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 الشهيد عيد اد موناهيدد

 حهنةدوضنلدوثمرة

. 1997 أكتوبر 19تحل بعد أٌام ذكرى تشٌٌع جنازة الشهٌد عبد هللا موناصٌر فً 

ة نشر بعضا مما خلفه الشهٌد إرثا نضالٌا على -بهذه المناسبة ٌعٌد موقع المناضل

.  شكل كراس إلكترونً لالستعمال النضالً على أوسع نطاق

 النضال تقالٌد سلٌل البرولٌتاري، المناضل نموذج انه موناصٌر؟ هللا عبد هو من"

 .بالمغرب الشعبٌة-العمالٌة الثورة تحتاج الذي ة-المناضل نموذج الثوري، العمالً

 .الثانً الحسن نظام اغتاله بالذات لهذا

. المغرب عمال قلوب وفً البحارة آالف عشرات قلوب فً هللا عبد موناصٌر سٌظل

 وان سٌتواصل، اجلها من استشهد التً القضٌة اجل من النضال أن ٌعلم وهو مات

" .النصر تحقٌق حتى اجلها من سٌموتون آخرٌن رفاقا
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 (1996 ماٌو 17 )باكادٌر المعطلٌن لفرع نشاط فً البحارة نقابة باسم موناصٌر هللا عبد المناضل كلمة

   موناصٌر هللا عبد: بقلم، 2006( ماٌو )أٌار 27 السبت

  .اكادٌر فرع-بالمؽرب الشهادات حملة المعطلٌن جمعٌة فً الرفٌقات أٌتها الرفاق أٌها

 دعوتكم لبوا من جانب إلى ٌحضروا ان إال البحار بؤعالً الصٌد وضباط البحارة نقابة فً رفاقكم ٌسع ال

 . وثقافٌة اجتماعٌة وجمعٌات وحقوقٌة سٌاسٌة ومنظمات نقابات من

 المستوى على معركة فً الدخول أهبة على وانتم هذا الخطابً مهرجانكم ٌنعقد: الرفٌقات أٌتها الرفاق أٌها

 . الفعلً والنضالً واإلعالمً المادي دعمها الحاضرة القوى كل من تستوجب الوطنً

 على العاملة والطبقة عموما الكادحٌن طحن فً سابرة البرجوازٌة وآلة المهرجان هذا ٌنعقد كما

 فً بالسلطة الماسكة الفبة ومصالح تتماشى التً االمبرٌالٌة المإسسات مخططات بتنفٌذ وذلك الخصوص،

 والتشرد البطالة رقعة واتساع الشعبٌة، الفبات أوسع إفقار زال وال عنه ترتب الذي الشًء البلد، هذا

 بهذا واستهتارا ونعٌما ثراء ٌزدادون جدا، قلٌلة ألقلٌة المشكلون وهم األثرٌاء، أن حٌن فً جوعا والموت

 . المضطهد الشعب

  الرفٌقات أٌتها ، الرفاق أٌها

 ٌمكن ما بؤسرع المحلٌٌن وكالبها بواسطة االمبرٌالٌة المالٌة المإسسات امالءات تطبٌق مرد إن

 عمالء وتسرب بل العمالٌة، النقابات رأسها وعلى الجماهٌرٌة، التنظٌمات ضعؾ هو وبحذافٌرها

 ما على الساطع والدلٌل. المستؽلٌن نظر فً ٌكفً ال وحده القمع إن إذ. الداخل من لٌشلوها إلٌها البرجوازٌة

 والتشارك االجتماعٌة والسلم الطبقً الوفاق سٌاسة من التنظٌمات هذه داخل من الٌوم له ٌُهلل ما هو نقول

  ..المنافسة على الرأسمالٌة المإسسات وقدرة

 والتطبٌل التنظٌر إلى السواء على والمعطلٌن العمال نصرة على المحسوبة السٌاسٌة التنظٌمات وتعمل

 . المضطهدٌن وعً إلفساد

 الخداع، مإسسات من فورا تخرج أن النقابٌة المنظمات كل إلى لنتوجه المنبر هذا على من الفرصة ونؽتنم

 العمال ٌدوخ ما وكل والمستقبل للشباب الوطنً والمجلس اإلنسان لحقوق استشاري مجلس من

 .والمضطهدٌن

 المعطلٌن الرفٌقات أٌتها الرفاق، أٌها

 أحلك فً سنوات منذ عمله واصل و انشا الذي تنظٌمكم قلبنا صمٌم من البحارة نقابة فً نحن نحًٌ

 كل تعرؾ ان هو الٌوم المطروح ان إال. للمعطلٌن نقابٌة كمنظمة نفسه ٌفرض إن واستطاع الظروؾ،

 ووضوح، دقة بكل برامجها تضع وكٌؾ الجماهٌر وسط تنؽرس كٌؾ الحازمة الجماهٌرٌة المنظمات
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 األفكار سموم شر نتقً ان كذلك وعلٌنا. تجاوزها ألجل بها وتشهر الضعؾ مكامن تبرز ان وتعرؾ

 التضامن أو الطبقً الوفاق شعارات له وتقترح علٌه هو ما على بالوضع تقبل التً سواء البرجوازٌة،

 الجالدٌن من لٌطلبوا شعبنا، أوضاع أوضاعنا، ٌصفون الذٌن أو االجتماعٌة، السلم أو االجتماعً

 مع المستمٌت النضال شعار رفع بدل إنقاذه، ٌمكن ما وإنقاذ والشفقة، الرحمة والمستبدٌن والمستؽلٌن

 والتشهٌر والكهول والشباب النساء ومع الفالحٌة والضٌعات والمدارس والكلٌات المعامل فً الجماهٌر

 الجهل نٌر من ٌتحرروا حتى وسطهم الطبقً الحس وإذكاء واالستبداد، وبالرأسمالٌة الطبقً بالظلم وسطهم

 . والعبودٌة

 المعطالت أٌتها المعطلون، أٌها

 ال حتى المعطلٌن كل لٌنظم الشهادات حملة فً وتجاوزانحصاره هذا لتنظٌمكم الضٌق اإلطار تجاوز علٌنا

 . خٌرا اإلطار بهذا أردنا إذا" تسد فرق "شعارها مع ونتناؼم البرجوازٌة وحل فً نتوؼل

 التعلٌم سٌاسة بفعل بتاتا المدرسة قدمه تطؤ لم من وكذلك والمدارس المعاهد خرٌجً تشمل البطالة إن

 فً ونفكر ، أكثرهم وما العمال من المطرودٌن ٌخص فٌما إطاركم مع تنسق ان النقابات وعلى الطبقٌة،

 . ثانٌة كل بنا المتربص الطبقً العدو ضد الجهود تنسٌق كٌفٌة

 ٌمكن ال جماهٌرٌة بطالة شكل التابعة مجتمعاتنا فً وتكتسً/ الرأسمالً للنظام مالزمة ظاهرة البطالة إن

 الرأسمالً النظام إلقبار العمالٌة التنظٌمات بقٌادة المضطهدٌن لكل المشترك بالنضال اال علٌها القضاء

 . والبٌبٌة االجتماعٌة والكوارث األهوال كل مصدر

 وإال الرأسمالً الوحش بقبر إال والشباب واألطفال النساء اضطهاد ومن والجوع البطالة من لنا منقذ ال

 . الكون بتدمٌر تنذر فالكارثة

 ، المؤجور العمل عبودٌة نظام ظل فً شقابنا ومن البطالة من الحد اجل من نناضل إال ٌعنً ال هذا إن

 الرأسمالً بالنظام بالتشهٌر هذا(الٌد بخط المكتوب النص فً واضحة ؼٌر كلمة ) ... ان ٌجب ال ولكن

 . لسحقه والدعاٌة

 أخٌه مع اإلنسان سعادة تحقٌق ٌمكن العمالٌة المنظمات وبقٌادة والمهمشٌن الكادحٌن جهود بتضافر

 . اإلنسان

، والعامالت العمال استؽالل ضد، الشباب تهمٌش ضد، أنواعها بكل البطالة ضد: ولنناضل جمٌعا فلنتحد

 ألجل .الدماء ومصاصً والمستبدٌن الحروب مجرمً ضد المضطهدٌن كل طاقات وحشد شحذ ألجل

 . للجمٌع الشؽل توفٌر ألجل. البق وسكن البق عٌش ألجل .المجحفة القوانٌن وإلؽاء النقابٌة الحرٌة

-المعطل "الداخلٌة النشرة من األول العدد إصدار على اكادٌر فرع –المعطلٌن جمعٌة نهنا ان بد ال وأخٌرا

  . فعال مكافح شعبً إلعالم اإلعالمٌة األنوٌة من باعتباره " ة-المكافح ة
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 وتحٌة الجمٌع اشكر

 البوصلة نشرة من االول العدد افتتاحٌة  

  البوصلة نشرة: بقلم، 2007( ٌونٌو )حزٌران 5 الثالثاء 

 التشرد مشارؾ إلى بهم ألقى مضاعؾ رأسمالً استؽالل نٌر تحت وضباطا، بحارة البحر، عمال ٌرزح

 :والجوع

 .مرض من تقٌه وال عرٌه تكسً وال جوع من( وأسرته)العامل تؽنً ال بإس أجور( 1

 ال ظروؾ فً الجسد طاقة ٌفوق مرهق جسمانً بجهد طوٌلة عمل ساعات من قاسٌة استؽالل شروط( 2

 (الخ التطبٌب-النظافة- المبٌت-المإونة)واإلبحار العمل تناسب

 وذوي المعطوبٌن ٌخلؾ مما واالتقاد للوقاٌة وسٌلة كل من اعزل والبحار جانب كل من محدقة مخاطر( 3

 واألٌتام واألرامل المستدٌمة العاهات

 عملهم قوة عارضٌن الموانا أرصفة ٌجوبون البحارة آالؾ: اختصاصاتهم بكل بالبحارة تتربص بطالة( 4

 األثمان بؤبخس

 من كمشة لرفاهٌة اآلخر الوجه إال هو ما المؤجورٌن لحٌاة معنى كل ٌنزع الذي الرأسمالً الجحٌم هذا إن

 اإلنتاج ووسابل الخٌرات على استحوذوا المستؽلٌن المالكٌن

 فً العمال إؼراق القمع، على عالوة أهمها، ومن المتاحة الوسابل بكل الوضع هذا لتؤبٌد ٌسعون لذلك وهم

 .الجهل ظلمات

 دون ٌستحٌل ما وهو أمرهم من بٌنة على ٌكونوا أن ٌلزم وضعهم وٌرتقً الباترونا جشع العمال ٌقاوم لكً

 .ونضالهم وحٌاتهم عملهم جوانب بكل تحٌط إعالمٌة أداة

 من المقربة الصحافة علٌه توجد الذي الوضع هو اإلعالمٌة األداة هذه خلق إلى الحاجة شدة من ٌزٌد ومما

 بها ٌرد وما. الطبقً تنوٌرهم ولضرورة العمال لنضاالت كبرى أهمٌة تولً ال فهً النقابٌة، المنظمات

 مضمونها فً تتسم كما. المباشرة العمالٌة الكلمة وانعدام األخبار وتؤخٌر المواكبة وضعؾ التشتت ٌطبعه

" االجتماعً المٌثاق "و" الطبقً السلم " أوهام بذر على عالوة. الطبقً العدو واستعطاؾ والتباكً بالتشكً

 ".الحضاري الحوار "و

 النقابً اإلعالم ٌمتد أن آملٌن البحر عمال نطاق على ولو الثؽرة هذه من أمكن ما سد إلى نشرتنا تسعى لذا

 .العمالٌة القطاعات مجمل إلى
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 :حول ومعلومات معرفة من إلٌه حاجة فً هم بما البحر عمال مد على النشرة هذه وستعمل

( والبطالة الرأسمالً االستؽالل)بمشؽلٌه عالقاته وطبٌعة المجتمع فً العامل موقع: - النقابً التكوٌن( 1

 . والمؤجورٌن المشؽلٌن بٌن الصراع من الدولة وموقع

 .النضال وأشكال النقابٌة المنظمات: البق عٌش ومستوى العمل شروط تحسٌن ألجل العمال دفاع-  

  الطبقً مضمونه: الشؽل قانون حقٌقة: - الشؽل قانون( 2

  األجٌر على ضررها وكشؾ بالبحر المرتبطة خاصة بالقوانٌن التعرٌؾ-  

 األمراض( 3( الخ أبحاث-مجالت-مإلفات)اإلصدارات ومتابعة قانونٌة نصوص من جد بنا اإلخبار-  

 : الشؽل وحوادث المهنٌة

 الوقاٌة وسبل العمل عن الناتجة باألمراض والتعرٌؾ بهم المحٌطة األخطار إلى العمال انتباه إٌقاظ-  

  القانون طرؾ من تناولها وكٌفٌة

 العمل فروع مختلؾ نضاالت متابعة: العمالٌة الحركة( 4 البحر قطاع فً المسجلة بالحاالت اإلخبار-  

( واإلفراغ والشحن التبرٌد-الموانا جرؾ-وباألعالً التقلٌدي الصٌد-التجارٌة المالحة)بالبحر المرتبطة

 .األخرى اإلنتاج فروع فً البارزة العمالٌة النضاالت وكذا

 بالقطاع العمل واقع إلى ونظرتها البحار بؤعالً الصٌد قطاع فً الباترونا بتنظٌمات التعرٌؾ: الباترونا( 5

 الطبقٌة مصالحها عن الدفاع وسبل له المنظمة والقوانٌن

 وعواقبه مصادره التدمٌر، خطر: البحرٌة البٌبة( 6

 أي شؽٌلة بل البحر، عمال انتباه أثارت إذا استمرارٌتها وضمنت هدفها بلؽت قد النشرة هذه وستكون

 .فٌها ومشاركاتكم بانتقاداتكم فساهموا قطاع،

 لواء تحت المنضوٌة باألعالً الصٌد وضباط البحارة نقابة تصدرها منتظمة ؼٌر داخلٌة البوصلة، نشرة

أكادٌر - للشؽل الدٌموقراطٌة الكنفدرالٌة
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 أكادٌر بمٌناء الصٌادٌن البحارة لطاقم التعاون جمعٌة

 مكاسبهم لصون الوحٌد الطرٌق هو ونضالهم البحارة اتحاد

 2007( ٌونٌو )حزٌران 24 االحد

  موناصٌر هللا عبد

 والحوادث الموت بمخاطر محفوؾ العمل حٌث قاسٌة، أوضاع فً بالحصة الصٌادٌن البحارة ٌعٌش

 .منعدمة نقل لم إن هزٌلة اجتماعٌة حماٌة مقابل المبكرة والشٌخوخة القاتلة، فٌها بما المهنٌة،

 على عالوة الطقس، وأحوال الصٌد موسمٌة منها نذكر السباب السنة، طٌلة العمل ٌضمن ال القطاع وهذا

 البحارة ٌعانً كله هذا وفوق للهٌكل، جزبً إصالح أو المحرك عطالة من ذاتها حد فً بالمراكب ٌتعلق ما

 قسم- بتراتبٌة بٌنهم توزع للبحارة بالمابة 60و للمجهز بالمابة 40 )للمحصول المجحؾ التوزٌع من

 (.السردٌن

 الصعاب كل لمواجهة للتضامن مبادرة كل على أماله ٌعلق أن اال للمرء ٌمكن ال األحوال هذه فً

( تعاضدٌة )التعاون جمعٌة فكرة مع تجاوبوا ان اال ٌر أكاد بمٌناء السردٌن بحارة من كان فما والطوارئ،

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

 .بمصٌرها لهم علم ال أمواال البحارة

 مستقبلها؟ بشؤن البحارة ٌفكر وبماذا ومآلها؟ حقٌقتها هً وما التعاضدٌة؟ أنشؤت فكٌؾ

I.الجمعٌة ومآل النشؤة سٌاق. 

 فً مناضال التعاضدٌة انشاء الى الداعً الشخص كان جهة فمن البحارة، ثقة لنٌل مهٌؤة الشروط كل كانت

  .األشد العقاب ونٌله رفاقه من شلة مع اعتقاله لدرجة المطلبٌة لحركتهم متزعما بل صفوفهم،

 : مهمة مكاسب ٌنتزعوا ان رفاقهم سراح اطالق وحققوا ناضلوا الذٌن البحارة استطاع ثانٌة جهة من

 " البولى "البحر من الشباك سحب آلة عن ٌؤخذها المجهز من حصتٌن نزع. 1

 األسبوعٌة الراحة. 2

  .وبالمقابل طواعٌة البحارة قبل من الشباك وترمٌم المراكب اصالح. 3

 .الخ التعسفً، الطرد من نسبٌا الحد. 4
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 السبعٌنات مطلع فً نضال صفحة تلك وكانت. الزعٌم دور الى البحارة نظر فً المكاسب تلك فضل وٌعود

 فً الثقة لتجدٌد سوى تنعقد تكن لم للبحارة العامة فاالجتماعات. طٌها على العمالٌة القوات نقابة قادة عمل

 الوعود وإلؼداق والمجهزٌن، البحارة بٌن الزابفة األخوة روح وعلى علٌه الثناء خطابات بعد الزعٌم،

 التخلً تم بعد وفٌما". المتهورة "الماضً، نضاالت مع القطٌعة على التركٌز تم كما. البحارة على الكاذبة

 كما للبطابق باقتناء العمالٌة القوات لنقابات الطوعً االنتساب وبدل. نفسها العامة االجتماعات تلك عن

 لكل سنتٌم نصؾ )مركب كل عن البحارة حصة من اقتطاع احدث ، النشابها األولى السنوات فً جرى

 واسندت الحٌاة مدى عاما كاتبا أصبح الزعٌم أن جانب إلى هذا. النقابة صندوق فً ٌودع سمك كٌلوؼرام

 الوسٌط دور فً النقابة ودخلت. المٌناء الى" المرور جوازات إعداد "فً المساعدة مهمة للنقابة السلطة

 عن للدفاع البحارة تؤطٌر دور عن النقابة تلك ابتعدت هكذا. للبحارة االجتماعً الضمان مستحقات ٌتقاضى

 هإالء استجاب حٌث النضاالت، فً القدٌم دوره بفعل البحارة ثقة عن ذلك رؼم الزعٌم حافظ. حقوقهم

 .التعاضدٌة إلنشاء لدعوته

 أنها على للبحارة ٌقدمها الزعٌم كان و تعاضدٌة، لتؤسٌس عام جمع 1986 نونبر 12 ٌوم انعقد هكذا

  : ٌلً بما شفوٌا بوعدهم البحارة وحفز( CMIR )للتقاعد المؽربً المهنً الصندوق فً انخراط

 . المتوفى لذوي تعوٌض منح-  

 . العجز عن التعوٌض-  

 % 100 العالج نفقات تعوٌض-  

  للتقاعد تكمٌلً صندوق-  

  . سنوات 5 استكمل مساهم لكل فابدة-  

 . المساهمون منها ٌستفٌد ومصحات االجتماعٌة االعمال-  

 .المساهمات استعادة مع الجمعٌة من الالمشروط االنسحاب امكانٌة-  

 بالمابة 3 بنسبة البحارة حصص من اقتطاعا ستكون المساهمات أن المأل أمام التعاضدٌة ربٌس وصرح

 .بالمابة 2 فً علمنا، حسب محددة، الٌوم وهً

II .الرئٌس وعود ضوء على التعاضدٌة حقٌقة 

 ومنهم مات من البحارة فمن. األعٌن فً الرماد بذر للربٌس سٌسمح ما اال الوعود هذه من ٌتحقق لم : أوال

 .ذلك له ٌتحقق أن دون التعاضدٌة صندوق فً مساهمته وقؾ طلب من ومنهم استفادة، دون تقاعد من
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 مدخول من الحاصل وٌقتطع( والبحارة الباترون ) الحصص مجموع من بالمابة 02 نسبة تحسب : ثانٌا

 .بالمابة 05 الى تصل مساهمتهم نسبة ٌجعل مما وحدهم البحارة

 من تلقابً انسحاب هذا عن ٌنتج. بالكامل مركب كطاقم بل فرادى التعاضدٌة فً البحارة ٌنخرط ال : ثالثا

 ؼٌر مركب من جاء لبحار تلقابً انخراط بالمقابل و منخرط ؼٌر مركب الى ؼادر بحار لكل الجمعٌة

 .بالتعاضدٌة عضو آخر الى منخرط

 الجمعٌة قانون علٌه نص ما وفق للمنخرطٌن سنوٌة وأدبٌة مالٌة تقارٌر وبالتالً عامة جموع تعقد ال: رابعا

 .وؼٌرها وعقارات وقٌم سندات من بممتلكاتها وال التعاضدٌة برصٌد ألحد علم وال. األساسً

 بلجنة الثالث األعضاء ال و اإلداري بالمجلس عضوا وعشرون األربعة ٌعرفون ال البحارة أن بل: خامسا

 .الجمعٌة داخل مهمته حتى ٌجهلون الذي الدرٌوش وصدٌقه الربٌس هو ٌعرفونه ما كل المراقبة

 ال و بالتقاعد، الخاص المستقل الصندوق أحدث كٌؾ ال و الجمعٌة، تسٌر كٌؾ بحار أي ٌدري ال : سادسا

 نونبر 12 ظهٌر ٌنص التً المراقبة للجنة أثر ال هذا، وفوق. التؤمٌن شركة مع التعاضدٌة عقدة مضمون

  .سنوي لتقرٌر تقدٌمها ضرورة على ٌات التعاضد حول 1963

 المهنً الصندوق فً البحارة تسجٌل حول السابقة مزاعمه من ٌتملص التعاضدٌة ربٌس بدأ كله هذا وبعد

 .التؤمٌن شركة مع العقد مضمون فً التعاضدٌة مهمة وحصر للتقاع،د المؽربً

 الجمعٌة حساب كشؾ ٌرٌدون البحارة: سابعا

 ربٌس أن هإالء ٌدرك حتى البحارة مدخول من االقتطاعات فٌها استمرت سنوات 5 انقضاء من بد ال كان

 سنتٌن ٌجربوا أن لهم البد كما. رقٌب دون النقابة صندوق فً كما التعاضدٌة صندوق فً ٌتصرؾ الجمعٌة

 الى لجؤ من ومنهم نفسه، لمراجعته الربٌس الى توسل من فمنهم. السوي الطرٌق الى لٌصلوا عدة طرقا

 البحارة ومن . رجعتها وطلبوا تهم اقتطاعا برصٌد توصلوا الذٌن منهم بل. المساهمة عن كؾ ومن القضاء

 .هزٌال وكان رصٌده تسلم من

 و البحري والصٌد الشؽل وزٌر من لكل مفتوحة بمراسلة أكادٌر و بطانطان كدش- البحارة نقابتا قامت

  .أنوال جرٌدة نشرتها

 التعاضدٌة حقٌقة عن الرسالة تكشؾ البحارة، من جماعة من بطلب وذلك. 1995 ٌولٌوز 07 بتارٌخ

 : ٌلً ما فطرحت ، تسٌٌره وؼموض ربٌسها وادعاءات

 .ذوٌها إلى األموال ارجاع على االلحاح-  
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 الصٌد ضبط و البحارة نقابة فٌها بما المعنٌة الجهات وكل. الشؽل ووزارة الصٌد وزارة من لجنة تكوٌن

  – كدش النقابٌة المركزٌة من عنها ٌنوب أومن ، بطانطان البحرٌٌن نقابة و باكادٌر البحار باعالً

 التعاضدٌة ربٌس محاسبة-  

 :جواب أي تلق لم كمثٌلتها الوزارتٌن الى المفتوحة الرسالة أن اال

 اعالم والى المشاكل، لحل المزعومة الوسٌلة هذه حول البحارة أوهام تبدٌد الى سوى تهدفا لم النقابتٌن أن

 ولعب ٌكبر التعاضدٌة بمصٌر االهتمام بدأ 1996 سنة بداٌة ومع. التعاضدٌة بحقٌقة العمالً العام الرأي

 ؟`ذلك سر فما التعاضدٌة، ربٌس حول آخرون التؾ بٌنما البحارة تحفٌز فً دورا المجهزٌن بعض

 فٌها أبان التً السبعٌنات، بداٌة لنضاالت نقابٌا قابدا التعاضدٌة ربٌس فً المجهزٌن بعض ٌرى: أوال

 ذاكرة فً الزالت مكاسب انتزعت والتً محلٌا، القطاع هذا تارٌخ فً لها مثٌل ال كفاحٌة عن البحارة

 .سواء على والمجهزٌن البحارة

 العمالٌة القوات نقابة تكن ألم ونضال، اتحاد نظرهم فً فهو للبحارة، تنظٌم كل المجهزون ٌعادي: ثانٌا

  المكاسب؟ النتزاع إطارا نفسها

 وٌخشون. فقط حصصهم من ٌتم االقتطاع كان وإن للبحارة،حتى مكسبا التعاضدٌة المجهزون ٌعتبر : ثالثا

 . التعاضدٌة ربٌس به لوح أن سبق ما وهو المجهرٌن، لحصة االقتطاع شمول طلب على البحارة إقدام

 التعاضدٌة ربٌس ٌناهضون المركب، طاقم ضمن الوقت نفس فً ٌعملون ممن المجهزٌن، بعض: رابعا

 .المجهزٌن كباقً أٌضا ٌعادونه و كبحارة حصصهم من ٌقتطعه، لما مبتزا فٌها ٌرون النهم

 دوره خفت التعاضدٌة ربٌس أن السلطة مثل ٌدركون فهم الجمعٌة، ربٌس ٌدعمون الذٌن المجهزون أما

 تحظى العمالٌة القوات جعل ما وهذا جلٌلة، خدمات لهم ٌسدي أنفك ما وإنه البحارة، بمصالح مرتبط كنقابً

 وبذلك. لها إدارٌة أدوار باسناد بها االرتباط على البحارة دفع أو المٌناء، فً بالمقر سواء بالمساعدة

 .فعال مناضلة نقابة أي لظهور عرقلة العمالٌة القوات نقابة أصبحت

 تحت باجتماع أحٌانا، المجهزون قادها والتً المبعثرة، البحارة تحركات توجت 1996 ماٌو 20 وبتارٌخ

 من مجموعة جانب الى بحار 400 ٌفوق ما حضره(الباشا )ألنزا الحضرٌة المنطقة ربٌس اشراؾ

 ففشلوا البحارة، على وصاٌة نصب المجهزون حاول. بالتعاضدٌة العالقة ذات المصالح ممثلً المجهزٌن

 عن الدفاع عن وعزمهم باستقاللهم البحارة تمسك فقد. التعاضدٌة ربٌس ألنصار السلطة دعم رؼم

 عن ممثلٌن اللجنة ضمت . التعاضدٌة ربٌس لمحاسبة مختلطة لجنة فً كممثلً منهم 15 وانتدبوا مصالحهم

 االجتماع أسفر و. البحري الصٌد ومكتب البحرٌة للشإون الجهوٌة المندوبٌة و الموانا، استؽالل مكتب

 .بالوالٌة آخر الجتماع أسبوع أجل وضع : عن
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 وطالبوا التعاضدٌة، حالة البحارة ممثلو استعرض.األطراؾ كل بحضور ماٌو 31 فً اال االجتماع ٌتم لم

 .االجتماع محضر من وبنسخة البحارة إشارة رهن لالجتماع قاعة وبوضع وتسٌٌرها، حساباتها بكشؾ

 البحارة بؤسماء البحة و ومبلؽه، لالقتطاع الخاضعة المراكب البحة حصر ضرورة عن االجتماع أسفر

 .1996 ٌونٌو 03 أجل فً االقتطاع حسابات لدٌه من لكل ذلك واسند.والمستفٌدٌن المساهمٌن

 بعد. اآلن لحد ورق على حبرا االجتماع نتابج بقٌت. الكادحٌن نضال على تستند ال التً االتفاقات وكجمٌع

 مطالبهم، مجددٌن ٌونٌو 20 ٌوم الوالٌة أمام بحارا 63 تجمهر( ت واتصال رسابل)المساعً، كل فشل

 بالزنزانة ( هللا عبد موناصٌر ) البحارة ممثل بتهدٌد مسإولٌها أحد فقام. بالوالٌة لالجتماع 10 وانتدبوا

 البحارة تشبث أمام. الوالً لمقابلة 4 انتداب البحارة من وطلب. أسبوعٌن أجل فً الحساب بإجراء ووعد

 .ثانٌة ٌتجمهروا اال شرٌطة المشكل بحل إٌاهم واعدا باسمهم الرسمً الناطق بطرد الوالً قام بمطالبهم

 المطالبة عن لثنٌهم التهدٌدات تتصاعد الضرورة وعند البحارة، تعببة وفك الوقت لربح الوعود تكثر هكذا

 . بحقوقهم

 ممثلً استدعاء بدون مرتٌن المحاسبة لجنة واجتمعت وتسٌٌرها، التعاضدٌة حساب ٌكشؾ لم اآلن لحد

 ٌفوق ما وقع قد. الوالً من أمرا ذلك باعتبار الوالٌة بناٌة من البحارة ممثلً أحد طرد ٌتم بل. البحارة

 15 أجل فً التعاضدٌة حساب بكشؾ مطالبة و الوالٌة من المطرود بعضوٌة تشبت عرٌضة بحار 400

 أرقامها قدمت الجهات من عددا أن رؼم ٌكشؾ لم الحساب زال وال الوالٌة من الطرد استمر ذلك مع. ٌوما

 .متضاربة وهً

 خالصات

 بل ٌجب كما األمور تسر لم لحله، ممثلٌهم وانتدبوا التعاضدٌة مشكل طرح من البحارة تمكن أن بعد

 .مكانه ٌراوح المشكل وظل. البحارة به تشبث ممثل إقصاء بمحاولة العراقٌل ظهرت

 الجمعٌة ستحل هل: الحساب كشؾ عملٌة من ٌرٌدونه ما ٌدققوا أن البحارة ٌلزم المرتقبة التطورات وأمام

 عن النقابة كاتب محاسبة وٌجب. الخدمات ونوع االقتطاع نسبة: االستمرار أشكال هً وما. تستمر أو

 .طوعٌا االنخراط لٌكون االقتطاع ووقؾ صندوقها

 . القرار سلطة وحدها لها التً العامة االجتماعات بعقد اال التعاضدٌة مصٌر فً البحارة ٌبث أن ٌمكن وال

  .للتنفٌذ أجهزة اال لٌسوا المحاسبة لجنة فً الممثلٌن أو النقابً فالمكتب

 أن وهً دوما والجدٌدة القدٌمة الحقٌقة تلك على التعاضدٌة فً حقوقهم صٌانة الى البحارة سعً دل ولقد

 .منها المزٌد وٌحقق مكاسبهم ٌصون الذي هو وعٌهم وارتقاء الكادحٌن اتحاد

 1997 مارس 25 بتارٌخ" األنوار "بجرٌدة نشر،  1997مارس أكادٌر- البحارة من مجموعة
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 الضروري؟ الحوار هو ما

 1995 ٌناٌر . الثالث العدد البوصلة، نشرة

 2007( ٌونٌو )حزٌران 5 الثالثاء

    البوصلة نشرة: بقلم  

 جرٌدة تقوم موناصٌر، هللا عبد الثوري االشتراكً المناضل الؼتٌال العاشرة للذكرى إحٌاء  

 .اؼتٌاله مالبسات حول وتوثٌقا المناضل، لهذا اإلعالمً الرصٌد بنشر ٌونٌو شهر طٌلة ة-المناضل

 تسارع العام، اإلضراب إلى بالدعوة األجراء عن الدفاع فً بواجبها للقٌام العمالٌة النقابات نهضت كلما

 كؤسلوب الحوار "على لتإكد النقابٌٌن المسإولٌن لقاء إلى- للكادحٌن وتحدي ترهٌب حملة وسط- الحكومة

 وبٌن. ٌومٌة حتى أو دورٌة اجتماعات برنامج ووضع لجان تكوٌن وٌتم". االجتماعٌة النزاعات جمٌع لحل

 بالنقابات لقاء كل وعند". االجتماعٌة األطراؾ مع الحوار"بضرورة توجٌهات الحكومة تتلقى وأخرى فٌنة

 الجماهٌر لدى للعراك االستعداد حالة انطفاء ومع. وعود وتعطى العمالٌة المطالب تفهم عن الحدٌث ٌجري

 أسوء فً األؼلبٌة استعباد وتؤبٌد الرأسمال مراكمة: مشاؼلهم إلى والحكومة العمل أرباب ٌنصرؾ العمالٌة،

 .الشروط

 فً العام اإلضراب إلى بالمؽرب العمال جماهٌر الكنفدرالٌة دعت أن فبعد: أٌضا 1994 سنة طبع ما هذا

 لفضٌلة تطبل ومجالت صحؾ من البرجوازٌة أبواق وانطلقت اإلضراب، بمنع الحكومة ردت فبراٌر، 25

 النتابج تلك تكن ولم. التفاوض نتابج بإعالن منفردة الحكومة وبادرت حوارٌة جلسات وانعقدت. الحوار

 منح مواعٌد فً طفٌؾ تؽٌٌر ؼٌر الحكومً البالغ فً جدٌد وال. رفضته أن للنقابات سبق ما سوى

 للشؽالٌن العام واالتحاد الكنفدرالٌة وأخبرت. الموظفٌن رواتب وفً لألجور األدنى الحد فً الزٌادات

 الفاللً واعترؾ الحكومة تلك جاءت. الجدٌدة الحكومة تشكٌل بعد ما إلى ذلك من الموقؾ إعالن بتؤجٌل

 بكل االلتزام له وجدد العام واالتحاد كدش عن وفدا الصٌؾ فً واستقبل" ومسإوال جدٌا" ٌكن لم الحوار أن

 وضبط بالتنسٌق الشؽل وزٌر كلؾ أنه كما. الشباب عٌد بعد مباشرة االجتماعً الحوار وباستبناؾ الوعود،

 جهته من والصناعة التجارة وزٌر وقام. كالم موضوع كانت التً القضاٌا مختلؾ حول اللقاءات برنامج

 المشاورات استمرار وعلى القضاٌا، من العدٌد تسوٌة على االتفاق وتم كدش، من مسإولٌن مع باالجتماع

 .الحوار ورفض الحقوق مصادرة لتجاوز

 إخبار ودون شًء أي اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس أحدثها التً الدابمة الحوار لجنة تنتج أن ودون

 .بالحوار خاص استشاري مجلس شتنبر فً أحدث بمصٌرها،

 : المجلس هذا صفات

 (. فقط استشاري)إلزامٌة قوة أي عنه ٌصدر لما لٌس والمداوالت، للكالم نادي هو-  
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 بفعل األخٌرة السنوات فً تحققت التً بالمكاسب المس " تجنب هً الؽاٌة أن تؤسٌسه بٌان فً التؤكٌد تم-  

 الكادحٌن مالٌٌن ودفع 1983 عام بدأ الذي الدولً النقد صندوق برنامج إلى إشارة وهذه" الجمٌع تضحٌات

 . المجاعة مشارؾ إلى

 المؽربً االتحاد- العالً التعلٌم- العام االتحاد-الكنفدرالٌة)المناضلة للنقابات ممثلٌن أربعة إال ٌضم ال-  

  الحوارٌة المناسبات فً إال توجد ال لنقابات وخمسة ،(للشؽل

 وزٌر سابق، سفٌر)للدولة آخرٌن خدام + عمل أرباب + وزراء: والدولة للرأسمال ممثال عشرٌن ٌضم-  

 أن ٌمكن ما لمعرفة كاؾ وحده وهذا ،(والمستقبل للشباب الوطنً المجلس وأمٌن ربٌس سابق، شؽل

 عمل جلسة وبوزبع األموي األخوٌن مع األول الوزٌر عقد نونبر، 14 وٌوم المجلس هذا عن ٌتمخض

 العمالٌة، النقابات مع للحوار برنامج ووضع المطرودٌن، النقابٌٌن وإرجاع الحكومة وعود تنفٌذ تناولت

 هذه من أسبوعٌن بعد. االجتماعً الحوار لمتابعة االستشاري للمجلس المرتقب االجتماع من انطالقا

 : لكدش التنفٌذي للمكتب بٌان سجل الجلسة،

  الوعود رؼم المؤجورٌن لملفات الحكومة معالجة ؼٌاب-  

  االلتزامات من التهرب ٌتم بل معلقة، المفاوضة-  

  حال تجد لم االجتماعٌة النزاعات أهم-  

 المفاوضات مابدة إلى العودة ضرورة-  

. دجنبر 20 إلى واستمرت األولى، دورته بدأ قد االجتماعً للحوار المتابع االستشاري المجلس كان آنذاك

 : ٌلً بما خرج المجلس؟ هذا خرج فبماذا

 أو حال وجدت التً سواء سابقا، الحوار تناولها التً للقضاٌا جردا المقبل االجتماع فً الحكومة ستقدم-  

  معلقة أو إلٌه سابرة

 هذا كل: الحصٌلة للبحث المعروضة المسابل حول واقتراحاتها ومالحظاتها تصورها النقابات ستقدم-  

 . وكالم كالم. الحكومة رفوؾ فً موجود

 : آخر اتجاه فً تصب فهً األفعال أما

 مختصة رسمٌة مصالح)بالضرابب وبسحقهم األسعار وارتفاع البإس، بؤجور العمال تجوٌع استمرار-  

 ( شهرٌا درهم 4400 ب للعٌش األدنى الحد تقدر

  والشباب بالطفولة وعناٌة وصحة تعلٌم من االجتماعٌة الخدمات على اإلجهاز-  
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  العاطلٌن صفوؾ وتضخم المإقت، التشؽٌل واتساع والتسرٌح، الطرد حمالت استمرار-  

  المهنٌة واألمراض الحوادث وتكاثر الشؽل، ظروؾ تدهور-  

 القطاعات من عدد فً بكثافة األطفال واستؽالل مهٌنة، شروط فً النساء لجماهٌر مفرط استؽالل-  

  المتخلفة

  ونوعً كمً ضعؾ وهو. الخ وتقاعد اجتماعً، وضمان تؤمٌنات، من االجتماعٌة الحماٌة ضعؾ-  

(. الجنابً القانون من 288 الفصل)والمحاكمات الطرد حتى الوسابل، بمختلؾ النقابً التنظٌم محاربة-  

 بتطبٌق 1983 سنة منذ بدأ الذي الكاسح الهجوم استمرار إنه محتوى كل من العمال منادٌب دور وإفراغ

 ونظرا. الشعبٌة الجماهٌر وعموم العمال حساب على الدٌون أزمة لحل االمبرٌالٌة الدوابر تملٌه ما كل

 فهل. الشؽٌلة على االعتداء حدة من والحكومة البرجوازٌة تخفؾ أن ٌنتظر فال المرٌض االقتصاد لحالة

 نشٌد بؽناء وفقط تعب؟ ودون خاطر طٌب عن مكاسب الرأسمالٌون لهم ٌقدم أن االستؽالل ضحاٌا ٌنتظر

 ؟...جمٌع لحل كؤسلوب الحوار

  الحوار أجل من والتخوٌف الطمؤنة

. الملموسة التجربة إلى ٌعود أن ٌمكنه والعمل، الرأسمال بٌن التناقض تبعات( ٌتجاهل أو )ٌجهل من حتى

 وقد. طوٌل نفس ذات بنداءات الحوار مابدة إلى البرجوازٌة لدفع طوٌلة تجربة جرت األخٌرة السنوات ففً

 : وسٌلتٌن على المحاوالت تلك بنٌت

 . الثروات على تخافوا فال الرأسمالٌون، أٌها تكلفكم، ال مطالبنا: الطمؤنة-  

  الفتات بعض على التنازل حكومة وٌا برجوازٌة ٌا فعلٌك وكبٌرة، كثٌرة المشاكل: التخوٌؾ-  

 :الطمؤنة

 قانون مراجعة ٌكلؾ ماذا العمال؟ لصالح الصادرة األحكام تنفٌذ ٌكلؾ ماذا المطرودٌن؟ إرجاع ٌكلؾ ماذا

 الوطنً الصندوق لدى العمال تسجٌل مراقبة ٌكلؾ ماذا النقابٌة؟ والحرٌة القانون احترام ٌكلؾ ماذا الشؽل؟

 . الخ االجتماعً؟ للضمان

 فً األرباح أقصى ٌتٌح الذي هو المطالب تلك مضامٌن على اإلجهاز ألن البرجوازٌة، تقنع ال الحجة هذه

 .األوقات أسرع

 العمال مطالب أن القابلة الحكومة مبررات على ردا تكون أن ترٌد( تكلؾ ال مطالبنا)الحجة هذه إن

 . سنتٌم ملٌار 1000 إلى 800 بٌن ما تكلؾ أنها قالت لما 1990 دجنبر 13 ٌوم األمر كان كما. تعجٌزٌة
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 .عمالً منطق إلى تستند ال أنها أي نقابٌة، حجة لٌست الحجة هذه إن

 للرأسمالٌٌن؟ مكلفة كانت إن مطالبنا عن نتخلى فهل

 الخٌرات كل مصدر هو موتهم وحتى وآالمهم وتعبهم كدحهم أن ننسى هل العمال، مطالب كانت فمهما

 ألٌس أنتجوه؟ مما إضافً بقسط سوى نقابٌا ٌطالبون أال والعمال الرأسمالٌون؟، ٌكدسها التً والثروات

 تكلفه؟ لن أنها ٌقال لمطالب والدولة الرأسمال ٌستجٌب ال لماذا قٌمة؟ كل مصدر وحده العمل

 5 ب األجور فً زٌادة تعطً قد فهً. علٌها خطر أشد الجوهر فً هو للبرجوازٌة، مكلؾ ؼٌر ٌبدو ما إن

-الضرابب-األثمان رفع)الطرق من ذلك وؼٌر االستؽالل، بتشدٌد تسترجعها ما سرعان المابة فً 10 أو

 العمال كفاحٌة رفع ستتٌح الحرٌة هذه ألن. الفعلٌة النقابٌة الحرٌة عن بصعوبة إال تتنازل لن لكنها ،(الخ

 المس إلى البعٌد المدى فً تفضً قد نضالٌة، وتربٌة تمرس من ذلك ٌصاحب وما صفوفهم وصالبة

 أن ٌتناسى مكلؾ ؼٌر النقابٌة الحرٌة إطالق أن االدعاء إن. المالكة للطبقات والسٌاسٌة االقتصادٌة بالسلطة

 وحرٌة أشكاله، بمختلؾ التنظٌم وحرٌة شاملة، تعبٌر حرٌة دون للنقابة حرٌة فال. ٌنقسم ال كل الحرٌة

 .لدٌهم ما كل والمضطهدٌن المستؽلٌن ستكلؾ الشاملة الحرٌة وهذه. والمظاهرات التجمع

 .نفعا وعٌهم إفساد كان إن عدا ما شًء أي فً العمال تنفع ال" ٌكلؾ ال " حجة فإن هكذا

 : التخوٌف

 االجتماعً، الملؾ بتحرٌك مستعجلة مبادرة ٌفرض مما والخطورة بالدقة تتسم االجتماعٌة الوضعٌة-  "

 " وآمان أمن ضمان باعتباره

 " االستقرار بضمان الكفٌلة المقبولة االجتماعٌة التوازنات مسؤلة عمدا أهملت الحكومة-  "

 " الماضٌة؟ السنوات فً حدث ما تكرار أم جدٌا حوارا الحكومة ترٌد هل-  "

 للمطالب تجاهلها أو بإهمالها النار فً الزٌت تصب ال أن وعلٌها الحكومة ملعب فً اآلن الكرة-  " 

 إلى والحكومة البرجوازٌة دفع إلى ترمً التً الصرٌحة والتحذٌرات التلمٌحات من نماذج هذه" العمالٌة

 المصٌر وببس االنفجار بخطر بتخوٌفها وذلك المطالب تلبٌة

 دجنبر 14و 1981 ٌونٌو 20 ٌشبه ما حدوث إمكانٌة إلى التلمٌح إن. نفعا تجدي ال أنها أبانت التجربة

 ٌعد أفق، لها ٌكون أن دون المتراكم السخط تنفس التً االنفجارات، تلك مثل ألن المستؽلٌن ٌفزع ال 1990

 وبؤفضلٌة المقاومة جدوى بال الجمٌع وإقناع لسحقها الردع وسابل من استطاعوا ما المضطهدون لها

 واالستسالم الخضوع

 وعً خالله من ٌتقوى الذي الذاتً التنظٌم هو مكان، كل فً المالكٌن، وكل الرأسمالٌٌن ٌخٌؾ ما إن

 صفوفهم وٌرص لدٌهم الكفاح إرادة وٌنمً الطبقً الكادحٌن



15 
 

 بل االنفجار من لٌس نفسه هو خوفه عن ٌكشؾ فإنما الشارع، بانفجار الرأسمالٌٌن تخوٌؾ ٌحاول من أما

 مباشر جماهٌري عمل كل من

 : والنقابة الحوار

 ٌإدي العمال، لمطالب البرجوازٌة تفهم على والمراهنة النقابً العمل محور بجعله الحوار على التركٌز إن

 متطلبات وتراعً العمل أرباب تخدم نقابة إلى أي. العمالٌة للنقابة البرجوازي المفهوم نحو انزالق إلى

 بالذات الرأسمال ضد الشؽٌلة عن تدافع أن بدل الرأسمال تراكم

 العمالٌة؟ النقابات علٌه تكون أن البرجوازٌون ٌرٌد كٌؾ

 العمل تارٌخ إن(: " 1992 شتنبر 17 عدد" )اإلكونومٌست " البرجوازٌة الجرٌدة أقالم أحد إلى لنستمع

 : سبٌلٌن ؼٌر ٌعرؾ ال االجتماعً والقانون

 . متراكمة ومرارات وتوترات وإضرابات صراعات من تعرفه وما الجماعٌة المطالبة-  

 هذا الشركاء مختلؾ بٌن مشتركة نظر وجهة لبلوغ كضرورة االجتماعً والحوار الجماعٌة المفاوضة-  

 " االجتماعٌة اللعبة قاعدة ٌكون أن ٌجب الذي هو األخٌر

 لقد(: " ... 1994 أبرٌل عدد )برادلً صاحبتها بقلم" اللٌبرالً "البرجوازٌة المجلة عند آخر نموذج وهاكم

 التً التحوالت وجاءت. متجاوزا الصراع ومفاهٌم االٌدٌولوجٌة بالتصنٌفات المتؤثر النقابً العمل أصبح

 المبادرة روح وترسٌخ الحرٌات من المزٌد تكرٌس ؼٌر للتماثل أقرب نموذج من ما أنه لتإكد العالم ٌعرفها

 لحل وسٌلة أفضل الحوار إن قابلة تمضً ثم الرأسمالً الوحش لسٌادة بدٌل ال أن تقصد إنها". والتنافس

 جدٌدة عالقات تسوده مجتمع ضرورة على وتإكد متقدمة حضارٌة بؤسالٌب المنازعات وفض المشاكل

 أي على الوطنٌة المسإولٌة وتؽلٌب والعمل الرأسمال بٌن واالنسجام والتضامن والتفاعل التعاٌش محاورها

 .آخر اعتبار

 والتزامات النقابً للعمل جدٌدة أسس إلى تقود إنما ترابطها فً المعادالت هذه كل أن إلى وتخلص

 ...الخاص والقطاع الدولة ودور المإسسات

 أطراؾ تبادل من ٌخرج بسراب أي بالحوار لٌعوضوه وٌعملون العمال كفاح البرجوازٌون ٌخاؾ إذن

 الحدٌث

. وتقوٌتها العمالٌة الصفوؾ رص فً مهامهم أداء عن النقابٌٌن ٌصرؾ قد الحوار لطلب الباترونا واستجداء

 العمال، على الهجوم فً سابرة هً الحوار، مطلب النقابات فٌه ترفع الذي الوقت فً الحكومة، أن تبٌن وقد

 زٌادة إلى الحوار بعد لجؤت لما الثمانٌنات أواسط وقع كما. شعبٌة ال إجراءات لتمرٌر الحوار واستعملت

 .العمالٌة للمطالب االستجابة بدل األسعار
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. الكادحٌن أوضاع تحسن مكاسب انتزاع إلى اتجاهه، حسب كل ٌإدٌان، طرٌقٌن لٌسا والنضال الحوار إن

 وإلى الرأسمالٌة ظهرت أن مند العمالً الطرٌق هو فالنضال. بٌنهما تختار أن النقابة على مطروحا ولٌس

 .الوقت ولربح والخداع والمماطلة للتسوٌؾ أداة مجرد الواقع فً فهو الحوار أما. تزول أن

 كل تجعل والعمل الرأسمال بٌن التناقض طبٌعة ألن مكانه سٌراوح بالنضال مقترن ؼٌر حوار كل إن

 .الثانً من كفاحا ٌستلزم األول من تنازل

 بٌن الدابرة والحرب المنافسة جراء من بالفناء مهدد ألنه ٌقتلهم وحتى وٌطردهم العمال ٌجوع الرأسمالً إن

 وٌكثؾ العمال أجور ٌقلص أرباحه ٌضخم فلكً. الرأسمالً االقتصاد فوضى فً البرجوازٌٌن مجموع

 تكالٌفه ٌقلص ولذلك سعر بؤدنى للبٌع ٌسعى فإنه اآلخرٌن البرجوازٌٌن مزاحمة ٌواجه ولكً. استؽاللهم

 .العمل قوة سعر ومنها

 والعمل الرأسمال تناقض منطق: الرأسمالٌة منطق هو هذا

 الزابؾ الوعً تبدٌد هً فوظٌفتها لذا. العمال لوحدة المجسدة النقابة منطق ٌحدد الذي هو التناقض وهذا

 فهو الحوار نشٌد أما. طبقً عمالً بوعً وتعوٌضه والعاملة المالكة الطبقتٌن بٌن المشتركة المصالح عن

 .وٌوحدها ٌوقظها أن بدل الطاقات ٌنوم

 بناء على تؤكٌدا بل أهوج تصعٌدا أو تشددا لٌس كفاح كؤداة النقابة مفهوم على والدفاع الحوار فضح إن

 .مثمر تفاوض من عنه ٌنجم وما نجاحها ٌضمن بما وقٌادتها المعارك وإعداد الكفاح أدوات

 تسجٌال إال التفاوض ولٌس الخصم، تفاوض نضاالتهم وقٌادة العمال استنهاض على قادرة كفاحٌة نقابة إن

 .نضال دون نتابج ذي تفاوض وال. المواجهة لنتابج

 لٌست المعارك أن إلى مباشرة ؼٌر إشارة ذلك وفً. حضاري أسلوب بؤنه الحوار ٌوصؾ ما كثٌرا

 المرتكز النضال أن تإكد العمالٌة الحركة تارٌخ إلى واحدة نظرة لكن ومتخلفة؟ا همجٌة هً إذن حضارٌة،

 منهم وجعل حضاري مستوى من بلؽوه ما إلى االمبرٌالٌة البلدان عمال رفع الذي هو حاد طبقً وعً على

 .الخانعٌن العبٌد من جٌش مجرد ولٌس حساب ألؾ لها ٌحسب طبقة

 : خاتمة

 :بدلت لو ستنفع كانت الحوار طلب فً ضاعت التً الجهود كل إن

 تجر أن شؤنها من والتً كثٌفة عاملة لٌد والمركزة اقتصادٌا الحٌوٌة القطاعات فً النقابة تصلٌب فً- 1

 النضال ساحة إلى المتؤخرة القطاعات

 واحدة نقابة واحدة، طبقة: الموحد والنضال العمالً التضامن تقالٌد ترسٌخ- 2
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 :إلى حاجة فً الكادحٌن إن

 النقابً نضالهم ألهداؾ دقٌق تحدٌد – أ

 له الجٌد واإلعداد للنضال المناسب الوقت اختٌار – ب

 دروسها من واالستفادة المعارك تقٌٌم – ج

  البٌروقراطٌة أمراض من سلٌمة طبقٌة نقابٌة منظمات بناء – د

 الحوار سراب خلؾ الركض فً ولٌس النقابٌٌن، جهود تنصب وهنا

 الواحدة العمالٌة القوة لبناء السابدة والتشرذم الشتات حالة لتجاوز النقابات بٌن هو الضروري الحوار إن

 الذي لكدش التؤسٌسً البٌان مع انسجاما أجله من الكنفدرالٌون ٌناضل ما وهو العمال، كفاح ٌتطلبها التً

 .العاملة للطبقة الوحدة إعادة األساسٌة ركابزها من جعل
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 ؟ من خدمة فً التناوب

 1995 ماٌو فاتح – الرابع العدد البوصلة نشرة

       البوصلة نشرة: بقلم، 2007( ٌونٌو )حزٌران 5 الثالثاء

 ما لفرض بشراسة المخزن قاتل( البرلمان المحلٌة، الجماعات الدستور، )المإسسات تجدٌد عملٌة طوال

 تنازالت ) بالخداع مصحوبة القتال شراسة كانت و. المالكة الطبقات من المسٌطرة الشرٌحة مصالح ٌخدم

 .الشعبٌة بالجماهٌر أخرى هزٌمة إلحاق من مكن مما( مضمون كل من العام اإلطار ٌفرؼها طفٌفة

 السٌاسة نفس تطبٌق أي" التناوب"بـ سمً ما إلى المعارضة جر محاولة تمت المخزنً االنتصار لتتوٌج و

 .المضطهدٌن و المستؽلٌن الناس ثقة من نصٌب لهم آخرٌن بوزراء

 على كبٌرة آماال تعلق تكن لم الشعب عامة فان عدٌدة، أشهر خالل" التناوب"بـ أحاط الذي الهرج ورؼم

 علمت سابقة حكومٌة مشاركة تجارب ألن بل بالرفضوٌٌن ٌنعتون من دعاوة بفعل لٌس. حكومً تؽٌٌر

 أسٌرا الحكومة فً مشارك كل سٌظل( الالشعبٌة االختٌارات إسقاط )جذري تؽٌٌر بدون انه الكادحٌن

 .قمعها و الجماهٌر تجوٌع لسٌاسة

 خداع لمحاولة حزم بكل المعارضٌن مقدمة فً أطر، و قواعد للشؽل، الدٌمقراطٌة الكونفدرالٌة كانت قد و

 السنة مطلع منذ الكونفدرالٌة للمواقؾ سرٌع استعراض من ٌتضح ما هذا و".التناوب "سمً بما الجماهٌر

 .المنصرمة

 :هو المطروح أن لٌإكد لكدش الوطنً المجلس عاد 1994 ٌناٌر 15 ففً- أ

 .لألمة السٌادة كامل ٌقر بما للدستور واسعة و عمٌقة مراجعة* 

 .مستقلة دستورٌة هٌبة بإشراؾ النٌابٌة المإسسات جمٌع انتخاب إعادة* 

 أن لكدش العام الكاتب أكد( المإجل فبراٌر 25 إلضراب استعدادا ) االحتجاجً 1994 ٌناٌر 30 ٌوم- ب

 هو المسإول الموقؾ وان الشعب مصلحة ضد برنامج تطبق حكومة ٌكونوا أن أصدقابها من تقبل لن هذه

 .المؽرب على خرابا سٌكون الحالٌة التجربة استمرار أن إلى منبها المشاركة، عدم

 فً إننا: "التارٌخٌة مسإولٌته أمام الجمٌع لٌضع 94 ماٌو فاتح ٌوم العام الكاتب خطاب جاء- ج

 رد الحاسم، الرد بضرورة الدٌمقراطً العمل كتلة أحزاب رأسها وعلى الحٌة القوى إلى نتوجه الكونفدرالٌة

. األمة وحق الوطن حق فً اإلنسان وحقوق الدٌمقراطٌة أعداء اقترفها التً الكبرى الجرٌمة مستوى فً

 نقولها لكننا الرٌبة موضع لنا إخوة نضع أن بؤنفسنا نربؤ إننا.)....( المهزلة لهذه حدا ٌضعوا بان نناشدهم

 ."بعضنا فً نشك نكاد ألننا أنفسنا فً نشك نكاد صراحة
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 حٌث منشد الطٌب لسان على عنه تعبٌرا كدش موقؾ وجد" التناوب "قرب حول الضجٌج احتد ولما- د

 تختلؾ لن وأنها معها، للتحالؾ وستضطر المزورة األؼلبٌة رحمة تحت ستكون التناوب حكومة أن اعتبر

 و للٌؤس تكرٌس من عنه ٌنتج وما الفشل مصٌرها وسٌكون منها، أحسن تعطً ولن السابقة، الحكومات عن

 .الدٌمقراطٌة على تآمر

 من لٌس انه ٌرى التنفٌذي المكتب أن للكدش الوطنً المجلس أمام األموي أكد 94 نونبر 19 ٌوم- هـ

 إلى وصوال إلعدامها الكفاح ٌجب الحالٌة التجربة وان الحكومة فً كونفدرالٌون ٌشارك أن بتاتا الوارد

 . حقٌقً تؽٌٌر

 .تبلوره كدش مافتبت الذي الكفاحً الخط مع المنسجم العمالً الموقؾ انه

 ساد الحقٌقً التؽٌٌر إنجاز على الرهان بدل إذ. كدش مواقؾ تعجبه لم من بالتناوب المعنٌٌن من كان طبعا

 فاجؤتهم أو أزعجتهم الذٌن هإالء إن. الكبٌرة تضحٌاتها و األمة إرادة على ضدا الناقصة السلطة كراسً هم

. ذٌلٌة وال تبعٌة لٌس التحرر بحركة ارتباطها وان بذاتها، قابمة عمالٌة منظمة فعال أنها نسوا كدش مواقؾ

 دٌمقراطٌة فً المصلحة وذوو الشعب، ؼالبٌة هم والكادحٌن األجراء كون إلى ٌستند الرٌادة إلى طموح بل

 . التراضً نحو والركض التذبذب مواقؾ خالؾ على وشاملة حقٌقٌة

 عبرة أٌضا وتسنده. وحاضرا ماضٌا المؽربً السٌاسً الواقع معطٌات من ٌنبع كدش موقؾ صحة إن

 .تقدما أكثر وبصٌػ أخرى مجتمعات تشهدها التً رأسمالً إطار فً التناوب تجارب

 كل من معارضون فٌها وشارك الحكومات توالت العرٌقة السٌاسٌة التقالٌد ذات الرأسمالٌة البلدان ففً

 ٌإمنون كانوا منفذٌها و واضعٌها ألن الحكومٌة السٌاسة انسجام من قط ٌؽٌر لم ذلك لكن. تقرٌبا األلوان

 االقتصاد كخرافة أخرى أسماء تحت وان )وٌعتبرونها المظاهر بعض انتقاد رؼم الرأسمالٌة بفضابل

 الجوهر تمس الرأسمال خدمة على المتناوبٌن بٌن الفروق تكن ولم. آخر بدٌل أي على متفوقة( المختلط

 اشتهر اإلطار هذا وفً. النظام سٌر وحسن دوام لضمان السبل أفضل حول اختالؾ عن تعبر ما بقدر

 . االجتماعٌة اإلصالحات مجال فً مسإولٌتها ومدى االقتصاد فً الدولة تدخل درجة حول الخالؾ

 االشتراكٌة حصٌلة فً وٌفكر ٌتؤمل أن الحقٌقة هذه فً ٌشك لمن ٌمكن البعٌد الماضً إلى العودة ودون

 بواسطة ٌمٌنٌة سٌاسات تتجاوز لم البابسة الحصٌلة فتلك. حصرا ال مثال وأسبانٌا فرنسا فً الترقٌعٌة

 .ٌسارٌة حكومات

 إذا انتظارهم فً سٌكون عما صورة تعطً ألنها ٌدرسوها أن العمالٌٌن المناضلٌن على التجارب هذه و

 بالحركة ذاك أو الحد هذا إلى مرتبطة أحزاب مشاركة حاالت جمٌع ففً. رأسمالً إطار فً التناوب نجح

 ٌنظرون أنهم مإكدٌن نواٌاهم حول األعمال رجال أوساط و السابدة الطبقات طمؤنة إلى قادتها سعى النقابٌة

 بالمقابل و. للرأسمال تهدٌدا ٌكون لن الحكومة إلى دخولهم أن و. طبقٌة لٌس و وطنٌة بعٌون مهامهم إلى

 الحزام شد من مزٌد و االنضباط و بالصبر التحلً بفضٌلة العمال عموم و أنصارهم إقناع إلى سعوا
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 لمطالب تشجٌعا ٌكونا أن ٌجب ال الوزارٌة المقاعد و االنتخابً االنتصار أن إلى نبهوا و ،(التقشؾ)

 ومسإولٌات مشاكل ٌواجهون الجدد الوزراء أن دوما وأكدوا. الرأسمالٌٌن إزاء العاملة الطبقة و المناضلٌن

 .واقعٌة وال معقولة ؼٌر بضؽوط إزعاجهم تجنب تستدعً جسام

 بالمثالٌن نتوجه المؽربً، واقعنا على أخرى لتجارب إسقاطا أو األحكام فً تسرعا هذا ٌعتبر لمن و

 :التالٌٌن

 تعلم أن ٌجب. الحكومة إلى الصعود فور األجور فً زٌادات هناك ستكون انه الظن ٌجب ال(- " 1

 فً الزٌادة الن اجتماعً سلم من البد و جدٌدة، تضحٌات منها نطلب أن ٌجب و أزمة، فً أننا الجماهٌر

 لجرٌدة سهٌل المعطً األستاذ." [ أوال نجدها أن علٌنا الثمار نقسم فلكً اإلنتاج، خلق تقتضً األجور

  ]1993 ٌونٌو 11 ٌوم لٌبٌراسٌون

 التجاوب مصلحته من سٌكون كٌؾ ٌفهم الن الحكم إلى وصلنا إذا ما حالة فً شعبنا نهٌا أن ٌجب(- "2

 المشاكل نحل أن أردنا إذا اآلن منه مطلوب هو مما اكبر ربما التضحٌات، من مزٌد تحمل فً معنا

 مع مقابلة فً لوبٌنٌون تحرٌر ربٌس الجامعً خالد السٌد." [ اآلن تواجهنا التً االجتماعٌة و االقتصادٌة

  ]1993 نونبر 26 النشرة

 و التحمل و التضحٌات من مزٌدا المقهورٌن و المشردٌن و الفقراء من المتناوبون سٌطلب إذن؟ هكذا

 . ٌنعمون جناتهم فً المالٌٌر أصحاب بٌنما البطًء الموت

 فً المعارضة بمشاركة ٌرحبون تجعلهم و البرجوازٌٌن بال ترٌح التً هً البرنامجٌة النواٌا هذه مثل إن

 [ الحرة المهن و العمل أرباب من شلة مع االشتراكً االتحاد جرٌدة مقابالت من أتضح ما وهذا. الحكومة

 العدد ) Enjeux أنجو الرجعٌة المجلة به قامت الذي الرأي استطالع فً أٌضا و] المدنً للمجتمع الكلمة

 من حكومةًة  أٌدوا رأٌهم عن عبروا الذٌن المقوالت مسٌري من 60 %أن تبٌن حٌث ( 1995 فبراٌر 71

 من أول البرجوازٌة األفكار ورجال األعمال رجال لكان الكادحٌن سٌخدم التناوب كان لو. المعارضة

 و االقتصادي موقعها بحكم إطالع و دراٌة و تجربة ذات جماعة فهم إلفشاله، ٌعمل و ضده سٌصرخ

 .حاد طبقً حس ذات و المستوٌات جمٌع على عالقاتها

 أو المعارضة صؾ فً الموجودة األطر و بالكفاءات معجبون هم المإٌدٌن الرأسمالٌٌن أن ٌظن من ٌخطا

 ضبط على المعارضة قدرة هو ٌؽرٌهم ما إن. حال بؤٌة ٌُمس لن الجوهر أن راسخة القناعة ألن برنامجها

 إفقار سٌاسة استمرار ظل فً ممكنة ُمدة مدة ألطول االجتماعً السلم ضمان و االجتماعٌة الساحة

 . الرأسمالٌٌن أرباح لتضخٌم الجماهٌر

 انساقت إذا الٌؤس لٌتكرس تتالشى ما سرعان أوهاما لدٌها سٌولد بل الشعبٌة الجماهٌر لٌنفع التناوب كان ما

 وٌنمو واضح أفق ؼٌاب من الرجعٌة فً المفرطة التٌارات ستتؽذى آنذاك ،"التناوب "مع النقابٌة الحركة

 . الدٌموقراطً الجماهٌري البدٌل حساب على االستبدادي مشروعها
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 أؼالل من خالله من الجماهٌر تخرج فعلً تؽٌٌر بل الرأسمال خدمة على التناوب لٌس المطلوب إن

: جذرٌة بصورة مختلؾ مجتمع لبناء( االقتصادي االستؽالل و السٌاسً االضطهاد )التجوٌع و االستعباد

 دستور اجل من: ؼٌر ٌكون لن النضال شعار فان لذا. االستؽالل من خال دٌموقراطً و اشتراكً مجتمع

- اقتصادٌة خطة أساس على البناء تعٌد الكادحٌن عموم و المؤجورٌن تمثل حكومة أفق فً دٌموقراطً

 .الشعب حاجات لتلبٌة دٌموقراطٌة بكل موضوعة اجتماعٌة

 مالٌٌن ) الكامنة الشعبٌة الطاقات على االعتماد و العمالٌة القوى توحٌد ٌتطلب الدرب هذا على النضال إن

 استراتٌجٌة عن النهابً والتخلً الطبقٌة، األسالٌب وفق بالنضال تنمٌتها و بإٌقاظها ( الكادح البشر

 من الجماهٌر فٌه توجد ما هو فالممكن. الممكن تحقٌق سٌاسة و اإلصالحات لتمرٌر المخزن مع المصالحة

 .استبداد و استعباد
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 الجنائً القانون من 288 بالفصل القمع حول موناصٌر هللا عبد للمناضل مداخلة

  موناصٌر هللا عبد: بقلم، 2006( ماٌو )أٌار 27 السبت

 رأسهم وعلى الجنابً، القانون من 288 الفصل ضحاٌا مع للتضامن المساء هذا هنا نلتقً الجمٌع، الى تحٌة

  الجنابً؟ القانون من 288 الفصل هذا هو فما. فانٌلً وعامالت عمال

 ٌمكن االضراب، أي العمل، عن التوقؾ الى ٌدعو من كل إن الجنابً القانون من 288 الفصل ٌقول

 العقوبتٌن هاتٌن باحدى أو ، 5000 الى 120 من مالٌة وبؽرامة سنتٌن الى شهرٌن من بالحبس معاقبته

 مرتكبً على الحكم جاز مدبرة، خطة على بناء ارتكب قد االٌذاء او التدلٌس او العنؾ كان واذا. فقط

 .سنوات 5 الى سنة من االقامة من بالمنع الجرٌمة

 انفسهم عن الدفاع حق ٌسلبهم حٌث العمال، رقاب على سٌفا الجنابً القانون من 288 الفصل ٌبقى هكذا

 ووضعهم والمكتسبات، الحقوق جمٌع من العمال ٌجرد أن فبعد. االضراب حق ممارسة أي الباترون، بوجه

 288 الفصل ٌجد دستوري، حق أنه عنه ٌسمع حق ممارسة الى ٌلجا وحٌن الحٌوانات، الى اقرب حالة فً

 على ٌذود من الدولة فً الباترون وٌجد العقاب، اشد وٌنزل استعماله، حق من ٌجرده الجنابً القانون من

 السرٌع، التدخل وقوات والدرك، المساعدة، بالقوات بدءا العمال، مكتسبات وكل حقوق كل انتهاك ضمان

 .والبشوات بالوالة مرورا القضاء الى

 288 للفصل وتتمٌم تعمٌم فً اال االضراب تقنٌن من الٌوم الباترونا حكومة الٌه تسعى ما ادراج ٌمكن وال

 .اقبارها هو الهدؾ كان اذا اال التقنٌن الى تحتاج حرٌة من هناك وهل. الجنابً القانون من

 باصدار شؽوؾ هو من العمال، لحقوق والمناصرٌن العمالٌة، التنظٌمات صفوؾ داخل من لالسؾ ونجد

 .االضراب حق على 288 الفصل ٌجهز كما علٌه، االجهاز هو االضراب تقنٌن ان. االضراب لتقنٌن الدولة

 لٌعاقب 288 الفصل وٌاتً االضراب، حق المفروض الدستور فً ٌدون أن من اكثر خدعة من هناك هل

 .العمل حرٌة عرقلة بتهمة مضرب كل العقاب اشد

 هذا والجل العمل، عن الكؾ أي العمال، مطالب لتلبٌة الباترون على للضؽط وسٌلة هو االضراب ان

 الصحافة، فً ذلك وٌعلنون لالضراب، الداعٌة البٌانات وٌنشرون بتجمعات وٌقومون العمال ٌتعاضد

 وٌفكرون بالمعمل، الحركة شل انجاح خطة وٌدرسون االضراب، الطالة مادي دعم صنادٌق وٌكونون

 مكان الى االنتاج ٌحول أو الشركة، رب طرؾ من جدد عمال باستقدام االضراب ٌكسر ُاأل ٌمكن كٌؾ

 .المناسب االضراب توقٌت وٌختارون. آخر

 فً وٌعاقب القانون، على وخروجا العمل، لحرٌة عرقلة هذا ٌعتبر الجنابً القانون من 288 الفصل ان

 .االضراب حرٌة ٌصادر انه دوران، او لؾ دون وذلك االضراب، حق ممارسة االخٌر
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 الجنائً القانون من 288 الفصل ضحاٌا

 ظروؾ حٌث من إن متشابهة اوضاع حول الصناعً القطاع من وحاالت الفالحً القطاع عمال ٌلتقً

 بهذه البحة والٌكم المهنٌة، والحوادث واالمراض االجتماعٌة، الحماٌة ؼٌاب او المتدنٌة، االجور او العمل،

 : االنتهاكات

  االضافٌة الساعات عن تعوٌض بدون نهار، لٌل وذلك ساعة، 12 من اكثر والعامالت العمال تشؽٌل-  

 . اقل وباجور اكبر انتاج لفرض العمل وتٌرة تسرٌع-  

  واالعٌاد السنوٌة العطلة من العمال حرمان-  

 . الصناعة عمال مكاسب على االجهاز الجل هذا زراعٌٌن، كعمال بالمصانع الزراعٌٌن العمال اعتبار-  

 ذلك تم اذا حتى او االجتماعً، للضمان الوطنً الصندوق فً التسجٌل من والعامالت العمال حرمان-  

 . تعوٌضاتهم تختلس او تسوٌة دون العمال ملفات تبقى

  القانونٌة الشؽل بطاقة من والعامالت العمال حرمان-  

 . بٌاض على عقود توقٌع على العمال ارؼام-  

  الترسٌم فً الحق من حرمانهم-  

  االقدمٌة بمقٌاس ولٌس تعسفً بشكل المإقتٌن تشؽٌل-  

  التعسفً الطرد-  

 . ظهورهم على الكتابة و العمال اوجه على وبصق وقذؾ سب ن جلد والعامالت، العمال كرامة دوس-  

 وحوادث فتاكة المراض والعامالت العمال تعرض بها، متوفرة وسالمة صحة شروط ال عمل ظروؾ-  

 . االبد الى معوقٌن الى ببعضهم تإدي شؽل

  العمال منادٌب مإسسة ؼٌاب-  

  النقابً العمل محاربة-  

  واالعتصام والتظاهر االضراب حرٌة ؼٌاب-  

 المعمل اؼالق عند جماعً تسرٌح-  
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 العمال ٌزعم وحٌن شًء، كل فً العمال حقوق انتهاك انه القطاعات، هذه تتقاسمها التً الوضعٌة هذه

 .المحاكم الى كمجرمٌن ٌساقون االضراب بحق القٌام على والعامالت

 : وعامالت عمال ومنهم

  سلٌمان سٌدي قرب لالجور الزٌادٌة معمل-  

  السعادة نسٌج وعامالت عمال-  

  البركة مزرعة وعامالت عمال-  

  الخٌر مزرعة عمال-  

  للنسٌج 2000 أورور عمال-  

  سلٌمان بسٌدي وشركاإه التازي مإسسة-  

  قاسم سٌدي- باستور ضٌعة عمال-  

  كوماؼري عمال-  

  قاسم سٌدي – النماء ضٌعة عمال-  

  ببوزنٌقة اكلورٌسكس معمل-  

  . طوٌلة والقابمة بانزا فانٌلً وعامالت عمال-  

  المحاكمة الى العمال القتٌاد نماذج

  2000 اورور معمل

  1994 سنة متقطعة معارك

 . العمال ضد الباترون مع للسلطات مكشوؾ وتعاون الشؽل ومفتشٌة السلطات مع االتصاالت

 مطالبهم، عن للتخلً ٌهددون حٌث مراكزهم، الى العامالت الستدعاء لٌال العمال بٌوت ٌداهمون البولٌس

 العامالت تشرٌد وبالتالً المعمل اؼالق على الباترون مع السلطات اقدمت بل. السجن سٌودعون واال

 . لذلك رخصة على الحصول دون واسرهن
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 الباترون ذلك، فً المحكمة بث انتظار وفً القانونً، ؼٌر االؼالق بشان قضابٌة دعوة ٌرفعون العمال

 . جدد بعمال المعمل ٌفتح

 هذا توج . شتم ، اهانات ورفس، ركل: بعنؾ وٌتدخل ٌداهمهم البولٌس احتجاجٌة، بوقفة ٌقومون العمال

 . الجنابً القانون من 288 الفصل هً والتهمة ٌُقبل ولم المإقت السراح طلب تم. عامالت 6 باعتقال

 .سري بشكل المحاكمة اجراء الجلسة ربٌس اراد كما

 للمداولة جاهزا الملؾ واعتبار ، واحدة لكل درهم 1000 بكفالة للعامالت المإقت السراح االحكام وكانت

 .مقبلة جلسة فً بالحكم النطق ٌتم ان على

  الزٌادٌة معمل

 بها القبول وتم العمل، ساعات تخفٌض العمال رفض. 3 الى 8 من المإقتٌن للعمال العمل ساعات تخفٌض

 باالضراب العمال قام المإقتٌن، مع الرسمٌون تضامن. االخٌر فً عنهم استؽنى الباترون لكن. بعد فٌما

 . للعمال الباترون طرد وجه فً وبحراسته

 . مإقت سراح حالة فً 14و العمل حرٌة عرقلة بتهمة المحمة الى ٌساقون عمال ستة

 .واحد لكل درهم 2000 وؼرامة التنفٌذ موقوؾ بشهر العمال ادانة

  وشركاإه التازي مإسسة

 :معامل 4

 .االربعة المصانع اكبر وهً تصدٌرها، قصد الخضر لتجفٌؾ بٌسما

 اللٌمون من س فٌتامٌن لصنع ٌبوردٌن

  AROMES العبٌر لصناعة فٌجٌتالٌكس

 . المشروبات لصناعة ٌوماك

  1994 سنة النقابة فً العمال انخرط

 التفاوض تم ، الجمٌع بمشاركة االضراب ونجح ، 1994 ٌولٌوز 22 ٌوم جماعٌا اضرابا ٌشنون العمال

 . بٌاض على للتوقٌع عقود وتقدٌم علٌه، اتفق بما االخالل وتم. ووعود

 ( 1994 ٌولٌوز 27و 26 )ساعة 48 لمدة مجددا االضراب
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 . العمال تعذٌب على واشرؾ عامال 11 واعتقل الباترون، مع الشرطة عمٌد تضامن

 . نقابٌون مسإولون بٌنهم من ، متابعة دون عامال عشر االحدى عن افرج االضرابات، توالت وهكذا

 الجنابً القانون من 288 الفصل بتهمة المحكمة الى عمال 3 تقدٌم تم نوفمبر 12 الى 2 اضراب اثر وعلى

 وشركاإه التازي بمإسسة عامل : خلؾ سعٌد

 بٌسما ضٌعة : بنعمرو خدٌجة

  بهت ضٌعة : لصمك الطٌب

 حقوق دوس بسبب جدٌد مفتوح اضراب انطلق ن 1995 فبراٌر 21 وفً الثالثة العمال ذمة المحكمة برات

 ذلك باء. العمال ضد العنؾ واستعمال السلطات هجوم. باعتصام مرفوقا االضراب وكان. جدٌد من العمال

 . بالفشل

 ، عمال 5 الشرطة واعتقلت المعتصمٌن، العمال ضد عنٌؾ مفاجا هجوم: 1995 مارس 14 الثالثاء ٌوم

 . نابمون وهم االعتصام من العمال واخذت

 وجاءت. االعتصام الى طرٌقها فً وهً بنعمرو خدٌجة اعتقال تم الٌوم نفس من السابعة الساعة

 الى والعامالت العمال تقسٌم وتم الشرطة، عمٌد الى موجهة رسالة فً الباشا من بؤمر االعتقاالت

 : مجموعتٌن

 . العمل حرٌة عرقلة بتهمة- احمد كوٌس- احمد بنطونة- أحمد بلبصٌر: االولى

 . البالد مقدسات واهانة العمل حرٌة عرقلة : خدٌجة بنعمرو: الثانٌة

 العلنً والسكر المخدرات واستهالك وحٌازة العمل حرٌة عرقلة : المعروفً شقدوؾ

 المخدرات واستهالك وحٌازة العمل حرٌة عرقلة: احمد البوارقً

  درهم 1500 مالٌة وؼرامة نافذة سجن سنة: بنعمرو خدٌجة: االحكام

  ؼرامة درهم 4000و نافذة سجنا شهران : سقدوؾ المعروفً

 .درهم 1500 وؼرامة نافذ سجن شهر: البوراقً احمد
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 (الفلٌن صناعة ) ببوزنٌقة إكلورٌسكس معمل

 (عابلة 200 حوالً أي ، مإقت 80و مرسم عامل 140 ) العمال وتشرٌد المعمل باؼالق ٌقوم الباترون

 فً المتجسدة بحقوقهم وللمطالبة المعمل اؼالق على احتجاجا المعمل، باب امام باالعتصام العمال قام

 . الخ المنجزة، االعمال عن والتعوٌضات االجور

 الدعوى بٌنها من ضدهم، دعاوى تسجٌل الى الباترون لجؤ أكثر العمال صمد ولما اشهر، 4 االعتصام دام

 . مؽلقا كان المعمل ان الى االشارة من بد وال الجنابً، القانون من 288 الفصل العمل، حرٌة عرقلة: التالٌة

 درهما 250 وؼرامة سجنا شهرٌن: االدانة

 . عامل لكل درهم 5000 الباترون وتعوٌض

 .1995 دجنبر الى المسؤلة دفعت . وتؤجٌل وتؤجٌل 1995 اكتوبر 10 10 الى الحكم العمال استانؾ

  التضامن أشكال

 على العمال، من المحاكمٌن واهالً االحٌاء سكان وعمل مختلفة، قطاعات من والعامالت العمال عمل

 ان كما. المطلوب المستوى فً بعد لٌس ذلك أن اال الدعم، وجمع المحاكمة، وتتبع وحضور مإازرتهم،

 واصدار المحاكمٌن، عن للدفاع محامٌن انتداب فً االنسان لحقوق المؽربٌة للجمعٌة ملحوظ دعم هناك

 .للدعم اخرى اشكال جانب الى اخرى، جمعٌات جانب الى بٌانات

 التً العاملة المرأة لجنة فبخالؾ. العمال لنداءات تستجب لم زالت ال االخرى التنظٌمات ان المتبٌن لكن

 الجل النسابٌة التنظٌمات طرؾ من للنداء ٌستجب لم بنعمرو، خدٌجة محاكمة ابان باستمرار توجه

 .فانٌلً عامالت محاكمة اثناء اٌضا ذلك نالحظ أن وٌمكن معها، التضامن

 صاببا موقفا تتخذ جعلها الفالحً، للقطاع الوطنٌة الجامعة وبالخصوص للشؽل، المؽربً االتحاد ادراك ان

 ورد ما وقعت فانها وكدش، للشؽالٌن العام لالتحاد وبالنسبة. الجنابً القانون من 288 الفصل من

 فً مضمون كحق ، االضراب حق باحترام االلتزام" بالخصوص فٌه جاء الذي المشترك بالتصرٌح

 المإسسات حرمة واحترام العمل بها الجاري للقوانٌن طبقا بالمإسسة العاملٌن حرٌة احترام مع الدستور،

 ".العمل وارباب العمال حقوق ٌضمن بما االنتاجٌة

 الفصل وٌؤتً االضراب، حق الدستور ٌعطٌنا: صرٌح العرض هذا مقدمة فً قلنا كما 288 الفصل ان

 وقول الدستور فً الواردة االضراب حرٌة ان. المحاكمة الى اثره على وٌقدمنا أخرى بٌد منا لسحبه 288

 ان ٌرٌد من مجنونا وسٌعد حقوقٌا، ام كان نقابً مناضل اي بها ٌثق ان ٌمكن ال العمل حرٌة لعرقلة ال
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 انزل الكرموس، تؤكل اطلع : الشعبً المثل ٌشبه هذا ان . المٌدان هذا فً الوقت نفس فً وال نعم بٌن ٌجمع

 لك؟ قالها شكون

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

 تتدخل واحٌانا. الجلسات قاعة ولوج للمتضامنٌن تسمح ال اذ مطلقة، سرٌة فً تمر المحاكمات جعل على

 من للطرد المسإولٌن النقابٌٌن العمال وٌتعرض. العنؾ مستعملٌن البولٌس بقوات المتضامنٌن لتفرٌق

 تتبع فً باالخص حقهم وانتهاك المتضامنٌن، حقوق انتهاك اٌضا نلمس هكذا. الجلسة ربٌس طرؾ

 كال وشكلون والباترون والقضاء السلطات أن المالحظ ومن. العمال رفاقهم لها ٌتعرض التً المحاكمات

 .والعامالت العمال حقوق انتهاك فً منسجما

 البولٌس داهم مرة ولو انه الحقوقٌة والجمعٌات النقابات واستطالعات بٌانات الى الرجوع خالل وسجلنا

 .كمتهم المحكمة امام مثل واحدة مرة ولو القوانٌن، لخرقه الباترون

 بٌد اداة وٌبقون ثانٌة، كل والعامالت العمال حق ٌخرقون والقانون الدولة ان ؼافل هو لمن ٌإكد هذا ان

 حق ٌلؽون 288 الفصل فباسم. واسرهم والعامالت العمال حقوق حساب على طمعهم لتحقٌق الباترون

 لٌال ومساكنهم العمال اعتصامات ٌداهمون وباسمه المحاكم، الى العمال ٌسوقون وباسمه االضراب،

 .العمال حقوق من حق انها على ٌها ٌتشدقون التً حتى للدفاع وسٌلة اي وٌسلبون ونهارا،

 جانب الى ٌناضل أن شاب، وكل فتاة او امرأة وكل منظمته، فً وعاملة عامل وكل حقوقً، كل فعلى لذا

 سواء الفصل بهذا أقر ومن. الحقوق لجمٌع المنتهك الجنابً القانون من 288 الفصل الؽاء شعار رفعوا من

 حقوق حق فً المجرمٌن لصؾ منحازا ٌعتبر الؽابه اجل من النضال عن تقاعس او نٌة، سوء او نٌة بحسن

 . والعامالت العمال

المتاحة  االشكال بكل الفصل هذا ضحاٌا جمٌعا فلندعم
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   عمالٌة؟ سٌاسة أم برجوازٌة سٌاسة

 2007( ٌونٌو )حزٌران 14 الخمٌس

     البوصلة نشرة: بقلم  

 تمارس العمالٌة النقابات لجعل دولتها بواسطة البرجوازٌة تعمل االستؽالل، استقرار تضمن كً  

 عبودٌتهم تؤبٌد ٌقبلون العمال جعل على تقوم سٌاسة وهً. العمالٌة الصفوؾ داخل برجوازٌة سٌاسة

 .  السوق اقتصاد تقلبات بها تعصؾ ما سرعان التً التحسٌنات ببعض واالكتفاء

 النقابات وٌتركون ٌرتاحون الرأسمالٌٌن فإن السٌاسة من النوع هذا حدود ملتزمة النقابات بقٌت طالما

 حراس ٌتدخل حتى طبقٌة عمالٌة سٌاسة طرٌق تلمس فً العمالٌة المنظمات تبدأ أن ما لكن. وشؤنها

 السٌاسة تمارس النقابات بؤن الصٌحات تتعالى وهكذا. الطرٌق هذا فً التوؼل مؽبة من للتنبٌه الرأسمال

 .النقابات فعل من للحد عملٌة بإجراءات إنذارا الصٌحات هذه وتكون. دورها عن متخلٌة
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 بتهمة ردعها محاوالت استمرت خاضتها، التً المعارك وعبر للشؽل، الدٌموقراطٌة الكنفدرالٌة تؤسٌس منذ

 أخرى فرصة ،1994 فبراٌر 25 إضراب تؤجٌل بعد الحكومة، مع األخٌرة المفاوضات وكانت. السٌاسة

 الكامل لاللتزام استعدادها عن الحكومة أعلنت النقابٌة، الحرٌة احترام مطلب فإزاء. الفزاعة تلك الستعمال

 وتقوم النقابٌة الحرٌة عن بٌانا النقابات تضع أن واقترحت. السٌاسة عن االبتعاد بشرط النقابات تطلبه بما

 صالحٌة فً ٌدخل ما أي القانون، حكم فً هو بما النقابات تلتزم أن بشرط باسمها بإعالنه الحكومة

 (1-.)سٌاسة والسٌاسة نقابة النقابة-النقابات

 أن حرٌة لكم نترك واستقرار هدوء فً استؽاللكم لنضمن: ٌلً ما الواقع فً ٌعنً الفخ- االقتراح هذا إن

 للسٌاسة، النقابات ممارسة ضد لٌسوا فالرأسمالٌون. أٌدٌكم فً إحكامه أمر نحن سنتولى الذي القٌد تصنعوا

 الرأسمالً االستؽالل قبول أي الطبقً الوفاق سٌاسة ٌرٌدون فقط. إلٌها وٌدفعها ٌشجعها من أول هم بل

 عقا الوصولً وٌعطً. دورٌة مشاكل من ٌعترضه ما الرأسمال لٌتجاوز التضحٌات من المزٌد وتحمل

 السٌاسة بٌن بالفصل تطالبهم وال الحكومة منهم تنزعج ال الذٌن العمالٌٌن السٌاسٌٌن عن صورة الؽازي

 .لها نافعة سٌاستهم ألن والنقابة

 أصعدة 3 على قابمة مرتكزاتنا( "2: )قابال السٌاسة هذه الؽازي عقا ٌلخص

 الحوار ثم الحوار ثم الحوار- 1

 الذي األمر الوطنٌة، المقاوالت مصالح مع ومؤجورٌن عمال من الشؽٌلة الطبقة مصالح تطابق- 2

 الطبقً الصراع وفلسفة فكرة نرفض أصال ٌجعلنا

 ال" الوحشٌة اللٌبرالٌة قوة بكل نرفض ٌجعلنا الذي األمر التضامن، إطار فً الفردٌة الحرٌة- 3

 وإٌهام الوقت لربح الكاذبة والوعود المماطلة: نعمته أولٌاء ٌفهمه كما أي الحوار فقط للنضال، إذن مجال

 .للعمال مكاسب عن خاطر طٌب عن ستتخلى البرجوازٌة أن العمال

 مساعً مع مصلحتهم تناقض بطمس وعٌهم إفساد إلى ترمً للعمال المعدة البرجوازٌة السٌاسة هذه إن

 الستؽالل الرأسمالٌٌن ٌد إطالق هو الهدؾ إن. خانعٌن طابعٌن وجعلهم النضال على قدرتهم لشل الرأسمال

 الكمشة قبل من الكادحة األؼلبٌة استعباد حرٌة: الفردٌة بالحرٌة ٌقصد ما هو وهذا لهم، ٌحلو كما العمال

 .اإلنتاج وسابل على المستحوذة

 عواقب وتحمل بالصبر، بالتحلً الرأسمالٌٌن مع العمال تضامن فهو الؽازي عقا سٌاسة فً التضامن أما

 تضامن ثم. الهٌكلً بالتقوٌم ٌسمى ما مثل اقتصادها أزمات من للخروج البرجوازٌة تضعها التً السٌاسات

 إنها باختصار. االستؽالل استقرار زعزعة خطر الح كلما الفتات بعض إلقاء أي العمال مع الرأسمالٌٌن

 .االجتماعً السلم سٌاسة
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 إلى العمال لجر ٌعمل ومرونة ذكاء أكثر اتجاها هناك إذ السٌاسة، لهذه الوقح الوجه إال الؽازي عقا لٌس

 المٌثاق مشروع مثال راجع)العمالً الجانب نصرة تدعً وماكرة مخادعة بحجج االجتماعً السلم سٌاسة

 نقابة للشؽل الدٌموقراطٌة الكنفدرالٌة فإن كان مهما(. 1991 عام ٌعته علً حزب أعده الذي االجتماعً

 .االجتماعً السلم دعوات كل تؤسٌسها مند رفضت كفاحٌة طبقٌة

 تستعملها كوسٌلة" االجتماعً السلم " شعار جاء( " ... 1978 نوفمبر)لكدش التؤسٌسً البٌان فً جاء

 العمالٌة الجماهٌر تعببة من التخفٌض إلى ولتهدؾ الحقٌقٌة األزمة وأسباب طبٌعة لتؽطٌة المستؽلة الطبقات

 سٌاسة لكل وبرفضها..." االستؽالل حدة من ولترفع ثرواتها تكدس لكً النهاٌة وفً نضاالتها من والحد

 ممارسة تؤسٌس نحاول إننا " طبقٌة عمالٌة سٌاسة طرٌق على مناضلة كدش تسٌر للعمال موجهة برجوازٌة

 ٌطمح والذي المستؽلة الطبقات ٌهادن ال الذي العام السٌاسً خطنا لنا. الجمٌع نقابة نكون وأن دٌموقراطٌة

 المفاوضات فً كدش رد جعل ما هذا( 3..." )الذاتً التسٌٌر ٌعتمد متحرر اشتراكً مجتمع تشٌٌد إلى

 وبالتؤكٌد كدش، قادتها التً 1979 إضرابات مند منتهٌة سٌاسٌة ؼٌر نقابة أطروحة باعتبار حاسما األخٌرة

 .النقابٌة والخروقات االجتماعٌة للوضعٌة الحقٌقٌة األسباب مواجهة إطار فً تدخل سٌاستنا على

 قدرتها فً خطورتها وتكمن للعمال معادٌة سٌاسة لتمرٌر قناع إال هً ما السٌاسٌة ؼٌر النقابة أطروحة إن

 درجة إلى السٌاسٌة الحرٌة فٌه تقلصت بلد فً خاصة العمال، من المتؤخرة الصفوؾ وتضلٌل خداع على

 إٌقاظ على الدابم بالعمل إال مفعوله إبطال ٌمكن ال العمال شمل لتشتٌت سالح األطروحة فهذه لذا. الصفر

 صفوفهم، بٌن الرأسمال أبواق كل بفضح لدٌهم الكفاح إرادة ورفع الطبقً حسهم وإذكاء وعٌا األقل العمال

 .الٌومٌة الحٌاة وقابع كل فً والعمال الرأسمال بٌن الجوهري التناقض وإبراز

 الطبقً النقابً اإلعالم عاتق على الملقاة المهام إحدى وتلك

 1995 ٌناٌر ،3 العدد البوصلة،

 :هوامش

 (94 ماي-العمالٌة الدٌموقراطٌة راجع )،94 أبرٌل 16 ٌوم الوطنً المجلس فً األموي كلمة( 1)

 (28 العدد المؽربٌة المجلة )الشعبٌة، الوطنٌة النقابة ربٌس الؽازي عقا مع مقابلة( 2)

" الشؽل وعالم الراهنة التحوالت " ندوة فً األموي ألقاه عرض: والسٌاسً النقابً جدلٌة: راجع( 3)

 شتنبر – 94 عدد العمالٌة الدٌموقراطٌة )90 ماي 20-17 أٌام( فرنسا)للشؽل العامة الكنفدرالٌة مع بتعاون

92) 
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 العمالً الكفاح مدرسة اإلضراب 

    البوصلة نشرة: بقلم، 2007( ٌونٌو )حزٌران 24 االحد

 والرأسمال العمل بٌن التناقض من ٌؤتً العمالً اإلضراب- 1

 واالضطهاد االستؽالل من للحد المستعبد البشر بها ٌرد التً والتمرد الرفض أشكال أحد هو اإلضراب

 . منهما والنهابً الشامل وللتحرر

 العمومٌة، المرافق أو المقاوالت، داخل سواء مؤلوفا حدثا أجمع، العالم فً الٌوم، اإلضراب أصبح وقد

 متعددة الشركات فروع ]واحدة دفعة عدٌدة بلدانا اإلضراب ٌشمل أحٌانا بل. كله البلد مستوى على أو محلٌا

 [. الجنسٌة

 المجتمع انقسام من تمنعه، أو تقلصه التً الهمجٌة القوانٌن رؼم لإلضراب، الواسع االنتشار هذا وٌنتج

 نمو مع ترافق اإلضرابات ظاهرة فنمو. ومضطهدة معدمة وأكثرٌة مستبدة مالكة أقلٌة إلى المتزاٌد

 مما اإلنتاج، ووسابل للخٌرات مستؽلٌن حفنة احتكار على مبنً الرأسمالً فالنظام. وانتشارها الرأسمالٌة

 قٌود األصح) الحٌاة قٌد على لٌستمروا العمل على قدرتهم بٌع إلى مضطرٌن الملكٌة من المجردٌن ٌجعل

 (. البرجوازي المجتمع فً الحٌاة

 بؤقل العمل قوة لشراء ٌسعى العمل فرب: والعاملة البرجوازٌة الطبقتٌن بٌن التناقض ٌكمن العالقة هذه وفً

 . البق عٌش مستوى وألسرته له ٌضمن بما بٌعها ٌرٌد جهته من العامل بٌنما األرباح لتضخٌم ٌمكن ما

 ضؽط من ٌستفٌد العمل فرب. األجرة عبٌد أسلحة احد اإلضراب ٌشكل المصالح بٌن التضارب هذا وفً

 الفعلً األجر ٌخفض كما. اجر بؤقل االشتؽال العمل عن العاطلون ٌقبل حٌث األجور، لٌخفض البطالة

 رب جبروت أمام بمفرده عاجزا المواجهة هذه فً العامل وٌقؾ. االستؽالل حدة وزٌادة العمل ٌوم بتطوٌل

 عبودٌتهم استمرت مشتتٌن فرادى العمال بقً وطالما. أخرى جهة من جوعا الموت وشبح جهة من العمل

 جماعً فعل كرد اإلضراب ٌاتً الفردٌة المطالبة استحالة وأمام. الرأسمالٌٌن أرباح لتتراكم واسترقاقهم

 هو بل للعمال، عددي تجمٌع مجرد اإلضراب ولٌس. الرأسمال اندفاع لردع واحدا جسما العمال خالله ٌقؾ

 وٌتصرؾ للجماعة ٌفكر فرد وكل بالنفس الثقة ٌكتسبون فالعمال: الخاص منطقه له جماعً كٌان والدة

 .إلٌها مشدود كعنصر

 العمالً الوعً ٌطور اإلضراب- 2

 لكسر آخرٌن عمل بؤرباب العمل رب ٌستعٌن فعندما: نوعٌا تحول وقد اإلضراب تجربة من العامل ٌخرج

 حول األكاذٌب كل وتنفضح بعضهم، إلى الرأسمالٌٌن تشد التً القوٌة الروابط تلك للعمال تظهر اإلضراب،

 الطبقة إلى الفرد عمله رب من العامل اهتمام ٌنتقل وبذلك مشترك، هدؾ ٌحكمها كوحدة المقاولة

 . كلها البرجوازٌة
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 وضعه من العامل اهتمام معها ٌنتقل أ،خرى قطاعات أو مصانع إلى اإلضراب عدوى تنتقل وعندما

 تتدخل وعندما. شمولٌا طابعا ذلك جراء من وعٌه وٌكتسب كلها، األجٌرة الطبقة وضع إلى الشخصً

 فً العمال أمام تتجلى المضربٌن، لمهاجمة القمع قوات العمل رب وٌستقدم الكاذبة، بوعودها السلطة

 البرجوازٌة األكاذٌب ضباب كل ٌتبدد لحظة ففً: بها تحكم التً والقوانٌن الحكومة حقٌقة النهار واضحة

 عن تدافع وهً الحكومة وتنكشؾ الطبقات، فوق والحكم المزعومة العامة المصلحة راعٌة الدولة حول

 . العامل ورجلً ٌدي فً القٌود وتضع الرأسمالٌٌن

 من وعقود أعوام طوال ٌصله لم مستوى إلى قلٌلة أٌام فً العمالً الوعً ٌقفز اإلضراب خالل باختصار،

 . لحٌاتهم والرتٌب العادي السٌر

 فتمنع بالسرٌة، إلحاطتها شًء كل تفعل الحكومة ٌجعل اإلضرابات به تقوم الذي الكاشؾ الدور وهذا

 .ٌمكن ما وبؤسرع لوقفها قدرتها فً ما كل وتبذل االنتشار، من أخبارها

 وتسٌٌره اإلضراب نمو- 3

 تقاسم إلى الوصول العمال هدؾ ٌكون ففٌه . لإلضراب األولً الشكل هو( االقتصادي )المهنً اإلضراب

 (.الربح )منها قسم على الباترون وٌستحوذ أنتجوها التً القٌمة لتلك لصالحهم أفضل

 سلطة من بجزء المس إلى وكفاحٌة بحزم خٌض إذا ٌإدي الخبزي، طابعه رؼم ، نفسه اإلضراب وهذا

 . ٌرٌد الذي بالثمن العمل قوة شراء من الباترون منع ٌرٌدون المضربون فالعمال. الرأسمالٌة الطبقة

 ٌشاء من إدخال من الباترون ٌمنعون فإنهم إلضرابهم حراسة ٌقٌمون أو العمل بؤماكن ٌعتصمون وعندما

 ".مقاولته "إلى

 البلد تم القطاع، لٌشمل المقاولة داخل من اإلضراب ٌتسع ما بقدر هذه الرأسمال بسلطة المس بذور وتنمو

 العمل، بؤماكن االعتصام إلى ومؽادرته، العمل، عن التوقؾ من اإلضراب شكل ٌتطور ما بقدر وأٌضا. كله

 . العمال لحساب المصنع تشؽٌل إلى االعتصام هذا ومن

 االقتصاد مجمل وفً المقاولة، داخل السٌد هو من لمعرفة قوة امتحان إلى بسٌط شؽل نزاع ٌتحول هكذا

  ؟ العاملة الطبقة أم البرجوازٌة الطبقة: والدولة

 : ٌتطلب إضراب فكل. وتسٌٌره تنظٌمه حاجٌات تظهر حتى اإلضراب ٌنطلق أن وما

 . وتوزٌعه ووطنٌا محلٌا العمالً النضال أنصار وباقً اإلنتاج، فرع من الدعم تجمٌع-  

 . وأسرهم المضربٌن على الحٌاة متطلبات وباقً المإونة، توزٌع-  

 . المصنع إلى اإلضراب كاسري دخول منع-  



34 
 

 . المعركة سٌر نقاش اجتماعات تنظٌم وكذا للمضربٌن الثقافً التنشٌط تنظٌم-  

 . العام الرأي أمام العمال قضٌة عن للدفاع اإلعالم تنظٌم-  

 أوسع إطار فً عملها تنسق أجهزة الوظابؾ هذه كل تتطلب. الخصم نواٌا حول معلومات عن البحث-  

 . كله البلد أو المدٌنة أو اإلنتاج فرع أو المقاولة مستوى على

 الثالث األشكال إحدى تتخذ وقد. وعٌهم ومستوى العمال تجارب حسب المعركة تسٌٌر أجهزة وتتنوع

 : اآلتٌة

 ال نقابٌٌن مسإولٌن طرؾ من أي. بٌروقراطً بشكل نقابة قبل من اإلضراب تسٌٌر ٌتسم أن ٌمكن( 1

 . ؼٌر ال نبضهم لجس نادرا إال العمال عند ٌنزلون

 النقابٌٌن للمضربٌن عامة اجتماعات بواسطة أي دٌمقراطً، بشكل المعركة بإدارة نقابة تقوم أن ٌمكن( 2

 .بٌدهم المعركة تطور قرار ٌبقى الذٌن

 انتماءاتهم بمختلؾ المضربٌن كافة طرؾ من المنتخبة اإلضراب، لجنة هو دٌمقراطٌة األكثر الشكل( 3

 خاضعة نفسها واللجنة. لحظة أٌة فً للعزل قابلٌن اللجنة هذه أعضاء وٌكون. المنتمٌن ؼٌر وحتى النقابٌة

 . للمضربٌن المنتظمة العامة االجتماعات لقرارات

 قد العمال بٌن والسٌاسً النقابً فالتعدد. وانتصارهم المضربٌن العمال لوحدة ضمانا األكثر هو الشكل وهذا

 آخرون، علٌه ٌوافق ال قد اتجاه فً السٌر قرار باتخاذ نقابة كل أجهزة تقوم فعندما. المعركة بسٌر ٌضر

 . فشله حتى بل النضال تعثر إلى ذلك ٌإدي

  وتوقٌته اإلضراب أشكال

 اإلضراب أشكال

 لتكسٌره ودولتها البرجوازٌة أسالٌب على وردا نفسه، الرأسمالً اإلنتاج تطور مع اإلضراب تطور

 الزمان ظروؾ أي الملموسة، الوضعٌة حسب للتطوٌر دوما قابال كوسٌلة اإلضراب وٌبقى. ومحاربته

 . والمكان

 مع ومتالبمة تقلٌدٌة ؼٌر إضراب بؤشكال العمومٌة والمرافق اإلنتاج وحدات داخل العمل تنظٌم أوحى وقد

 : الخصوصٌات

 ٌتوقؾ أن دون بالتناوب األخرى تلو فبة أو اآلخر، تلو مشؽل فً العمال ٌضرب : الدابر اإلضراب-  

 له ما اإلضراب هذا ومٌزة. شله من للتمكن العمل لسٌرورة دقٌقة دراسة ٌفرض وهو. واحدة دفعة الجمٌع
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 بفرنسا القطار محطات بإحدى الحركة اضطربت مثال. المضربٌن ؼٌر العمال عمل على انعكاسات من

 . مضرب عامل لكل ساعات ثالث تتجاوز لم اإلضراب مدة أن رؼم أٌام ستة طٌلة

 . مضبوطة خطة وفق وتوقٌتها اإلضراب وثٌرة دراسة تتم : والمتكررة القصٌرة اإلضرابات-  

 إال العامل ٌنتج ال مثال. اإلنتاج لوتٌرة مقصود بتنقٌص المردودٌة تخفٌض ٌتم : المبرقع اإلضراب-  

 . به المرتبطة األقسام باقً على ٌإثر األقسام أحد فً اإلنتاج تخفٌض أن علما. المعتاد نصؾ

 وٌتمسكون مفرطا، نشاطا العمال ٌبدي( : المؽاالة إضراب )العمل بشكلٌات بالتمسك اإلضراب-  

 إدارٌة وثٌقة كل عند ٌتوقؾ باإلدارة مستخدم مثال. الشدٌد وبطبه العمل تعثر إلى ٌإدي مما بالشكلٌات

 العمل تراكم إلى ٌإدي مما األمور أدق من مبالؽة بكل متٌقنا بها عمله تفاصٌل من للتؤكد الوقت من كثٌرا

 والجمارك كالبرٌد قطاعات فً فعال اإلضراب من النوع هذا. خفة بكل ٌنجزه كان عمل وهو. تسٌٌره وثقل

 . الجوٌة والمالحة

 فٌه صؽٌر مشؽل عمال بإضراب كبٌر مصنع فً العمل إٌقاؾ ٌمكن : BOUCHON السدادة إضراب-  

 مضطر لإلنتاج الكلً التوقؾ رؼم فهو بالػ الباترون على اإلضراب هذا ضرر(. حساس موقع عمال)

 . المضربٌن ؼٌر أجور ذلك وفوق الصٌانة، وتحمالت العامة األكالؾ لتحمل

 وعاد ،1936 عام فرنسا فً الجماهٌرٌة اإلضرابات مٌزة الشكل هذا كان: االعتصام مع اإلضراب-  

 إلى اللجوء أن كما . الجماعً التسرٌح على للرد المعتاد العمال سالح وأصبح . 1968 ماٌو فً للظهور

 . اإلضراب لكسر جدد عمال تشؽٌل من الباترون لمنع ٌتم الشكل هذا

 ؼٌرها أو المحلٌة السلطات مقرات أو بالعاصمة، اإلدارة مقرات إلى: بالمسٌرات المصحوب اإلضراب-  

 ( . وكذا لكذا استشاري مجلس – الوزارة – البرلمان )الدولة مإسسات من

 باستعمال اإلضرابات فً للتحكم الدولة سعً أن األخٌرة العقود فً ٌالحظ : التؤطٌر مستوى على-  

 المنظمات لتوجٌهات الخاضع ؼٌر أي GREVE SAUVAGE البرٌة اإلضرابات اتساع إلى أدى النقابات

 اإلضراب صراحة القانون ٌمنع حٌث وانجلترا ألمانٌا مثل بلدان حتى شملت ظاهرة وهً. النقابٌة

 .العمالٌة القواعد انشؽاالت عن وابتعادها للنقابات المتزاٌد التبقرط فً تفسٌرها تجد الظاهرة وهذه.البري

  : اإلضراب توقٌت اختٌار

 فترات فً أي.الحاجة أمس العمل رب ٌحتاجهم الذي الوقت فً اإلضراب إلى العمال ٌلجؤ أن المعتاد من

 الزبابن، مع بعقود ملتزما ٌكون حٌنما أو. الوفٌر الربح فرص له وتتراءى الطلبٌات، تكثر حٌث االزدهار

 .والشراء البٌع مستلزمات من ذلك ؼٌر أو
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 بالسلع مكتظة المصنع مخزونات حٌث الكساد فترات فً اإلضراب العمال ٌتجنب ما ؼالبا السبب ولنفس

 . ٌشترٌها من تجد لم التً

 المستخدمون وٌلعب. ومدته إضراب وقت لتحدٌد الحسبان فً تإخد أن متنوعة أخرى العتبارات ٌمكن كما

 على المساعدة المعلومات توفٌر فً هاما دورا تسٌٌرها، على اطالعهم بحكم للشركة، اإلدارٌة بالمصالح

 إلعالن العمل عن خارجٌة ظروؾ على االعتماد ٌمكن كما. اإلضراب إلعالن األنسب الوقت اختٌار

 ساعة اإلضراب قرروا بفرنسا بترول مصفاة عمال مثال المضمار هذا فً الشهٌرة األمثلة ومن. اإلضراب

 . فورا مطالبهم قبول فتم دوؼول شارل الربٌس وصول

 رب إقدام حالة فً اعتبار أي عن النظر بؽض واالعتصام اإلضراب إلى العمال ٌضطر أن ٌمكن كما

 . جماعً تسرٌح أو النقابٌٌن طرد على العمل

 اإلضراب لخوض السبٌل هو الجماعٌة ومناقشتها والمكان الزمان ظروؾ تحلٌل بل عامة، قاعدة ثمة لٌس

 .الشروط أفضل فً

أكتوبر - الخامس العدد-البوصلة
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 البحري الصٌد وزٌر إلى مفتوحة رسالة

  موناصٌر هللا عبد: بقلم، 2007( ٌولٌو )تموز 4 االربعاء

 الدٌمقراطٌة »جرٌدة نشرتها كدش- البحار بؤعالً الصٌد وضباط البحارة نقابة باسم ارسلت 

   1993 أكتوبر 11 بتارٌخ «العمالٌةۚة 

 المصاعب بذرٌعة ٌتباكون القطاع بهذا الرسامٌل فؤصحاب ، البحار بؤعالً الصٌد أزمة عن الكالم كثر

 األجنبٌة األساطٌل واستنزاؾ القروض، وثقل االستثمار، وتكالٌؾ الرخوٌات، أسعار بسقوط المتصلة

 الجرابد وكتبت التوصٌات وصدرت المستدٌرة والموابد الندوات عقدت كله هذا وحول . البحر لموارد

 بما حالتها تؤزم من دوما عانت بالبحر العاملة فالٌد مرٌب، صمت ٌسود اآلخر الجانب فً لكن . والمجالت

 شروط قساوة و ظروفه، وخطورة العمل، ساعات وطول أدابها، وتؤخٌر األجور، تدنً من علٌها فرض

 .المحدق البطالة وخطر الجٌابات، فً اإلقامة

 :الوزٌر السٌد

 أمام نضع المعاناة، صنوؾ لكل ومكابدتهم البحارة، شقاء من بٌنة على لستم أنكم افتراضنا من انطالقا

 .وعاٌش رأى كمن لٌس سمع من أن ٌقٌن وكلنا موجزة صورة أنظاركم

 الشرابٌة البحارة وقدرة. الشهر فً درهم 1500و 1000 بٌن تتراوح الساحقة البحارة أؼلبٌة أجور( 1

 .األسعار فً المتالحقة الزٌادات جراء من آلخر ٌوم من تهزل

 درهم 50 عن ٌقل ال ما عبء أضافت مإخرا الخبز من كٌلوؼرام سعر فً درهم نصؾ زٌادة فإن ومثال

 فال بؤجرته، ٌحٌا الشؽٌل بؤن علم على أنكم رٌب وال. أفراد خمسة من عمالٌة ألسرة الشهري الدخل على

 ٌتدبر أن له كٌؾ إذن فتصوروا. إلٌه ٌركن كوخا حتى وال آالت وال عقارا ٌملك وال البورصة فً له سهم

 وإن وترفٌه؟ ألبنابه وتدرٌس وتطبٌب ولباس وؼذاء سكن من الحٌاة قٌد على البقاء متطلبات تلك بؤجرته

 وضع ٌفاقم ما فإن أجمعٌن، البالد هذه عمال على والحكومة الباترونا به حكمت ما هو المصٌر هذا كان

 والبإس المجاعة أهوال إلى بهم ٌلقً مما عدٌدة، شهورا األجور أداء تؤخٌر هو البحار أعالً عمال

 لجإوا مضن عمل أسابٌع بعد البحارة طوابٌر لتروا أكادٌر مٌناء رصٌؾ إلى تنزلوا أن ولكم. والتشرد

 .البواخر أرباب من صدقة ٌطلبون وكؤنهم األجور لتسلم

 وظل. ٌومٌا عمل ساعات ثمانً بمبدأ العمل من الصٌد بواخر استثنى البحري القانون أن جٌدا تعلمون( 2

 حٌث باألعالً الصٌد وظهر المحاصٌل، من حصة البحارة ٌتلقى حٌث التقلٌدي الصٌد على ٌنطبق هذا

 .محدودة ؼٌر بقت العمل ساعات لكن بالحصة ولٌس محدودة بؤجرة العمل

 االستؽالل معدل ٌرفع مما العمل، لساعات حد ودون انقطاع، دون ٌعملون القطاع بهذا البحارة جعل ما هذا

 .األجور تدنً مع خاصة البحارة عمل قوة تدمر مستوٌات إلى
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 التً الشؽل بحوادث منها تعلق ما سواء بالمخاطر، محفوؾ محٌط فً باألعالً الصٌد بحارة ٌشتؽل( 3

 أو ، (الخ والوفٌات، األٌدي، خاصة األطراؾ بتر ) الخطورة ببالػ العمل، لطبٌعة نظرا تتسم، مات ؼالبا

 أن علما هدا. الباخرة فوق الشمس وحرارة كٌماوٌة ومواد بالمجمدات ورطوبة برودة من الصحة ٌهدد ما

  .اإلنتاج قطاعات باقً شؤن هو كما منعدمة العمل ظروؾ مراقبة

 استرجاع من لٌتمكن الراحة لشروط مستوفً بٌت ٌلزمه السفر، طٌلة بالجٌاب ارتباطه بحكم البحار، إن( 4

 الضروري األدنى مع ٌتنافى باألعالً الصٌد بجٌابات اإلقامة واقع أن إال . نفسه القانون ٌنص كما قواه

 باآلالت اهتمامها بقدر هدا بكل تهتم ال والشركات بالٌة، األؼطٌة و واألفرشة مكسرة والدوالٌب فاألسرة

 .والمعدات

 وال كما ال كافٌة ٌوما كانت ما فالتؽذٌة الفٌزٌولوجً، األدنى الحد مستوى فً البحار ٌعٌش اإلطار هذا فً

  .العمل وال البحار ال ٌناسب ال مستوى إلى فنزلت األزمة عن الكالم بدأ أن منذ علٌها اإلجهاز فتم نوعا،

 عنها ٌنجم وما وبحرا برا المتفشٌة فالبطالة كرها، إال البحارة ٌتحمله ال الماء فوق العابم الجحٌم هدا إن( 5

 الجدد الخرٌجٌن فقط لٌس تخصصاتهم، بكل الضباط حتى بل البحارة، من مزٌدا حٌن كل تهدد كوارث من

 .مارفوسٌون شركة من المطرودٌن الضباط شؤن هو كما العمل من طوٌلة سنوات قضوا من أٌضا بل

 :الوزٌر السٌد

 هو واحد صوب إلى متجهة الوزارة أن على تدل القطاع بهذا العاملة الٌد مشاكل بلؽته الذي الحجم هذا إن

 ثروات العاملة، للٌد المفرط واالستؽالل المساعدات أنواع كل بفضل راكموا، الذٌن األموال أصحاب

 تحت ٌنسحق الٌوم البحار إن. الذكر تستحق ال بؤجور معدمٌن إلى البحارة جماهٌر تتحول حٌن فً ضخمة

 ال كبشر الحٌاة فً له الحق كؤن األقصى، االؼتناء مستلزمات وفق حٌاته ٌكٌفون ُالذٌن الصٌد أؼنٌاء نٌر

  .كبهٌمة

 إلى باخرة من وانتقالهم أوضاعهم، مناقشة إلى ٌدفعهم المشترك فالعمل إنسانٌتهم، البحارة سٌستعٌد وحتما

 المنظم بالقسم التحقوا لذلك اآلخرٌن، تجارب من وٌستفٌدون. واحد االستؽالل أن ٌعرفون ٌجعلهم أخرى

 .البحار بؤعالً الصٌد وضباط البحارة نقابة بتؤسٌس العاملة الطبقة من

 :الوزٌر السٌد

 وزارتكم أن لتبرهنوا فرصة إعطاإكم هو باألعالً الصٌد شؽٌلة أوضاع إلى أنظاركم لفت من الؽاٌة أن

 لنقابتً منه نسخا سلمنا الذي المطلبً ملفنا الرسالة هده رفقة ستجدون. الصٌد ألؼنٌاء ولٌس للصٌد وزارة

 .والسالم الواقع على سنالحظه ما هو جوابكم أن نعلم األخٌر وفً . القطاع بهذا البترونا
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 موناصٌر هللا عبد الشهٌد عائلة من بٌان

 "والمصالحة االنصاف هٌئة"سمً وما موناصٌر قضٌة

 2006( ماٌو )أٌار 27 السبت

 اإلنسان حقوق عن الدفاع تدعً منظمات وبعض صحؾ و أحزاب من ومساندوها المؽربٌة الدولة تنظم

  .عقود طٌلة شعبنا مناضلو لها تعرض الذي الهمجً القمع ملؾ لقبر هابلة تضلٌل عملٌة

 من الجسدٌة والتصفٌة لالختطاؾ موناصٌر هللا عبد المناضل تعرض بعد القمع ذلك ضحاٌا من وبصفتنا

  بقضٌته التذكٌر نعٌد ان واجبنا من نرى 1997 ماي فً السري القمع جهاز طرؾ

  .واإلنصاؾ المصالحة باسم ٌحضر ُمما موقفنا عن نعبر و

 وهب ثوري اشتراكً كمناضل وممارسته أفكاره بسبب كان موناصٌر هللا لعبد المؽربٌة الدولة قتل ان-  

 السٌاسً االستبداد من تحررهم اجل من المؽرب كادحً كفاح لقضٌة سنة، 16 عمره كان ،مذ حٌاته

 طمس اجل من القضاء بمشاركة البولٌس نظمها التً الخبٌثة المإامرة ورؼم. الرأسمالً واالستؽالل

 طٌلة العٌون الى أكادٌر من البحارة االؾ إضراب بفضل الحقٌقة ظهرت القتل بجرم أبرٌاء واتهام الحقٌقة

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

 هذه الكذب الة ، االنسان لحقوق االستشاري المجلس مع التعامل نرفض موناصٌر الشهٌد عابلة نحن-  

 متواطبٌن فٌه المشاركٌن كل ونعتبر .اآلن الى تؤسٌسها منذ الجالدٌن لصالح دنٌبة بؤدوار قامت التً

 .لقرٌب لناظره ؼدا وان.كلمته قول على قادرا ٌكون ٌوم الشعب وحكم التارٌخ حكم سٌلقون

 عبر الدولة جرابم ملؾ قبر محاولة من جدٌدة حلقة ؼٌر والمصالحة اإلنصاؾ هٌبة كذبا سمً ما لٌس-  

 ضالل كلها سٌاسٌة حسابات على بناء مساعٌه فً النظام تساعد اإلنسان بحقوق متقنعة وجماعات أفراد لؾ

 ال فإننا لذا(. ومعاقبتهم المستبدٌن جرابم حقٌقة كشؾ به ٌعصؾ قد مزعوم دٌمقراطً انتقال ) ضالل على

 كافة وننبه معها تعامل أي و علٌها موناصٌر ملؾ عرض ونرفض تلك واإلنصاؾ المصالحة بهٌبة نعترؾ

  .معها التعاون فخ الى اإلنسان حقوق وانصار الضحاٌا أقارب

 الى سعٌا قاومهم ومن الجالدٌن مساواة الى خٌوطها المخابرات تحبك التً اإلعالمٌة الحملة ترمً-  

 الدولة تعتذر ان وٌكفً أحد، لمساءلة حاجة فال وبالتالً وقع فٌما المسإولٌة نفس الطرفٌن لكال »ان اإلقناع

 أنفسهم مع المؽاربة تصالح الى كله ذلك وٌفضً االجتماعٌة الحاالت بمعالجة الجراح وتضمد المؽربٌة

 . والتعذٌب القتل جرابم الى تضاؾ أخرى جرٌمة األضالٌل هذه ان. «وتنمٌته البلد لبناء لٌنصرفوا

 الكرٌم والعٌش الحرٌة فً المؽربً الشعب حق عن مدافعٌن كانوا لإلبادة تعرضوا الذٌن شعبنا فمناضلو

 التحرٌر وجٌش المقاومة أعضاء كان مثلما ، والسلطة للثروة محتكرة اقلٌة رأس على ظالمٌن حكام ضد
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 كونهم فً مبررا وقتلهم المقاومٌن تعذٌب ٌجد فهل ونهب، استعباد من االستعمار به ٌقوم ما ضد مناضلٌن

 ؟ المستعمر سلطة ضد السالح حملوا

 بقوته ذلك فرض على المؽربً الشعب ٌقدر ٌوم ستنكشؾ المؽربٌة الدولة جرابم حقٌقة ان اخٌرا

 مكافحة منظمات ببناء الحقوقً العمل نخبوٌة تجاوز عبر ٌمر ذلك الى والطرٌق ، المنظمة الجماهٌرٌة

  . األخرى النضال أدوات جانب الى وجماهٌرٌة

 زروال و رحال و موناصٌر أفكار المؽرب شباب ٌعتنق ان فهو نؤمله الذي والتعوٌض اإلنصاؾ اما

  .واالستؽالل االستبداد من التحرر اجل من للنضال حٌاتهم وٌكرسوا وأشباههم وسعٌدة

موناصٌر  ابراهٌم: العابلة ، عن2004 ابرٌل 7 اكادٌر. سٌتحقق ذلك ان واثقون ونحن

 

 

 

 

 



41 
 

 المغربً؟ النظام قتله ولماذا هللا؟ عبد موناصٌر المناضل هو من

 2006( ماٌو )أٌار 1 االثنٌن

 ة-المناضل جرٌدة: ، بقلم12: عدد ة-المناضل

 هذا. موناصٌر الثوري العمالً المناضل واؼتٌال الختطاؾ التاسعة الذكرى تحل ، 2006 ماٌو 27 ٌوم 

 تلقابٌة مظاهرة فً ساروا. قبل من ٌفعلوه لم نحو على لمقتله أكادٌر وكادحات كادحو اهتز الذي المناضل

 فً وشارك ،1997ٌونٌو 8 ٌوم أسرته بٌت إلً( ش.م.ا ثم كدش( النقابة مقر إلى بانزا للتصبٌر معمل من

 إلى طرٌقهم لتسد للمشٌعٌن بدروعها تصدت القمع قوات أن لدرجة وكادحة، كادح آالؾ 8 زهاء جنازته

 ساعات 3 استؽرق سار ولما. ساعات ثالث الجنابزي الموكب فتوقؾ المدٌنة، وسط مرورها لمنع المقبرة،

 ٌوم زوال بعد الخامسة الساعة فً المقبرة لٌصل االستبداد، ضد مظاهرة إلى وتحوله ضخامته بفعل أخرى،

 . 1997اكتوبر 19

 تكاثر ٌخشى من اهتمام ؼٌر( الزابفة ) المعارضة صحافة من العمالً المناضل هذا قضٌة تنل لم

 ؼامضة، ظروؾ فً مات نقابً: ومشوهة مبتورة قدمتها التً فالصورة. هللا عبد معدن من المناضلٌن

 من ألنه الطرٌقة بتلك عاملوه لقد. بقتله ظلما النظام اتهمهم من وبمصٌر به االهتمام تالشى ما وسرعان

 الجماهٌر نضال من ٌرتعدون ظلوا الذٌن ،"الدٌمقراطٌٌن األبطال "من ولٌس الحقٌقٌٌن الشعب أبطال

 . معهم للتوافق المستبدٌن استجداء فً حٌاتهم وامضوا

 . الكفاحٌة مبادرتهم إطالق و تنظٌمهم وتمتٌن الكادحٌن وعً تثوٌر ؼٌر سبٌل ال أن موناصٌر آمن لقد

 حتى ثوري: المناضلٌن من هو نوع أي ٌعرفون الٌومً كفاحه فً موناصٌر قاربوا الذٌن المناضلٌن لكن

 .النخاع

 حٌاته من األخٌرة سنة 20 قضى كرٌنة، الشهٌد رفٌق. سنة 19 وعمره نقابً سنة، 16 وعمره بحار

) آنذاك أكادٌر لبحارة تٌسر ما هً خبزٌة نقابة فً االولً النقابً العمل من خاللها انطلق عمالٌا، مناضال

 شابة طاقات تستقطب كانت أٌام االتحادٌة، الشبٌبة فً النضال إلى وسار ،(المؽربٌة العمالٌة القوات نقابة

 لٌستكمل الثورٌة، للحركة العام بالتراجع مطبوع سٌاق فً سٌاسٌا، وتطور. الجذري التؽٌٌر إلى تواقة

 متبلور برولٌتاري كفاحً لخط بامتٌاز المإسس ٌعتبر وبذلك. أممٌا ماركسٌا مناضال السٌاسً نضجه

 .تجلٌاته إحدى ؼٌر ة-المناضل جرٌدة لٌست النمو، إلى وسابر

  برولٌتارٌة تربة ابن

 الصٌد فً للعمل( أكادٌر شمال كلم 60 )ٌامر اٌت من هاجر أب عن ، 1959 سنة موناصٌر هللا عبد ولد

 المنطقة تلك. الؽربً الكبٌر باألطلس حاحا منطقة من النازحٌن القروٌٌن آالؾ حالة كانت تلك. البحري
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 ما بقدر السكان، تفٌد ال التً الؽابوٌة والثروة قلٌلة، للزراعة الصالحة األرض حٌث الجبلٌة، القروٌة،

 . االجتماعٌة والمرافق األساسٌة، البنى انعدام إلى المإدي المخزنً اإلهمال وحٌث. للنهب تتعرض

 صناعٌة ووحدات أكادٌر اسمنت معمل: بامتٌاز عمالً الحً. باكادٌر الصناعً أنزا بحً هللا عبد نشا

 ٌتمٌز. للتسوٌق وآخر, األعالً ولجٌابات الساحلً للصٌد ومٌناء زٌوت، ومعمل السمك، لتصبٌر عدٌدة

 البحر، شاطا وعلى الجبل بمحاذاة عدٌدة صفٌح أحٌاء القصدٌر، ٌقطنون سكانه اؼلب بكون الحً

 . وابتزازها السلطة لتعسؾ دابمة وعرضة

 الخامس المستوى فً المدرسة ؼادر وكان المؽربٌة، العمالٌة القوات نقابة إلى 1978 عام موناصٌر انضم

 .االبتدابً

  فكرٌة دائمة ثورة أساسها سٌاسٌة تجربة

 بجهده تمكن الذي العصامً الكادح نموذج: المؽربٌة العاملة الطبقة مناضلً من فرٌدة حالة موناصٌر كان

 .المساءلة من ٌكل ال حاد نقدي حس مع الثوري، العمالً النضال بنظرٌة نفسه تسلٌح من الخاص

 الشبٌبة، فً سٌما ال الثمانٌنات، وبداٌة السبعٌنات نهاٌة فً االشتراكً االتحاد من قسم تجذر تجربة عاش

 المواصلة( الشعبٌة للقوات الوطنً االتحاد )الشعبوٌة للحركة النضالً الماضً إلى المستندة التجربة وهً

 التنظٌمٌة كالمذكرة العلمٌة، باالشتراكٌة متؤثر بفكر والمهتدٌة االستعمار، ضد المسلحة المقاومة لطرابق

 و ( الشعبٌة للقوات الوطنً االتحاد على التنظٌمٌة البالشفة تقنٌات بتطبٌق ثوري حزب بناء ) بنجلون لعمر

 .بالملكٌة العالقة ومن الشكلً االستقالل من الموقؾ: بنبركة للمهدي الثوري االختٌار

 الطرٌق، كمجلة الشرق من ٌصل ما أي ٌسارٌة، صحافة من المتناول فً هو ما كل قراءة على ٌرتمً كان

 هٌؤه ما هو المستمر الذاتً الـتؤهٌل هذا. الماركسٌة كالسٌكٌات جانب إلى هذا الحرٌة، – المساء بٌروت و

 مع تواجهوا من ضمن كان ما فسرعان. المكان تراوح االشتراكً االتحاد ٌسار تجربة بدأت لما قدما للسٌر

 عن الممارسة تباعد خاص وبوجه واألفعال، األقوال تطابق ال مالحظة على بناء محلٌا التجربة تلك قادة

 . الماركسٌة إلى االنتساب زعم

 .العمالٌة القضٌة اجل من المناضلٌن جمٌع مع والتعاون العمل من موناصٌر ٌمنع لم هذا لكن

 فً موناصٌر مالذ كان محلٌا، الحزب بٌسار اصطدامها بعد باكادٌر، االتحادٌة الشبٌبة تجربة انحالل بعد

 كتاب من نسخة لدٌه. ) العمالٌة أنزا شباب من الماركسٌة دراسة حلقات وتشكٌل الفكري، التكوٌن من مزٌد

 (. استعمالها كثرة من ؼالفها تالشى" العلمٌة االشتراكٌة إلى مدخل "ماندل ارنست

 النصؾ فً االشتراكً االتحاد جسده الذي المعالم واضح ؼٌر االشتراكً الفكر من انتقل الفترة تلك فً

 . الرابعة األممٌة برنامج فً مجسدة صٌؽها احدث فً الثورٌة الماركسٌة اعتناق إلى السبعٌنات من الثانً
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 تقرٌر فً األمم حق- رفٌق إلى رسالة ) الماركسٌة لكالسٌكٌات ٌده بخط عدٌدة ملخصات أوراقه بٌن توجد

 التجمع أدب قراء من الثمانٌنات منتصؾ منذ كان فقد. الرابعة األممٌة أدبٌات من ولجملة ،...(مصٌرها

 اجتٌاح كراس ) اللبنانً الوضع وتحلٌل العربٌة، الثورة كراس العمل؟ ما جرٌدة ) بلبنان الثوري الشٌوعً

 الرابعة لألممٌة النصٌرة التنظٌمات أصدرتها التً المطرقة لمجلة األوابل القراء ومن ، (الخ بٌروت،

 الثورٌة الحركة تطور عن شاملة لوحة تعطً التً دوٌتشر اسحق ثالثٌة ٌفارق ال كان. العربٌة بالمنطقة

 .تروتسكً سٌرة خالل من العشرٌن القرن ثالثٌنات إلى 19 القرن نهاٌة من

(JPEG )بإمكان االقتناع بدافع الطلٌعة، حزب سمً ان بعد االشتراكً، االتحاد ٌسار إلى عودته وكانت 

 الفرٌدة النضالٌة دٌنامٌته لكن. أفضل مٌدانٌة وممارسة ارقى وعً نحو الشباب، السٌما المناضلٌن، تطور

 ما كان. أخرى أحٌانا القاعدٌٌن مع وبالتعاون بالتروسكٌة واتهامات أحٌانا بسخرٌة هناك ووجهت ما ؼالبا

 حزب من استقالته فقدم األفضل، نحو تطوره إلى باب أي بانسداد أقنعه التنظٌم بهذا سلبٌة ظواهر من عاشه

 .مسإولٌه ألحد سلمها ٌده، بخط ورقة 12 من مدرسً دفتر فً( ازفرار رفٌقه فعل كذلك ) الطلٌعة

 عملً برولٌتاري مناضل

 الٌسارٌة القوى من العدٌد أهلكت التً األمراض من العدٌد من واقٌا األصٌل العمالً بالفكر التشبع هذا كان

 تدوٌن عادة لدٌه تكرست. الفكر لذلك مطابقة مٌدانٌة ممارسة إلى االنتقال سبل عن للبحث وحافزا الشابة،

 التقارٌر عشرات ذلك عن نتج. البحري الصٌد وبقطاع بالمعامل االستؽالل فرط أوضاع عن المعلومات

 المعارك وعن وبالمٌناء، أنزا بمصانع العمال أحوال عن نوع كل من واالستمارات البحارة أوضاع عن

 .العشوابً البناء محاربة بمبرر بٌوتهم السلطة تهدم الذٌن الفقراء احتجاجات وعن العمالٌة،

 بالماس الس مٌناء من األسطول دخول بعد سٌما ال البحار، بؤعالً الصٌد ببحارة خاصا اهتماما أولى

 بهذا االستؽالل أوضاع رصد على انشؽاله وانصب ،1985 من ابتداء أكادٌر مٌناء إلى كانارٌا بجزر

 .عماله بٌن صالت وبإٌجاد تطوره، عز فً كان الذي القطاع

 بنفس آنذاك المتمٌزة الكونفدرالٌة سٌما ال النقابات بؤوضاع اإللمام على انكب 1990 سنوات مطلع وفً

 مباشرة بعالقات كثب عن تابع. المنظمة ؼٌر العمالٌة بالقطاعات أٌضا و ؼٌرها، على قٌاسا أقوى كفاحً

 وثٌق كان و. مناضلٌها مع وتعاون ،1993 سنة نشؤتها منذ للصٌد، المؽربً اومنٌوم بشركة النقابٌة التجربة

 صعٌد على سٌما ال لها مجدا ومعاونا باكادٌر، الحضري للنقل المستقلة الوكالة فً النقابة بتجربة الصلة

 .والتكوٌن اإلعالم جهد

 ما ؼالبا التً المناشٌر، لسالح بكثافة مستعمال العمالٌة، األوساط مختلؾ فً الصالت ربط بقصد كان،

 وبٌانات ، للكونفدرالٌة المركزٌة الهٌبات مناشٌر ٌوزع وكان صؽٌر، بحجم استنساخها على الفاقة أجبرته

 .الصحافة من بتصوٌرها الوطنٌة، النقابات



44 
 

 كل ؼٌره دون قاسمه الذي) محنذ ازفرار إلٌه أقربهم وباألخص رفاقه، جانب إلى المٌدانً، الجهد هذا

 كراس أثمر الذي هو ،(المدرسة قدماه تطؤ لم عصامً ماركسً أٌضا وهو أعاله، الموصوؾ المسار

 .القطاعات بمختلؾ النقابٌة المناشٌر من والعدٌد البوصلة، ونشرة ،(1996 )النقابً أكادٌر

 كان إلٌها، حاجة ذي لكل النقابٌة الخدمات وتقدٌم العمالً، بالوسط صلة بؤي والتمسك الٌومٌة، المواكبة

 الدٌمقراطٌة الكونفدرالٌة فً - البحار بؤعالً الصٌد وضباط بحارة نقابة لتؤسٌس عنها ؼنى ال التً المقدمة

 .1993 سنة –للشؽل

 الساحلً الصٌد بحارة تعاضدٌة مشكل بدأ التً األهمٌة التقاط من بالبحارة الصالت مواظبة له أتاحت

 أولى كانت وكالعادة. جماهٌرٌة نقابة لبناء مرتكز من ذلك ٌمثله قد ما وأدرك انشؽاالتهم، فً ٌكتسٌه

 المٌدان وفً( التعاضدٌة أنظمة دراسة ) األوراق على علٌها فانكب بالمسالة، الدقٌق اإللمام الخطوات

 ، 1997 مارس 25 بتارٌخ األنوار بجرٌدة نشرها التً الدراسة ذلك عن نتج. البحارة مع استمارات بانجاز

 ربٌس لمحاسبة تشكلت التً باللجنة وعضوٌته ،"مكاسبهم لحماٌة الطرٌق هو البحارة اتحاد " بعنوان

 .أكادٌر والٌة بناٌة دخول من منعه حد بلؽت التً السلطة مضاٌقات اللجنة هذه داخل بقوة قاوم. التعاضدٌة

 دٌمقراطٌة كفاحٌة نقابة أجل من مناضل

 العمالٌة النضاالت مع مٌدانً تضامن تقالٌد تؤسٌس اجل من للشؽل الدٌمقراطٌة الكونفدرالٌة داخل قاتل

 واالتحاد النقابً المجلس)النقابٌة األجهزة لقٌام وباإللحاح والمعتصمٌن، المضربٌن لنصرة بالتدخل الجارٌة،

 اجل ان وعمل. العمالٌة القطاعات بٌن البٌروقراطٌة تقٌمه الذي الفصل جدار مناهضا بواجباتها،( المحلً

 بالتكلس اصطدم برنامج ،1994 فبراٌر فً مفصل عمل ببرنامج بالتقدم محلٌا النقابة هٌبات تفعٌل

 . العمالً للنضال منافٌة ألؼراض النقابة استعمال وباستشراء البٌروقراطً

 تعرض. االجتماعات وحضور النقابٌة والنشرات المناشٌر توزٌع من بمنعه النقابة فً لالضطهاد تعرض

. واالمرٌكً الصهٌونً العلمٌن احرق ألنه ،1994 ماي فاتح ٌوم اتحادي-كونفدرالً مسإول من للضرب

 على مباشرة المشكل وطرح بالكونفدرالٌة، تمسكه واصل. لكدش التنفٌذي المكتب بموافقة طرده تقرر و

 مشكل حول الساحلً الصٌد بحارة بٌن آنذاك الناشبة النقابٌة التجربة فتطورت. جدوى دون األموي

 بتبقرطه الوعً رؼم للشؽل، المؽربً االتحاد ؼٌر إطار من تجد ولم البحارة، آالؾ وعبؤت التعاضدٌة

 تؤسست وهكذا(. النقابً أكادٌر بكراس 1995 عام الجهوي ش ام مإتمر عن المقال راجع) البالؽٌن وفساده

 (. ش م ا-) 1997 مارس فً الساحلً الصٌد بحارة نقابة

  متعددة نضال جبهات وعلى

 . باكادٌر الفقراء أحٌاء من ؼٌرها وفً أنزا، فً الكادحٌن سكن مشكل موناصٌر هللا عبد عاٌش
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 واالبتزاز الهدم عملٌات ضد و األساسٌة، المرافق اجل ومن البق، سكن فً الفقراء حق عن الدفاع فكان

 فرع إطار فً بانزا المٌدانً العمل فً االنشؽال هذا تجسد. النضالٌة انشؽاالته إحدى السلطة، تمارس التً

 ،1995 صٌؾ فً والثقافٌة، االجتماعٌة األطلس جمعٌة تؤسٌس فً ثم ، اإلنسان لحقوق المؽربٌة الجمعٌة

 السلطة تهدمه حٌث و العشوابً البناء ٌسمى ما ٌنتشر حٌث أكادٌر، هامش فً الشعبً، تاووكت بحً

 .القانونٌته بمبرر

 أنشطتها بإحدى شارك كما المحلً، فرعها نضاالت جانب إلى دوما وكان المعطلٌن، جمعٌة لتؤسٌس تحمس

 .الصامدة الجمعٌة هذه مناضلً من العدٌد رفاقه اقرب من وكان بالرباط، الوطنٌة

 المتعلقة الخروقات رصد فً خاص بوجه نشط باكادٌر، اإلنسان لحقوق المؽربٌة الجمعٌة فرع فً ناضل

 . الالبق ؼٌر السكن وضحاٌا العمال نضاالت مع التضامن حفز وفً الشؽٌلة، بؤوضاع

 من كانت التً تلك الجمعٌة، فرع فً الشؽل مدونة مشروع مناهضة لجنة احداث إلى مبادرا وكان

 إدخاله العمل أرباب دولة تزعم ما بخطر األجراء تحسٌس إلى ترمً آنذاك، ظهرت التً القلٌلة المبادرات

 .العمال بمكاسب تضر الشؽل قانون على تؽٌٌرا من

 كان ما وهو فعلٌة، شعبٌة نضال أدوات بناء بهاجس منحكما اإلنسانٌة الحقوق اجل من نشاطه وكان

 آخرٌن، مناضلٌن رفقة موناصٌر، صارع فقد. الجمعٌة فرع داخل ٌسارٌة أطراؾ مع خالفه موضوع

 ٌرٌدها النظر، وقصٌر عقٌم، توجه ضد اإلنسان لحقوق المؽربٌة الجمعٌة داخل ومعطلون، طالب اؼلبهم

 عاجً، برج من الخروقات ورصد المواقؾ لتسجٌل جمعٌة االشتراكً االتحاد أسسها كما تظل ان

 تعدٌات وضحٌة متضررة شعبٌة فبات لتعببة أو العمالٌة النضاالت لنصرة مٌدانً تدخل أي عن واالمتناع

 حقوق مواثٌق لثقافة( العمالٌة )النقدٌة برإٌته تمٌز كما. الخ الحقوقً، العمل خصوصٌة باسم وذلك السلطة،

 لسلطة المؽتصبة البٌروقراطٌة" اشتراكٌة »هوت أن بعد الٌسارٌٌن من للعدٌد مالذا كانت التً اإلنسان

 .العمال

 طرق استعمال من السٌبة العادة به جرت ما ضد واستقاللها الجمعٌة دٌمقراطٌة اجل من هللا عبد وناضل

 على االستٌالء إلى والركض بها، فاعال ٌكون ان دون الجمعٌة داخل انتخابٌة الؼراض البشر حشد

 .ذلك تحقٌق بعد عمٌق سبات إلى الركون و األجهزة

 البولٌس محضر وسٌنارٌو الجسدٌة التصفٌة

 أقاربه به اخبر ما وهو علٌه، البولٌسٌة للرقابة تشدٌدا موناصٌر الختطاؾ السابقة القلٌلة األشهر شهدت

  الثانٌة وكانت. باكادٌر الموظفٌن بحً أولى اختطاؾ لمحاولة وتعرض. ورفاقه

 31 ٌوم أكادٌر مٌناء بحوض جثته وظهرت(. أكادٌر من كلم 15 )ملول باٌت ،1997 ماٌو 27 ٌوم مساء

 .ماٌو
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 عن ناتج قتله ان حول الكثٌر الشابعات من ونشر. الحقٌقة لطمس وسعه فً ما البولٌس بذل تصفٌته فور

 ركز التحقٌق فً الشروع وعند. المٌناء فً مافٌات أو البحارة، تعاضدٌة ربٌس محاسبة لجنة فً دوره

 4 اعتقال إلى ستإدي كاملة قصة حبك األخٌر وفً. النضالً ومحٌطه الشهٌد أقارب فً بحثه البولٌس

 إضفاء بقصد ، البولٌس استعمل. الطلٌعة حزب من وآخر االستقالل، حزب من قرٌبٌن نقابٌٌن مناضلٌن

 البولٌس محضر وضم. البحارة ونقابة المظلومٌن المتهمٌن بٌن نقابً تنافس خرافة حبك، ما على صدقٌة

 المتهم على التعذٌب ممارسة وأدت القتل، عملٌة فً الخمسة مشاركة لكٌفٌة مفصلة رواٌة( صفحة 500)

 . بالقتل االعتراؾ محضر توقٌعه إلى الربٌسً

 كان. ثانً طبً تشرٌح إجراء بوجوب متمسكة دفنه، ورفضت بقتله، المخابرات موناصٌر أسرة اتهمت

 . البولٌسٌة الرواٌة تهافت التشرٌح أثبتت إذ موفقا ذلك

 قوٌة بولٌسٌة لضؽوط األطلس، وجمعٌة اإلنسان حقوق بجمعٌة هللا عبد رفٌقة ، خدٌجة فهدي تعرضت

 وتعرض. اختطافه من لحظات قبل ملول اٌت من لها الهاتفٌة هللا عبد مكالمة بصدد أقوالها عن للتراجع

 ذلك تتضمن لهم محاضر بانجاز وذلك المخابرات، جهاز اتهام لوقؾ بولٌسً لضؽط هللا عبد أقارب

 .للمحكمة قدم ما ضمن تكن لم لكنها بالفعل وقعوها االتهام،

 سراح إطالق اجل من وناضلوا ودولٌا، محلٌا بالجرٌمة للتشهٌر البحارة ونقابة موناصٌر عابلة تجندت

 موناصٌر عابلة مع وثٌق تعاون فً ظلما المتهمٌن اسر وتجندت. نزٌه بحث وإجراء ظلما، المتهمٌن

 مطالبة ،1997 صٌؾ طٌلة شعبٌة احتجاجات أكادٌر وشهدت.القمع جهاز مخالب من المظلومٌن لتخلٌص

 .ظلما المتهمٌن بتبربة و بالحقٌقة

 األعوج البرجوازٌة العدالة مٌزان ٌقوم البحارة إضراب

 جمٌعا عنهم عن المتابعة وإسقاط الربٌسً المتهم سراح إطالق 1998 إضراب فً البحارة نقابة وضعت

 . مطالبها رأس على

 جماهٌرٌة إلى وبالنظر نوفمبر، 18 إلى تمدٌده وتقرر ، 1998 سبتمبر 24 من الجنوب بحارة إضراب بدأ

 ،(العٌون إلى أكادٌر من الصٌد لموانا كلً شلل ) البحارة كفاح تارٌخ فً مثٌل ٌسبقه لم الذي اإلضراب

 األول المطلب تحقٌق المفاوضات تلك سبق وقد. 1998 نوفمبر 6 اتفاق توقٌع إلى أفضت مفاوضات جرت

 . النظام قناع سقط و. 1998 أكتوبر 6 ٌوم الخمسة المعتقلٌن عن باإلفراج لإلضراب

 نموذج الثوري، العمالً النضال تقالٌد سلٌل البرولٌتاري، المناضل نموذج انه موناصٌر؟ هللا عبد هو من

 .بالمغرب الشعبٌة-العمالٌة الثورة تحتاج الذي ة-المناضل

 .الثانً الحسن نظام اؼتاله بالذات لهذا
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 أن ٌعلم وهو مات. المؽرب عمال قلوب وفً البحارة آالؾ عشرات قلوب فً هللا عبد موناصٌر سٌظل

 حتى اجلها من سٌموتون آخرٌن رفاقا وان سٌتواصل، اجلها من استشهد التً القضٌة اجل من النضال

 .النصر تحقٌق
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