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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد:  410 

  من 18 إىل 24 ماي 2021

الثمن:  4 دراهم

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

اعتقد املنبطحون وضحيا الدعاية الصهيونية واألمريكية أن 
اقبار قضية حق تقرير مصير الشعب  القرن جنحت في  صفقة 
الفلسطينية قد اسدل عليها اخر حجر او حفنة تراب وانها باتت 
من مخلفات املاضي. روجت الدعاية الصهيو امريكية والرجعية 
بان الشعب الفلسطيني نال حقوقه في االرض وهو يقيم اشكاال 

من سلطته عليها.

روجت هذه املاكينة لهذه االكذوبة وساعدتها االنظمة الرجعية 
الى مستوى اعلى من  القرن  وانتقلت صفقة  العميلة على ذلك 
فرض االمر الواقع الذي اصبح فيه كيان الصهاينة جزء اساسيا 
من الوضع في منطقة الشرق االوسط. انه اصيح شريكا في رسم 
سياسات االنظمة ومصاحله متداخلة مع مصالح هذه االنظمة 
القرن  صفقة  املشترك.  الدفاع  واتفاقيات  شراكات  عقدت  حتى 
الى  س��ري  والشبه  الضيق  حيزه  من  التطبيع  اخ��راج  ال��ى  سعت 
" فضاءله عليها  الرجعية وتنشر  الدول  تناقشه  سطح االح��داث 
النماء  جتلب  رابحة  سياسية  كصفقة  وتسوقه  شعوبها  وعلى 

واالستقرار وحماية االنظمة من اخلصوم واألعداء.

دخل  وال��ذي  القائم  املغربي  النظام  من سياسة  هذا جزء  كان 
لنادي الدول املطبعة في نسخة صفقة القرن من بوابة االختراق 
ترامب.  الفاشي  اليميني  االمريكي  الرئيس  ادارة  حققته  ال��ذي 
مع  امل��غ��رب��ي  التطبيع  اخ����راج  ع��ل��ى  االدارة  ه���ذه  س��اع��دت  ل��ق��د 
منطقة  الى  السري  والعمل  الظل  الصهيوني من منطقة  الكيان 
املكاشفة وقدمت ثمنا قد يقبله الشعب املغربي ملا اعترفت االدارة 
االمريكية مبغربية الصحراء الغربية. في ضرية سياسية واحدة 
ضمن النظام اصطفاف االحزاب املخزنية مع التطبيع وفي نفس 
الوقت فرض جترمي مناهضة التطبيع ومنع القوى الرافضة من 

التعبير على رأيها وموقفها الرافض للتطبيع.

وانتهى  واق��ع��ا  ام���را  ب��ات��ت  ال��ق��رن  صفقة  ب��ان  البعض  اعتقد 
الشعب  لكن  واإلذع����ان.  ال��ق��ب��ول  إال  اجلميع  على  ول��ي��س  االم���ر 
القدس  ع��ل��ى  ل��ل��دف��اع  االن��ق��اض  م��ن حت��ت  ن��ه��ض  الفلسطيني 
وعلى  التاريخية  الرمزية  وعلى  االرض  على  حفاظا  وأحياءها 
ستقام  وال��ت��ي  امل��وح��دة  الدميقراطية  للدولة  التقدمي  امل��ش��روع 
نهض  الصهيوني.  العنصري  واملشروع  االستيطان  انقاض  على 

الشعب من جديد وفي وثبة لم تكن في حسبان الكيان الصهيوني 
واالنظمة الرجعية املطبعة معه. نهض الشعب الفلسطيني وهو 
الفصائلي  التمزق  جت��اوزت  النضالية  ال��وح��دة  على  اص��رار  اكثر 
في  املتمثل  التطبيع  ووكالء  اوسلو  قطار  انتجه  الذي  والتشرذم 
الفلسطيني  الشعب  مكونات  التحمت  القزمية.  السلطة  دهاقنة 
في ارض 48 مع قطاع غزة والضفة وفلسطيني املهجر في االردن 
ولبنان ومصر وسوريا واجتهت االنظار الى نفس النقطة والهدف 
وهو اسقاط االحتالل وحتريك عجلة التاريخ نحو هذا الهدف 
العظيم. استرجع الشعب الفلسطيني الثقة في قواه الذاتية وانه 
هو محرك النضال وتال محيد عن جعل االرض صفيحة حارقة 
واحملتلني  الوافدين  العنصريني  الصهيانة  قطعان  اق��دام  حتت 

ألرض غيرهم.

الشعبية  اجلبهة  اط��ر  اح��د  كتبها  التي  اخلالصة  ه��ذه  نثمن 
لتحرير فلسطني ونعرضها نصا ملا تركزه من قناعة ودرس سيكون 
لها ما بعدها." من كان ينتظر أن يرفع الشعب الفلسطيني راية 
ُيسّلم وطنه  أن  أو  التاريخية،  يتخلى عن حقوقه  أن  أو  بيضاء، 
لألعداء، أو أن يحيد عن أهدافه الوطنية، أو أن يوقف مقاومته 
أنظمة  م��ن  نسخة  يصبح  أن  أو  العبرية،  ودول��ت��ه��ا  للصهيونية 
ظنهم؛  كما  انتظارهم  خ��اب  والصهينة؛  واالس��ت��س��الم  التبعية 
فأكثر جيل تعرض لكي وصهر وتزييف وجتريف الوعي على مدى 
ثالثني عاًما متواصلة باسم التسوية والتعايش والسالم، هو من 
على  ليضعها  وحقوقه،  وقضيته  شعبه  بعث  كتفه؛  على  يحمل 
عجلة التاريخ الصحيحة التي لم تذروها ثالثة وسبعني عاًما من 
االقتالع والتطهير العرقي واالستالب والقمع والعدوان  واإللغاء.. 
إنه جيل البعث اجلديد، على طريق صنع فجر جديد؛ خاٍل من 

االستعمار والعنصرية واالستغالل والعبودية."

الذي  اخلياني  التطبيع  اس��ق��اط  م��ن  الكفاح  سيبدأ  هنا  م��ن 
لقد  املغربي.  الشعب  على  فرضه  ببالدنا  القائم  النظام  يحاول 
افتضح الترابط العضوي بني العدو الصهيوني مع مصالح الكتلة 
الطبقية السائدة ببالدنا وهذا الترابط يهدف كما في السابق الى 
اقتالع كل اصوات النضال واملعارضة الشعبية كما جتسد ذلك في 

اغتيال املهدي بن بركة شهيد القضيتني املغربية والفلسطينية.

الشعب الفلسطيني يسترجع حق القول والفصل في مصيره

في ذكرى انتفاضة ماي 1968،
13ال اشتراكية دون شبيبة
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 املناطق الصناعية بطنجة  بؤر 
الستعباد العامالت والعمال
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عبد الله لفناطسةضيف العدد:

تراجع الشغل العمومي نتيجة لتقليص التوظيف في القطاع 
العمومي وخوصصة مجموعة من املؤسسات العمومية، 

وجلوء الدولة إلى شركات املناولة والوساطة في التشغيل 
وشركات التدبير املفوض،...

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

من أجل ضرورة إعادة بناء 
أممية العمال والشعوب

كلمة العدد

حتوالت سوق الشغل وانعكاساتها على  
أوضاع الطبقة العاملة
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تطورات  مستمر  بشكل  الدميقراطي  النهج  يتابع 
سياسات  بتصعيد  واملتسمة  فلسطني  ف��ي  األوض����اع 
وكذا  بالقدس  الشعبية  والهبة  الصهيوني  االب��ارت��اي��د 
بشكل  بالدنا  مستوى  على  املستجدات  هذه  تداعيات 

خاص وقرر إعالن ما يلي:

املتكررة  االع����ت����داءات  ال���ع���ب���ارات  ب���أق���وى  ي��دي��ن   .1
الصهيوني وعصابات  الكيان  بها  يقوم  التي  واملمنهجة 
الفلسطيني  الشعب  ح��ق  ف��ي  وج��رائ��م��ه  املستوطنني 

بصفة عامة وبالقدس بصفة خاصة 
م��ن م��ح��اوالت ت��رح��ي��ل ال��س��ك��ان في 
استباحة  ال����ى  ج�����راح  ال��ش��ي��خ  ح���ي 
مرورا  به  املصلني  وتعنيف  األقصى 
باصابة واعتقال العشرات ومحاوالت 
وقهرهم  السكان  أنفاس  في  التحكم 
مبنعهم من استغالل الساحة الكبرى 
قبالة باب العامود األمر الذي تصدى 
وفرض  ب��ج��رأة  املنتفض  الشباب  ل��ه 

على العدو التراجع.

2. يتوجه بالتحية والتقدير للشعب 
الشعبية  وهبته  املكافح  الفلسطيني 
بالقدس واملقاومة املسلحة واالرباك 

الليلي في غزة وإسنادها من طرف فلسطينيي الداخل 
التضامن  أش��ك��ال  ك��ل  يحيي  كما   1948 سنة  احمل��ت��ل 
واملقاطعة في منطقتنا وعبر العالم وخاصة في أوروبا.

املستوطنني  لقطعان  هجوم  أي  مغبة  من  يحذر   .3
الفاشيني الذين قرروا التظاهر االثنني 10 ماي تخليدا 
القدس ويدعو  الشرقي من  لهم لذكرى احتالل اجلزء 
إلى اجناح االشكال النضالية التضامنية املبرمجة هذا 

اليوم ببالدنا.

4. يعتبر أن هذه األعمال اإلجرامية للعدو الصهيوني 
ال��ت��ي ت��ع��د مب��ق��ت��ض��ى ال��ق��ان��ون ال���دول���ي، ج���رائ���م ضد 
طرف  من  معه  التطبيع  غطاء  حتت  تتم  اإلنسانية، 
لقضية  خيانتها  عن  فصحت  التي  الرجعية  األنظمة 
لطاملا تغنت بها ويدين في هذا اإلطار توغل املخزن في 
الذل  في  غاية  ملستويات  التي وصلت  التطبيع  سياسة 
النضال  في  استمرارنا  عن  ويعبر  والوقاحة  والعمالة 
الوحدوي حتى اسقاط قرار التطبيع وطرد الصهاينة 

من بالدنا.

5. يتمنى أن تتحول هذه الهبة إلى 
عهد  تطوى  عارمة  شعبية  انتفاضة 
حدا  وتضع  املشؤومة  أوسلو  اتفاقية 
ل��الن��ق��س��ام ال��داخ��ل��ي امل��دم��ر وحتشد 
الدعم الدولي للقضية على طريق دحر 
الفلسطينية  الدولة  وبناء  الصهيونية 
كامل  على  والعلمانية  الدميقراطية 

التراب الفلسطيني.

الكتابة الوطنية - 9 ماي 2021

النهج الدميقراطي يدين جرائم الكيان الصهيوني 
ويدعو للوحدة الوطنية  الفلسطينية على طريق التحرير

شبيبة النهج الدميقراطي تدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني  
وللنضال من أجل إسقاط التطبيع وجترميه

الدميقراطي  النهج  لشبيبة  الوطني  املكتب  يتابع 
ب��اه��ت��م��ام ش��دي��د ت��ط��ور األوض������اع ب��ف��ل��س��ط��ني ج���راء 
الشعب  حلقوق  املستمرة  الصهيوني  الكيان  انتهاكات 
يعمد  حيث  مؤخرا،  حدتها  ازدادت  والتي  الفلسطيني 
الكيان الصهيوني إلى استغالل انبطاح األنظمة العربية 
برعاية  معه  عالقاتها  تطبيع  نحو  وهرولتها  الرجعية 
األبارتايد  سياسات  ليستكمل  األمريكية،  االمبريالية 
القدس  ف��ي  خصوصا  ال��ع��رق��ي  والتطهير  الصهيوني 
املقدسيني  هبة  لكن  ج���راح،  الشيخ  بحي  وبالضبط 
وبالضفة  احملتل  بالداخل  عامة  الفلسطيني  والشعب 
مع  خصوصا  الصهاينة  حسابات  أربكت  غزة  وبقطاع 

م���وج���ة ال��ت��ض��ام��ن ال���ع���ارم���ة في 
املنطقة العربية واملغاربية و باقي 
امل��ن��اص��رة للشعب  ال��ع��ال��م  ب��ل��دان 
بانتهاكات  وامل��ن��ددة  الفلسطيني 
تزايد  وأم���ام  الصهيوني،  الكيان 
اع������ت������داءات ج���ي���ش االح����ت����الل 
الفاشيني  باملستوطنني  مدعوما 
والتي أدت الى استشهاد العشرات 
من  وامل���ئ���ات  الفلسطينيني  م��ن 
فصائل  رد  ف����ك����ان  اجل�����رح�����ى 
امل���ق���اوم���ة ب��ش��ك��ل وح������دوي عبر 
الغرفة املشتركة لفصائل املقاومة 
"معركة  إط���ار  ف��ي  الفلسطينية 
الشعب  عن  دفاعا  القدس"  سيف 

الفلسطيني ومقدساته.
الدميقراطي  النهج  شبيبة  إن 
الشعب  ك��ف��اح  ت��س��ت��ح��ض��ر  وه����ي 
الفلسطيني املشروع ضد األعمال 

استقالله  نيل  أجل  ومن  الصهيوني  للكيان  االجرامية 
وحريته، فإنها تعلن ما يلي:

الصهيوني  الكيان  الع��ت��داءات  ال��ش��دي��دة  إدان��ت��ه��ا   .1
وبالقدس  عامة  الفلسطيني  الشعب  حق  في  املستمرة 
من  األصليني  السكان  تهجير  محاوالت  مع  خصوصا 
واالعتداء  األقصى  حرمة  وانتهاك  ج��راح  الشيخ  حي 

على املصليني
مع  العميلة  العربية  األن��ظ��م��ة  ل��ت��واط��ئ  شجبها   .2
جرائم الكيان الصهيوني وصمتها املريب اجتاه جرائمه 
اإلنسانية وهرولتها باملقابل لتطبيع عالقاتها معه ضدا 
على مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في 

إقامة دولته املستقلة عاصمتها القدس.
3. إدانتها للنظام املخزني املطبع مع الكيان الصهيوني 
وتعامله القمعي مع الوقفات االحتجاجية التضامنية 
مع الشعب الفلسطيني في كل من الرباط والدار البيضاء 

يوم األربعاء 10 ماي 2021 وبباقي مناطق املغرب.
باملنطقة  الشعبي  ال��ت��ض��ام��ن  بحجم  اع��ت��زازه��ا   .4
العربية واملغاربية مع قضية الشعب الفلسطيني والذي 

يعكس وحدة شعوب املنطقة ومصيرها املشترك 
5. حتياتها لنضال الشعب الفلسطيني البطل وهبته 
الشعبية بالقدس والداخل الفلسطيني احملتل وبقطاع 
غزة والضفة الغربية ورد فصائل املقاومة الفلسطينية 

على العدوان الصهيوني الغاشم
ال����ق����وى  ك�����اف�����ة  دع����وت����ه����ا   .6
مقدمتها  وف���ي  ب��ال��ب��الد  احل��ي��ة 
املناضلة  الشبيبية  التنظيمات 
مع  التضامن  في  االستمرار  إل��ى 
كفاحه  ف��ي  الفلسطيني  الشعب 
امل���ش���روع وإل����ى االح���ت���ج���اج ضد 
تطبيع النظام املخزني مع الكيان 
من  النضال  وتصعيد  الصهيوني 

أجل سن قانون يجرم التطبيع.

عن املكتب الوطني
الرباط في 12 ماي 2021
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع

تنظم يوما وطنيا تضامنيا مع فلسطني األحد 16 ماي  2021
التطبيع  وض��د  فلسطني  ل��دع��م  املغربية  اجلبهة  دع��ت 
الفلسطيني ضد  الشعب  للتضامن مع  يوم وطني  لتنظيم 

العدوان الغاشم الدي يتعرض له. وقد جاء في ندائها:

جماهير شعبنا املغربي!
كما تعلمون، يخوض الشعب الفلسطيني املقاوم، ملحمة 
أخ���رى ض��م��ن م��س��ار ك��ف��اح��ه ال��ت��اري��خ��ي م��ن أج���ل حقوقه 
املشروعة املتمثلة باألساس في حترير وطنه من االستعمار 
التي ط��ردوا منها  ديارهم،  الى  الالجئني  وع��ودة  الصهيوني 
منذ أيام النكبة، وبناء الدولة الدميقراطية على كامل التراب 

الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وقد جسدت هذه امللحمة وحدة الشعب الفلسطيني في 
القدس وفي غزة والضفة والداخل احملتل سنة 1948 )اللد، 
حيفا ويافا وعكا...( وجمعت بني أشكال متنوعة ومتكاملة 
من املقاومة وعلى رأسها املقاومة املسلحة التي سجلت نقلة 

نوعية مهمة وواعدة.
اجلوي  قصفه  الصهيوني  ال��ع��دو  ي��واص��ل  جهته  وم���ن 
مادية  وخسائر  ال��ش��ه��داء  ع��ش��رات  مخلفا  لغزة  وال��ب��ح��ري 
فادحة والوضع ينذر بالتأزم وباخلطورة في القادم من األيام.
أم��ا ال��ن��ظ��ام امل��غ��رب��ي ال���ذي ي���رأس جلنة ال��ق��دس، فبدل 
الكيان  مع  التطبيع  التفاق  ح��دا  ويضع  نفسه  يراجع  أن 
الغاصب املجرم، فقد سخر على العكس من ذلك قواته ملنع 

كل الوقفات واالعتداء على املتظاهرين.

أيتها اجلماهير الشعبية!
نعلم ونفتخر بأن قضية فلسطني تسكن وجدان شعبنا 
التضامن  فلسطني، صوت  هو صوت  وها  املناضل،  املغربي 
مع الشعوب، ينادينا جميعا ومن شأن جتسيد هذا التضامن 

تعزيز  موازين القوى لصالح القضية الفلسطينية.

التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  فإن  لذا 
لها  املكونة  الهيآت  ومناضلي  ملناضالت  ح��ارا  ن��داء  توجه 
إلى  للتطبيع  املناهضني  ورج����اال،  ن��س��اء  األح����رار،  وس��ائ��ر 
تنظيم تظاهرات )وقفات و/أو مسيرات حسب اإلمكانيات 
امللموسة(، موحدة في الزمان متفرقة في املكان، وذلك يوم 

األحد 16 ماي 2021 على الساعة السادسة مساء.>

صبيحة يوم اإلثنني 10 ماي 2021 شهد 
واقعة  بسال  الرحمة  حي  الصناعي،  احلي 
كشفت بامللموس انحياز السلطات املخزنية 
للباطرونا ضدا على أبسط حقوق الطبقة 

العاملة.
هذه الواقعة، ضحيتها العامل عبد االله 
اإلدريسي الذي يزاول عمله بشركة النسيج 
حي  الصناعي  باحلي   )GLAM(  " ك��الم   "
الباطرون  مبقابلة  ط��ال��ب  حيث  ال��رح��م��ة، 
ملدة  لم يستفد منها  الذي  أجرته  إلستالم 
تشبته مبطلبه  ام���ام  ش��ه��ري��ن.  م��ن  أزي���د 
املشروع ، يتم إرسال أحد معاوني الباطرون 
العنف،  طريق  ع��ن  الشركة  خ��ارج  ليدفعه 
حيث مت ضربه بآلة حادة تسببت في جرح 
غائر على مستوى خده األمين، كما يتبني 
العمال  أحد  أخذها  التي  الصورة  في  ذلك 
طرد  يتم  اإلعتداء.ومباشرة  عملية  اثناء 
في  عملها  ت���زاول  العامل،التي  ه��ذا  زوج��ة 

نفس الشركة.
العامل  سيتوجه  م��اي   11 الثالثاء  ي��وم 
الشرطة  مركز  إلى  زوجته  رفقة  اإلدريسي 
ضد  بشكاية  التقدم  قصد  الرحمة  بحي 
معاون الباطرون املعتدي ولقد تسلم شهادة 
طبية تثبت عجز ملدة ثالثون يوما،ليتفاجأ 
ب��ق��دوم ع���ون ال��ب��اط��رون ل��ي��ق��دم ه��و كذلك 
بضربه  إي���اه  متهما  ال��ع��ام��ل  ض��د  ش��ك��اي��ة 
وإحلاق جروح وكدمات له. ولقد توجه وفد 
من الكتابة احمللية لفرع النهج الدميقراطي 
أحداث  على  ليطلع  املكان،  عني  إل��ى  بسال 
الشرطة  مركز  وأم���ام  القضية،  ومجريات 

املركز  الباطرون يخرج من  رؤية عون  متت 
مركونة  ال��دف��ع  رب��اع��ي��ة  ب��س��ي��ارة  ليلتحق 
ب��ج��ان��ب امل���رك���ز وم��ع��ه أح���د رج����ال األمن 
دق��ائ��ق ستنصرف  بعد بضع  م��دن��ي،  ب��زي 
املعتدي،  الباطرون  ع��ون  بصحبة  السيارة 
اإلدريسي  االله  عبد  العامل  اخراج  وسيتم 
من املركز إلى سيارة الشرطة ومتابعته في 

حالة اعتقال.
يوم األربعاء 12 ماي 2021 سيتم تقدميه 
الى النيابة العامة التي قررت ايداعه بسجن 
العرجات وتقدميه الى احملاكمة يوم الثالثاء 

18 ماي 2021.
التي  الشجرة  إال  ماهي  احل��ادث��ة  ه��ذه   -
وهضم  اإلستغالل  ملسلسل  الغابة  تخفي 
حقوق الطبقة العاملة من طرف الباطرونا 
السلطات  ط��رف  م��ن  امل��دع��وم��ة   ، اجلشعة 

املخزنية.
- إن توقيف هذا املسلسل يتطلب توحيد 
والعمال واإلنخراط في حزبهم،  العامالت 
الكادحني،  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  ح��زب 
ال����ذي وح����ده ال���ق���ادر ع��ل��ى ج��م��ع قوتهم 
وتعديل كفة ميزان القوة لصاحلهم بهدف 
البشع  اإلس��ت��غ��الل  وي��الت  م��ن  تخليصهم 

املمارس عليهم.
- إن تغول الباطرونا ليس قدرا محتوما، 
العامالت  نضاالت  تشتت   نتيجة  هو  لكن 
كمنتجي  بقوتهم  وعيهم  وع��دم  وال��ع��م��ال 

للثروة، وعدم االستفادة منها.
عن الكتابة احمللية 

النهج الدميقراطي بسال يدين انحياز السلطات للباطرونا ضد عامل سال 
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عائالت املختطفني مجهولي املصير  تستنكر محاوالت االلتفاف 
عن احلقيقة من طرف املجلس الوطني حلقوق اإلنسان

بعد االطالع على التقرير السنوي للمجلس الوطني 
حلقوق اإلنسان لسنة 2020 الصادر خالل شهر مارس 
2021 حتت عنوان: “كوفيد 19: وضع استثنائي ومترين 
حقوقي جديد”. السيما احملور السادس الذي خصص 
لتتبع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، فإن 
املصير  مجهولي  املختطفني  ع��ائ��الت  تنسيق  جلنة 

وضحايا االختفاء القسري باملغرب تعلن ما يلي:
– استغرابها الشديد للقفز في محور متابعة توصيات 

هيئة اإلنصاف واملصاحلة فيما 
يتعلق مبتابعة التحريات ملعرفة 
احلقيقة كاملة حول االختفاء 
عائالت  وأن  خصوصا  القسري 
املصير  مجهولي  املختطفني 
محليا  احل��ق��وق��ي��ة  واحل���رك���ة 
تقريرا  ت��ن��ت��ظ��ر  ك��ان��ت  ودول���ي���ا 
مفصال عن نتائج اعمال هيئة 

املتابعة.
ترويجه  مت  مل��ا  استنكارها   –
م���ن م��غ��ال��ط��ات ف���ي ال����رد على 
اخلاص  األمم���ي  العمل  ف��ري��ق 
باالختفاء القسري حيث تظهر 
لدى  السياسية  اإلرادة  ان��ع��دام 
ال��ن��ظ��ام امل��غ��رب��ي ل��ل��ك��ش��ف عن 
ك��ام��ل��ة. إن م��ا جاء  احل��ق��ي��ق��ة 

يريد  الوطني  املجلس  أن  بامللموس  يبني  التقرير  في 
الرسمية  بتزكيته األطروحات  امللف  يده عن هذا  رفع 
ماضي  تسوية  بخصوص  الدولية  احملافل  وفي  وطنيا 
رأسها  وع��ل��ى  اإلن��س��ان  اجلسيمة حل���وق  االن��ت��ه��اك��ات 
العقاب حتى ال  اإلف��الت من  والذاكرة وع��دم  احلقيقة 

يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات.
تذكر اليوم، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على   –
 – املرحلة األولى سنة  املتابعة في  صدور تقارير هيئة 

2009 – 2010، وبعد العديد من الوعود بنشر التقارير 
عن نتائج اشتغال جلنة متابعة توصيات هيئة اإلنصاف 
عن  الكشف  يظل  الثانية،  مرحلتها  ف��ي  وامل��ص��احل��ة 
احلقيقة غير مكتمل بالنسبة إلى العديد من احلاالت. 
الدقيق  التحديد  السياق  هذا  في  باحلقيقة  ويقصد 
الكشف  قبيل  م��ن  القسري  االختفاء  ضحايا  ملصير 
والكشف  متوفي،  أم  حي  هو  هل  الضحية  مصير  عن 
عن ظروف ومالبسات الوفاة في حالة حدوثها، وليس 
قرائن  بوجود  بالقول  االكتفاء 
حتديد  م��ع  ال��وف��اة،  على  قوية 
أماكن الدفن بالنسبة ملن ثبتت 
التحاليل  وإج�������راء  وف���ات���ه���م، 
واجلينية  األن���ت���روب���ول���وج���ي���ة 

لتحديد هوية الرفات.
العائالت  ب��ت��ض��رر  ت���ذك���ر   –
وق����ع جائحة  م���ن  وال��ض��ح��اي��ا 
لم  مجتمعية  كفئة   19 كوفيد 
وذلك  التقرير  ف��ي  ذك��ره��ا  يتم 
في  زادت  مستويات  ع��دة  على 
النفسية  وض��ع��ي��ت��ه��م  ت������أزمي 
واملعنوية في ظل انتظار تسوية 

منصفة وعادلة تأخرت كثيرا.
البيضاء في 12 ماي 2021

عائالتا الصحفيني الريسوني والراضي حتمالن الدولة مسؤولية تبعات اإلضراب عن الطعام
يؤسفنا كعائالت للصحفيني و املعتقلني السياسيني في 
سجن عكاشة، عمر الراضي وسليمان الريسوني استمرار 
على  ض��دا  للصحفيني  التعسفي  االحتياطي  االعتقال 
ون��ح��ن معهم مرارة  ذاق���ا فيها  ال��ق��ان��ون ألش��ه��ر ط��وي��ل��ة، 
منهم،  املمنهج  االنتقام  في  إلمعان  وا  حقوقهم  انتهاك 
إليهم  وحرمانهم من شروط محاكمة عادلة في املنسوب 
من أفعال مزعومة، في الوقت الذي تواجه فيه حياتهما 

السلطات  أن  ي��ب��دو  حقيقيا  ت��ه��دي��دا 
العمومية تأخذه باستخفاف.

ك���ان أم��ل��ن��ا دائ��م��ا ك��ع��ائ��الت- وبغض 
ال��ع��م��ي��ق ببراءة  اق��ت��ن��اع��ن��ا  ال��ن��ظ��ر ع��ن 
وطيلة  امل��ل��ف��ات-  ه��ذه  وطبيعة  أب��ن��اءن��ا 
تصحيح  ي��ج��ري  أن  التحقيق  م��راح��ل 
األخ��ط��اء وال��ت��راج��ع ع��ن ال��ع��ي��وب التي 
شابت اعتقال عمر وسليمان، بتمتيعهم 
ب��ال��س��راح امل��ؤق��ت ل��ع��دم وج���ود م��ا يبرر 
على  ول��ت��وف��ره��م��ا  سجنهما،  اس��ت��م��رار 
واالمتثال  احل��ض��ور  ض��م��ان��ات  جميع 
لإلجراءات القضائية اجلاري بها العمل، 
برفض  م��رة  ك��ل  ف��ي  كنا نصدم  أننا  إال 
دون  دفاعهما  بها  تقدم  التي  امللتمسات 

تعليالت.

أم�����ام اس���ت���م���رار ه����ذا ال���وض���ع ق���ررت 
اعتصام  خ����وض  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ع���ائ���الت 
ان������ذاري أم����ام س��ج��ن ع��ك��اش��ة ي���وم 10 
الى  صباحا  العاشرة  الساعة  )م��ن  م��اي 
الثالثة بعد الظهر( من أجل دق ناقوس 
اخلطير  الصحي  ال��وض��ع  أم��ام  اخلطر 

لكل من املعتقلني حيث يستمر سليمان اضطرارا خوض 
معركة األمعاء الفارغة املفتوحة، رغم مناشداتنا له، وهو 
اإلضراب املفتوح عن الطعام املستمر منذ 33 يوم، والذي 
فقد  حيث   ، كبير  بشكل  تتفاقم  السلبية  آث��اره  أصبحت 
سليمان الريسوني أزيد من 25 كيلوغراما مع معاناته من 
نقص في البوتاسيوم وارتفاع حاد في الضغط، فيما فقد 
عمر الراضي 20 كيلوغراما مع استفحال أعراض مرض 

أعراض  إل��ى  باإلضافة  منه،  يعاني  ال��ذي  املزمن  ال��ك��رون 
خطيرة أخرى بفعل اإلضراب عن الطعام ما اضطره إلى 

تعليقه مؤقتا.

هذه اخلطوة التي تخوضها العائالت نابعة من الوضع 
األساسي  مطلبنا  على  م��ج��ددا  ون��ؤك��د  امل����ؤزوم  احل��ال��ي 

والعاجل:

الريسوني  سليمان  س��راح  اط��الق   -
الكامل  حقهم  وضمان  الراضي  وعمر 

في محاكمة عادلة.

- حتملينا الدولة واألجهزة املسؤولة 
استمرار  ع��ن  يترتب  ق��د  م��ا  مسؤولية 
هذا اإلضراب عن الطعام بالنسبة إلى 
سليمان، وتبعاته بالنسبة إلى عمر، من 
نتائج مأساوية بدأنا نتلمس بوادرها، 
ونستغرب استمرار سياسة صم اآلذان 
التي تنهجها هذه السلطات املعنية رغم 
ضرورة  على  الكبير  الوطني  اإلج��م��اع 
عن  املضربني  الصحفيني  حياة  إنقاذ 
الطعام، جتنيبا للبلد لفاجعة إنسانية 

ال قدر الله.

واإلط���ارات  الهيئات  جميع  ندعو   -
والنقابية،  واحل��ق��وق��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
وك���اف���ة امل���واط���ن���ات وامل���واط���ن���ني من 
ك��اف��ة احل��س��اس��ي��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة إلى 
و  اعتصامنا  خ��الل  احل��ض��ورودع��م��ن��ا 
املشاركة فيه وإجناحه، في احترام تام 

لإلجراءات االحترازية.>
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 في احلاجة العادة قراءة فكر سمير أمني
"من أجل ضرورة إعادة بناء أممية العمال والشعوب"

في  املاركسي،  الفكر  أنتجه  عما  االط��الع  حت��اول  عندما 
التعاطي مع أزمة كورونا، من حيث استشفاف آفاق التطور 
بعد نهاية أزمة كورونا، ال تعثر على حتليل رصني ، يشفي 
فكر سمير  ق��راءة  إع��ادة  إلى  تأتي احلاجة  هنا  الغليل، من 
أمني، ألنه مينحنا أدوات التحليل ، وفي ذات الوقت ، يقوم 
بعملية تركيب نظري شفاف ملختلف التناقضات التي تعتمل 
في قلب النظام الرأسمالي العاملي، ومن خالل رؤية متكاملة، 
قامت  الذي  الواقعي  التجريد  مبدأ  في صياغتها  يستعمل 

على قاعدته املنهجية أطروحة ماركس النظرية.
في هذا السياق تسعفنا رؤيته التنبؤية في استشفاف آفاق 
أزمة كورونا. ويسعدنا أن نقدم آخر  العاملي ما بعد  التطور 

مقال كتبه قبل وفاته في 12 مارس من سنة 2018.

عناصرفي التحليل ذات راهنية في استشفاف آفاقما 
بعد أزمة كورونا

هذا زمن »خريف الرأسمالّية«، دون أن يكون معّززًا بظهور 
وهم  في  نقع  أن  يجب  ال  اشتراكّي.  وبأفق  الشعوب«  »ربيع 
إمكان إجراء إصالحات تقدمّية رئيسة في صلب الرأسمالّية، 
اليسار  مُيّكن من جتديد  الذي  ذلك  بديل عدا  إذ ال يوجد 
وليس فقط تصّور-  القادر على حتقيق-  اجل��ذرّي األمم��ّي 
املتأزمة  الرأسمالّية  من  اخل��روج  يجب  اشتراكّية.  إجن��ازات 

هذه  من  اخل��روج  إل��ى  السعي  وليس  هيكلّيًا 
األزمة الرأسمالّية.

القائم  النظام  يتمّيز  ع��ق��ود،  ث��الث��ة  منذ 
بالتمركز املفرط للسلطة في جميع أبعادها، 
السياسّية  االق��ت��ص��ادّي��ة،  وال��ع��امل��ّي��ة،  احمللّية 
حولت-  والثقافّية.  االجتماعّية  والعسكرّية، 
وبعض  العمالقة  الشركات  من  آالف  بضعة 
املرتبطة  امل���ال���ّي���ة،  امل���ؤس���س���ات  م���ن  امل���ئ���ات 
بتحالفات احتكارّية- أنظمة اإلنتاج الوطنّية 
واملعوملة إلى مجرد مقاولني عاملني حلسابها. 
تستأثر  املالّية  األوليغارشيات  ص��ارت  بذلك، 
الذي  والشركة  العمل  إنتاج  من  متناٍم  بجزء 

بات ريعًا لصاحلها اخلاّص.
بعد تدجينها لألحزاب السياسّية التقليدّية 
والنقابات  و»ال��ي��س��ار«،  »ال��ي��م��ني«  م��ن  الكبرى 
املدنّي، صارت  املجتمع  ومنظمات ما يسمى 
سياسّية  بسلطة  حت��ظ��ى  األول��ي��غ��ارش��ي��ات 
لها  اخل��اض��ع  اإلع���الم  كهنة  وص���ار  مطلقة، 

العام  ال��رأي  جلعل  الضروري  اإلعالمي  التضليل  يختلقون 
ال��ت��ع��ددّي��ة احلزبّية  األول��ي��غ��ارش��ي��ات  دم���رت  م��س��ّي��س.  غير 
ال��واح��د، وهو  م��ا يشبه نظام احل��زب  ف��ي مكانها  وش��ّي��دت 
حزب رأس املال االحتكارّي، وفقدت الدميقراطّية التمثيلّية 

شرعّيتها بإفراغها من معناها.
بشكل  املغلق  ه��ذا،  املتأخرة  الرأسمالّية  نظام  يستجيب 
»ناعمة«،  اآلن  حتى  تبقى  التي  »الشمولّية«  ملعايير  كامل، 
لكّنها مستعدة دائمًا إلى العودة للعنف الشديد ما إن يبادر 

ضحاياها- أغلبّية العمال والشعوب- إلى الثورة.
يجب تقييم التحّوالت املتعددة، املرتبطة مبا يسمى مسار 
»التحديث«، على ضوء التطّور الكبير الذي تناولناه في األسطر 
)خاّصة مسألة  كبرى  بيئّية  أيضًا حتديات  توجد  السابقة. 
)وال  عنها  إجابة  أّية  الرأسمالّية  حتمل  ال  املناخّي(  التغّير 
يعد اتفاق باريس إاّل ذّر رماٍد في أعني اجلماهير الساذجة(، 
وتقدمات علمّية وجتديدات تكنولوجّية )معلوماتّية من بني 
ملتطلبات  مشّدد  نحو  على  خاضعة  ص��ارت  أخ��رى(  أشياء 

الّريع املالّي الذي يجب أن توّفره لالحتكارات...
تبدو سلطة أوليغارشيات اإلمبريالّية املعاصرة أبدّية، في 

دول الثالوث وكذلك على النطاق العاملّي )نهاية التاريخ(. مع 
ذلك، فإن هذا النظام لن يدوم لعدد من األسباب:

بأّنه »منفتح« على  املعاصر  الرأسمالّي  النظام  1 - ُيصّور 
النقد واإلصالح، وأّنه خاّلق ومرن. وقد بدأت بعض األصوات 
وسياسة  املنفلت  املالّي  نظامه  ملفاسد  نهاية  وضع  بادعاء 
الرأسمالّية«،  »إنقاذ  وبالتالي  له،  املصاحبة  الدائم  التقّشف 
لكن تبقى تلك الدعوات بال صدى: السياسات اجلارية تخدم 
وهي  املهّمة-  الوحيدة  الثالوث-  دول  أوليغارشيات  مصالح 
تضمن النمّو الدائم لثرواتها، رغم الركود االقتصادّي الذي 

يعاني منه الثالوث نفسه.
2 - ي��ش��ّك��ل ال��ن��ظ��ام ال��ف��رع��ّي األوروب�����ي ج����زءًا ال يتجزأ 
ُمعاٍد  رجعّي،  بنفٍس  مصّمم  وه��و  اإلمبريالّية،  العوملة  من 
العسكرّية  ل��إلدارة  وخاضٍع  لإلمبريالّية،  مؤيٍد  لالشتراكّية، 
األمريكّية. متارس أملانيا هيمنة داخل ذلك النظام الفرعّي، 
امللحقة  الغربّية  وأوروب��ا  اليورو  منطقة  إطار  خاّصة ضمن 
بالواليات املتحدة، على غرار أمريكا الالتينية. تخدم »أوروبا 
التي  اجلرمانّية،  لألوليغارشيات  القومّية  املصالح  األملانّية« 
اليونانّية.  األزم���ة  خ��الل  شاهدناها  بغطرسة  عنها  ُيعّبر 

أوروبا هذه لن تدوم وقد بدأ انهيارها بالفعل.
3 - يتناقض ركود النمّو في دول الثالوث مع تسارعه في 
لقد  ال��ع��ومل��ة.  م��ن  اإلف���ادة  م��ن اجل��ن��وب استطاعت  مناطق 
مركز  لكّن  حّية،  زالت  ما  الرأسمالّية  أّن  سريعًا:  استنتجنا 

إلى  األطلسّي  ال��غ��رب  دول  م��ن  االنتقال  بصدد  جاذبيتها 
اجلنوب الكبير، خاّصة اآلسيوّي. وفي الواقع، يجب االلتفات 
إلى اتخاذ العوائق أمام هذه احلركة التاريخّية التصحيحّية 
االعتداءات  أداة  اس��ت��خ��دام  ذل��ك  م��ن  عنفًا–  أك��ث��ر  ط��اب��ع��ًا 
لبلد  اإلمبريالّية  القوى  تسمح  أن  ميكن  ال  إذ  العسكرّية، 
طرفّي مهما كان- كبيرًا أو صغيرًا- أن يتحّرر من هيمنتها.

4 - ي��ع��زز ال��ت��دم��ي��ر ال��ب��ي��ئ��ّي، امل��رت��ب��ط ض����رورة بالتوّسع 
الرأسمالّي، أسباب عدم إمكان دميومة هذا النظام.

هذا زمن »خريف الرأسمالّية«، دون أن يكون معّززًا بظهور 
وهم  في  نقع  أن  يجب  ال  اشتراكّي.  وبأفق  الشعوب«  »ربيع 
إمكان إجراء إصالحات تقدمّية رئيسة في صلب الرأسمالّية، 
اليسار  مُيّكن من جتديد  الذي  ذلك  بديل عدا  إذ ال يوجد 
وليس فقط تصّور-  القادر على حتقيق-  اجل��ذرّي األمم��ّي 
املتأزمة  الرأسمالّية  من  اخل��روج  يجب  اشتراكّية.  إجن��ازات 
هيكلّيًا وليس السعي إلى اخلروج من هذه األزمة الرأسمالّية.

التأثير  ق��ادٍر على  عامٍل  تنفي وجود  أولى  فرضّية  توجد 
في  خاّصة  اإلمبريالّي،  بخياره  الثالوث  شعوب  ارتباط  في 
أوروبا. ما يزال ضحايا النظام قابعني في عجزهم عن تصّور 
«، وميّثل تفكيك ذلك  »املشروع األوروب��يّ اخلروج عن سبيل 

املشروع شرطًا مسبقًا إلعادة بنائه الحقًا بنظرة مختلفة. 
وتشهد جتارب سيريزا، بودميوس، الفرونس أنسوميز، وتردد 
حزب اليسار األملانّي على حجم التحدَي وتعّقده. وال يقود 
إلقاء تهمة »القومّية« عوض نقد أوروبا إلى أّي مكان، املشروع 
القومّية  مشروع  في  فشيئًا  شيئًا  الذوبان  بصدد  األوروب��ي 
البرجوازّية األملاني. ال يوجد بديل، في أوروبا وخارجها، غير 
برجوازّية،  )ليست  برامج قومّية شعبّية ودميقراطّية  وضع 
العوملة  ع��ن  االن��ف��ك��اك  ف��ي  تبدأ  ل��ل��ب��رج��وازّي��ة(،  ب��ل معادية 
والسلطة  للثروة  املفرطة  املركزة  تفكيك  اإلمبريالّية. يجب 

املرتبطة بالنظام القائم.
»إعادة  هو  الفرضّية  ه��ذه  ضمن  احتمااًل  األكثر  اخليار 
خلق« على غرار ما حصل في القرن العشرين: إحراز إجنازات 
في بعض أطراف النظام فقط. لكن يجب أن نعلم أن تلك 
اإلجنازات ستكون هّشة مثل ما كانت في املاضي، وأن نعلم 
للسبب ذاته أّن احلروب الدائمة التي خاضتها املراكز ضّدها 
تعود في جزٍء كبيٍر منها إلى محدودّيتها وانحرافاتها. على 
العمال  أممّية  أف��ق  تقّدم  فرضّية  تفتح  ذل��ك،  من  العكس 

والشعوب السبل أمام تطّورات أخرى، ضرورّية وممكنة.
ترتبط أولى تلك السبل ب�»انهيار احلضارة«، حيث تقتضي 
فقط  طريقها  تسلك  بل  ال��ت��ط��ّورات،  في  أح��د  يتحّكم  أاّل 
بدافع »الضرورة«. في حقبتنا هذه، يجب األخذ في االعتبار 
البيئّي  )التدمير  ال��ق��وى  متلكها  ال��ت��ي  التدميرّية  ال��ق��درة 
ماركس  ح���ّذر  كما  يجعل،  م��ا  وال��ع��س��ك��رّي(، 
جلميع  امل��ع��ارك  بتدمير  التهديد  زمنه،  في 
عكس  على  حقيقّيًا.  املتنازعة  املعسكرات 
واضحًا  تدخاًل  الثانية  السبيل  تتطلب  ذلك، 

ومنظمًا جلبهة العمال والشعوب األممّية.
أمم��ّي��ة جديدة  ت��أس��ي��س  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
ل��ل��ع��م��ال وال��ش��ع��وب ال��ه��دف ال��رئ��ي��س خليرة 
وانعدام  الكريه  بالطابع  املقتنعني  املناضلني 
اإلمبريالّي  ال��رأس��م��ال��ّي  ال��ن��ظ��ام  مستقبل 
املهّمة  وتتطلب  ثقيلة  امل��س��ؤول��ّي��ة  ال��ق��ائ��م. 
جانبي،  من  ملموسة.  نتائج  لتعطي  أعوامًا 

أتقّدم باملقترحات التالية:
)األممّية  م��ن��ّظ��م��ة  خ��ل��ق  اس��ت��ه��داف   -  1
»ح��رك��ة«، ويقتضي  م��ج��ّرد  اجل��دي��دة( وليس 
ذلك أن نذهب أبعد من تصّور وضع منتدى 

نقاشات.
القصور  أوجه  أيضًا مراعاة  ويقتضي ذلك 
زالت  ما  التي  أفقّية،  »ح��رك��ات«  يسمى  ما  بفكرة  املرتبطة 
أّنها  بحّجة  عمودّية  املسماة  للمنظمات  واملعادية  سائدة، 
النشاط  من  املنظمة  تولد  بطبعها.  للدميقراطّية  مضادة 
إلى  األخيرة  تطمح  قد  »مسّيرة«.  دوائ��ر  بنفسه  يفرز  الذي 
الهيمنة، أو حتى التالعب باحلركات؛ لكن ميكن أن نحتمي 
وه��ذا مطروح  مناسبة.  قوانني  ذلك اخلطر عبر وضع  من 

للنقاش.
العمالّية  لألمميات  التاريخّية  التجارب  دراس��ة  يجب   -  2
ليس  املاضي،  من  شيء  أّنها  نعتقد  كنا  وإن  حتى  بجدّية، 
من أجل »اختيار« منوذٍج من بينها، بل خللق الشكل األكثر 

مناسبة للشروط املعاصرة.
-3 ي��ج��ب ت��وج��ي��ه ال���دع���وة ل��ع��دد م��ح��ت��رم م���ن األح����زاب 
أولّية  إش���راف  هيئة  تأسيس  ويجب  املناضلة،  واملنظمات 

بسرعة لبدء تنفيذ املشروع.>

إعادة  أج��ل ض��رورة  »م��ن  األخيرة  * مقتطف من مقالته 
بناء أممية العمال والشعوب« على موقع مجلة »أفريكازي« 

)7/8/2018(
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من النكبة إلي إنتفاضة القدس، فلسطني تقاوم

   >>> 

>>>

في أطار األسبوع العاملي للنضال ضد اإلمبريالية الذي 
مت  واملغاربية،  العربية  باملنطقة  يسارية  أح��زاب  تنظمه 

تنظيم ندوة  يوم السبت 15 ماي  2021 حتت  عنوان:

 "من النكبة إلي إنتفاضة القدس، فلسطني تقاوم"

ت��زام��ن��ا م��ع ان��ت��ف��اض��ة ال��ق��دس امل��ج��ي��دة  ع��ل��ى عدوان 
قطعان  وج��رائ��م  الصهيون  العنصري  الكيان  وغطرسة 
املستوطنني، حيث يقاوم الشعب الفلسطيني  اآلعزل إال 
من إرادة أبناءه وبناته وعدالة قضيته، في مختلف مدن 
وبلدات كامل أرض فلسطني، التاريخية، يواجه فيها آالة 
طرف  من  املدعومة  الصهيونية  والغدر  والبطش  الدمار 
االمبريالية العاملية بقيادة أمريكا في ظل صمت وتواطؤ 

"املجتمع الدولي" وخيانة األنظمة الرجعية العميلة. 

وقد شارك الرفيق معاد اجلحري عن النهج الدميقراطي 
مبداخلة  جاء فيها:

+ املجد واخللود للشهداء واألحرار نساء ورجاال،

هذه  ف��ي  يخوض  ال��ذي  الفلسطيني  لشعبنا  النصر   +
أخ���رى ضمن  ملحمة  األث��ن��اء 

مسيرته التحررية،

1( هذه امللحمة تعطي الدليل 
املقاومة  أن  ع��ل��ى  ال���ق���اط���ع، 
وعلى  أش���ك���ال���ه���ا،  مب��خ��ت��ل��ف 
املسلحة لشعب  املقاومة  رأسها 
صمم على الكفاح وفق برنامج 
الطريق  واضحة، هي  وأه��داف 
على  وه��ذا  تفاصيل.  والباقي 
املهادنة  خ���ط  م���ن  ال��ن��ق��ي��ض 
أوسلو  اتفاقية  جسدته   ال��ذي 
املذلة )فرساي فلسطينية كما 
سماها ادوارد سعيد( والتي كان 
بالعدو  االعتراف  نتائجها  من 
وانقسام  معه  األمني  والتعاون 
واملزيد  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ال��ص��ف 
أنا  ع��ال��م،  ي��ا  االستيطان.  م��ن 
ال أع���رف ح��رك��ة حت���رر وطني 

جديرة بهذا االسم تنسق مع االحتالل. يجب إلغاء 
هذه االتفاقية وااللقاء بها في مزبلة التاريخ والعمل 
تقلب  ع��ارم��ة  انتفاضة  إل��ى  األم���ور  تتحول  أن  على 

موازين القوى في املنطقة.

في  الفلسطيني  الشعب  أن  تؤكد  امللحمة  ه��ذه   )2
سنة  احملتل  والداخل  وغ��زة  الغربية  والضفة  القدس 
1948 وال��ش��ت��ات ه��و شعب واح��د وم��وح��د وذل��ك رغم 
واالجتثاث  واإلدم���اج  التهويد  وم��ح��اوالت  التشريد 
وطمس ومحو هويتة . وهذا يعد مرتكزا هائال للحل 
وهو  أال  الفلسطينية  للقضية  األممي  االستراتيجي 
بناء الدولة الدميقراطية العلمانية على كامل التراب 

الفلسطيني شريطة دحر الصهيونية. 

3( هذه امللحمة تكشف عن بشاعة الصهيونية التي 
باسمها يقوم الكيان الصهيوني بجرائم حرب وجرائم 
الصهيونية  واألبارتايد(.  )االضطهاد  اإلنسانية  ضد 
استحالة  مفاده  إيديولوجي  ادع��اء  أساس  تقوم على 
أخرى.  دي��ان��ات  ذوي  من  غيرهم  مع  اليهود  تعايش 
إلى بناء دولة يهودية كما كانت  لذلك تسعى جاهدة 

النازية تهدف إلى بناء دولة خاصة باجلنس اآلري. وكما 
ديانة مساملة ال  البوذية وهي  رمزها من  النازية  قرصنت 
عالقة لها بهمجية هتلر، قرصنت الصهيونية جنمة داوود 
اليهودية لتوهم البشرية بأنها املمثل األوحد لليهود  من 
يجب  التي  ه��ي  اإليديولوجية  ه��ذه  أج��م��ع.  العالم  عبر 

النضال ضدها وهزمها.

الرئيسي لتحرر الشعب  العدو  4( هذه امللحمة تؤكد أن 
الصهيونية  ه��و  املشروعة  حقوقه  وان��ت��زاع  الفلسطيني 
العربية  واألنظمة  أمريكا  بقيادة  الغربية  واألمبريالية 
الرجعية كما أكد على ذلك اليسار املاركسي منطقتنا نهاية 
املستبدة  األنظمة  فهذه  امل��اض��ي.  القرن  من  الستيانات 
والديكتاتورية التي حتكم باحلديد والنار وضعت يدها في 
معه  وطبعت  الفلسطيني  بالشعب  ينكل  الذي  العدو  يد 

سرا واآلن تهرول تباعا للتطبيع معه علنا.

5( هذا حالنا في املغرب حيث يسيل لعاب البرجوازية على 
الصفقات مع الصهاينة في تطبيع شامل مبا فيه التطبيع 
التربوي الذي يراد به استوطان عقول ووجدان التالميذ 

والطلبة وتركب على ما ورد في الدستور بخصوص املكون 
اليهود  مقدمة  صهينته  بهدف  املغربية  للهوية  العبري 
أنهم جالية  الصهيوني على  الكيان  من أصل مغربي في 
مغربية بينما هم حتولوا الى مستوطنني وجنود في جيش 
العدو  أن  نعتبر  نحن  مجرمني.  ال��ى  وبالتالي  االحتالل 
الصهيوني هو عدو لشعبنا املغربي ولكل شعوب منطقتنا 
وأن التطبيع طريقة لشراء صمت اإلمبريالية على جرائم 
النظام وطبيعته االستبدادية ولهذا السبب تقمع جميع 
أن  أري��د  الفلسطيني.  الشعب  مع  التضامنية  حتركاتنا 
أقول بأن القضية الفلسطينية هي عنصر في أزمة املشروع 
املخزني كما كان احلال في تونس سنة 2008 حيث أدركت 
القوى الثورية فيما بعد أن التظاهرات الداعمة لفلسطني 
أزمته  في  عنصرا  كان  بنعلي  للطاغية  املسفهة  وبالتالي 

وعجلت بإسقاطه. 

لعل احلكيم جورج حبش يراقب املشهد ويؤكد على ما 
قاله لنا من قبل بأن خير دعم للقضية الفلسطينية هو 

حترير بلدانكم من قبضة الرجعية.

6( ما املطلوب؟
+ ال��ي��وم لنا ف��ي امل��غ��رب جبهة 
امل��غ��رب��ي��ة لدعم  ه���ي "اجل��ب��ه��ة 
التطبيع"  وض�����د  ف��ل��س��ط��ني 
املاضي  فبراير  نهاية  تأسست 
سياسية  ه��ي��أة   15 ط���رف  م��ن 
ون����ق����اب����ي����ة وج����م����ع����وي����ة من 
يوحدها  مختلفة  مرجعيات 
وبرنامج  ت��أس��ي��س��ي��ة  أرض���ي���ة 
مدقق ولها فرق عمل في مجال 
التربوي  ال��ت��ط��ب��ي��ع  م��ن��اه��ض��ة 
وف���ي ال��رص��د وامل��ق��اط��ع��ة وفي 
مجال الفن والثقافة والرياضة 

وغيرها

القيام بعمل في  + الهدف هو 
الوهج  الع���ادة  الشعبي  العمق 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة على  ل��ل��ق��ض��ي��ة 
بالرباط  الصهيوني  االت��ص��ال  مكتب  واغ��الق  طريق 
واسقاط قرار التطبيع واقرار قانون بتجرمي التطبيع

+ اجلبهة بصدد بناء فروع لها في كل مناطق املغرب 
ومجموعات مهنية ضد التطبيع 

+ اجل��ب��ه��ة ت��ت��ح��رك ف��ي امل��ي��دان وق��ام��ت بخرجات 
نضالية جماهيرية في عشرات املناطق مبناسبة يوم 

األرض ومؤخرا تنديدا مبا يجري في القدس

+ ج��م��ي��ع ال���وس���ائ���ل ال��س��ل��م��ي��ة م���ن ال��ع��ري��ض��ة إلى 
االحتجاج في الشارع معتمدة.

ووق��ف��ات في  م��س��ي��رات  م��اي ستنظم   16 + األح���د 
 40 ال��ى ح��وال��ي  اآلن  ع��دده��ا  املناطق وص��ل  مختلف 
في  كبرى  وطنية  مسيرة  تنظيم  يتم  وق��د  منطقة 

القادم من األيام.

أنصار  ي��رك��ز  أن  يجب  ال��ع��ال��م  ب��ل��دان  ف��ي جميع   +
في  التظاهر  وعلى  الشاملة  املقاطعة  على  فلسطني 
الشارع وعلى تفككيك االيديولوجية الصهيونية على 

طريق دحرها.>

هذه 
الملحمة تؤكد أن 

الشعب الفلسطيني في القدس 
والضفة الغربية وغزة والداخل المحتل 

سنة 1948 والشتات هو شعب واحد وموحد 
وذلك رغم التشريد ومحاوالت التهويد واإلدماج 

واالجتثاث وطمس ومحو هويتة . وهذا يعد 
مرتكزا هائال للحل االستراتيجي األممي للقضية 
الفلسطينية أال وهو بناء الدولة الديمقراطية 

العلمانية على كامل التراب الفلسطيني 
شريطة دحر الصهيونية. 

معاد اجلحري
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قبل أن نتطرق إلى التحوالت التي عرفها 
سوق الشغل، أو سوق قوة العمل، والوقوف 
الطبقة  ع��ل��ى  وت��أث��ي��ره��ا  أس��ب��اب��ه��ا  ع��ل��ى 
العاملة وعلى طبيعة العمل وتركيبه ال بد 

أن نحاول التعريف بهذا السوق .

االقتصاد  علماء  يعرفه  الشغل  سوق  ان 
العمل  ق��وة  فيه  تعرض  فضاء  بكونه 
معينة.  خ��دم��ة  ألداء  أج����رة  م��ق��اب��ل 
وباستعمال كلمة سوق يفهم أن هناك 
عرضا وطلبا وان هناك طرفني، البائع 
او العارض والشاري أو املقتني، أي أن 
عمله  ق��وة  يبيع  ال��ذي  العامل  هناك 
في  ونحن  يقتنيها.  ال��ذي  والشخص 
الشغل  لسوق  امل��ق��ال  سنتعرض  ه��ذا 
قوة  ان  حيث  الرأسمالي  النظام  ف��ي 
ال��ع��م��ل ت��ن��ت��ج ف��ائ��ض ال��ق��ي��م��ة، كما 
ح��دده��ا م��ارك��س، وت����ؤدي إل���ى تراكم 
هنا كطرف  وال��راس��م��ال��ي  ال��رأس��م��ال. 
يستغل قوة العامل مقابل اجر محدد 

.اي تقابل األجر والعمل

وجت��در اإلش���ارة ف��ي ه��ذا ال��ص��دد أن 
التحوالت التي تطرأ على سوق الشغل 
ال متس وظيفته وإمنا متس تركيبته 
وهي  األس��اس��ي��ة  مكوناته  وب��االخ��ص 
األجر و قوى العمل حيث يؤدي تطور 
وسائل اإلن��ت��اج  إل��ى إح��داث تأثيرات  

أدركها  يجب  العاملة   الطبقة  على  كبيرة 
جيدا إلجناح بناء حزبها املستقل  

العقدين األخيرين  هكذا نالحظ خالل 
ان التطور الهائل لتكنولوجيا ت املعلومات 
العالم  أح��دث رجة كبيرة في  واالت��ص��االت 
حول  عديدة  بحوث  عنها  نتج  الرأسمالي 
ت��أث��ي��ر ه���ذه ال���ث���ورة ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى سوق 
ال��ش��غ��ل وط��ب��ي��ع��ة ال��ع��م��ل وت��رك��ي��ب��ت��ه في 
االقتصاد  املهيمنة على  الرأسمالية  الدول 
توقع  من  البحوث  ه��ذه  بني  وم��ن  العاملي. 

في آفاق 2030، أن تستولي الروبوتات على 
املتحدة  ال��والي��ات  في  الوظائف  من   38%
األمريكية، و%35 من الوظائف في أملانيا، 
و21%  بريطانيا،  الوظائف في  و%30 من 
من الوظائف في اليابان كما ان املفوضية 
االوروبية صرحت أن  تكنولوجيا املعلومات 
٪50 من منو  أكثر من  واالت��ص��االت متثل 

اإلنتاجية في أوروبا. إن هذه البحوث التي 
تقف  ال  الرأسمالية  امل��ؤس��س��ات  بها  تقوم 
معمق  بشكل  ت��درس  بل  التشخيص  عند 
ال��ت��ح��والت لصاحلها  ه���ذه  ت��س��خ��ر  ك��ي��ف 
الراسمالي  النظام  اجل احلفاظ على  من 
ب��ش��ك��ل دوري  من  ت��ه��زه االزم������ات  ال����ذي 
جهة وب��ني تكديس االرب���اح وال��ث��روات من 
جهة اخ���رى. وف��ي ه��ذا االط���ار ميكن ان 
املدير   JEFF BEZOS ث���روة    نستحضر 
االستيطان   املتعددة  أم��ازون  لشركة  العام 

وال���ت���ي ت���ع���ادل ال���ن���اجت ال���داخ���ل���ي اخل���ام 
يعملون  الرأسمالية  منظري  ان  للمغرب. 
ليل نهار الحتواء أزمات النظام الرأسمالي 
وردئ اخلطر الذي  يداهمها جراء  غزارة 
تصاعد  و  أنتجته  الذي  والتهميش  الفقر 
عدد اجلياع والفقراء عبر العالم  وانتشار 
الشعبية   واالن��ت��ف��اض��ات  االح��ت��ج��اج��ات 

)مثال حركة السترات الصفراء في فرنسا 
ال����ذي ك����ان ي���ن���ادي ب���إس���ق���اط  ال��ن��ظ��ام م 
الرأسمالي  كان معبرا عن سخط الشعوب 
ألفية  فشلت  أن  بعد  ال��ن��ظ��ام(  ه��ذا  على 
سنة  أهدافها  حتقيق  ف��ي  املتحدة  األمم 
اجتهدت مؤسسات  ه��ذا  اج��ل  م��ن   .2015
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��رأس��م��ال��ي��ة  
ما ميكنهم  الراسمالني   اي��دي  بني  لتضع 
من احتواء وضعهم املتأزم  وايقاف زحف 
اجلماهير املفقرة حيث أطلقت، من جهة، 

العاملة  الطبقة  ان��ق��راض  دع��اي��ة  أح��ي��ت 
سبق   ) كبير  بشكل  ستتقلص  كونها  او 
ان  ال��ي��ه  منسوبة  وص��ي��ة  ف��ي  لبليخانوف 
قال انه "على ضوء إجنازات العلم التالية، 
للمجتمع  الطبقية  التركيبة  تتغير  سوف 
البروليتاريا، بل وستصبح  ليس في صالح 
وسيبدأ  أخرى.  طبقة  نفسها  البروليتاريا 
ت��ع��داد ال��ب��رول��ي��ت��اري��ا، ت��ل��ك ال��ت��ي ليس 
لديها ما تفقده، في يالتقلص...." . مت 
احياء هذه الدعاية بشكل كبير  ملواجهة  
املصرين  وال��ش��ي��وع��ي��ات   ال��ش��ي��وع��ي��ني 
ب��ن��اء أح����زاب الطبقة  وامل���ص���رات ع��ل��ى 
العاملة باعتبارها قائدة حترر املجتمع 
وبناء  لإلنسان  اإلن��س��ان  استغالل  م��ن 
املجتمع االشتراكي ، ومن جهة اخرى،  

قدمت وصفة بثالثة محتويات وهي:

  - القضاء على االستقرار في العمل 
وإشاعة الهشاشة في سوق الشغل

 - فرض  مرونة األجور 

- تدجني النقابة ومحاصرها والقضاء 
على العمل النقابي املكافح .

 وجت��در اإلش���ارة إن ه��ذه االجتهادات 
على  ك��ج��واب  أت��ت  الرأسمالية  ملنظري 
ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ع��رف��ه��ا س���وق الشغل 
مت  حيث  لها  سندا  كورونا  كانت  والتي 
وضرب  االس��ت��غ��الل   لتكثيف  استعمالها 
وحتويله  البشرية  وطبيعته  العمل  جوهر 
إلى سلعة يخضع  إنتاج بسيط إي  لعامل 
ملنطق العرض والطلب وبدون حسيب وال 

رقيب. 

االيديولوجي  ال���ه���ج���وم  ي��خ��ص  ف��ي��م��ا 
للقضاء  ل��ل��رس��م��ال��ي��ة  وال���ش���ام���ل  ال���ق���وي 
ع��ل��ى االش��ت��راك��ي��ة وت��رك��ي��زه ع��ل��ى الوهم 
العاملة  الطبقة  وجود  ونفي  الدميقراطي 
فان  هذا الطرح مردود عليه الن الراسمالية 

تابع يف ص 8

حتوالت سوق الشغل وانعكاساتها على  أوضاع الطبقة العاملة
عرفت العقود األخيرة تطورا مطردا في مجال التكنلوجيا في دول 
املعلوميات  تكنولوجية  مجال  في  وباخلصوص  الرأسمالي  املركز 
حول  عديدة  بحوث  عنها  نتج  كبيرة  رجة  أح��دث  مما  والرقمية، 
التي عرفها وسيعرفها  التحوالت  الرقمية على  الثورة  تأثير هذه 
سوق الشغل وطبيعة العمل وتركيبته سواء داخل الدول الرأسمالية 
واخلاضعة  التابعة  ال��دول  في  أو  العاملي،  االقتصاد  على  املهيمنة 
العابرة  ومؤسساته  وشركاته  املعولم  الرأسمال  قوانني  تفرضه  ملا 
تطور  وعلى  العاملة  الطبقة  أوض��اع  على  ذلك  وانعكاس  للقارات 
الصراع الطبقي. هكذا تتوقع بعض البحوث، أنه في آفاق 2030، 
قد تستولي الروبوتات على %38 من الوظائف في الواليات املتحدة 
الوظائف  من  و30%  أملانيا،  في  الوظائف  من  و35%  األمريكية، 
املفوضية  ان  كما  اليابان  في  الوظائف  من  و21%  بريطانيا،  في 

االوروبية صرحت أن  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متثل أكثر 
من ٪50 من منو اإلنتاجية في أوروبا.

رأسمالية،  الغالب مؤسسات  بها في  والتي تقوم  البحوث  إن هذه 
ال تقف عند التشخيص بل تدرس بشكل معمق كيف تسخر هذه 
الراسمالي  النظام  على  احلفاظ  أج��ل  من  لصاحلها  التحوالت 
الذي تهزه األزمات بشكل دوري  وضمان استمرار هيمنة األقلية 

املستحوذة على الثروات وإلى املزيد من تراكم وتركيز الرأسمال. 
إن هذا الواقع أصبح يحتم على  املثقفني الثوريني وقوى التغيير 
وباخلصوص التي تتبنى فكر الطبقة العاملة، بذل مجهود نظري  
والعملي والتنظيمي لدراسة التحوالت الذي يفرضها هذا الواقع 
املرحلة  في  الطبقي  الصراع  لتطور  السديدة  لالجابات  للوصول 

الراهنة. 

أي دور للطبقة العاملة في ظل حتوالت سوق الشعل؟
محمد الهاكش
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الملف

تتمة: حتوالت سوق الشغل وتأثيراتها على أوضاع الطبقة العاملة
قوة  من  القيمة  فائض  استخراج  دون  تستمر  ان  الميكن 
العمل. وان اقتنعت به بعض قوى اليسار ، فان هذا الطرح 
ال يؤثر على الصراع الطبقي وعلى كيفية إدارة الصراع مع 
ديكتاتوريتها  مت��ارس  األخ��ي��رة  ه��ذه  م��ادام��ت  البورجوازية 
وما  قوة عملها  استغالل  في  وتتفنن  العاملة  الطبقة  على 
دام النظام االقتصادي الرأسمالي قائما. وال ننسى في هذا 
اإلطار أن نتذكر كيف انتصرت الثورة البلشفية رغم العدد 
القليل للعمال في روسيا القيصرية . ما هو مهم في نظري، 
والذي يجب على املناضلني واملناضالت إدراكه وتتبعه، هي 
التغيرات التي تعرفها مكونات وفئات الطبقة العاملة و ا والتي 
والتكنولوجي  واالجتماعي  االقتصادي  التطور  تصاحب 
في  العاملة  الطبقة  طبيعية  أن  الرأسمالية.  تعرفه  ال��ذي 
في  تركيبتها  مع  كبير  بشكل  يختلف  الرأسمالية  بدايات 
ع��ص��ر ال��ع��ومل��ة ح��ي��ث تقلص ع���دد ال��ع��م��ال وال��ع��ام��الت في 
اخلدمات  قطاع  في  كبير  بشكل  وتوسع  الصناعي  القطاع 
بكل أصنافها، كما توسع العمل الذهني على حساب العمل 
هذه  إن  واملهندسني.  التقنيني  ع��دد  توسع  حيث  ال��ي��دوي 

العوملة  أحدثتها  ال��ت��ي  التغييرات، 
والتطور التكنولوجي الذي صاحبها 
املتعددة  ال���ش���رك���ات  واس����ت����ح����واذ 
العاملي،  االقتصاد  على  االستيطان 
الرأسمالية  ال�����دول  ب���ني  ت��خ��ت��ل��ف 
االقتصاد  ذات  وال����دول  امل��س��ي��ط��رة 
املغرب  ف��ي  كما  التبعي  الرأسمالي 
لكون هذه األخيرة استوردت العديد 
من األنشطة الصناعية واخلدماتية  
إلى  األع��م��ال  نقل  إط��ار عملية  في 

 ))Offshoring اخلارج

على  ي��ت��وج��ب  ل��ل��م��غ��رب،  بالنسبة 
ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي، ال���ذي يسير 
ب��خ��ط��ي ث��اب��ة ن��ح��و اإلع�����الن على 
العاملة  ال��ط��ب��ق��ة  ح����زب  ت��أس��ي��س 
وعموم الكادحني، أن يعزز معطياته 
حول الطبقة العاملة املغربية ويوسع 
وخصوصيتها  بطبيعتها   إحاطته 
ومكوناتها عبر اجناز دراسة شاملة 

ومدققة . 

نسجل  الدراسة  هذه  انتظار  وفي 
وعموم  العاملة  الطبقة  ح��زب  ب��ن��اء   " ال��ن��ه��ج   منشور  أن 
الكادحني مهمة أنية"  أورد أن نسبة عدد املأجورين ازدادت 
2014  كما سجل أن عدد  إل��ى   2002 امل��ائ��ة م��ن  ف��ي  ب40  
إذا  ت��زاي��د بشكل كبير  ق��د  ال��زراع��ي��ني  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت 
 17 من  قفزت  القروي  العالم  في  األج��راء  نسبة  أن  علمنا 
في املائة الى 24.3 في املائة في نفس الفترة. وجاء املنشور 
للعمال  امل��ت��زاي��د  ال��ت��واج��د  ح��ول  املعطيات  م��ن  مبجموعة 
والنقل  العمومية  واألشغال  البناء  قطاعات  في  والعامالت 
الطرقي واألنشطة ذات الطابع املنزلي و املهن احلرة وجتارة 
املقاولة  إط��ار  في  واخل��دم��ات  املمتازة  ب��األس��واق  التقسيط 

بالباطن لفائدة الشركات املتعددة االستيطان.

الدور  فان  الشغل  يعرفها سوق  التي  التحوالت  كل  ورغم   
حترر  ق��ي��ادة  وف��ي  التغيير  ف��ي  العاملة  للطبقة  التاريخي 
الشعوب من االستغالل الرأسمالي وبناء املجتمع االشتراكي 
واخلدمات،  للخيرات  منتجة  لكونها  وذل��ك  قائما  زال  ما 
وعلى  الرأسمالية.  املاكينة  ستتعطل  عملها  ق��وة  وب���دون 

العمال والعامالت ان يدركوا ذلك جيدا. 

اما فيما يخص الثالثي اجلهنمي الذي تريد الراسمالية 
العامل  للطبقة  اس��ت��غ��الل��ه��ا  وتكثيف  هيمنتها  ت��ك��ري��س 

فسنتتطرق اليه كالتالي:

وتثبيت  العمل  ف��ي  االس��ت��ق��رار  على  ال��ق��ض��اء   - 1
هشاشة الشغل: 

 تهدف هذه العملية الى ضرب ما له عالقة بالعمل الدائم و 
حتويل العامل اإلنسان الى بضاعة تخضع للعرض والطلب 
واحتياجات  الراسمالي مقتني قوة العمل. وهنا نفهم  جيدا 
مدونة  تغيير  على  حثيث  وبشكل  الباطرونا  حت��اول  كيف 
الشغل في اجتاه حذف العقود العمل الدائمة وتوسيع دائرة 
العقود احمل��ددة امل��دة.  والدفع في اجت��اه تضخيم  البطالة 
لقوة  احتياطيا  الذي يشكل خزانا  املعطلني  لتوسيع حزام 
العمل )لقد مت استغالل جائحة كورونا الى إنتاج ما يقرب 
من مليون معطل ومعطلة عن العمل ( . ولتعميق هشاشة 
والرفع من سن  العمل  الشغل وترسيخها يتم  متديد مدة 
التقاعد و تشغيل األطفال. ان ما تعمل الراسمالية لفرض 
هشاشة الشغل يذكرنا بشعار " 8 ساعات عمل 8 ساعات نوم 
8 ساعات ترفيه واستجمام" التي اعدم بسببها العمال منذ 
135 سنة . ويكن كذلك ان نستحضر مؤشرا ذا داللة فيما 

حركة  في  واملتجسد  بالدنا  في  الهشاشة   تكريس  يخص 
األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

2 - مرونة االجور:   

من  التخلص  حثيث  وبشكل  الراسمالية  وحت��اول  حاولت 
مفهوم احلد االدنى لالجور الذي تعتبره عبئا على كاهلها 
ومعرقال لتوسيع إرباحها وأرادت إخضاعه للعرض والطلب 
لالجور  ال��دن��ى  احل��د  ان  على  ناهيك  التنافسية.  ومنطق 
الصندوق  لدى  بهم  املصرح  ثلثا  ان  احترامه حيث  يتم  ال 
هذا  من  اقل  على  يحصلون  االجتماعي  للضمان  الوطني 
فيها  يتم  عريضة  ق��ط��اع��ات  على  ناهيك  االدن����ى.  احل��د 
بالكاد  تساهم  زهيدة  باجور  والعمال  العامالت  استخدام 
على ابقائهم على قيد احلياة. ولنا في مثال عامالت وعمال 
النسيج واملنظفات في التعليم واحلراسة مثاال سارخا. وفي 
مبدأ  على  ال��دول��ة  تراجع  على  نذكر  ان  املجال ميكن  ه��ذا 
 2011 ابريل   26 اتفاق  رغ��م  لالجور  االدن��ى  احل��د  توحيد 
والعمال  الفالحة  القانونية بني عمال  الالمساواة  وتكريس 
واخلدمات  وال��ت��ج��ارة  الصناعة  ف��ي 
 830 ه��و  بينهما  ال��ف��رق  يبقى  حيث 
الفوارق  الشهر.ناهيك عن  في  درهم 
ال��ص��ارخ��ة  ف��ي األج���ور ال��ت��ي جتسد 

الفوارق الطبقية في بالدنا.

،كمدرسة  ال��ن��ق��اب��ة  ت��دج��ني   -  3
لرفع الوعي العمالي: 

دف���ع  ال���ش���غ���ل  ان حت������والت س�����وق 
إبداع  ف��ي  التفكير  ال��ى  ال��راس��م��ال��ي��ة 
النقابية  ال���ق���ي���ادات  إخ���ض���اع  ط���رق 
دولة  جناح  حت��ت  ووضعها  املتنفذة 
ع��ل��ى كفاحية  وال��ق��ض��اء  ال��ب��اط��رون��ا 
النقابة باعتبارها االطار القادر على 
ردع  مطامع الباطرونا والتخفيف من 
حد  وضمان  العاملة  الطبقة  معاناة 
الكرمية.ومواجهة  املعيشة  من  ادنى 
االخضاع  ط���رق  ال���ب���اط���رون���ا.  دول����ة 
تتجلى في سحق احتجاجات العمال 
واالس��ت��ه��ت��ار ب��ال��ق��ان��ون ع��ل��ى مرائ 
القانون  وف���رض  السلطات  ومسمع 
النقابات  وقانون  لإلضراب  ألتكبيلي 
وتشجيع العمال على تبخيس العمل 

النقابي وعدم االنخراط في النقابات

.واخيرا ميكن ان نختم بالقول ان حتوالت سوق الشغل 
او سوق قوة العمل تضع املناضلني واملناضالت املدافعني 
واملدافعات على القضايا العادلة للطبقة العاملة والتواقني 
احلقيية  وامل��س��اواة  العدالة  مجتمع  بناء  ال��ى  وال��ت��واق��ات 
والعيش كرام امام حتديات ضخمة واولها استيعاب هذه 
اخلطيرة  تاثيراتها  ملواجهت  وحدتهم  وتقوية  التحوالت 

على الطبقة العاملة.

بخطى  تسيران  والباطرونا  الدولة  أن  اجلميع  وليعلم 
وقانون  ل���إلض���راب  التكبيلي  ال��ق��ان��ون  ل��ت��م��ري��ر  حثيثة 
محاصرة  و  الهشاشة  تعميق  إلى  يهدف  ال��ذي  النقابات، 
وإضعاف العمل النقابي، والتمهيد للمزيد من اخلوصصة 
والقطاع  العمومية  للوظيفة  التخريبية  املخططات  عبر 
العمومي واالستعداد لفرض تعديالت تراجعية في مدونة 
"احليط  هم  عملهم  وق��وة  والعامالت  العمال  ان  الشغل. 
ارباحها وحل  للباطرونا للحفاظ على  القصير" بالنسبة 
الدولة حتميها فان تصاعد استغاللها  أزماتها. ومادامت 
الوحدة  ص��خ��رة  على  إال  يتكسرا  ل��ن  الهشاشة  وتعميم 
الطبيعيني  وحلفائها  العاملة  الطبقة  وامتالك  العمالية 

اداتها السياسية.>

وليعلم الجميع 
أن الدولة والباطرونا تسيران 
بخطى حثيثة لتمرير القانون 

التكبيلي لإلضراب وقانون النقابات، 
الذي يهدف إلى تعميق الهشاشة و 

محاصرة وإضعاف العمل النقابي، والتمهيد 
للمزيد من الخوصصة عبر المخططات 
التخريبية للوظيفة العمومية والقطاع 
العمومي واالستعداد لفرض تعديالت 

تراجعية في مدونة الشغل.
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فخصائصها  اليوم،  وليدة  ليست  عاملية  كظاهرة  العوملة 
العقد  التواصلية احلديثة، خالل  التقنيات  تكمن تسارع 
في  الرأسمالي  اإلنتاج  فتوسع منط  الواقع،  في  االخير. 
قبل  لكن  الصناعية،  ال��ث��ورة  مع  ع��ام،  بشكل  ب��دا،  العالم، 
فترة طويلة، كانت الهيمنة العاملية على املمرات البحرية، 
أو  القوة  قبل  من  مت��ارس  العاملية،  التجارة  على  وبالتالي 
احلال  هو  ه��ذا  ك��ان  السفن.  معظم  متتلك  التي  القوى 
مع إجنلترا في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، ولكن 
أيًضا إلى حد ما مع هولندا. اما القوة البحرية إلسبانيا 
والبرتغال في القرنني السادس عشر والسابع عشر، فكانت 
محدودة بسبب طبيعة أنظمتهما السياسية التي هيمنت 
عليها األرستقراطية املتحالفة مع الكنيسة، والتي لم توجه 
الثروات املنهوبة إلى أغراض تنموية. ليس هذا هو احلال 
مع إجنلترا، حيث وجهت نشاطها البحري في العالم الى 

إلى  تخصيصها  و  ال��ث��روة،  ت��راك��م 
املنتجة  ق��واه��ا  لتطوير  كبير  ح��د 
)االختراعات العلمية، أول املنشآت 
خطوط  أول  الكبيرة،  الصناعية 
وبالتالي   ،)... احلديدية  السكك 
إل��ى ال��ت��راك��م ال��ب��دائ��ي ل���رأس املال 
والدولي.  الوطني  املستويني  على 
شكلت  االس���ت���ع���م���اري���ة،  ال���ف���ت���رة 
اإلنتاج  لنمط  امتداد  فترة  أيًضا 
عاملًيا  سيصبح  ال���ذي  ال��رأس��م��ال��ي 
الهيمنة  آليات  إنشاء  في  ويساهم 
للعمل  الدولي  التقسيم  من خالل 
املتكافئ. على مدى  والتبادل غير 
سيؤدي  املاضية،  األرب��ع��ة  العقود 
أوروبا،  في  الشرقية  الكتلة  انهيار 
واالعتماد اجلزئي من قبل الصني 
على مبادئ اقتصاد السوق، خاصة 
والتحول  ال���دول���ي،  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 

الرقمي / الرقمي اجلاري، إلى تسريع عملية العوملة 
االعتماد  يتم  وح��ال��ي��ا،  ال��رأس��م��ال��ي��ة.  نسختها  ف��ي 
باألساس على رأس املال املالي، مع القوة احلقيقية 
ل��ل��ش��رك��ات م��ت��ع��ددة اجل��ن��س��ي��ات وامل��ؤس��س��ات املالية 

الدولية، حيث تكمن حقيقة سلطة اتخاذ القرار.

فعوملة اليوم هي عوملة رأس املال. إنها ليست عوملة 
الشعوب وال عوملة "مواطني العالم". ال يزال يتعني، 
واعادة  املنظمة  ال��ن��ض��االت  خ��وض  ال��ش��ع��وب،  على 
التغيير  ه��دف  ب��ل��وغ  قصد  تنسيقاتها،  ف��ي  النظر 
ميكن  ال  حيث  مرحلة  حالًيا  نعيش  نحن  املنشود. 
للرأسمالية العاملية إال أن تقود الى املزيد من احلروب 
و املزيد من الكوارث البيئية، و بالتالي تدمير كل ما 
قبل  ما  عصور  منذ  اختراعه  من  البشرية  متكنت 
من  ناحية،  من  احلالية،  العملية  تنعكس  التاريخ. 
املتأصل،  الثروة،  تركيز  نحو  املتزايد  االجتاه  خالل 
في حد ذاته، في زيادة تركيز رأس املال املالي، ومن 
ناحية أخرى من خالل زيادة البطالة الفنية والفقر 
على املستوى العاملي، و من املفارقات، ان يرتبط هذا 
الروبوتات  بتطوير  املتعلق  التقني  بالتقدم  التوجه، 
الرئيسي،  التناقض  وه���ذا  االص��ط��ن��اع��ي.  وال��ذك��اء 
لألزمات  امل��ت��س��ارع��ة  و  ال���دوري���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ي��ف��س��ر 
ببساطة  حلها  ميكن  ال  التي  واملالية،  االقتصادية 

متعددة  الشركات  ألنشطة  التوطني"  "إع���ادة  طريق  عن 
وبدأ  حاسًما  أيًضا  البيئي  البعد  أصبح  لقد  اجلنسيات. 

بالفعل في جتاوز احلدود احملتملة.

التحالف  ادى  وال��ع��ش��ري��ن،  احل����ادي  ال��ق��رن  أوائ����ل  ف��ي 
املوضوعي بني اإلمبريالية واإلرهاب الى خنق التعبيرات 
عوملة  وه��ي  أخ��رى،  عوملة  بناء  إلمكانية  األول��ى  البديلة 
الشعوب املتحدة في سالم وأخوة. ولكن خالل العقد املاضي 
2020-2010، انبثقت مبادرات جديدة للشعوب، في شمال 
األوسط،  وال��ش��رق  ال��ك��ب��رى،  ال��ص��ح��راء  وج��ن��وب  أفريقيا 
و  األمل  أحيت  وآسيا،  الالتينية  وأمريكا  أوروب��ا،  وجنوب 
الرأسمال  هيمنة  من  العالم  لتحرر  جديد  معنى  أعطت 
املعولم من خالل املؤسسات املالية الدولية )البنك الدولي، 
 CAC باريس،  ن��ادي  لندن،  ن��ادي  الدولي،  النقد  صندوق 
40، منظمة التجارة العاملية، منظمة التعاون االقتصادي 

بديلة  إرس��اء أسس حركات شعبية  ( نحو   G7 والتنمية، 
مستقلة هدفها تنفيذ مشاريع جماعية وأهداف حتررية 
كرامة  اح��ت��رم  وح��ي��اة تضمن  ش��روط عيش  توفير  ت��روم 

اإلنسان واحملافظة على البيئية.

تتمتع  التي  األول��ى  العشر  ال��دول  كانت   ،2019 ع��ام  في 
النرويج  ه��ي  للغاية  املرتفعة  البشرية  التنمية  مب��ؤش��ر 
وهونغ  وأيسلندا  وأملانيا  وأيرلندا  وأستراليا  وسويسرا 
وهكذا،  واملنخفضة.  وسنغافورة  والسويد  )الصني(  كونغ 
فإن سبع دول من أصل عشرة تقع في أوروبا، واثنتان في 
آسيا. وعلى العكس من ذلك، فإن الدول العشر األدنى في 
ترتيب مؤشر التنمية البشرية تقع جميعها في إفريقيا: 
وسيراليون  ف��اس��و  وب��ورك��ي��ن��ا  وم��ال��ي  وليبيريا  موزمبيق 
إفريقيا  وجمهورية  ال��س��ودان  وجنوب  وتشاد  وب��ورون��دي 
األفريقية  البلدان  نصف  م��ن  أكثر  والنيجر.  الوسطى 
لديها تنمية بشرية منخفضة )0.354 إلى 
0.549(. لم يتم تصنيف أي دولة أفريقية 
ال��ع��ال��ي جًدا  ال��ب��ل��دان ذات امل��س��ت��وى  ب��ني 
 .)0.800 من  )أكثر  البشرية  التنمية  من 
من  ع��ال  مستوى  لديها  ب��ل��دان  خمسة  
 .)0.799 إل��ى   0.700( البشرية  التنمية 
وبوتسوانا  اجل���اب���ون  ه��ي  ال����دول  وه����ذه 
برنامج  وتونس، بحسب  وليبيا واجلزائر 

األمم املتحدة اإلمنائي.

ل��ق��د  اوض��ح��ت ال���دراس���ة ال��ت��ي ق���ام بها 
بيكيت  ك��ي��ت  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ني  ال��ب��اح��ث��ني 
الطبقية  الفوارق  ويلكينسونان  وريتشارد 
وع����دم امل����س����اواة ي��ض��ر ب��ال��ص��ح��ة بشكل 
خطير،بحيث تسبب في آثار عميقة على 
البشر: فهي تؤثر على صحتنا اجلسدية 
اآلخرين.  مع  عالقاتنا  وحتى  والعقلية 
عالم  احد  و  الباحثني:  هذين  اثبت  لقد 
آثار عشر سنوات  ان  اقتصادي،  واالخ��ر خبير  األوبئة 
وانعدام  اإلج��ه��اد،  املتحدة:  اململكة  في  التقشف  من 
الفشل  ومشاعر  االجتماعي،  والقلق  بالنفس،  الثقة 

تتوارث من جيل الى جيل .

كما ان متوسط العمر يبلغ أكثر من 80 عاًما في دول 
كوجن،  وهوجن  واليابان  وأستراليا  وكندا  الغربية  أوروب��ا 
في  االح���وال،  احسن  ف��ي  سنة،   60 يتعدى   ال  بينما 

إفريقيا..

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يوجد 11٪ 
لألمراض،  العاملي  العبء  من   24٪ و  العالم  سكان  من 
يعمل هناك ٪3 فقط من العاملني الصحيني في العالم. 
36 دولة في أفريقيا لديها أقل من 2.3 طبيب وممرض 
وقابلة لكل 1000 من السكان. هذا الوضع ليس حتميا. 
في عام 2019، على الرغم من احلصار الذي تعاني منه 
كوبا منذ ما يقرب من 60 عاًما، يوجد 82 طبيًبا لكل 
10000 نسمة. لقد كان أولوية قصوى للحكومة الكوبية 
منذ الثورة في عام 1959. يعتبر الطب في كوبا معياًرا 
20 كلية طب وبنية حتتية هائلة من  عاملًيا: أكثر من 
املستشفيات والعيادات الشاملة. باملقارنة، في الصومال، 

لديها 0.2 طبيب لكل 10000 نسمة.>

نحن نعيش 
حاليًا مرحلة حيث ال يمكن 

للرأسمالية العالمية إال أن تقود 
الى المزيد من الحروب و المزيد من 

الكوارث البيئية، و بالتالي تدمير كل ما 
تمكنت البشرية من اختراعه منذ عصور ما 
قبل التاريخ. تنعكس العملية الحالية، من 

ناحية، من خالل االتجاه المتزايد نحو تركيز 
الثروة، المتأصل، في حد ذاته، في زيادة تركيز 

رأس المال المالي، ومن ناحية أخرى من 
خالل زيادة البطالة الفنية والفقر على 

المستوى العالمي

العوملة احلالية هي مصدر اإلقصاء و تدمير البيئة
عبد العزيز مسعودي
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يونس الساملي
املاركسية والتكنولوجيا

" في اإلنتاج االجتماعي حلياتهم، يدخل الناس في عالقات 
معينة ضرورية، مستقلة عن إرادتهم، عالقات إنتاج، تتوافق 

مع مرحلة معينة من تطور قواهم اإلنتاجية املادية " 

 Marx - ماركس
املاركسية  قبل  املادية  الفلسفة  كانت  املعرفة،  قضية  في 
تعتبر أن قضية املعرفة )معرفة االنسان بواقعه ومبحيطه( 
م��ف��ص��ول��ة ع��ن وج����وده االج��ت��م��اع��ي ومب��ع��زل ع��ن تطوره 
صح  ان  أو   – املعرفة  قضية  رب��ط  ماركس  لكن  التاريخي، 
نظرية املعرفة وتبعيتها لثالث مجاالت رئيسية  التعبير – 
وتطور  اإلنتاج  أج��ل  من  النضال  و  الطبقي  الصراع  وه��ي 

العلوم.

اإلنسان  نشاط   " أن  املاركسيون  يعتبر  الزمن  ذاك  ومنذ 
العملية األساسية ويقرر  أهم نشاطاته  اإلنتاج يشكل  في 
رئيسية  بصورة  باالعتماد  فاإلنسان  ألخ��رى.  نشاطاتها 
ظواهر  تدريجيا  يتفهم  امل��ادي،  اإلنتاج  في  نشاطه  على 
الطبيعة وخصائصها والقوانني التي تتحكم فيها، والعالقة 
بني اإلنسان وبني الطبيعة؛ وكذلك يتفهم تدريجيا وعلى 
يربط  ما  اإلنتاج  في  نشاطه  متفاوتة عن طريق  درج��ات 
احلصول  ميكنه  وال  معينة.  ع��الق��ات  م��ن  اإلن��س��ان  ب��ني 
في  النشاط  عن  مبعزل  املعارف  هذه  من  معرفة  أي  على 

اإلنتاج. ففي املجتمع الالطبقي يتعاون كل 
امرئ، بوصفه فردا من املجتمع، مع أفراد 
بعالقات  معهم  ويرتبط  اآلخرين  املجتمع 
النشاط اإلنتاجي  إنتاج معينة ويسهم في 
من أجل حل مشكلة حياة اإلنسان املادية. 
فإن  الطبقية  املجتمعات  مختلف  في  أم��ا 
الطبقات  م��خ��ت��ل��ف  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  أف�����راد 
يرتبطون فيما بينهم كذلك بعالقات إنتاج 
معينة بأشكال مختلفة ويباشرون النشاط 
اإلن���ت���اج���ي م���ن أج����ل ح���ل م��ش��ك��ل��ة حياة 
املصدر األساسي  املادية. وهذا هو  اإلنسان 
 – تونغ  )ماوتسي   " البشرية  املعرفة  لتطور 

في املمارسة العملية(.

خاصة  بصفة  للتكنولوجيا  نظرتها  ف��ي 
وللتقنية بصفة عامة، تنطلق املاركسية من عالقات اإلنسان 
اإلنتاجية، فهي ترى أن إنتاج الناس االجتماعي حلياتهم 
وسياسية  واجتماعية  اق��ت��ص��ادي��ة  عالقات  في  يدخلون 
وهي  أنفسهم،  إرادتهم  عن  ومستقلة  ضرورية  محددة، 
عالقات إنت�اج تتطابق مع تطور قواهم اإلنتاجية املادية. 
ويشكل مجموع هذه العالقات اإلنتاجية البناء االقتصادي 
األساس  ب��دوره  يشكل  ال��ذي  التحتي(،  )البناء  للمجتمع 
احلقيقي )والغير مجرد(  الذي يقوم عليه صرح العالقات 
القانونية و السياسية واأليديولوجية التي تنظم املجتمع"  
فأسلوب إنتاج احلياة املادية ه�و شرط العملية االجتماعية 

والسياسية والعقلية للحياة بوجه عام" ماركس.

تنشر سموم  أن  البرجوازية   اإلعالمية  اآللة  لقد حاولت 
أن  إلى  الترويج  العامة من خالل  أزمتها  فشلها في تدبير 
ستمحي  التي  األساسية  القاعدة  هو  التكنولوجي  التقدم 
في  وف��رة  من  توفره  ما  عبر  العالم،  في  الطبقية  ال��ف��وارق 
اإلنتاج وجودة و " ليونة " في انتاج خيرات البشرية، وبهذا 
العالقات  ت��دس  وأن  تخفي  أن  حت���اول  ال��زائ��ف،  االدع����اء 
قائمة  عالقة  الناس،  تربط  التي  عادلة  الغير  االجتماعية 
تستفيذ  والتي  البشر،  انتاج  لوسائل  اخلاصة  امللكية  على 
منها حفنة قليلة " طفيلية "، وهذا السم املدسوس تؤكده 
الدولية  األزمات  انتجتها  التي  امللموسة  النتائج  باستمرار 
عادت  التي  الصحية  األزم��ة  وآخ��ره��ا  الرأسمالية  ظل  في 

على العالم برمي ماليني البشر نحو الفقر املدقع، بداعي " 
توقف" عجلة اإلنتاج بسبب احلجر الشامل، لكن باملقابل 
جن��د أن أص��ح��اب ال��رس��ام��ي��ل ال��ك��ب��ي��رة ق��د راك��م��وا الثروة 
وارتفعت إلى مستويات أكبر مقارنة مع الفترة التي سبقت 

انتشار اجلائحة الوبائية.

غير  شيئًا  ليس  االش��ت��راك��ي  املجتمع  إن  إل���ّي،  »بالنسبة 
تصّوره  يجب  االجتماعية،  التشكيالت  كل  فمثل  متغّير، 

على أنه في حالة دفق وتغيير دائمني«

هل ما يعيشه العالم اليوم من تطور تكنولوجي قد يقود 
كما تدعي الرأسمالية إلى محو الطبقات أو كما ينظر بعض 
التكنولوجي سيقود يوما )وبشكل  تائهو اليسار أن التطور 

تلقائي( إلى  الشيوعية ؟

إن طرح هذا السؤال ليس وليد اللحظة بل تعود جذوره إلى 
نهاية القرن 19 حيث وجدت البرجوازية ضالتها في الفكرة 
يولد  ال��ذي  الرأسمالي،  التطور  أن   " القائلة  البرنشتاينية 
معه اتساع القاعدة االجتماعية للطبقة العاملة سيولد ال 
التنبيه  " )يجب  إلى االشتراكية  السلمي  محالة، االنتقال 
له  نظرت  الذي  االشتراكية  نحو  السلمي  االنتقال  أن  إلى 
القيادة السوفياتي أواسط ستينيات القرن املاضي، له جذور 

ضاربة في البرينشتاينية نفسها(.

يتسارع  وال��ذي  العالم  في  اليوم  التكنولوجي  التطور  إن 
من  املزيد  ح��ول  يتركز  طبقي  مضمون  له  حلظة  كل  في 
استغالل الطبقة العاملة وال ميكنه بأي شكل من االشكال 
لها،  الشعبي  باملفهوم  دميقراطية  دول��ة  إلى  يقود حتى  أن 
وهذا األمر يظهر جليا في التطويق الذي تعرفه كوبا من 
باالنترنيت )خط  التزود  كل خطوط  خالل حرمانها من 
وحيد حتصل عليه من نيكاراغو حتت انظار غوغل(، املثال 
)املتهمة  الصينية  ه��واوي  له شركة  تتعرض  ما  اآلخ��ر هو 
تنافس  ال  حتى  اف��الس  ومحاولة  حصار  من  بالشيوعية( 

الشركات االمريكية في السوق العاملية للجيل اخلامس.

كل هذه األمثلة تطرح من أجل التشديد على دور الدولة 
)اإلنتاج  وعائدتها  التكنولوجيا  تطوير  في  طبقي  كجهاز 

االجتماعي( على املجتمع.

إن االشتراكية من دون تكنولوجيا متقّدمة هي اشتراكية 
»طاحونة  أن  اعتبر  ماركس  فكارل  لالستمرار  قابلة  غير 
البخار  وطاحونة  اإلقطاعي،  مع  املجتمع  تعطيك  اليد 
على  أي��ض��ًا  تنطبق  ال��رأس��م��ال��ي«  م��ع  امل��ج��ت��م��ع  تعطيك 
احمُلّدد  هو  التكنولوجي  التقّدم  إن  إذ  االشتراكي،  املجتمع 
االشتراكية  البلدان  في  اإلنتاج، وخصوصًا  لشكل عالقات 
الرأسمالي  شكلها  تستنفد  لم  اقتصاديات  في  ُبنيت  التي 
بعد، كما حدث في روسيا والصني وكوبا. وبالتالي لم يكن 
من  تنفلت  أن  املجتمعات  لهذه  باإلمكان 

تبعات هذه املقولة. 

والتقّدم  امل����ال  رأس  ت���راك���م  ك���ان  ول���ه���ذا، 
لم  إن  نفسه،  امل��س��ت��وى  على  التكنولوجي 
املساواة  أه��ّم، من هدف  يكن على مستوى 
األمر  ووص��ل هذا  السوفياتي.  االحت��اد  في 
إل��ى ال��وع��ي ال��ف��ردي امل��ت��وّس��ط ف��ي االحتاد 
بالعلوم  ج��ّدًا  ُمهتمًا  كان  ال��ذي  السوفياتي 
والفيزياء،  ال��ري��اض��ي��ات  م��ث��ل  األس��اس��ي��ة، 
األشكال  وح��ّت��ى  العلمي،  باخليال  وحتى 
كانت  ال��س��وف��ي��ات��ي��ة  وامل��ع��م��اري��ة  الهندسية 
طليعية تكنولوجيًا، ومثال على ذلك الكثير 
من األبنية، منها البنك املركزي في جورجيا 
وفي  مستقبلي،  هندسي  بشكل  ُبني  ال��ذي 
هذا اإلطار حّتى مواقف احلافالت العاّمة كانت طليعية. 
أي متتبع لتاريخ االحتاد السوفياتي يستطيع أن يرى هذا 

األمر بوضوح.

ولهذا، فإن األحزاب الشيوعية احلاكمة كانت دائمًا ترى 
الستمرار  أس��اس��ًا  والتكنولوجي  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ق��ّدم  ف��ي 
وك��ان��ت اإلص��الح��ات االقتصادية  االق��ت��ص��اد االش��ت��راك��ي. 
ك��إدخ��ال األس���واق واحل��واف��ز امل��ادي��ة ُت��ّت��َب��ع ب��ه��دف حتفيز 
وإنها »ضرورة« حّتمتها  التقّدم وليس ألسباب أخرى،  هذا 
الظروف التي حصل فيها االنتقال إلى االشتراكية )غوغل 

والرأسمالية واالشتراكية  - موقع األخبار االلكتروني( 

عالقات  ألن  امُلنتجة  القوى  تطوير  دائ��م��ًا  الهاجس  ك��ان 
إنتاج  ق��وى  م��ع  تتوافق  أن  االش��ت��راك��ي��ة ال ميكن  اإلن��ت��اج 
األقل،  على  الرأسمالية  ال��دول  في  مثيالتها  عن  متأّخرة 
هذا الهاجس حتول في االحتاد السوفياتي الذي نادى بأن 
املاضي  القرن  ثالثينيات  خالل   " شيء  كل  هي  التقنية   "
االشتراكية  اإلن���ت���اج   ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ن  التخلي  إل���ى 
والتركيز على تطوير وسائل اإلنتاج في إطار السباق للحاق 
بالغرب والدول الرأسمالية، وهذا ما أدى إلى تفسخ أجهزة 
بالبرجوازية  بروز ما صار يعرف  وبداية  السوفياتي  الدولة 
احلزب  داخ���ل  عشها  بنت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  البيروقراطية 

الشيوعي لالحتاد السوفياتي نفسه.>

إن التطور 
التكنولوجي اليوم في 

العالم والذي يتسارع في كل 
لحظة له مضمون طبقي يتركز حول 

المزيد من استغالل الطبقة العاملة وال 
يمكنه بأي شكل من األشكال أن يقود 
حتى إلى دولة ديمقراطية بالمفهوم 

الشعبي لها، وهذا األمر يظهر جليا في 
التطويق الذي تعرفه كوبا من خالل 

حرمانها من كل خطوط التزود 
باالنترنيت
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القدس، أي فلسطني، هي املوضوع.

هنا أعاد املقدسيات واملقدسيون رسم اخلريطة.
والتي  ال��ورق،  على  ونتنياهو  ترامب  رسمها  التي  اخلرائط 

ُأطلق عليها اسم صفقة القرن، متزقت حتت أقدام الناس.
»اتفاق  امل��س��م��اة  العربية  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  الفقاعة  وتشظت 
أب���راه���ام« وب���دت م��ش��اه��د ال��ت��وق��ي��ع ف��ي واش��ن��ط��ن وحفالت 
التطبيع في دبي وأبوظبي أشبه برسوم متحركة، لم تصمد 
املشاهد  انتهاء  وتبخرت مع  عليه،  ُرسمت  الذي  ال��ورق  على 

التلفزيونية اململة.
الشيخ  وفي  العامود  باب  في  فلسطني،  في  أي  القدس  في 
جّراح وشارع صالح الدين، أعلن الفلسطينيات والفلسطينيون 
املقاومة  دفن  أنه  اعتقد  من  وأن  املقاومة،  هي  فلسطني  أن 
حتت ركام االنهيار العربي الكبير ليس سوى واهم ال يحسن 

قراءة لغة احلياة وبالغة مقاومة املوت.
انتفاضة  روح  تستعاد  األق��ص��ى،  ف��ي  أي  ال��ق��دس  ف��ي 
ليل  وه��ي تكسر عتمة  ال��ض��وء  قناديل  ون��رى  األق��ص��ى، 

العرب الطويل.
الكتب  ق��راءة  إلى  لم نعد في حاجة  الشيخ ج��ّراح  في 
التي تصف وقائع النكبة الكبرى التي جرت سنة 1948. 
فالنكبة جتري كل يوم في فلسطني، لكنها تتخذ شكلها 

األكثر صفاقة ووحشية في القدس.
أراضي  في  مناخًا تضامنيًا  التي صنعت  القدس  هبة 
1948 هي اإلش��ارة األول��ى إلى أن فلسطني تفتح أبواب 
الكبرى، فعربدة املستوطنني لم تعد  الثالثة  انتفاضتها 
والشعور  املطلقة،  بالقوة  إس��رائ��ي��ل  وان��ت��ف��اخ  حتتمل، 
الوهمي الذي أعطتها إياه خيانات أنظمة الذّل العربية 
براميل  في  وحتللت  طويت  قد  فلسطني  صفحة  ب��أن 

النفط، يتالشى حتت األقدام.
قضية فلسطني تدور في فلسطني أواًل، وقرارها بيد شعبها 

وحده.
ال أدري كيف اعتقدوا أن شعبًا كاماًل سوف يرضى بالتحول 

إلى بقايا وأشالء؟
هذا االقتناع املستجد في إسرائيل وفي العالم العربي يعود 

إلى سببني:
السبب األول هو االنهيار العربي الذي صنعته الثورة املضادة، 
التي هبت مع  الرياح الدميوقراطية  حني جنحت في سحق 

انتفاضات الشعوب.
الذي  الفلسطيني  السلطوي  ال��ه��وان  ه��و  الثاني  والسبب 
يتخذ شكل االنقسام، ويتجسد في التنسيق األمني املشني، 

السلطوي، كأن نظام أوسلو هو نظام عربي  وفي االستبداد 
آخر. كما يأخذ هذا الهوان مظهره األكثر فداحة في فقاعة 
بنت  التي  املتخلجنة،  الفلسطينية  الطفيلية  الرأسمالية 
اقتصادًا تابعًا إلسرائيل، وغذت األوهام النيوليبرالية، وقدمت 
املستوطنات  نسق  على  بنيت  فلسطينية  ملدينة  من��وذج��ًا 

اإلسرائيلية.
آن  في  حقيقي  وغير  حقيقي  العرب  انهيار  على  ال��ره��ان 
الشعوب  في  احلية  القوى  أن  إلى  فقط  يعود  ال  وه��ذا  معًا. 
التي حتكم  البجاحة  إلى  أيضًا  أن مت��وت، بل يعود  ال ميكن 
تصرفات منتصري الساعة املنقلبة. ولعل ذروة االستخفاف 
كل  على  تفوقت  التي  أبراهام«،  »اتفاقات  هي  الناس  بعقول 
وأخذت  تبعية،  التطبيع  وحولت  السابقة،  التطبيع  مشاريع 

بعض احلكام إلى االنتشاء بالهزمية، واالفتخار بتاج العار.
كما أن كمية املهانات التي كان على الناس أن حتتملها وسط 

اإلفقار وأشباح املجاعة والتهجير، لم تعد حتتمل.
أما هوان »روابي« السلطة، فهو املسألة.

االنتفاضة  ه��زمي��ة  إي��ق��اع  ع��ل��ى  جت���ددت  ال��ت��ي  فالسلطة 
الثانية، بعد موت ياسر عرفات واالنقالب عليه، أسست لنظام 
استبدادي انفجر من داخله في االنقسام. كما فقدت القدرة 
على تقدمي مشروع سياسي يحمل حدًا أدنى من التماسك. 
مشروعها الفعلي كان االستسالم لوهم االستسالم، أي للوهم 
الدولية،  الرباعية  الرضوخ ملطالب  الذي غذاه األمريكان بأن 
وحتويل جهاز الشرطة إلى أداة قمع برعاية اجلنرال دايتون، 
سوف  واعتقالهم،  األقصى«  شهداء  »كتائب  شباب  وتشريد 
يقود إلى سالم ناقص، يعطي الفلسطينيني ما يشبه الدولة.

تأجيل  مت  عندما  االستخفاف  ذروة  إل��ى  األم���ور  ووص��ل��ت 

االنتخابات الفلسطينية بحجة أن إسرائيل لن تسمح بها في 
القدس. وكلنا يعرف أن سبب التأجيل ال عالقة له بالقدس ال 
من قريب أو بعيد، بل هو احليلة األخيرة ملنع التغيير، الذي 
يقود  الذي  األسير  البرغوثي،  م��روان  األساسي  عماده  شكل 
بالده األسيرة، وسوف بفتح انتخابه الباب لعودة لغة املقاومة، 

وعودة الفدائيني إلى قيادة العمل الوطني.
الوهم قاد السلطة إلى الوهن.

اإلسرائيليني  من  ال  إذن��ًا  تطلب  لم  تنتفض  التي  القدس 
وال من السلطة. والسلطة التي ادعت »حرصًا انتخابيًا« على 
التي  الهتافات  الهبة املقدسية، بل إن  أثر لها في  القدس، ال 
اشتعلت بها احلناجر شكلت إدانة واضحة للسلطة وملوقفها 

التخاذلي.
ال��ق��دس ال��ت��ي ق��رر األم��ري��ك��ي��ون واإلس��رائ��ي��ل��ي��ون اعتبارها 
ال  التاريخ  ألن  أب��دي��ة،  تكون  لن  لدولة  األب��دي��ة«،  »العاصمة 
بدماء  تقدست  التي  املدينة  هذه  أح��د،  بأبدية  يعترف 
شهدائها، حتولت في ليلة القدر إلى شجرة اختلف الناس 
شجرة  أو  الليل  احة  فَوّ أسماها  بعضهم  تسميتها،  في 
شجرة  أسماها  اآلخ��ر  وبعضهم  الليل،  مسك  أو  الليل 
الكولونيا، ولها اسم آخر غير متداول، لكنه األجمل، هو 
صغيرة  أزه��ارًا  الشجرة  هذه  حتمل  القدر.  ليلة  شجرة 
بيضاء تشبه القناديل، تتفتح في الليل وتنشر رائحتها 

العطرة، وفي النهار تقفل أزهارها.
يجب التمييز بني هذه الشجرة وشجرة أخرى شبيهة 
تنتج أزه��ارًا أكبر حجمًا من شجرة ليلة القدر، ويطلق 
عليها باإلنكليزية اسم »بوق املالئكة«. فشجرة األبواق 
سامة، أما شجرة ليلة القدر فأزهارها الصغيرة ال حتمل 

ل الليل. سوى الرائحة العطرة، وتتفتح عندما ُيلِيّ
ل ليُلنا العربي والفلسطيني. لََيّ

ولم يعد أحد قادرًا على الرؤية وسط العتمة.
وفي ليالي القدس التي بدأت مبواجهات باب العامود، ولدت 
ونساؤها حتولوا  القدس  رجال  القدر.  ليلة  أشجار  ألوف  لنا 
الفلسطينيات  أع��ل��ن  احل��ري��ة.  ق��ن��ادي��ل  أش��ج��ار حتمل  إل��ى 
فلسطني  ف��ام��ت��ألت  مدينتهم،  ق��در  أن��ه��م  والفلسطينيون 
ب��ال��ق��ن��ادي��ل ال��ب��ي��ض��اء امل��ض��رج��ة ب��ال��دم، ورأي��ن��ا ك��ي��ف تصرخ 
في  عميقة  ج��ذوره��ا  أن  معلنة  احملتلني  وت��واج��ه  األش��ج��ار 

األرض، وال مُيكن اقتالعها.
في القدس تنفست فلسطني عبير االنتفاضة.

والقدس لم تنتظر ولن تنتظر، لكنها تعرف أن أشجار ليلة 
القدر ستمأل فلسطني كلها برائحة احلرية.>

القدس، أي فلسطني، هي املوضوع
 الياس خوري

طالب احلزب الشيوعي السوداني بتنحي مجلس السيادة 
والوزراء ووالي اخلرطوم وبتكوين حكومة مدنية متثل قوى 
الثورة ... وجاء في بيان صادر عن مكتبه السياسي بتاريخ 
12 مايو 2021م، اثر  األحداث التي عاشها محيط القيادة 
فيه  استعمالت  لقمع  امل��ت��ض��اه��رون  ت��ع��رض  حيث  ال��ع��ام��ة 
الذخيرة احلية وسقط فيه شهيدين  والعديد من املصابني 

وجاء بي البيان:
جماهير شعبنا االوفياء:

االفطار  رمضان خالل   29 الثالثاء  ليلة  في  ما حدث 
وقوى  ديسمبر  ث��ورة  أسر شهداء  نظمته منظمة  ال��ذي 
حراك 29 رمضان الحياء ذكرى مجزرة فض االعتصام، 
القيادة  حمليط  اجلماهير  اقتحام  أعقاب  في  وماحدث 
والسياط  وبالعصي  احلية  بالذخيرة  ضرب  من  العامة 
مايقارب  إصابة  عن  أسفر  مما  للدموع،  املسيل  والغاز 
لهو  اآلن،  حتى  شهيدين  واستشهاد  شخص  األرب��ع��ني 
جرم تتحمل تبعاته كل اجهزة املرحلة االنتقالية ممثلة 
في مجلس السيادة – مجلس الوزراء – مجلس الشركاء 

ووزارتي الداخلية والدفاع ووالية اخلرطوم.

جماهير شعبنا االوفياء:
في  ماحدث  لالذهان  يعيد  النكراء  اجلرمية  هذه  وقع  إن 
مكاننا  ن���راوح  مازلنا  أننا  وي��ؤك��د  االع��ت��ص��ام  ف��ض  جرمية 
النظام  ف��ل��ول  م��ن  وحلفائها  األمنية  اللجنة  حكم  حت��ت 
اجلرمية  هذه  وإن  الدم  وشركاء  اجلدد  والطفيليني  البائد 
الشعب  ث��ورة  على  التآمر  حلقات  من  كحلقة  تأتي  البشعة 

وقوى التغيير اجلذري، و تؤكد دور السلطة احلالية وسعيها 
وفتح  حراكهم،  لصد  املواطنيني  وترويع  الثورة  الجهاض 
في  اخذين  الناعم  الهبوط  مشروع  كامل  لتنفيذ  الطريق 
العزل  املواطنني  حماية  عن  السطة  هذه  تقاعس  االعتبار 
لسلطات  امل��ق��دم  طلبهم  وجت��اه��ل  املظاهرة  ف��ي  املشاركني 
القيادة وكذلك  امل��ؤدي��ة حمليط  ال��ش��وارع  اغ��الق  ال��والي��ة مع 
العدالة ومحاكمة  تقاعس السلطة عن السير في طريق 
اجلناه في جرمية فض االعتصام وما تالها وما سبقها 

من جرائم في حق املواطنني.
اجلرمية  هذه  ان  يؤكد  السوداني  الشيوعي  احل��زب  إن 
التي ارتكبت بدم بارد وبترتيب سابق تتحمل مسؤوليتها 
كاملة السلطة احلالية بشقيها املدني والعسكري ووالية 
لنتقدم  شعبنا  جماهير  ندعو  فاننا  وعليه  اخل��رط��وم 
بثبات وجسارة للسير في طريق الشهداء حتى الوصول 
والعدالة،  والسالم  احلرية  في  ديسمبر  ثورة  أه��داف  إلى 
السيادة  مجلس  بتنحي  امل��ط��ال��ب��ة  ذل���ك  ي��ت��أت��ى  وح��ت��ى 
والوزراء ووالي اخلرطوم واملطالبة بتكوين حكومة مدنية 

متثل قوى الثورة ومجلس سيادة مدني.>

احلزب الشيوعي السوداني  يطالب بحكومة مدنية متثل قوى الثورة
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عامالت النسيج بطنجة عنوان للثروة املنهوبة
مازال  التي  واملتوسطية  التاريخية  املدينة  ه��ذه  طنجة، 
املستعمر يحن إلى عهده فيها، ولم يقطع معها حبال النهب 
قاوموا  الذين  وشهدائها  شهيداتها  تضحيات  رغم  والسلب 
االستعمار الدولي ببسالة ليعيشوا بكرامة واستقالل، غير أن 
ما وقع كان مجرد تبادل لألدوار حيث خرج املستعمر املباشر 
اجلنسية  متعددة  بشركاته  جديد  من  ليدخلها  بدباباته 
احلر  التبادل  التفاقيات  املغرب  فتوقيع  للحدود.  والعابرة 
من موقع الضعف والتبعية وما تبعه من فتح للحدود على 
مصراعيها للرأسمال األجنبي وللمستثمرين الناهبني لعرق 
الضريبية  واإلعفاءات  باالمتيازات  واغداقهم  الكادحني/ت 
وب��دون حماية حلقوقها، ساهم  يد عاملة رخيصة  ووج��ود 
بشكل كبير في جلب شركات متعددة اجلنسيات من ماركات 
امل��رك��ز األوروب����ي حيث  ق��ادم��ة م��ن  عاملية وش��رك��ات تصنيع 
تتكدس ثروات األطراف وفي املقابل يتعمق البؤس واملعاناة 
في وسط الطبقة العاملة خاصة بعد القضاء على أي عمل 

نقابي ميكن أن يساهم في حتسني األوضاع.
املدينة  عرفتها  ال��ت��ي  العمالية  النضالية  امل��ع��ارك  ف��رغ��م 
والتي قوبلت تارة بالقمع وتارة بالصمت واغالق باب احلوار 
معزولة  العاملة  الطبقة  بقيت  ال��ص��م��اء،  االذان  وسياسة 
ومتروكة تواجه مصيرها لوحدها بعدما باركت البيروقراطية 
النقابية املسيطرة على هياكل املركزيات النقابية هذا الواقع 
باسم السلم االجتماعي. ومما زاد الوضع تعقيدا وهو دخول 
توقيع  إل��ى  الرامية  املفاوضات  من  جديدة  مرحلة  املغرب 
 2013 سنة  والشامل  املعمق  احلر  التبادل  التفاقية  املغرب 
الذين  والعمال  العامالت  وسط  خاصة  سوءا  الوضع  ليزيد 

أصبحوا قربانا في خدمة الرأسمال. وباسم املرونة في العمل 
الوطني  االقتصاد  وإنعاش  واالستثمار  شغل  فرص  وخلق 
تضيع حقوق الشغيلة وتزيد هشاشة اليد العاملة ويتكثف 
االستغالل واالضطهاد في حني تراكم هذه الشركات ثروات 

جد هائلة على حساب معاناة املنتجني احلقيقيني.
كما عاشت الطبقة العاملة فترة عصيبة من تاريخها خاصة 
الصفوف  في  وكانت  بالعالم  أملت  التي  الصحية  االزم��ة  في 
حماية  دون  االقتصاد،  عجلة  حترك  بقيت  التي  االمامية 
والعامالت،  العمال  حقيقية، وبينما مت تسريح االالف من 
والتخفيض من االجور مببررات االزمة واجلائحة، كما راح 
باألرواح  االستهتار  ضحية  والعامالت  العمال  من  العديد 
الوحدات  في  الفيروس  وتفشي  الوقاية  وسائل  لغياب  نظرا 

االنتاجية والصناعية.
وتساهل  االجنبي،  او  احمللي  الرأسمال سواء  وأمام جشع 
السلطات مع انتهاكات قوانني الشغل، قررت عدة شركات كسر 
للتدابير  احترام  أدنى  دون  لإلنتاج  والعودة  الطوارئ  حاالت 
التعويض عن  أكبر بغية  املرة بوثيرة  لكن هذه  االحترازية. 
والعامالت  العمال  وصحة  أرواح  حساب  على  ولو  خسارتها 

وهو ما مت بالفعل.
فكانت النتيجة مضاعفة اإلنتاج في ظل اوضاع كارثية ال 
الوقاية وال السالمة دون ان تعود  حتترم فيها أدنى شروط 
العاملة وهو ما  اليد  هذه األرب��اح على حتسني من اوض��اع 
العمل  من  وامل��ط��رودات  املطرودين  من  جيوش  عليه  عبرت 
من  تهربها  أو  افالسها  عن  الشركات  بعض  أعلنت  ان  بعد 

على  احلية  النماذج  بني  ومن  العمال/ات.  مستحقات  أداء 
االسبانية   )Jobelsa )خوبيلس  بشركة  العمل  توقيف  ذلك 
وهو  ع��ام��ل/ة   400 م��ن  أزي���د  وت��ش��ري��د  ال��ك��راس��ي  لصناعة 
والعامالت. فطيلة األشهر  العمال  له  الذي استغرب  الشيء 
األخيرة ضاعفت الشركة من اإلنتاج وراكمت ثروة حقيقية 
العمال/ أداء مستحقات  أعلنت إفالسها بعد ذلك دون  ثم 
ات ودون تعويض عن سنوات طويلة من العمل. وهو نفس 
 )GIMACOF الشيء الذي مت نهجه في شركة )جيماكوف
أللبسة األطفال التي كانت تأخذ طلبيات من شركة مايورال 
اإلس��ب��ان��ي��ة ألزي���د م��ن ث��الث��ني س��ن��ة، ف��ه��ا ه��ي ال��ي��وم تريد 
التخلص من 75 عامل وعاملة بعد أن باع مالكها حصصه 
اليوم  إلى  القرار  بهذا  العمال/ات  إخبار  ب��دون  جديد  ملالك 
العمال  واجهه  ما  وه��و  وجوههم  في  الشركة  أغلقت  ال��ذي 
بنضال فرض على املالك اجلديد العودة إلى العمل لكن هذه 

املرة بدون تأدية رواتبهم.
تزايد معاناة عمال وعامالت النسيج يوما بعد يوم خاصة 
وت��رك��ه فريسة في  القطاع  ه��ذا  ع��ن  ال��دول��ة يدها  رف��ع  بعد 
وال��ذي ال يهمه سوى مراكمة  ال��ذي ال يرحم  الرأسمال  يد 
العاملة، ولعل غرق عشرين عاملة  اليد  األرب��اح ونهب عرق 
وتسع عمال يوم 8 فبراير 2021 في معمل حتت أرضي وفي 
الكارثية  الوضعية  دليل على  لهو خير  إنسانية  ظروف غير 

التي يعيشها عمال/ات النسيج بطنجة.
ليبقى السؤال إلى متى ستظل الطبقة العاملة ترزح حتت 

رحمة جشع الرأسمالية؟

 املناطق الصناعية بطنجة  بؤر الستعباد العامالت والعمال
زهرة قوبيع

املزعجة،  اآلالت  بأصوات  ممزوج  والكدح  العمل  من  عالم 
أيام متتالية من املعاناة املستمرة، حراسة مشددة كأنك في 
مراقبة  والعامالت،  العمال  أنفاس  حبس  فيه  يتم  معسكر 
العاملني  لكل  دقيقة  ورق��اب��ة  وه��ب��وط��ه��ا،  ص��ع��وده��ا  ح��رك��ة 
والعامالت، أي خطأ أو حشرجة أو  حركة  غير مرغوب فيها 
ستجر على العاملة كل ما قد يخطر على البال من االهانات، 
السب والشتم أمام اجلميع، والذي يجب ان تتحمله دون ردة 

فعل حفاظا على ما تعتقد مصدر عيشها الوحيد.    

اليومي،  هو حال قطاع النسيج بطنجة، فضاءات للعذاب 
نصف  وال��ع��ام��الت،  العمال  حلقوق  املستمرة  واالنتهاكات 
ساعة هي كل ما يتفضل به أصحاب العمل في بعض املعامل 
لعمالهم كاستراحة خالل وجبة الغذاء والتي ال تكفى حتى 
يتم احلديث  ال  أخ��رى  إل��ى حقوق  باإلضافة  األك��ل  لشراء 
على  التعويض  اإلضافية،  الساعات  على  كالتعويض  عنها، 
يشتغل  م��ا  غالبا  وال��ت��ي  منها،  والدينية  الوطنية  األع��ي��اد 
خاللها العمال، أما الضمان االجتماعي آو عقد العمل فتلك 

امتيازات ال يتمتع بها اال القليل من  العمال. 

العوامة  امل��ج��د  الصناعية  باملنطقة  جت��ول  وأن���ت 
عمال  امل��ش��اه��د:  ستؤملك  ال��غ��ذاء  حلظة  بطنجة، 
غذاء   وج��ب��ة  الق��ت��ن��اء  ي��س��رع��ون  كالنمل  وع��ام��الت 
على  األرض  يفترشن  أخ��ري��ات  وع��ام��الت  بسيطة، 
استقدمناها  ب��اردة  وجبات  لتناول  املعامل  رصيف 
جرفته  ما  وبقايا  بالقمامة  م��آى  أرصفة  معهن. 
املطالبة  ع��دم  يفضلن  الكثير  أت��رب��ة،  م��ن  األم��ط��ار 
الساعات  وال��ت��ع��وي��ض ع��ن  ب��ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

اإلضافية،حتى ال يقطع رزقهن.

املتعددة  الشركات  عاًما، اجتهت   20 أكثر من  منذ 
دول  إلى  إنتاجها  أو معظم  إلى نقل كل  اجلنسيات 

قوانني  احترام  يغيب  زهيدة، وحيث  األج��ور  اجلنوب حيث 
الكبرى  التجارية  العالمات  فاستثمرت  عالتها،  رغم  الشغل 
وتركيا  املغرب  مثل  بلدان  إلى  وتوجهت  النسيج   قطاع  في 
وتونس ودول أخرى ، حيث يتم تصميم ظروف العمل  بأقل 

تكلفة ممكنة على حساب حقوق العمال والعامالت.

 لقد اختارت الشركات الكبرى واملاركات العاملية أن تتغذى 
أجور  أرباحها على حساب  الرخيصة، وحتقق  العمالة  على 
البؤس، فسارعت إلى إنشاء أماكن عمل سيئة اإلضاءة، وفي 
ظروف صحية قليلة أو معدومة ،حيث اكتظاظ مئات العمال 
في غياب ادني تدابير الصحة والسالمة  املهنية، أماكن تغيب 
حيث  و  التغذية،   وفضاءات  الراحة،  وأماكن  التهوية  فيها 
تصل ساعات العمل إلى 14 ساعة في اليوم دون تعويض عن 
الساعات اإلضافية،  فرض العمل نهاية األسبوع وأيام العطل 
الدينية والوطنية دون أي تعويض إضافي مبا تقره مدونة 
الشغل، السب والقذف بدون مبرر،  يتم  سنويا طرد اآلالف 
من العمال والعامالت وال تتدخل مدونة الشغل حلمايتهم، 
الباطرونا  مع  الشغل  ومفتشية  السلطة  تتواطأ  ما  وكثيرا 

اخرى  في منطقة  وفتحها  في منطقة  مهامل  اغالق  عبر 
معرضني االالف من العمال والعامالت للتشريد بعدما أفنوا 
اكثر من 20 سنة من االنتاج لفائدة اكبر املاركات العاملية،   

بدول  احمل��ل��ي��ني  ووك��الئ��ه��ا  ال��ك��ب��رى بطنجة  ال��ش��رك��ات  إن 
ل��ف��ائ��دة شركات     %  80 ي��ف��وق   م��ا  وال��ت��ي تنتج  اجل��ن��وب 
indetex،  حتقق ارباحا طائلة على حساب العمال وخرق 
قوانني الشغل، هاته االرباح التي يسمح لها بالتنقل بسهولة 
منح  وعبر  اجلمركية،  ال��رس��وم  أو  الضرائب  غياب  بفضل 
املناولة،   واعتماد  ضريبية،  وإع��ف��اءات  جمركية،  امتيازات 
وهو ما يستجيب باالساس التفاقيات التجارة احلرة ، التي 
يتولى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رعايتها وفرضها 

على الدول الفقيرة لضمان استمرار مديونيتها وتبعيتها. 

شهادات عمال صادمة، ونتائج بحث  اجريناه، يؤكد على 
ظروف العبودية واملاساوية لعمال وعامالت النسيج بطنجة 
حيث يعتبر العمل النقابي جرمية، والدفاع على احلق معبرا 
للطرد  الطويلة مبررا  العمل  والتشكي من ساعات  للبطالة، 
واالهانة، ووسائل النقل مرتعا حلوادث سير مميتة 

لم تسلم أي سنة من كارثتها،  

أنت فقير، إذن سنحولك إلى فقير مستغل ومهان، 
احلرة  واملناطق  الصناعية  املناطق  عجائب  إنها 
بطنجة، فما هي وضعية العمال والعامالت بقطاع 
النسيج بطنجة، وملا يتم احلجر على حقوق العمال 
اتخاذ  يتم  ال  مل��اذا  املهني؟  الشكل  بهذا  والعامالت 
تدابير احلماية وعدم احترام قوانني العمل؟ ملاذا ال 
العمال من االنخراط  ملاذا يخاف  العمال؟  يحمي 
في العمل النقابي، وملاذا تخلت النقابات عن حماية 
ال��ع��م��ال واألج�����راء ب��ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي تشغل 

اآلالف؟>

زينب السايح
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الشباب

سعد مرتاح

ب��اإلض��اف��ة إل��ى ف��احت م��اي )ال��ي��وم االمم���ي للطبقة 
العاملي  وال��ي��وم  الفلسطينية  النكبة  وذك��رى  العاملة( 
أن مير شهر ماي من  االمبريالية، ال ميكن  ملناهضة 
هاته   ،1968 مايو  انتفاضة  أيضا  ذك��ر  دون  سنة  كل 
بامتياز شكلت هزة في مختلف  الشبابية  االنتفاضة 
والثقافية،  االجتماعية  الفرنسية،  احل��ي��اة  مناحي 
والسياسية، والفلسفية، والتربوية، والفنية، والتحررية، 
كما كان لها صدى في بلدان القارة العجوز وفي كثير 

من مناطق العالم.

طالبية  إض��راب��ات  من  بسلسلة  االضطرابات  ب��دأت 
واإلمبريالية  االستهالكية  والنزعة  الرأسمالية  ضد 
القمع  وأدى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  وامل���ؤس���س���ات  األم��ري��ك��ي��ة 
الشديد لشرطة مكافحة الشغب العتصامات احلركة 
في  العمالية  النقابات  احت���ادات  قيام  إل��ى  الطالبية، 
للطلبة،  ودعما  تعاطفا  إضرابات  إلى  بالدعوة  فرنسا 
متوقعا،  ك��ان  مما  بكثير  أكبر  بسرعة  انتشرت  والتي 

العمالي مع  التضامن  ليتحول 
تاريخية  انتفاضة  إلى  الطلبة 

شهدها املجتمع الفرنسي.

 68 انتفاضة  ان��دل��ع��ت  ه��ك��ذا 
األحياء  إل���ى  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
الشعبية ومن األحياء الشعبية 
إل������ى ال����ع����م����ال ف�����ي امل���ع���ام���ل 
واملوسيقيني  الفنانني  لتشمل 
وال�������رق�������اص�������ني وامل����ث����ق����ف����ني 
استطاعت  ه��ك��ذا  ال��ع��ض��وي��ني 
من  اخل�������روج   68 ان���ت���ف���اض���ة 
في جميع  واالنتشار  اجلامعة 
رأينا  وق��د  املجتمع،  قطاعات 
من  وال��ف��ن��ان��ني  املثقفني  أب���رز 
أمثال جان بول سارتر وسيمون 
دي بوفوار جنبا إلى جنب مع 

الطلبة والعمال،

الشبيبة  ق��ادت��ه��ا  ال��ش��ب��اب��ي��ة  ف��ه��ذه احل��رك��ة 
التعليمية واملؤطرة بالفكر االشتراكي اخلالق 
االستهالك،  مجتمع  م��ن  ال��ت��ح��رر  أج��ل  م��ن 
مجتمع استالب وتسليع اإلنسان، ومن أجل 
خلق  ع��ل��ى  ق���ادر  مجتمع  امل���س���اواة  مجتمع 
شروط اإلبداع. فقد مثلت إحتجاجا جذريا 
احلزب  وض��د  العسكري  دي��غ��ول  ن��ظ��ام  على 
الرأسمالية  ض��د  أي  ال��س��واء،  على  الشيوعي 
مجتمع  ضد  معا،  احلزبية  والبيروقراطية 
حيويته  وأم��ات��ت  القيمة  م��ن  السلع  أفرغته 

وإبداعه.

باملفهوم  اجل��م��ي��ع  ذك�����رت  احل���رك���ة  ه����ذه 
باعتبارها  ل��الش��ت��راك��ي��ة،  احلقيقية  وال��ق��ي��م 
السعادة  هي  لإلنسانية،  الزاهر  املستقبل  هي 
ثورة  أي��ض��ا  ك��م��ا شكلت  وال���رخ���اء،  وال��ت��ط��ور 
ساد  الذي  االيديولوجي  اجلمود  على  فكرية 
في النصف الثاني من القرن العشرين محوال 
الفكر إلى عقيدة جامدة تقتصر على الدعاية 
السياسية. ناهيك عن روح التضامن األممي 
العمال  ب��ني  االن��ت��ف��اض��ة  س���اد  ال���ذي  الكبير 

الفرنسيني ورفقائهم األجانب. حيث كان هناك أكثر 
وعلى  فرنسا.  في  يعملون  أجنبي  عامل  مليوني  من 
الرغم من أنهم كانوا حتت التهديد الدائم بالطرد من 
ب��ارزا في حركة اإلضراب  لعبوا دورا  أنهم  عملهم، إال 

العام جنبا إلى جنب مع زمالئهم الفرنسيني.

أن احلاملني  أي��ض��ا  أك����دت  ال��ت��ي  ه���ذه احل���رك���ة     
املوضوعيني للبديل االشتراكي، هم شباب )باإلضافة 
ف��ن��ظ��را ألن احلركة  وال��ن��س��اء(  وال��ك��ادح��ني  ل��ل��ع��م��ال 
الطبيعي  من  فكان  االشتراكي  بالفكر  مؤطرة  كانت 
اعتبار  على  املناضلة  الشبيبة  من  طالئعها  يكون  أن 
شباب  فعال  أنها  تعني  والزال��ت  كانت  االشتراكية  أن 
العالم حسب تعبير املناضل الراحل أبرهام السرفاتي 
ف��ي اح��دى ح��وارات��ه م��ع ارن��س��ت م��ان��دل اح��د قياديي 
الشبيبة ال تشكل طبقة  أن  الرابعة. صحيح  األممية 
اجتماعية باملفهوم املاركسي لكن هذا ال يعني طمس 
كون الشبيبة الفقيرة واملضطهدة لها حاجيات خاصة 

االقتصادي  النظام  طرف  من  اإلشباع  لعدم  تتعرض 
أن  املاركسيون  اعتبر  ولهذا  الرأسمالي.  واالجتماعي 
الشبيبة هي تلك الصفيحة احلساسة للصراع الطبقي 
والتضحية  واالندفاع  الكفاحية  روح  نظرا المتالكهم 
الثوريني واإلص��رار على الذهاب إلى أبعد مدى. وهي 
ما  وه���ذا  االش��ت��راك��ي،  لالنتصار  ض��روري��ة  خصائص 
أكدته انتفاضة 68 املجيدة بكل ما يحمله الوصف من 

روعة.

إل��ى اآلن؟ ما تغير هو  الوقت  م��اذا تغير منذ  لكن    
خصوصا  وبؤسا  بشاعة  ازداد  الرأسمالي  النظام  أن��ه 
أدى  مما  الشيخوخة(  )مرحلة  احلالية  مرحلته  في 
التي  االنتفاضات  من  العديد  ان��دالع  إل��ى  موضوعيا 
في  الرئيسي  مفجرها  ه��ي  ال��ك��ادح��ة  الشبيبة  ك��ان��ت 
والتهميش  بالقمع  م��ن��ددة  ال��ع��ال��م  ب��ل��دان  مختلف 
واخلوصصة، لكن ما تغير أيضا هو أن هاته االنتفاضات 
ال تستحضر بقوة كما في السابق البديل االشتراكي، 
ال تستحضر أهمية التنظيم الذاتي 
وال���ع���م���ل ال��س��ي��اس��ي امل��ن��ظ��م وب���أن 
التحرر  في  تطلعاتها  التناقض بني 
منطق  ب���ني  و  ح��اج��ات��ه��ا  وإش���ب���اع 
لن  ع��دائ��ي  تناقض  ه��و  الرأسمالية 
يتم حله إال في إطار مجتمع جديد 
أولوياته،  أول���ى  ف��ي  اإلن��س��ان  ي��ض��ع 
فكسب  ال��ي��وم.  عملنا  يظهر  وه��ن��ا 
كذلك  االشتراكي  للمشروع  الشبيبة 
الفكري  ال��ص��راع  خ���وض  يستدعي 
كل  ض��د  ث��وري��ة  كشبيبة  والسياسي 
للبرجوازية  السياسية  التعبيرات 
هذه  التنظيم،  مسألة  اجتاه  خاصة 
أغلب  منها  تعاني  العاملية  الظاهرة 
حتمل  والتي  الشيوعية  التنظيمات 
ال��ف��وض��وي��ة اتخذت  ب��ع��ض م��الم��ح 
انتهازيا اجتاه  باملغرب شكال  عندنا 
شعار  متخذة  املكافحة  التنظيمات 

"الدكاكني السياسية".

 ل��ه��ذا إلع����ادة ال��رب��ط ب��ني ال��ف��ك��ر التحرري 
يجب  امل��ن��اض��ل��ة  الشبيبة  وب���ني  االش��ت��راك��ي 
الشباب  وسط  والعمل  الدعاية  على  التركيز 
الضامن  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  حل��ث��ه��م 
ال��ت��ج��رب��ة وك��س��ب اخلبرة  ال��وح��ي��د مل��راك��م��ة 
ل���دى ال��ق��وى امل��ن��اض��ل��ة ول���دى اجل��م��اه��ي��ر في 
صراعها مع عدوها الطبقي، كما يجب على 
املاركسية بضرورة األخذ بتطلعات  املنظمات 
ومطالب الشبيبة بعني االعتبار في مشروعها 
التنظيمية،  املستويات  جميع  على  التحرري 
بلورة  خ��الل  م��ن  والسياسية  اإليديولوجية 

برنامج خاص بها.
1968 ولننتقدها  لنتعلم من انتفاضة ماي 

ونطورها أيضا.
ومحتضنة  حاملة  شبيبة  دون  اشتراكية  ال 

لها.
وال شبيبة سعيدة مستقرة حرة مبدعة دون 

اشتراكية.>

في ذكرى انتفاضة ماي 1968،
ال اشتراكية دون شبيبة

ما تغير هو أنه 
النظام الرأسمالي ازداد بشاعة 

وبؤسا، مما أدى موضوعيا إلى اندالع 
العديد من االنتفاضات التي كانت الشبيبة 

الكادحة هي مفجرها الرئيسي في مختلف بلدان 
العالم منددة بالقمع والتهميش والخوصصة. لكن 
ما تغير أيضا هو أن هاته االنتفاضات ال تستحضر 

بقوة كما في السابق البديل االشتراكي، ال تستحضر 
أهمية التنظيم الذاتي والعمل السياسي المنظم 
وبأن التناقض بين تطلعاتها في التحرر وإشباع 

حاجاتها و بين منطق الرأسمالية هو تناقض 
عدائي لن يتم حله إال في إطار مجتمع 

جديد...
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الثقافة  و التغيير

نفسها  تهدم  التي  املفاهيم  من  الثقافة  مفهوم 
هدما ممتدا،  فال تثبت على حال،  ومبا أنها كذلك 
بتعريف    ل��ي،   حيلة  ال  مضطرا  سأكتفي،   فإنني 
في  يتبقى  م��ا  "ان��ه��ا    ،EDWARD HERRIOT
نقاد  اشترط  النسيان"املطلق". وقدميا  بعد  الذهن 
الفحولة  رام حتقيَق  إن  الشاعر،   العربّي في  األدب 
الشعرية،  أن يحفظ مئات األبيات ثم ينساها،  على 
الرغم من أنهم عرفوا الشاعَر الراويَة - ومن صميم 
والتناسَي  النسياَن  منيز  أننا  اإلبستيمّي  احل��ذر 
َوف����ق م��ع��ي��ار ال��الق��ص��دي��ة،  ال��الواع��ي��ة ف��ي األول،  
"إنسانيان"  وهما  ااْلخ��ي��ر.  في  الواعية  والقصدية 
الرئيَسة:متى  النسيان  أسئلة  م��ن  بامتياز.ولعل 
بأّي  النعمة(؟  )النسيان  النسيان  استحسان  ميكن 
؟،   ال��ن��ق��م��ة(  )ال��ن��س��ي��ان  مستهجنا  يضحي  معنى 
على  املساعد  املسعف،   ذل��ك  إن��ه  النعمة:  النسيان 
واالنتقام،   احلقد،   مثل  من  السالبة  القيم  جت��اوز 
إل��ى مختلف  بالنسبة  نفسه  ال��ق��ول  وق��ل  وال���ث���أر،  
استجالء  بعد  واملثبطات،   ، واإلحباطات  الكوابح، 
بتعبير مكثف، هو  أو  العبر،  واستخالص  ال��دروس، 
نسيان اإلخفاق ،  واالنفتاح على اختراق ما ليس 
معهودا من آفاق۔والواقع أن املنسيات تتراكم فتقبع 
ف��ي أغ���وار "م��ا قبل ال��ش��ع��ور"، ورمب���ا تتحني فرص 
شعورية  غيَر  احل��االت  كانت  إذا  السيما  التمظهر 
حميم  فإنه  النسيان  هذا  أم��ُر  يك  ومهما  واعية(. 
الراغبة،  شخصيته  السوداء،  اإلنسان  بعلبة  الصلة 
املوضوع  املتخصصون  ق��ارَب   وإن  العارفة،  املريدة، 
املدى،  بعيدة  الذاكرة  الذاكرة:  بأصناف  في عالقته 
متوسطته، قصيرته، ذاكرة األرقام،  ذاكرة األزمنة،  
ذاكرة االمكنة،  ذاكرة الوجوه...ألن من"الثوابت" أن 
إل��ى كسب  ��ُر فتتحول من ثمة  ��ى ومت��َهّ ت��رَبّ ال��ذاك��رة 

طاملا أن الشخصية سوية، معافاة.

 النسيان النقمة: أما هذا الصنف فهو ذلك الذي 
ينسى  أو  اجل����الَد،  ال��ض��ح��ي��ُة  تنسى  أن  قبيل  م��ن 
التقدمُيّ  املناضل  ينسى  أو  املضطِهد،  املضَطَهد 
احلقيقُيّ واجباِته النضاليَة التي ينتزع بها حقوَقه،  
ه��ي ح��ق��وُق ع��م��وم ال��ك��ادح��ني ن��ف��ُس��ه��ا.  و أذك���ر أن 
بعد  رف��ض،  اآلسيوية  ال��ق��ارة  في  سياسيا  مسؤوال 
الذي  البلد  ممثل  متثال  حتطيَم  بلده،  استقل  أن 
كان يحتل بلد ذلك املسؤول،  وملا ُسؤل عن تعليل 
ال  حتى  به  االحتفاظ  يفضل  بأنه  أج��اب  موقفه، 
ينسى أّي عابر، كلما مّر به، فداحة ما عاناه البلد 
بسبب االحتالل. والظاهر أن التظاهر بالنسيان قد 
يغدو إحدى آليات الدفاع لدى بعضهم ممن يجيد 
التبرير، ويحذق التذرَع، وهما سلوكان أجوفان، بل 
إنهما لكالرحى التي تطحن القرون، وإن قّضت آالف 
القرون..أخيرا أقول :اخترت لك،  أيها القارء الكرمي، 
ماقاله Nietzsche، و ما قاله محمود درويش أيضا" 
نسيان غاية املرء هو أكثر أشكال الغباء انتشار""فما 
ويكمل  امل��وت��ى،  ي��ؤن��س  ل��م  إن  السمح  ال��رب��ي��ع  نفع 

بعدهم فرح احلياة و نضرة النسيان "؟!

الثقافة والنسيان
نور الدين موعابيد

قصيدة مبداد احلزن
عادل لعريفييوميات منجمي 

ال��ق��ص��ي��دة، هذه  ك��ت��ب ه����ذه  آه م���ن 
األبيات احلزينة، صدر كالعلقم، وعجز 
أيها  ب��ه  تخبرنا  أن  تريد  م��اذا  كالسم، 
أيحتاج  يعاني،  بأسره  العالم  الشاعر، 
قصيدة،  أج��ل��ه  م���ن  ت��ك��ت��ب  أن  األم����ر 
على  البشرية  م��ع��ان��اة  أق���رأ  أن  أف��ض��ل 
شكل نص، بني حزن وغم فاصلة، بني 
كرب وهم نقطة، أيجب فعال أن تكتب 
أحزان وأقراح اإلنسانية بشكل عمودي، 
تكون  املعاناة  أفقيا،  أق��رأه��ا  أنني  أرى 
ع��م��ودي��ة فقط ب��ني ال���رب وال��ع��ب��د، بني 
أف��ض��ل طريقة  تلك  وال�����رزاق،  ال��ط��ائ��ر 
العالم فهو مجرد  أم��ا  ال��زم��ن؛  حمل��اك��اة 
ال��ع��رض في  فيها  ي��ق��ام  م��س��رح  خشبة 
رمبا  معلوم،  مكان  وف��ي  محدود،  وق��ت 
املكان ال يستحق سوى مرتبة وصيف، 
يأتي بعد الزمن، او لنقل أنه آخر عنصر 
نتجاذب  نتحدث عنه عندما  أن  ميكن 
أط�����راف احل���دي���ث، ي��أت��ي اإلن���س���ان أو 
الزمن  الزعامة وبعده  الكائن احلي في 
يجر  الترتيب،  متذيل  املكان  يأتي  ثم 
أطرافه املمزقة، املترامية، اسمال، ليكن 

األمر كله على ما سيأتي.
القصيدة، من  هذه  كتب  اه من  اه  اه 
فعل هذا باألحزان، جعلها تقف كعمود، 
قائمة بفخر، بهمة وكأن لها شأن، أحب 
او  مستلقية  البشرية  معاناة  أرى  أن 
على األقل ان تكون واقفة وأنا مستلق، 
أدمنت  أن  منذ  قرأتها  عبارة  أجمل  ان 
في  ديستويفسكي  عبارة  كانت  القراءة 
وال��ع��ق��اب، ح��ني سجد  كتابه اجل��رمي��ة 
بطل الرواية راسكولينكوف أمام صونيا 
فأخبرها "أنا ال أسجد امامك أنت....
جملة  كلها"،  البشرية  معاناة  أم��ام  بل 
تعبر عن كل شيء وحتى عن الالشيء، 
أمام  يسجد  أن  ل��إلن��س��ان  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
م��ع��ان��ات��ه، أي��ج��ب أن ي��ق��ف أم��ام��ه��ا أن 
بل  ألذ اخلصوم،  يواجه  كأنه  يواجهها 
الوحيد،  العدو  هي  البشرية  معاناة  إن 
تأثير  حت��ت  ضعفاء  ون��ح��ن  نبكي  ق��د 
حزن،  ك���رب،  ن��ق��م��ة،  م��ع��ان��اة،  مصيبة، 
بكاء  اخ��ر  وال  اول  ل��ه  ليس  بكاء  نبكي 
نتألم كثيرًا،  ال نذرف منه دموع، ولكن 
صحيح أن األلم هو أشد حلظة نحس 
من خاللها بالوجود التام واملثالي، نشعر 
أن��ن��ا فعال م��ن حل��م وش��ح��م وأن روحا 
التي  اللحظة  تلك  اما  أبداننا،  تقطن 

نكون فيها أشخاص عاديني، بدون الم، 
ب��دون ح��زن، فهي حلظات عادية جدًا، 

قد تفوت الرتابة قيمة.
القصيدة،  ت��ل��ك  ك��ت��ب  م���ن  اه  اه  اه 
أن  لكم من كتبها ألنني مجبر  سأقول 
شاعر،  مجرد  هو  الكاتب،  عن  أخبركم 
لم يجد ما ميلء به وقت فراغه فكتب 
عن املوت الفرح، هو صعلوك، متسكع، 
حتى أنه فكر أن يسمي ديوانه باملتسكع 
شارل  الفرنسي  الشاعر  هو  الباريسي، 

بودليير، وقصيدته هي الى القارئ :
إلى القارئ 

احلمق والضالل واإلثم والّشح 
حتتل نفوسنا وجتهد أجسامنا 

ونحن نغذي الّندم فينا 
التي  الطفيليات  املتسّول  يغذي  كما 

تتغذى من دمه 
آثامنا عنيدة وندمنا جبان 

ونحن ندفع غاليًا ثمن اعترافاتنا 
ونخوض طريق الوحل مغتبطني 

ون��ع��ت��ق��د أن��ن��ا ب��ال��دم��وع ن��دف��ع ثمن 
أخطائنا 

الشيطان  يهدهد  الشر  وس��ادة  وعلى 
روحنا املسحورة 

اإلرادة  م��ع��دن  نفوسنا  م��ن  ويجتث 
النفيس 

وميسك باخليوط التي حتركنا نحو 
ما ُيعاف 

من املغريات.
وفي كل يوم نهبط 

لنقترب خطوة من جهنم دون تقّزز 
عبر ظلمات نتنة. 

....
وتعربد بأدمغتنا حشود الشياطني 

كاملاليني من الديدان املتراّصة 
وعندما نستنشق الهواء يتسلل املوت 

إلى صدورنا 
كنهر خفّي يطلق أّناته املجنونة 

فإذا كان االغتصاب والسم واحلرائق 
ب���ع���د شبكة  ت��ن��س��ج  ل����م  واخل���ن���ج���ر 

مصائرنا 
برسومها املستحبة املثيرة 

اجلرأة  من  نبلغ  لم  أسفاه  وا  فألننا 
ما يكفي 

وبني كل الفهود والعقارب والسعادين 
وبنات آوى 

والعقبان واألفاعي والكالب 
وتدمدم  تزمجر  التي  ال��وح��وش  وك��ل 

وتزحف 
داخل نفوسنا اآلسنة الوضيعة 

هناك واحد هو أشّدها دمامة وخبثًا 
وجناسة 

وإْن كان قليل احل��راك ضعيف  وهو، 
الصوت 

مستعّد بجولة واح��دة أن يصنع من 
األرض أنقاضًا 

وبتثاؤب واحد أن يبتلع العالم 
إنه الضجر الذي يحلم باملشنقة وهو 

يدّخن نرجيلته 
و في عينيه تلتمع دمعة ال إرادية 

أنت تعرفه أيها القارئ، 
هذا الغول الناعم 
أيها القارئ املرائي

يا شبيهي 
يا أخي. 

ق��ص��ي��دة ف��ع��ال رائ���ع���ة، ل��ن��ت��ف��ق على 
األمور، كل كاتب كبير وراءه مشكلة، قد 
كاتب  من  املشكلة  هذه  نوعية  تختلف 
إل���ى آخ���ر. ول��ك��ن ت��ظ��ل ه��ن��اك مشكلة، 
أو ج���رح غ��ائ��ر ال ي��ن��دم��ل، وك��ث��ي��رًا ما 
امل��ش��ك��ل��ة ف���ي مرحلة  ت��ت��م��وض��ع ه����ذه 

الطفولة األولى.
ف��ع��ال ل��ق��د أب����دع ف���ي ص��ي��اغ��ة وجه 
التهجم، النكد، احلزين ال لشيء سوى 
أن���ه إن��س��ان ي��ه��وى ك��ل ش���يء ق���ذر، وأن 
في سياق  يوضع  قذر عندما  كل شيء 
ف��ن��ي، اب��داع��ي ي��ك��ون ل��ه ص��دى جميل، 
عطر، حلو، املس، عذب، فال ميكن أن 
تقرأ لبودلير دون أن تالحظ أن قامسه 
اللغوي شيطاني، حزين، عامت، مظلم، 
ج��ه��ن��م��ي ....ف���ق���د ع���رف ك��ي��ف يتقن 
االبداع، وأعود ألقول ان األلم هو مصدر 
املتعة، وغير ذلك فهو مجرد جسد في 
تابوت، اكتفي بهذا القدر فأنا ال أريد أن 
اسهب في الشرح، رمبا يصيب القارئ ما 
أصابني وأنا ابني هذا التابوت اللغوي.

وطن من جليد
فلتقم قيامة الطغاة

املموهة بقنابل العبيد 
ولترقد أرواح من بلور 

على عتبات النور العائد..
وطن معذب بلون من 

مقت وسراب ..
يا وطنا عائدا من القيامه 
يا آهات نابتة من جليد 

يا وطنا يهمس لي من بعيد ..
آه يا بجعا أبيض ينبس بالوهم

يصلي للمستحيل 
يا وطنا مثخنا بالهوس الثمل
يترنح على عتبات األسرى 

يترتل بشفاه ثكلى 
يا ربيعي الذي شاخ في العدم 

يا شرفا مسفوحا على متائم الغرباء 
يا قمرا ينتصف في البهاء...

فلتقم قيامة الطغاة 
وليعد املوتى من الغياب

بهيجة الزهري
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حوار

1  - كيف تنظر اىل التطورات التي تعرفها الطبقة 
العاملة؟

هي  العمل،  فقوة  للقيمة.  الوحيد  املصدر  هو  العمل 
وحدها التي تنتج الثروة. ومع ذلك فإن العامل مستبعد 
في عملية توزيع الثروة، متاما كما كان األمرفي املجتمع 
اإلنتاج  من��ط  ان  اال  اإلق��ط��اع��ي.  واملجتمع  ال��ع��ب��ودي 
الرأسمالي يتميز بالطابع االجتماعي لإلنتاج، الن مع 
والتقني وتطور  العلمي  التقدم  الناجم عن  اآلل��ة،  تطور 
املعمل ثم على مستوى املجتمع،  العمل داخ��ل  تقسيم 
اجتماعيا،  طابعا  يكتسي  ال��رأس��م��ال��ي  اإلن��ت��اج  أص��ب��ح 
يقوم  أن  الرأسماليني  م��ن  قليل  ع��دد  بإمكان  وأص��ب��ح 
في  مكدسني  ال��ع��م��ال  م��ن  مل��الي��ني  جماعي  باستغالل 
موزعة  أو  البلد  نفس  داخ��ل  لإلنتاج  مؤسسات ضخمة 

على رقعة واسعة من العالم.

مجموع  العاملة  بالطبقة  نقصد  املنطلق،  ه��ذا  من 
ال��ذي��ن ال مي��ل��ك��ون وس��ائ��ل اإلنتاج  أع��ض��اء امل��ج��ت��م��ع 
ويضطرون، من أجل االستمرار على قيد احلياة، لبيع 
هذا  فيستحوذ  أج���ر.  مقابل  للرأسمالي  عملهم  ق��وة 

األخير على فائض القيمة املنتج.

فالطبقة العاملة ال توجد إال في إطار عالقات اإلنتاج 
املنتجة   السلع  نوع  النظر عن  وذل��ك بغض  الرأسمالية، 

ونوع العمل املنتج وطبيعة القطاع اإلنتاجي.

وتكمن أهمية الدراسة الكمية والنوعية للطبقة العاملة 
في الدور الرئيسي لهذه األخيرة في عملية اإلنتاج من 
ذات  الوحيدة  الطبقة  كونها  في  ثانية  ومن جهة  جهة، 
الرأسمالي  االستغالل  إن��ه��اء  ف��ي  التاريخية  املصلحة 

وتشييد املجتمع الالطبقي.

باإلضافة للطبقة العاملة، هناك العديد من الكادحات 
ازداد  فكلما  اإلنتاج.  عملية  في  يساهمون  الكادحني  و 
الشغل  عالم  اتسع  وتعقيدا  انتشارا  الرأسمالي  النظام 

وتنوعت تركيبة الشغيلة.

الشغيلة، ال مناص من  وللوقوف على حت��والت بنية 
االستناد إلى اإلحصائيات الرسمية رغم كل التحفظات 

على مغالطاتها العديدة حول حجم العطالة.

لذا سنعتمد هذه األرقام "كمؤشرات" نسبية للمنحى 
العام لتطور سوق الشغل باملغرب.

وأهم فئات  العاملة  الطبقة  وتركيبة  ولتحديد حجم 
وجب  املشغولني،  النشيطني  ال��س��ك��ان  ضمن  الشغيلة 
القيام مبجهود حسابي وذهني انطالقا من خصائص 
للعاملني  املاركسي  التحديد  ومن  باملغرب  الشغل  سوق 

املنتجني وغير املنتجني. 

وقد اتسم التوزيع القطاعي للشغيلة باملغرب بتحوالت 
للتقسيم  نتيجة  األخيرة،  الثالثة  العقود  خالل  كبيرة 
متعددة  الشركات  تفرضه  ال��ذي  للعمل  اجلديد  العاملي 
االستيطان وتشرف على صيانته املؤسسات االمبريالية 
من جهة، ومن جهة ثانية كانعكاس لتطور الرأسمالية 
وحتكم  الريع)2(  اق��ت��ص��اد  وهيمنة  احمل��ل��ي��ة  التبعية 

الرساميل الكبرى التابعة للقصر أو املقربة منه في رسم 
السياسات العمومية االقتصادية واالجتماعية. 

2  ما هي التحوالت التي طبعت سوق الشغل وبنية 
الطبقة العاملة باملغرب خالل العقود الثالثة املاضية؟

تراجعت حصة الشغل الصناعي ما بني سنتي 2000 
و2015 من %13.2 إلى %11.3، بفعل تقلص األنشطة 
كانت  التي  واأللبسة،...(  )النسيج  التقليدية  الصناعية 
الرساميل نحو  وه��روب  والعامالت،  العمال  آالف  تشغل 
من  استفادت  التي  تلك  نحو  أو  ربحية  أكثر  قطاعات 
اإلعفاءات الضريبية والدعم العمومي السخي في إطار 
املخططات القطاعية )املغرب األخضر، تسريع التنمية 
التنافسية  تطوير  الطاقية،  واالستراتيجية  الصناعية 
اآلن  التحويلية  الصناعة  متثل  وال  اللوجستيكية...(. 
سوى %10.3 من مجموع الشغل وتشغل حوالي 1102000 
شخصا.كما تراجعت الصناعة املنجمية ولم تعد متثل 

سوى %0.49 وتشغل 52000 شخصا.

وفي املقابل ارتفعت حصة اخلدمات في سوق الشغل 
في نفس الفترة )2015-2000( من %34.7 إلى 40.2%، 
أي بزيادة متوسطة سنوية تقدر ب 87000 فرصة شغل.

والغابات  الفالحة  يضم  األول،ال����ذي  القطاع  ويعتبر 
والصيد البحري، ثاني مزود للشغل باملغرب بحيث ميثل 

%40 من مجموع الشغل اإلجمالي.

 9.7% العمومية  واألش��غ��ال  البناء  ق��ط��اع  ميثل  كما 
سوق  من   13% وبالتقسيط  باجلملة  التجارة  وقطاع 

وكانت  ال��ش��غ��ل. 
ح����ص����ة ق���ط���اع 
البناء واألشغال 

العمومية قد ارتفعت من %6.2 سنة 2000 إلى 9.84% 
سنة 2011، ثم تراجعت إلى %9.3 بعد انفجار الفقاعة 
شغل  منصب   70000 ح��وال��ي  دم��رت  التي  املضارباتية 

سنتي 2012 و2013.

نشير  الصناعي  الشغل  تراجع  عن  إضافي  وكمؤشر 
كان  شغل  ف��رص��ة  حوالي129000  ضمن  م��ن  أن���ه  إل���ى 
االقتصاد املغربي يخلقها سنويا ما بني 2000 و2014، 
لم يكن نصيب قطاع الصناعة سوى 1000 فرصة شغل 
كمتوسط سنوي ناجتة عن إحداث 4000 في الصناعة 
فرع  في  و2000  واألث���اث  احلديد  في  و4000  الغذائية 
جهة،  من  الكهربائية  اآلالت  وصناعة  السيارات  تركيب 
النسيج  بفرع  السنة  ف��ي  شغل  منصب   9000 وتدمير 

واأللبسة من جهة ثانية. 

صحيح أن هذه اخلاصية مرتبطة بتطور منط اإلنتاج 
الرأسمالي عموما، لكنها تعمقت بفعل تطبيق برنامج 
التقومي الهيكلي ابتداء من سنة 1983 وتسارعت وثيرتها 
بعد انخراط املغرب في عدد من اتفاقيات التبادل احلر 

في نهاية التسعينات من القرن املاضي.

3 ما هي االسباب الحقيقية لرتاجع الشغل باملغرب؟
على إث���ر األزم����ة ال��ت��ي ه���زت ال��ن��ظ��ام ال��رأس��م��ال��ي في 
"الدولة  أغلق قوس   ،20 القرن  السبعينات من  منتصف 
الراعية" املستوحاة من املدرسة الكنزية، فعادت الرأسمالية 
إلى أصولها عبر تطبيق مجموعة من املخططات بهدف 
ومتيزت  السابقة.  والشعبية  العمالية  املكتسبات  تدمير 
الفترة الالحقة بإخضاع البلدان الرأسمالية التبعية ومن 
ضمنها املغرب، إلمالءات صارمة في إطار ما سمي ببرامج 
العاملي وصندوق  البنك  إش��راف  الهيكلي حتت  التقومي 
الدولي. وتتمثل أهم هذه اإلم��الءات االمبريالية  النقد 
التي طبقها املغرب ابتداء من عقد الثمانينات من القرن 
وتقليص  تقشفية،  عمومية  سياسات  سن  في  املاضي 
النفقات  وتخفيض  االجتماعي،  املجال  في  الدولة  دور 
)التعليم،  االجتماعية  للقطاعات  املوجهة  العمومية 
العمومية،  املؤسسات  وخوصصة  التشغيل...(،  الصحة، 
دخول  على  القيود  وإل��غ��اء  الضريبي،  ال��وع��اء  وتوسيع 

الرساميل األجنبية،...

وقد كان لهذه السياسات، التي امتدت ألكثر من ثالثة 
عقود، آثار وخيمة على األوضاع االجتماعية للجماهير 

الشعبية وعلى سوق الشغل خصوصا.

لتقليص  نتيجة  ال��ع��م��وم��ي  ال��ش��غ��ل  ت��راج��ع  وه��ك��ذا 
التوظيف في القطاع العمومي وخوصصة مجموعة من 
املناولة  شركات  إلى  الدولة  وجلوء  العمومية،  املؤسسات 
والوساطة في التشغيل وشركات التدبير املفوض، وانتهاء 
بتسريح اآلالف من مأجوري القطاع العمومي في إطار 
"املغادرة الطوعية" وفتح املجال للتشغيل بعقود محدودة 

املدة في القطاع العام.>

تستضيف جريدة الهنج الدميقرايط يف هذا العدد الرفيق عبد اهلل لفناتسة، املناضل الذي له اهسام كبري 
يف جتدير العمل النقايب داخل الطبقة العاملة يف مواقع االنتاج وتواجده املسمتر يف امه النضاالت العاملية  
العاملة  الطبقة  الرفيق توضيح مفهوم  ثوريا. من خالل هذا احلوار، حياول  أفقا  الدؤوبة العطاهئا  وحماوالته 
وتطوراهتا، مث توضيح األسباب البنيوية لعجزاالقتصاد املغريب عن خلق فرص الشغل والتنايم الفظيع للبطالة.  

على إثر 
األزمة التي هزت النظام 
الرأسمالي في منتصف 

السبعينات من القرن 20، أغلق 
قوس "الدولة الراعية" المستوحاة من 
المدرسة الكنزية، فعادت الرأسمالية 
إلى أصولها عبر تطبيق مجموعة من 
المخططات بهدف تدمير المكتسبات 
العمالية والشعبية السابقة. وتميزت 

الفترة الالحقة بإخضاع البلدان 
الرأسمالية التبعية ومن ضمنها 

المغرب، إلمالءات صارمة في إطار 
ما سمي ببرامج التقويم 

الهيكلي...
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االشتباك  ومل��ا يحصل  ال��ظ��روف  حتت جميع 
املباشر الكتف على الكتف واحلافر على احلافر 
ويصبح  قيمته  االس��ت��رات��ي��ج��ي  ال��س��الح  يفقد 
ان األساسي في  التكتيكي هو احلاسم.  السالح 
احلجرة  حتى  او  اخلنجر  او  املدية  أن  املسالة، 
ليست هي احلاسمة في املوضوع، بل شدة القبضة 
وعزمية االمساك بهذا السالح التكتيكي هي التي 
حتوله الى سالح يحسم املعركة. بالنهاية، يصبح 
وبواجب  القضية  بعدالة  االمي��ان  هو  امل��وض��وع، 
القدم  يثبت  املباشر، وهذا ما  خوض االشتباك 

في االرض ويهدأ من روع القلب والفؤاد.

يعرفها  بديهيات  اال  ليس  اع��اله  ال��ك��الم  لعل 
احلسبان  ف��ي  توضع  ال  م��ا  غالبا  لكن  اجلميع 
عند التخطيط للمعارك. اعتقد هناك قلة من 
ال��ق��ادة من اب��دع��وا في ه��ذه االم��ور وم��ن هؤالء 
القادة ماوتسي تونغ وهوشي منه وجياب وعبد 
الكرمي اخلطابي وبكل تأكيد قادة فلسطينيون 
الدائرة  اجلديدة  الفلسطينية  الهبة  ان  اف��ذاذ. 
رح��اه��ا ف��ي ه���ذه االي����ام م��ن ب��داي��ة ش��ه��ر ماي 
االشتباك  ه��ذا  تطبيق  بامكانية  نبشر   2021
اكبر  املتغطرس المتالكه  الصهيوني  الكيان  مع 
متحي  ان  ميكنها  املنطقة  ف��ي  ح��رب  ت��رس��ان��ة 
كل  العدو  بنى  لقد  اخلريطة.  على  من  بلدانا 
يعتبرهم  م��ن  ع��زل  ق��اع��دة  على  استراتيجيته 
له توظيف  وراء اجل��دران حتى يتسنى  اع��داءه 
طبقه  م��ا  ه��ذا  لقتاله.  االستراتيجي  س��الح��ه 
نتائج  حقق  وسوريا...وقد  ولبنان  غزة  حق  في 
م��ع هذه  ال��ه��دن��ة  ات��ف��اق��ي��ات  ع��ق��د  م��ن  مكنته 
اوضاعه  ترتيب  اع��ادة  مهلة  واكتسب  االط��راف 
توسعه.  وحتى  الكيان  استمرار  على  واحلفاظ 
يهزم  ان  ميكن  االستراتيجي  التفوق  ه��ذا  لكن 
وفي  واالش��ت��ب��اك.  احل���رب  معطيات  تتغير  مل��ا 
في  االشتباك  حصول  هو  املعطيات  ه��ذه  قلب 
فلسطني 48 أي في املدن والبلدات التي تقطنها 
قطعان املستعمرين املستوطنني املرتزقة والذين 
او  واح���د  ك��ل  قلسطني.  خ���ارج  م��ن  جلبهم  مت 
بجنسيته  يحتفظ  زال  ال  ه���ؤالء  م��ن  واح���دة 
فتحويل  جنسيات.   3 من  اكثر  له  او  االصلية 
الكيان  ال��رق��ع��ة تفقد  ه���ذه  ف��ي  امل��ع��رك��ة  س��اح��ة 
االستراتيجي  س��الح��ه  استعمال  على  ال��ق��درة 
عن  االش��ت��ب��اك  ق��واع��د  تطبيق  عليه  وت��ف��رض 
قرب تستعمل فيه االسلحة التكتيكية وستكون 
الغلبة والنصر للقناعات واإلميان بهدف املعركة. 
ساعتها ستتغير طبيعة املعركة رأسا عن عقب ملا 
يشتبك شعب فلسطني بالعدو في كل حارة وفي 
كل بيارة، ساعتها ستكون الغلبة ألصحاب احلق 

والهزمية للمستوطنني الغزاة.

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

احلق يجعل من السالح التكتيكي 
سالح حسم احلرب بتحية  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  توجهت 

ومقاومته  العظيم  شعبنا  جلماهير  وإك��ب��ار  إج���الل 
امتداد  على  األثناء  هذه  في  ُيسطّرون  الذين  الباسلة 
التضحيات  النضالية، فرغم  الصور  أروع  الوطن احملتل 
واستمرار  املعطاء،  الشعب  هذا  يقدمها  التي  اجلسام 
وفي  الشهداء  وارتقاء عشرات  الهادر  الدم  نزيف شالل 
مقدمتهم كوكبة من القادة واملقاومني فداًء لفلسطني 
إال أن شعبنا كعادته يخرج كطائر الفينيق من بني الركام 

الصهيونية  احل��رب  آلة  متحديًا  شامخًا 
والطائرات وقنابل الفوسفور السامة.

الفخر  م����ن  مب���زي���د  اجل���ب���ه���ة  ون���ع���ت 
واالعتزاز رفيقها املقاتل/عبد العزيز عبد 
احلميد أبو طعيمة، أحد أبطال املدفعية 
مصطفى  علي  أب��و  الشهيد  كتائب  ف��ي 
قبل  استهدافه من  بعد  استشهد  وال��ذي 
خان  الصهيوني شرقي  احلربي  الطيران 
الشهداء  قوافل  إلى  لينضم  اليوم،  يونس 
وإلى القادة واألبطال الشهداء من القسام 

والسرايا.

بهدم  االحتالل  قيام  اجلبهة  ووصفت 
على  املدنية  السكنية  والبنايات  األب��راج 

رؤوس أبناء شعبنا اآلمنني جرمية حرب كبرى ُتعّبر عن 
إفالس سياسي وعجز كبير، مؤكدة أن شعبنا وبسواعد 
مقاتليه وردود املقاومة النوعية في العمق الصهيوني ما 
زال ُيسجل دروسًا ملهمة ستنسج حتمًا خيوط النصر 

وستلحق بهذا العدو املجرم املزيد من اخلسائر.

وج��ددت اجلبهة رفضها من حيث املبدأ ألي حديث 
الصهيوني  العدوان  استمرار  مع  خاصة  التهدئة،  عن 
على ق��ط��اع غ��زة وال��ق��دس وال��داخ��ل احمل��ت��ل والضفة، 
داعيًة املجتمع الدولي أن يترك سياسة الصمت والكيل 
مبكيالني ومساواة اجلالد بالضحية وأن يجبر االحتالل 

للمقدسات،  واستباحاته  غزة  على  عدوانه  وقف  على 
وإنهاء قرار تهجير أبناء شعبنا في حي الشيخ جراح.

نفذها  ال��ت��ي  البطولية  بالعملية  اجل��ب��ه��ة  وأش����ادت 
يتسهار  قرب مستوطنة  النجار  البطل محمد  الشهيد 
جنوب نابلس بالضفة احملتلة، مؤكدًة أن الشهيد التحم 
احملتلة،  اللد  ومدينة  غ��زة  شهداء  مع  الزكية  بدمائه 
لُيعّبر عن أن إرادة شعبنا واحدة وموحدة في كل ساحات 
وميادين النضال وعلى امتداد الوطن احملتل من رفح 

حتى رأس الناقورة ومن البحر حتى النهر.

التأكيد على ضرورة  بيانها مجددة  وختمت اجلبهة 
وتشكيل  واستمراريتها  االنتفاضة  تصعيد  مواصلة 
القيادة الوطنية املوحدة من أجل ذلك على طريق دحر 
االحتالل وحتقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة.

- كل عام وأبناء شعبنا بألف خير والسالمة للجميع*

- وإننا حتمًا ملنتصرون*

 اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
قطاع غزة: 13/ 5/ 2021

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني: 
نرفض من حيث املبدأ،  أية تهدئة  في ظل استمرار العدوان

في تأبني الرفيق عبد الله زعزاع
والشرس.  والشجاع  الشهم  املناضل  زع��زاع  الله  عبد  رحل 
والتي  باملغرب  ال��ث��وري��ة  اليسارية  اللوحة  قطع  إح��دى  إن��ه 
بدونها لن يستطيع املرء فهم هذه اللوحة في كليتها. رغم 
اخلصومة الفكرية فانه ظل متشبثا بشعرة معاوية فكانت 
هي العروة الوثقى مع تاريخه املجيد والذي حافظ في ثنايا 
روحه على جمرته. كان يطلعنا على اكتشافاته وعلى دروسه 
في التجذر والعمل في االحياء الشعبية كان يثير انتباهنا 
ل��ه عقل عملي  امل��ط��ب��ات وع��ل��ى االم��ك��ان��ي��ات.  وي��ع��ري على 
مسكون بالفعل واحلركة ليصبح كالسمكة في املاء. له قلب 
يسع الكون. فقدنا رجال اجنبته البروليتاريا املغربية حسب 
شروطها التي ال ترتفع وكان ابنها البار ولذلك عند اجناب 
وتكوين القادة البروليتاريني اليوم وغدا سيكون منوذج عبد 
بااليجابيات وجتاوزا  اقتداء  اعني احلزب،  امام  زعزاع  الله 
االستقامة  الضعف. من خصاله  ونقاط  للهفوات  وتطويرا 
ثمينتني  اخلصلتني  وه��ات��ني  التفكير  ف��ي  واالس��ت��ق��الل��ي��ة 

وضروريتني للمناضل املشتبك.
والعنيد في  الشجاع  الرفيق  أيها  نحن حزينون برحيلك 

قول ما أنت مقتنع به.
التيتي احلبيب


