الجنائي القانون من
 السریع، التدخل وقوات والدرك، المساعدة، بالقوات بدءا العمال، مكتسبات وكل حقوق كل انتھاك ضمان

 .والبشوات بالوالة مرورا القضاء الى

 288 للفصل وتتمیم تعمیم في اال االضراب تقنین من الیوم الباترونا حكومة الیھ تسعى ما ادراج یمكن وال

 .اقبارھا ھو الھدف كان اذا اال التقنین الى تحتاج حریة من ھناك وھل. الجنائي القانون من

 باصدار شغوف ھو من العمال، لحقوق والمناصرین العمالیة، التنظیمات صفوف داخل من لالسف ونجد
 .االضراب حق على 288 الفصل یجھز كما علیھ، االجھاز ھو االضراب تقنین ان. االضراب لتقنین الدولة

 لیعاقب 288 الفصل ویاتي االضراب، حق المفروض الدستور في یدون أن من اكثر خدعة من ھناك ھل

 .العمل حریة عرقلة بتھمة مضرب كل العقاب اشد

 ھذا والجل العمل، عن الكف أي العمال، مطالب لتلبیة الباترون على للضغط وسیلة ھو االضراب ان
 الصحافة، في ذلك ویعلنون لالضراب، الداعیة البیانات وینشرون بتجمعات ویقومون العمال یتعاضد

 ویفكرون بالمعمل، الحركة شل انجاح خطة ویدرسون االضراب، الطالة مادي دعم صنادیق ویكونون
 مكان الى االنتاج یحول أو الشركة، رب طرف من جدد عمال باستقدام االضراب یكسر ُاأل یمكن كیف
 .المناسب االضراب توقیت ویختارون. آخر

 في ویعاقب القانون، على وخروجا العمل، لحریة عرقلة ھذا یعتبر الجنائي القانون من 288 الفصل ان

 .االضراب حریة یصادر انھ دوران، او لف دون وذلك االضراب، حق ممارسة االخیر
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 الجنائي القانون من 288 الفصل ضحایا

 ظروف حیث من إن متشابھة اوضاع حول الصناعي القطاع من وحاالت الفالحي القطاع عمال یلتقي
 بھذه الئحة والیكم المھنیة، والحوادث واالمراض االجتماعیة، الحمایة غیاب او المتدنیة، االجور او العمل،

 : االنتھاكات

  االضافیة الساعات عن تعویض بدون نھار، لیل وذلك ساعة، 12 من اكثر والعامالت العمال تشغیل-  

 . اقل وباجور اكبر انتاج لفرض العمل وتیرة تسریع-  

  واالعیاد السنویة العطلة من العمال حرمان-  

 . الصناعة عمال مكاسب على االجھاز الجل ھذا زراعیین، كعمال بالمصانع الزراعیین العمال اعتبار-  

 ذلك تم اذا حتى او االجتماعي، للضمان الوطني الصندوق في التسجیل من والعامالت العمال حرمان-  
 . تعویضاتھم تختلس او تسویة دون العمال ملفات تبقى

  القانونیة الشغل بطاقة من والعامالت العمال حرمان-  

 . بیاض على عقود توقیع على العمال ارغام-  

  الترسیم في الحق من حرمانھم-  

  االقدمیة بمقیاس ولیس تعسفي بشكل المؤقتین تشغیل-  

  التعسفي الطرد-  

 . ظھورھم على الكتابة و العمال اوجھ على وبصق وقذف سب ن جلد والعامالت، العمال كرامة دوس-  

 وحوادث فتاكة المراض والعامالت العمال تعرض بھا، متوفرة وسالمة صحة شروط ال عمل ظروف-  
 . االبد الى معوقین الى ببعضھم تؤدي شغل

  العمال منادیب مؤسسة غیاب-  

  النقابي العمل محاربة-  

  واالعتصام والتظاھر االضراب حریة غیاب-  

 المعمل اغالق عند جماعي تسریح-  
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 . العمال تعذیب على واشرف عامال 11 واعتقل الباترون، مع الشرطة عمید تضامن

 . نقابیون مسؤولون بینھم من ، متابعة دون عامال عشر االحدى عن افرج االضرابات، توالت وھكذا

 الجنائي القانون من 288 الفصل بتھمة المحكمة الى عمال 3 تقدیم تم نوفمبر 12 الى 2 اضراب اثر وعلى

 وشركاؤه التازي بمؤسسة عامل : خلف سعید

 بیسما ضیعة : بنعمرو خدیجة

  بھت ضیعة : لصمك الطیب

 حقوق دوس بسبب جدید مفتوح اضراب انطلق ن 1995 فبرایر 21 وفي الثالثة العمال ذمة المحكمة برات

 ذلك باء. العمال ضد العنف واستعمال السلطات ھجوم. باعتصام مرفوقا االضراب وكان. جدید من العمال
 . بالفشل

 ، عمال 5 الشرطة واعتقلت المعتصمین، العمال ضد عنیف مفاجئ ھجوم: 1995 مارس 14 الثالثاء یوم

 . نائمون وھم االعتصام من العمال واخذت

 وجاءت. االعتصام الى طریقھا في وھي بنعمرو خدیجة اعتقال تم الیوم نفس من السابعة الساعة
 الى والعامالت العمال تقسیم وتم الشرطة، عمید الى موجھة رسالة في الباشا من بأمر االعتقاالت
 : مجموعتین

 . العمل حریة عرقلة بتھمة- احمد كویس- احمد بنطونة- أحمد بلبصیر: االولى

 . البالد مقدسات واھانة العمل حریة عرقلة : خدیجة بنعمرو: الثانیة

 العلني والسكر المخدرات واستھالك وحیازة العمل حریة عرقلة : المعروفي شقدوف

 المخدرات واستھالك وحیازة العمل حریة عرقلة: احمد البوارقي

  درھم 1500 مالیة وغرامة نافذة سجن سنة: بنعمرو خدیجة: االحكام

  غرامة درھم 4000و نافذة سجنا شھران : سقدوف المعروفي

 .درھم 1500 وغرامة نافذ سجن شھر: البوراقي احمد
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 الباترون ذلك، في المحكمة بث انتظار وفي القانوني، غیر االغالق بشان قضائیة دعوة یرفعون العمال
 . جدد بعمال المعمل یفتح

 ھذا توج . شتم ، اھانات ورفس، ركل: بعنف ویتدخل یداھمھم البولیس احتجاجیة، بوقفة یقومون العمال
 . الجنائي القانون من 288 الفصل ھي والتھمة ُیقبل ولم المؤقت السراح طلب تم. عامالت 6 باعتقال

 .سري بشكل المحاكمة اجراء الجلسة رئیس اراد كما

 للمداولة جاھزا الملف واعتبار ، واحدة لكل درھم 1000 بكفالة للعامالت المؤقت السراح االحكام وكانت

 .مقبلة جلسة في بالحكم النطق یتم ان على

  الزیادیة معمل

 بھا القبول وتم العمل، ساعات تخفیض العمال رفض. 3 الى 8 من المؤقتین للعمال العمل ساعات تخفیض

 باالضراب العمال قام المؤقتین، مع الرسمیون تضامن. االخیر في عنھم استغنى الباترون لكن. بعد فیما
 . للعمال الباترون طرد وجھ في وبحراستھ

 . مؤقت سراح حالة في 14و العمل حریة عرقلة بتھمة المحمة الى یساقون عمال ستة

 .واحد لكل درھم 2000 وغرامة التنفیذ موقوف بشھر العمال ادانة

  وشركاؤه التازي مؤسسة

 :معامل 4

 .االربعة المصانع اكبر وھي تصدیرھا، قصد الخضر لتجفیف بیسما

 اللیمون من س فیتامین لصنع یبوردین

  AROMES العبیر لصناعة فیجیتالیكس

 . المشروبات لصناعة یوماك

  1994 سنة النقابة في العمال انخرط

 التفاوض تم ، الجمیع بمشاركة االضراب ونجح ، 1994 یولیوز 22 یوم جماعیا اضرابا یشنون العمال

 . بیاض على للتوقیع عقود وتقدیم علیھ، اتفق بما االخالل وتم. ووعود

 ) 1994 یولیوز 27و 26 (ساعة 48 لمدة مجددا االضراب
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 العمال یزعم وحین شيء، كل في العمال حقوق انتھاك انھ القطاعات، ھذه تتقاسمھا التي الوضعیة ھذه
 .المحاكم الى كمجرمین یساقون االضراب بحق القیام على والعامالت

 : وعامالت عمال ومنھم

  سلیمان سیدي قرب لالجور الزیادیة معمل-  

  السعادة نسیج وعامالت عمال-  

  البركة مزرعة وعامالت عمال-  

  الخیر مزرعة عمال-  

  للنسیج 2000 أورور عمال-  

  سلیمان بسیدي وشركاؤه التازي مؤسسة-  

  قاسم سیدي- باستور ضیعة عمال-  

  كوماغري عمال-  

  قاسم سیدي – النماء ضیعة عمال-  

  ببوزنیقة اكلوریسكس معمل-  

  . طویلة والقائمة بانزا فانیلي وعامالت عمال-  

  المحاكمة الى العمال القتیاد نماذج

  2000 اورور معمل

  1994 سنة متقطعة معارك

 . العمال ضد الباترون مع للسلطات مكشوف وتعاون الشغل ومفتشیة السلطات مع االتصاالت

 مطالبھم، عن للتخلي یھددون حیث مراكزھم، الى العامالت الستدعاء لیال العمال بیوت یداھمون البولیس
 العامالت تشرید وبالتالي المعمل اغالق على الباترون مع السلطات اقدمت بل. السجن سیودعون واال

 . لذلك رخصة على الحصول دون واسرھن


