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تحرر الكادحين من صنع الكادحين أنفسهم

على  تعدياتها  تنفيذ  على  الدولة  اإ�صرار  ي�صتوجب       
واحد.  ليوم  عام  اإ�صراب  من  اأكرث  الكادحني  وعامة  العمال 
مكا�صب  نزع  م�صروع  على  احلكومي  جمل�صها  يف  �صادقت  فهي 
مرا�صم  مررت  اأو  حاولت  اأن  و�صبق  املوظفني،  تقاعد  بنظام 
ما  اآخرها  كان  العمومية،  الوظيفة  لأنظمة  مفككة  قوانني 
الطب،  كليات  بطلبة  اخلا�ص  اإجبارية  �صحية  خدمة  �صمي 
عن  ف�صال  هذا  تكوينهم.  عن  املدر�صني  توظيف  وف�صل 
تابع  اقت�صاد  اأزمة  تبعات  تلقي  قا�صية  تق�صف  �صيا�صة 
املزمنة.  م�صائبه  من  اأ�صال  املت�صررين  كاهل  على  متخلف 
لالإ�صراب  النقابات  بريوقراطية  اإدارة  معطيات  كل  تدل     
قوى  تعبئة  واجب  من  جلي  ومتل�ص  جدية،  انعدام  على  العام 
للتفاو�ص  لدفعها  الدولة  على  قوي  �صغط  لإر�صاء  ال�صغيلة 
واإنهاء  الأجور،  يف  الزيادة  وال�صعبية:  العمالية  املطالب  وتلبية 
وفرية  �صغل  فر�ص  وخلق  واحلياة،  العمل  ظروف  ته�صي�ص 
ال�صرائية  القدرة  وزيادة  الدائمة،  اجلماهريية  البطالة  متت�ص 
يعفي  �صريبي  نظام  خالل  من  املفقرة  ال�صعبية  للطبقات 
الراأ�صمال  مالكي  على  ت�صاعديا  العبء  ويلقي  الفقراء 
يتيح  ما  كل  اأي  الباذخ...  ال�صتهالك  ومواد  والعقار  والرثوة 
الن�صالية مقدرتهم  وتعزيز  ال�صغيلة  اأو�صاع  حت�صني  فعال 
لإ�صراب  دعا  اأن  الرباعي  النقابي  التن�صيق  لنف�ص  �صبق  لقد     
 ،2014 اأكتوبر   29 يوم  العمومية،  الوظيفة  يف  عام 
م�صمونه  من  اأفرغه  لالإ�صراب  دليال  اأ�صماه  مبا  كبله 
لإجبار  والإدارة  الإنتاج  عجلة  لوقف  العمال  �صالح  الكفاحي: 
بتعوي�ص  طالبتهم  بل  املطالب.  تلبية  على  م�صتغليهم 
الوطني"...  "القت�صاد  م�صلحة  على  حر�صا  الإ�صراب  يوم 
العمال  من  ال�صاحقة  لالأغلبية  املتدهور  الو�صع  هذا      
الأزمة  اأعباء  حتملهم  �صيا�صة  عقود  عن  الناجت  والكادحني، 
املال  على  م�صيطرة  اأقلية  مزاياه  حتتكر  لقت�صاد  امل�صتع�صية 
عجلة  يعطل  للتمديد  قابال  عاما  اإ�صرابا  ي�صتدعي  وال�صلطة، 
بهم  ويلقي  اعت�صارا،  والكادحني  العمال  عرق  يعت�صر  اقت�صاد 
اإىل البوؤ�ص واحلرمان من اأب�صط احلقوق، حتى النت�صاب يف مواجهة 
الإكراه...  بقوة  فر�صا  عليهم  املفرو�ص  املاأ�صاوي  امل�صري  هذا 
    املطلوب ن�صال حازم من اأجل القطع مع �صيا�صات نيوليربالية 
من  ومراكمتها  الأرباح  تخ�ص�ص  واملكا�صب  للحقوق  مدمرة 
اأ�صا�صها  بديلة  �صيا�صة  وتبني  وج�صعة،  مت�صلطة  اأقلية  قبل 
دون  ذلك  يتاأتى  ولن  للب�صر،  الأ�صا�صية  الأولية  احلاجات  تلبية 
وكادحني.  عمال  حكومة  وقيام  والتبعية،  ال�صتبداد  اإ�صقاط 
ومفككة.  بدائية  لكنها  متنوعة  مقاومة  ببلدنا  توجد     
الأخرى  ماأ�صاة  منهم  فئة  كل  لتعيد  تباعا  ال�صحايا  يقوم 
يف  ترتدد  ل  م�صتبدة  دولة  مع  متكافئة  غري  مواجهة  يف 
�صيا�صاتها.  على  املحتجني  لإخ�صاع  قوتها  كامل  ا�صتعمال 
20 فرباير، وهاهي      مل مير بعد وقت طويل على جتربة حركة 
ب�صائر انتعا�صة ن�صالية تظهر، اأول مع �صكان طنجة �صد الغالء، 
وثانيا مع �صباب راف�ص للخ�صوع وتدمري م�صتقبله: طلبة الطب 
هوؤلء  ا�صتعاد  العاطلون...  واملمر�صون  املتدربون  والأ�صاتذة 
ودرو�صا  تقاليد  لها  م�صيفني  ن�صالها  وتقاليد  احلركة  درو�ص 
�صيا�صي  ملعرب  امللحة  احلاجة  بامللمو�ص  كلها  اأثبتت  جديدة، 
توقهم  ويوجه  الكادحني،  ملع�صكر  قاطرة  يكون  الأجراء  لطبقة 
اأم  اإىل احلرية والعدالة الجتماعية والكرامة الإن�صانية. وتلكم 
م�صداقية  ذات  كقيادة  له  ينظر  اأن  ي�صتحق  منا�صل  ي�صار  مهام 
جتذب جماهري العمال والكادحني للن�صال وتنري طريقهم بدرو�ص 
يف  ت�صعهم  و�صاملة  معباأة  ومبطالب  التاريخية  العمالية  احلركة 
مواجهة حا�صمة مع دولة ترف�ص التنازل وتلبية اأب�صط املطالب. 
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