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أيتھا العامالت أيھا العمال أيھا الشباب
الثوري
ﺑمناسبة السنة الجديدة ،2014 ،تتقدم ھيئة
تحرير جريدة الشيوعي ،ومن ورائھا مناضلو
ومناضالت راﺑطة العمل الشيوعي ،الفرع
المغرﺑي للتيار الماركسي األممي ،ﺑأحر
التحايا إلى الطبقة العاملة المغرﺑية واألممية،
ولكل المناضالت والمناضلين الثوريين.
وإذ نضع ﺑين أيديكم العدد الجديد
لجريدتكم "الشيوعي" مع مطلع السنة الجديدة

ندعوكم إلى جعلھا سنة للنضال الثوري من
أجل الحريات السياسية والنقاﺑية وﺑناء القيادة
الثورية ،جعلھا سنة للنضال الثوري في طريق
القضاء على نظام االستغالل والدكتاتورية
والقھر ،من أجل مغرب المساواة والعدالة
االجتماعية ،مغرب اشتراكي.
رفيقاتنا ورفاقنا العامالت والعمال ،أيھا
الشباب الباحث عن ﺑديل ثوري ،ويا عموم
الكادحين والمثقفين التقدميين
لقد خصصنا العدد الحادي عشر من
جريدتنا "الشيوعي" للمؤتمر الثالث لراﺑطة
العمل الشيوعي ،فبعد أن نشرنا في العدد

الساﺑق تقريرا حول أشغال المؤتمر الذي انعقد
أيام  21و 22و 23غشت  ،2013فإننا
نخصص ھذا العدد لنشر الوثائق الصادرة عن
المؤتمر وھما وثيقتي المنظورات السياسية
والبرنامج االنتقالي لراﺑطة العمل الشيوعي
الذي تم تعديله وتحيينه ،وننشر أيضا في ﺑاب
القضايا األممية مقاال حول االحتجاجات
الجماھيرية التي تشھدھا أوكرانيا ،وذلك
للتأكيد على أن الثورة أصبحت على جدول
األعمال في كل ﺑلدان العالم ،ألننا نعيش في
خضم أشد مراحل التاريخ اضطراﺑا على كافة
األصعدة :مرحلة احتضار النظام الرأسمالي
ومخاض الوالدة المؤلم.
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كتبت ھذه الوثيقة لنقاشھا والمصادقة عليھا في المؤتمر الوطني لرابطة العمل الشيوعي الذي انعقد أيام22 – 21 :
–  23غشـت  2013وبالتالي فإن بعض أرقامھا قد تبدو متجاوزة في الوقت الحالي وينبغي على قرائنا تحيينھا ،إال
أن التحليل العام والخالصات ما تزال صالحة وذات راھنية كبيرة ،ألن تغير األرقام لم يكن في االتجاه المعاكس
للتوقعات بل زاد في تأكيدھا ،فالبطالة تزداد ارتفاعا ،ومؤشرات النمو في تراجع مستمر واألزمة تزداد عمقا .نفس
الشيء يقال عن إفالس البيروقراطية النقابية وعجز اليسار والمھام المطروحة على كاھل المناضلين الماركسيين.
إن حرصنا على تحديد منظورات دقيقة ما
أمكن الحتماالت تطور األوضاع ﺑالمغرب
وعالميا ناﺑع من حرصنا على ﺑناء تدخلنا في
الصراع الطبقي ﺑالمغرب وصياغة شعاراتنا
وتكتيكاتنا على أساس تصور واضح علمي.
المنظورات علم ،إال أنه علم ليس دقيقا
كالرياضيات والفيزياء ،إنه علم يعتمد على
متغيرات كثيرة :االقتصاد والسياسة وصراع
قوى حية في واقع متغير ﺑاستمرار .وعليه فإنه
علم يحتمل ھوامش الخطأ .لكن ھذا ال يقلل من
أھميته وال من ضرورته .مثلما أن ھامش الخطأ
في العلوم األخرى ال يقلل أﺑدا من قيمتھا ومن
ضرورتھا .إن ضرورة المنظورات ناﺑعة أيضا
من واقع أن الجماھير التي ال تنتظر منا فقط أن
نصف لھا واقعھا ،ﺑل تحتاج منا أن نقدم لھا
إجاﺑات عن احتماالت تطوره والتكتيكات
المناسبة.
إن السؤال حول إلى أين يسير المغرب
يفترض لإلجاﺑة عنه دراسة دقيقة لألوضاع
االقتصادية والسياسية واالجتماعية وتحديد
إمكانيات تطورھا واالتجاھات الممكنة لذلك
التطور .وھذا ضروري ﺑالنسبة لنا نحن
الماركسيين من أجل تحديد الشعارات السياسية
التي نرفعھا وطرق تدخلنا وتكتيكاتنا وأولوياتنا
على المديين القريب والمتوسط .وھذا ما سنشتغل
عليه في ھذه الورقة لكي نجيب عن السؤال إلى
أن يسير المغرب؟
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ][1
لحدود األمس القريب كان الماركسيون،
وﺑعض المحللين االقتصاديين الجديين ،ھم
الوحيدين الذين يقولون إن األزمة العالمية لن
تستثني المغرب ﺑل ستضرﺑه ﺑقوة أعنف مما
ستضرب البلدان األورﺑية وحتى ﺑعض ﺑلدان ما
يسمى ﺑالعالم الثالث .وﺑالرغم من استمرار ﺑعض
المحللين البرجوازيين حتى اللحظة في استعمال
لغة مطمئنة حول األوضاع االقتصادية ،فإن
الجميع ﺑمن فيھم المسؤولين الحكوميين متفقون
حول أن المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة،
وأن انعكاسات أزمة الرأسمالية العالمية قد
ضرﺑت ﺑشدة .ولعل التقرير األخير الذي أصدره
ﺑنك المغرب عن الوضع االقتصادي أﺑرز دليل
عن ذلك.
النمو:
تعتبر مؤشرات النمو واحدة من أھم الدالئل
على حالة االقتصاد ،رغم أنھا ال تمثل قيمة في
حد ذاتھا ﺑالنسبة إلينا نحن الماركسيين ،فقد تكون
نسب النمو مرتفعة لكنھا ال تنعكس ﺑشكل ايجاﺑي

أوضاع
على
ملموس
الجماھير ،ﺑل تزيد فقط في
توسيع الھوة ﺑين األغنياء
الذين يستولون على حصة
األسد من الثروة المحققة
وﺑين الفقراء الذين ال ينالھم
سوى االستغالل .كما أنھا قد
تكون معدالت نمو قصيرة
األجل مبنية على سياسات
المديين
على
مدمرة
المتوسط والبعيد ،مثل
معدالت نمو العقد الماضي
التي ﺑنيت على أساس
الكثيفة
الخصخصة
للقطاعات المنتجة ،الخ.
الخالصة ھو أنه حتى عندما تكون معدالت
النمو مرتفعة ،ﺑل ومرتفعة جدا ،فإن ذلك ال
يعكس ﺑالضرورة وجود ازدھار وأن الصراع
الطبقي سيعرف تراجعا] .[2لكن عندما تكون
مؤشرات النمو في األحمر فإن الوضع يكون
أدھى وأمر.
صعد حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة
على أساس وعود عجيبة ﺑتحقيق نمو يصل إلى
 %7كاملة!! فالكلمات رخيصة وال تتطلب
مجھودا .لكن وﺑعد حوالي عام ونصف فقط ما
تقوله األرقام ھو ما يلي:
أفاد تقرير للجنة األمم المتحدة االقتصادية
إلفريقيا ،تم عرضه يوم الخميس  25أﺑريل
 2013ﺑأديس أﺑاﺑا ،أن نمو الناتج الداخلي الخام
للمغرب تراجع من  4,1إلى  %2,8في .2012
كما أن عجز الميزانية وصل إلى  22,9مليار
درھم أو  %2,2من الناتج المحلي اإلجمالي في
الرﺑع األول من العام.
ﺑينما أعلنت المندوﺑية السامية للتخطيط في
مذكرة أعدتھا لسنة  ،2012أن االقتصاد الوطني
عرف نموا ﺑلغ نسبة  %2,7سنة  2012عوض
 %5سنة .2011
وصرحت مديرية الدراسات والتوقعات
المالية  ،في تقرير ﺑشأن تنافسية الصادرات ،أن
العجز التجاري تضاعف ﺑحوالي  5مرات منتقال
ﺑذلك من  44مليار درھم سنة  2000إلى 201
مليار درھم في .2012
وقد شھدت القيمـة المضافـة الفالحيـة
انخفـاضا ﺑـ  .%8,9والجدير ﺑالذكر ھو أن ھذا
القطاع يشغل نحو  %40من اليد العاملة التي
تزيد عن  11مليون نسمة لكنه ال يساھم في الناتج

الداخلي الخام للمغرب سوى ﺑما ﺑين  15إلى
 .%20مما يعكس الظروف المأساوية والفقر
الذي يعيشه ھؤالء الفالحون .ويكفي أن نشير في
ھذا الصدد إلى أن المغرب احتل الرتبة الساﺑعة
في قائمة أكبر البلدان المستوردة للحبوب في
العالم ﺑعد مصر واالتحاد األورﺑي والبرازيل
وأندونيسيا والجزائر والياﺑان ليتضح كذب
الدعاية الرسمية عن مغرب فالحي.
العقار
يعيش قطاع العقار أزمة خانقة .وقد أفاد تقرير
مشترك للمصرف المركزي و"الوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية" ﺑأن سوق العقار شھد انكماشاً
في األشھر األولى من السنة الحالية واقتصرت
عمليات الشراء على  26ألف منزل ،وھي
أضعف نسبة منذ العام  .2008وتراجع الطلب
على الشقق  %6,3منذ مطلع السنة وﺑيعت نحو
 17ألف وحدة فقط.
ويعيش المستثمرون العقاريون على مخاوف من
استمرار تراجع الطلب خالل النصف الثاني من
السنة ،ما قد يؤثر سلبا ً في أسعار الشقق التي لم
تن ُم إال  ،%1,4في حين تراجعت أسعار الفيالت
والمنازل التقليدية .%1,7
وأشار التقرير المذكور إلى أن استقرار األسعار
شمل كل أنواع العقارات السكنية والتجارية
واألراضي المع ّدة للبناء ،وسجل الطلب على
العقارات الراقية تراجعا ً ﺑلغ  ،%21ما قلص
أسعارھا نحو  %5في المتوسط ،وراوح
االنخفاض ﺑين  %7في الدار البيضاء و %2في
مراكش .وتراجعت أسعار األراضي %1,8
ﺑعدما كانت ارتفعت  %2,6خالل الرﺑع األخير
من العام الماضي ،كما انخفض الطلب .%8
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ويحتل قطاع البناء المركز الثالث من حيث
عدد العمال المشتغلين ،ﺑعد الصناعة والزراعة،
ﺑحوالى مليون عامل ،ويمثل نحو  %7من الناتج
المحلي اإلجمالي ،وتقدر استثماراته السنوية ﺑنحو
 60ﺑليون درھم .كما أن ھذا القطاع يشكل قاطرة
تحرك النمو في العديد من القطاعات الصناعية
األخرى كاالسمنت والصلب ،الخ.
مما يعني أن أزمته ستمتد لتأزم قطاعات
أخرى عديدة ،وفي ھذا الصدد شھد الطلب على
االسمنت تراجعا كبيرا ﺑنسبة  %16,5خالل
الشھور األرﺑعة األولى من العام الحالي -2013-
مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ،حسب
اإلحصائيات التي نشرتھا وزارة اإلسكان .ويأتي
ھذا االنخفاض ﺑعد ھبوط مبيعات اإلسمنت ﺑنسبة
 %1,6خالل العام الماضي ،وھي المرة األولى
التي تعرف فيھا مبيعات اإلسمنت في المغرب
انخفاضا منذ سنة .1999
ويتوقع المحللون استمرار انكماش سوق
اإلسمنت ،خصوصا مع إعالن الحكومة إلغاء 15
مليار درھم ) 1,8مليار دوالر( من االستثمارات
التي كانت مبرمجة في موازنة العام الحالي.

ومن ﺑين القطاعات األخرى التي شھدت تراجعا
كبيرا ﺑفعل األزمة ھناك قطاع الصلب .فقد أعلنت
الشركة المغرﺑية للصلب والحديد "صوناسيد"
انخفاض أرﺑاحھا الصافية نصف السنوية ﺑنسبة
 %86,5نتيجة النخفاض الطلب على حديد البناء
في السوق المغرﺑية مع الھبوط الحاد ألسعار
الصلب في السوق العالمية وانعكاسات ذلك على
السوق المغرﺑية .وﺑلغت األرﺑاح الصافية للشركة
خالل النصف األول من العام الحالي 115,2
مليون درھم مقاﺑل  856,4مليون درھم خالل
الفترة نفسھا من العام الماضي .وتراجع الھامش
الصافي للشركة من  %18,4في منتصف سنة
 2008إلى  %3,6خالل النصف األول من العام
الحالي.
وقدرت الجمعية الدولية للصلب أن يكون
المغرب قد حقق في العام الماضي إنتاجا من
الصلب في حدود  455ألف طن مقاﺑل  479ألف
طن في سنة  ،2009أي ﺑانخفاض ناھز .%5,1
وحسب اإلحصائيات نفسھا ،فإن المغرب أنتج 20
ألف طن في شھر دجنبر الماضي ،وھو ما يشكل
تراجعا كبيرا مقارنة ﺑشھر دجنبر  2009ﺑنسبة
.%57

وكانَ رئيس مجلس إدارة ھولسيم المغرب
)وحدة االنتاج ﺑسطﱠات( دومينيك در ﱢوي ،قد
أك َدفِي لقاء صحفِي ،أن ھولسيم المغرب تسير فِي
منحًى موسوم ﺑالتراجع خالل  ،2012ﺑحيث
تراج َع رقم المعامالت ﺑنسبة  ،%5إلى  2مليار
درھم .ك َما ﱠ
أن نتائج االستغالل تراجعت ﺑـ %21
) 873,7مليون درھم( ،زيادة على تراجع النتيجة
الصﱠافيَة للمج ُموعة ،ﺑـ.%14,7

ال ﺑد أن ھذا الوضع سيجبر الطبقة السائدة
على شن ھجوم شرس على الطبقة العاملة في تلك
القطاعات وغيرھا من أجل تحميلھا تبعات
األزمة ،عبر تسريح العمال وإغالق المعامل
والزيادة في وتيرة االستغالل وسوء ظروف
العمل وتخفيض األجور .الخ .وھو ما يعتبر
أفضل وصفة النتعاش الصراع الطبقي .إن
اإلضراﺑات العمالية في معاقل الطبقة العاملة
الصناعية صارت مجددا على راس جدول
األعمال ،وذلك ﺑالرغم من كل المقاومة التي
تبديھا البيروقراطية النقاﺑية ألي تحرك عمالي
منظم.

سجلت مجموعة "الفارج المغرب" تراجعا،
خالل السنة الماضية ،في مبيعاتھا من اإلسمنت
ﺑناقص  ،%6,8ﺑالمقارنة مع النتائج المسجلة،
خالل السنة الماضية.

نقول ھذا وننتقل إلى جانب آخر من جوانب
األزمة وھي :المديونية.

وحسب إحصائيات الجمعية المھنية لمصنعي
اإلسمنت ﺑالمغرب ،فإن نسبة انخفاض استھالك
اإلسمنت ﺑلغت على المستوى الوطني ما ﺑين
ناقص  %8وناقص .%50

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة "اسمنت
المغرب" ،التاﺑعة لمجموعة "إيطالسيمونتي"
العالمية ،عن تراجع رقم معامالتھا ﺑنسبة %9,3
سنة ،2012ليستقر في  3,601مليون درھم.
وقال محلل مالي لـ"الشرق األوسط" إن القدرة
اإلنتاجية اإلجمالية لشركات اإلسمنت الخمس
ﺑالمغرب تقدر ﺑنحو  22مليون طن في السنة ،في
حين أن االستھالك لم يتجاوز خالل العام الماضي
 16مليون طن ،أي أن ھناك فائضا في القدرة
اإلنتاجية يصل إلى نحو  6ماليين طن.
والنتيجة الحتمية لھذا الوضع في ظل
الرأسمالية ھو كبح القدرات اإلنتاجية لقوى
اإلنتاج وإغالق المصانع .فقد قررت شركة
"ھولسيم المغرب" وقف العمل ﺑمصنعھا إلنتاج
مادة الكلينكر التي يصنع منھا اإلسمنت في مدينة
وجدة ،و"تكييف" قدراتھا اإلنتاجية في مصانع
فاس وسطات جراء حالة االنكماش التي تعرفھا
سوق اإلسمنت في المغرب .وﺑعدما كانَ فرنَا
وجدة ينتجان حوالَي  1.6مليون طن من
اإلسمنت ،ستتراج ُع إلَى النصف تقريبا ً.

المديونية
لقد شھدت المديونية ارتفاعا ھائال في ظل
الحكومة الحالية ،مما يدل على أن المسألة ليست
متعلقة ﺑشكل الحكومة ولون قناعھا )لبرالي #
إسالمي( ﺑل تتعلق ﺑطبيعتھا وﺑطبيعة المصالح
التي تعمل على خدمتھا .إن أية حكومة تقدس
الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج وترفض القطع
مع الرأسمالية ﺑإجراءات جذرية )مصادرة
الملكيات الكبرى وتأميمھا تحت الرقاﺑة العمالية(
لن تتمكن من تقديم أي حل لألزمة سوى المزيد
من تحضير الشروط النفجار أزمة أكبر وأعمق
وأشد.
وفي ھذا السياق ال تتوقف حكومة اإلسالميين
الجديدة عن إغراق البلد في مستنقع المديونية .قال
مسؤول مغرﺑي لرويترز يوم الثالثاء  23أﺑريل
الماضي إن المغرب اتفق على حزمة اقتراض
من البنك اإلسالمي للتنمية سيحصل ﺑمقتضاھا
على  600مليون دوالر سنويا من  2013إلى
.2016
كما لجأ المغرب إلى اقتراض  750مليون
دوالر لتمويل عجز الميزانية ،وقال نزار إنه ال
يستبعد اللجوء إلى سوق الصكوك.

وقال وزير المالية المغرﺑي يوم األرﺑعاء 8
ماي ،إنه من المتوقع الحصول على قروض ﺑقيمة
مليار دوالر سنويا من البنك اإلفريقي للتنمية على
مدى أرﺑعة أعوام وتتطلع الستخدام أموال البنك
ﺑالكامل .وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقية مع
البنك اإلفريقي للتنمية للحصول على قرض ال
يقل عن  650مليون دوالر سنويا في الفترة من
 2012إلى  2016وقال أن المغرب حصل على
 1,2مليار دوالر العام الماضي ويتوقع الحصول
على نحو مليار دوالر سنويا في السنوات األرﺑع
المقبلة.
ارتأت حكو َمة عبد اإلله ﺑنكيران ،مؤخراً،
ُ
حيث
اللجو َء إلى االقتراض من السوق الدوليﱠة.
َ
طار وزير االقتصاد والماليﱠة ،نزار ﺑركة ،رفقَة
عد ٍد من المسؤولين قبل أيام ،إلى العاصمة
البريطانيﱠة ،لعقد اجتماعات مع عدة ﺑنوك ،ﺑعدَما
كانَ قد اقترض السنة الماضية 1,5 ،مليار دوالر،
ﺑسبب نقص السيولة ،الذي تفاقم وف َ
ق ما أورده ُ
ﺑن ُ
ك المغرب ،مبينا ً عن ﺑلوغه  66,8مليار درھم،
ﺑخالف  64,4مليار
المنصرم،
أﺑريل
خالل
ِ
درھم ،فِي مارس الفائت.
واستناداً إلى ما ذكرته صحف اقتصاديﱠة
مختصﱠة ،ﱠ
المغرب قد يقترض ما ﺑينَ 500
فإن
َ
حسب ما تتيحهُ إمكانيات
دوالر،
ار
ي
َ
مليون إلى مل َ
السوق ،من أجل الحفاظ على احتيا ِطي النقد ،كي
يتمكنَ من تغطيَة أزيد من أرﺑعة أشھر من
الواردات ،ﺑعدما تخطﱠى عج ُز الميزانيﱠة  21مليار
درھم ،مرتفعا ً ﺑالضعف تقريبا ً مقارنةً ﺑ َما كانَ
عليه في الفترة نفسھا ،من السنة الماضية
وقد ﺑلغ حجم الديون العمومية اإلجمالي
للمغرب نھاية سنة  ،2012ما يعادل  583مليار
درھم ،أي ما حوالي  %71من الناتج الداخلي
الخام ،منھا  196مليار درھم كديون عمومية
خارجية ،و 387مليار درھم كديون عمومية
داخلية .وتبلغ كلفة المديونية  108مليار درھم،
وھو ما يعادل أكثر من ضعفي ميزانية التعليم
لسنة  ،2012و 9مرات ميزانية قطاع الصحة،
وحوالي ميزانية االستثمارات العمومية .وتمتص
كلفة الدين حوالي  94مليار درھم سنويا كمعدل
لثماني سنوات األخيرة )ما ﺑين  2004و،(2011
منھا  18,5مليار درھم مخصصة للدين
الخارجي ،وأكثر من  75مليار درھم للدين
الداخلي.
والجدير ﺑالذكر ھو أن المديونية صارت حلقة
مفرغة حتى أن الحكومة تقترض اآلن من أجل
أداء فوائد قروض ساﺑقة ،ھذا وقد سبق للمغرب
أن سدد ﺑين  1983و 2011ما يفوق  115مليار
دوالر ،أي ما يعادل  8مرات ديْنه األصلي،
ومازال ﺑذمته حوالي  23مليار دوالر حاليا.
ﺑل ويقترض حتى من أجل تأمين أجور
الموظفين حيث لجأت الحكومة مؤخرا إلى قرض
جديد ﺑقيمة  750مليون دوالر ألداء األجور سيتم
توزيع المبلغ على شطرين األول ﺑقيمة 500
دوالر وتمتد فترة سداده إلى غاية  2022والثاني
ﺑمبلغ  250مليون دوالر ينتھي تسديد أقساطه في
سنة .2042
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وليست ھذه القروض إال حلقةً واحدة من ﺑين
حلقات أخ َرى قادمة فِي المستقبل ،كما أكد
الدكتور نجيب أقصبي ،والذي أضاف أن تكلفَتھا
ستكون جد ﺑاھضة ،أل ﱠن األﺑناك التِي ستقرضُ
المغربُ ستكونُ لھا شروطھا الخاصﱠة .مما يعني
حزمة تقويم ھيكلي حتمية.
وقد جاءت ﺑالفعل لجنة تاﺑعة لصندوق النقد
الدولي إلى المغرب ،لتقوم ﺑتقييم االقتصاد
المغرﺑي وتضغط على الحكومة للقيام ﺑإصالحات
ھيكلية منھا صندوق المقاصة وحذف
االستثمارات العمومية ،ﺑل وتھدد ﺑتجميد
القروض في حالة عدم التحرك .وتطالب المغرب
ﺑااللتزام ﺑتلك اإلجراءات لكي يستمر في
االستفادة من خط القرض الذي حصل عليه السنة
الماضية ﺑقيمة ستة ماليير و 200مليون دوالر.
والذي يعتبر القرض األضخم من نوعه الذي
حصل عليه المغرب في تاريخه حتى اآلن.
وال ﺑد أن تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة
إصالح صندوق المقاصة وحذف  15مليار من
االستثمار العمومي إجراءات جاءت نتيجة ضغط
مباشر من لجنة صندوق النقد الدولي ،والذي
يطالب أيضا ﺑضرورة تخفيض قيمة الدرھم.
الحكومة الطيعة لم تتأخر في إﺑداء طاعتھا
فقد صرح وزير االقتصاد والماليّة ،نزار ﺑركة
لوكالَة "أورُو مونِي" قائالً ﱠ
سيقلص ما
المغرب
إن
َ
َ
يضخه من أموال صندوق المقاصﱠة ،من  %6إلى
 4,2من الناتج الداخلِي الخَام ،أيْ ﱠ
أن نفقات
صندوق المقَاصﱠة ستنخفض ﺑـ 1,8نقطة من الناتج
أفق توفِير  16مليَار
الداخلي الخام ) ،(2013فِي ِ
درھم ،فِي حال سار اإلجراء على النحو المسطر
له.
كما أن رئيس الحكومة قال أمام البرلمان إنه
لن يتراجع عن حذف  15مليار درھم الخاصة
ﺑاالستثمارات العمومية معتبرا أن الضرورة
الوطنية للحفاظ على االقتصاد المغرﺑي من عدم
االنھيار ھي التي أملت ھذه السياسية.

ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
في ظل ھذه األزمة الخانقة ال تمتلك الطبقة
السائدة من خيار آخر سوى فرض المزيد من
األعباء على كاھل الكادحين من عمال
وﺑرجوازية صغرى وفالحين .مما سيفتح الطريق
الحتداد الصراع الطبقي ،ودخول الطبقة العاملة
مجددا إلى ميدان الكفاح ،عبر طرقھا التقليدية من
إضراﺑات ومسيرات واعتصامات وغيرھا.
وليست كل الوصفات التي تقدمھا الحكومة لتأجيل
المعارك الحاسمة سوى عوامل تزيد مستقبال في
حدة االنفجار .فسياسة االقتراض مثال لتغطية
العجز وأداء األجور ستنتھي إلى مأزق عويص
ھو ضرورة أداء تلك الديون إضافة إلى فوائدھا.
من أين ستأتي ﺑاألموال الالزمة لذلك؟ كما أن
الوعود ال تشبع جائعا وال تأوي مشردا وال تشغل
عاطال ،وسرعان ما سينتھي أثرھا التخديري
ليعود المخدوعون إلى النضال ﺑشراسة أكبر
ووعي أكبر.
أمام عجزه المطلق ال يجد النظام القائم في
مواجھة تصاعد نضاالت الشعب المغرﺑي ﺑكل

فئاته الكادحة من وسيلة سوى القمع .لقد ﺑلغ القمع
السياسي مستويات رھيبة ،فأغلب الحركات
االحتجاجية تتعرض للتدخل البوليسي ﺑالضرب
واالعتقاالت ،الحريات النقاﺑية مقموعة،
والمناضلون العماليون يتاﺑعون ويسجنون ﺑقوانين
مغرقة في الرجعية .الصحافة الشرعية مكممة،
ونضاالت العمال الطالب والمعطلين تقاﺑل ﺑقمع
وحشي يؤدي أحيانا إلى الموت ناھيك عن
اإلصاﺑات الخطيرة واالعتقاالت.
وھذا ما تؤكده تقارير المنظمات الحقوقية
الوطنية والعالمية ،فقد سبق لالئتالف المغرﺑي
لھيئات حقوق اإلنسان )ائتالف يضم  18ھيئة
حقوقية ومدنية( أن أكد وجود ما أسماه
»االعتداءات على الحقوق والحريات و][...
التراجعات الملحوظة ﺑشان احترام حقوق اإلنسان
ﺑالمغرب« ..كما أشار إلى »تزايد حاالت
التضييق واالعتداء على الحقوق والحريات
ﺑمختلف مناطق البالد وضد العديد من الفئات«.
ومن جھتھا تحدثت منظمة العفو الدولية عن
قمع االحتجاجات في المغرب ،وفضحت تعرض
العشرات من الناشطين الذين ينتمون إلى حركة
 20فبراير في المغرب لالعتقال ﺑسبب التعبير
السلمي عن آرائھم ،وتعرض ﺑعضھم للتعذيب
وسوء المعاملة عند االعتقال .كما أكدت أن
عمليات القمع في المغرب تزايدت مؤخرا ،وأن
»السلطات اتھمت ﺑصورة روتينية ناشطي
الحركة ﺑجرائم مثل الشتائم وممارسة العنف ضد
رجال الشرطة وتھريب المخدرات والمشاركة في
مظاھرات غير مصرح ﺑھا .وانتشار سوء معاملة
الناشطين أثناء وﺑعد اعتقالھم على نطاق واسع«.
كما أن نائبة مدير ﺑرنامج الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ،آن
ھاريسون ،أكدت أن "السلطات المغرﺑية تستمر
في قمع منتقديھا" .وأضافت أن »اإلصالحات
المزعومة التي أطلقتھا السلطات المغرﺑية يبدو
أنھا تھدف إلى التخلص من انتقادات الشركاء
الدوليين ،لكونھا مستمرة في قمع االحتجاجات
وعملت حتى اآلن ضد حقوق الناس وليس
لحمايتھا«.
وھو ما يدل على أن الحديث عن الطبيعة
الدكتاتورية القمعية للنظام القائم ليس مجرد كالم
يردده "ثوريون ناقمون" ،كما تدعي أﺑواق
النظام ،ﺑل ھو حقيقة من المستحيل إخفاؤھا.

ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
لقد مرت اآلن أكثر من سنتين على انطالق
حركة عشرين فبراير .الحركة التي وضعت
ﺑصمتھا على الحياة السياسية في المغرب وتمكنت
من إخراج مئات اآلالف من المتظاھرين إلى
الشوارع في أغلب مناطق المغرب على قاعدة
مطالب سياسية واقتصادية جريئة.
إال أن ھذه الحركة قد ﺑدأت تشھد تراجعا
كبيرا في الزخم الجماھيري الذي ميزھا في
ﺑدايتھا .والسؤال الذي يطرح ﺑحدة ھو لماذا ھذا
التراجع؟ ولماذا لم تتمكن من إسقاط النظام القائم
مثل نظيراتھا في مصر وتونس؟

إن الحالة التي وصلت إليھا حركة عشرين
فبراير نتيجة لمجموعة من العوامل التي يتداخل
فيھا الذاتي ﺑالموضوعي .وقد سبق لنا نحن
الماركسيين أن إلى نقاط ضعف الحركة عندما
كانت الحركة ما تزال في عز مدھا .وقدمنا
مجموعة من المقترحات التي نراھا كفيلة
ﺑتصحيح مسارھا نحو تحقيق المطالب التي
رفعتھا .وموقفنا ھذا يناقض موقف أعداء الحركة
)من لبراليين وإعالم ﺑرجوازي ،الخ( الذين كانوا
يغدقون المديح على الحركة ،وخاصة على نقاط
ضعفھا ،فكانوا يمتدحون غياب التنظيم ،وغياب
التصور ،وطغيان العفوية .وذلك ألسباب ليس من
الصعب فھمھا .إذ أن الحركة كلما حافظت على
عفويتھا وتشتتھا وغموض تصورھا كلما سھل
عليھم االستيالء عليھا وتحوير مصيرھا في أفق
القضاء عليھا.
من الناحية الذاتية من أھم ھذه العوامل
ضعف القوى الماركسية واليسارية عموما وعدم
قدرتھا على توجيه الحركة على قاعدة ﺑرنامج
ثوري واضح .وكذلك عدم قدرتھا على توحيد
مطالب كل فئات الكادحين والطبقة العاملة في
حركة ثورية موحدة تتجه رأسا نحو أصل الداء:
النظام الرأسمالي القائم.
وھذا الضعف ھو ما استغله ﺑعض أﺑناء
الطبقة الوسطى المدللين الذين استولوا على قيادة
الحركة وفرضوا أنفسھم قادة عليھا دون أن
ينتخبھم أحد .إن ھؤالء "الزعماء" الذين ھم في
أغلبھم وصوليون رأوا في الحركة مطية ممكنة
لصنع رصيد سياسي ألنفسھم يصل ﺑھم إلى
امتيازات شخصية ،قد يكون ﺑعضھم في الواقع
ديمقراطيين حقيقيين ،لكنھم ليسوا ثوريين أﺑدا.
وھذا ما جعلھم ينقلبون على الحركة كلما رأوا
خطر تطورھا في مسار ثوري ،يحررھا من
القوالب الحديدية التي وضعوھا لھا مسبقا .لم
يكونوا أﺑدا يثقون في الطبقة العاملة وال في
قدرتھا على تغيير المجتمع نحو األفضل ،وال
يرون فيھا سوى كتلة من الحشود الجاھلة واألمية
التي يجب عليھا أن تنتظر األوامر منھم ،خاصة
وأنھم خريجو معاھد تسيير المقاوالت وغيرھا
من الجامعات والمدارس األنيقة في الداخل
والخارج.
إن ھؤالء "الزعماء" المزيفين مجرد حثالة
ﺑشرية ال أھمية لھم في المسار العام للصراع
الطبقي ،وسرعان ما تكنسھم الحركة جانبا عندما
تقوى ،لكن دورھم يكون خطيرا ومشؤوما ،ﺑل
وحاسما ،عندما تكون الحركة في ﺑداياتھا األولى
وتغلب عليھا العفوية وتكون القوى الماركسية
ضعيفة .خالل ھذه المرحلة يمكن ألي وجه
عرضي أو مغامر أن يصير قائدا وزعيما ،إذ
يكفيه أن يكون وقحا ويصعد على أكتاف صديقه
ليقول للجماھير" :ھيا في ھذا االتجاه" ،ويحتكر
الكالم في االجتماعات ويفرض رأيه ﺑاستعمال
األساليب الخسيسة ،الخ.
لقد لعب ھؤالء األصدقاء المزيفون دورا
مشؤوما في إضعاف الحركة ،فتلقى ﺑعضھم
مقاﺑال مجزيا من الدولة عبر الجمعيات التنموية
واألحزاب اللبرالية .ﺑينما عاد ﺑعضھم اآلخر إلى
االھتمام ﺑمشاريعھم الخاصة ومستقبلھم وھم
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يسبون الجماھير "الجاھلة" التي لم تكن في حجم
تضحياتھم وال في مستوى فھم مشاريعھم.
أما أھم العوامل الموضوعية فھو استفادة
النظام القائم ،وأسياده االمبرياليون ،مما حدث في
تونس ومصر .لقد أخذتھم الثورة التونسية على
حين غرة ،كما أن ثقتھم الزائدة في قوة نظام
مبارك واحتقارھم لقوة الجماھير جعلتھم
يتعرضون لھزيمة أكبر في مصر .وھذا ما جعلھم
يستفيدون من الدروس .لقد فھموا أن أنظمتھم
ضعيفة وأن قوة الجماھير ال تقھر .كما استوعبوا
أنه ال يوجد قمع على وجه األرض قادر عل
إخضاع شعب قرر أن ينتصر .وھذا ما طبقوه في
المغرب ،حيث لم يقتصروا على القمع وحده ،ﺑل
سارعوا إلى تقديم العديد من التنازالت،
واالستعانة مجددا ﺑخدمات اإلسالميين سواء منھم
الذين عارضوا الحركة منذ ﺑدايتھا )العدالة
والتنمية ،غالبية السلفيين( ،أو ھؤالء الذين
اخترقوا الحركة وساوموا ﺑھا ثم غادروھا الحقا
)العدل واالحسان(.
كما عمل ﺑتعاون مع البيروقراطية النقاﺑية
واإلصالحيين على تحييد الطبقة العاملة المنظمة
من الصراع عبر رشوة القادة النقاﺑيين ،وتقديم
إصالحات سياسية واقتصادية شكلية ومؤقتة مما
مكنه من امتصاص غضب الجماھير مؤقتا.
وكانت النتيجة أن تمكن النظام من إخماد جذوة
الحركة واالنتصار في الجولة األولى.
إن من يعرف شيئا عن كيفية سير الحركات
الثورية الجماھيرية يعرف ﺑالتأكيد أن الثورة
ليست مسيرة ظافرة من االنتصارات في خط
تصاعدي مستمر .إنھا سيرورة معقدة من المد
والجزر ،من الصعود والھبوط .من فترات
االنتصارات الباھرة وأشد لحظات الھزيمة قتامة.
ﺑل وحتى التراجعات.
كما أن من يعرف شيئا عن الحركة
الجماھيرية يعرف أن الجماھير ال يمكنھا أن تبقى
في الشوارع إلى األﺑد في حالة غليان دائم عندما
ال يكون األفق واضحا ﺑالنسبة لھا.
إن الجماھير قادرة على تقديم أعظم
التضحيات ،وقد قدمت ﺑالفعل تضحيات جسيمة،
لكنھا ال تقوم ﺑذلك إال في حدود معينة ومن أجل
أھداف معينة .إنھا تعامل االحتجاج ﺑجدية كبرى،
على عكس شباب الطبقة الوسطى المدللين الذين
يعتبرون االحتجاجات فرصة ألخذ الصور
والتعبير عن تمردھم ،ولذلك فإنھا تنتظر منه أن
يوصل إلى نتائج ملموسة .وھذا ﺑالضبط ما
افتقدته في الحركة عندما سيطر عليھا "قادة" كل
ھمھم المناورات والصراعات الھامشية أو
التطرف اللفظي ،الخ.
إننا نعتبر أن حركة عشرين فبراير ستبقى
نقطة مضيئة في تاريخ شعبنا ،لكننا نعتبر أنھا قد
استنزفت .إننا سنستمر في النضال من أجل
المطالب العادلة التي رفعتھا ،ومن أجل إطالق
سراح معتقليھا ومعاقبة المسؤولين عن قتل
مناضليھا ،كما سنستمر في التواجد في كل
األشكال النضالية الجماھيرية التي ستخرج
ﺑاسمھا .إال أننا في نفس اآلن نعتبر إنه من الخطأ
إضاعة الجھد والوقت الثمين ،الذي ال نمتلك منه

الكثير ،في الصراعات الھامشية والمناورات
داخل اجتماعات فارغة ،مع العصب أو مع
"الزعماء" الذين ال ينام ﺑعضھم قبل أن يضع
تقريرا على مكتب أجھزة االستعالمات .إننا وإن
كنا نتفھم رغبة رفاقنا في التيارات اليسارية
األخرى )النھج الديمقراطي ،الحزب االشتراكي
الموحد( ودوافعھم والمجھودات التي يبذلونھا من
أجل إنعاش الحركة وإعادة الحياة إليھا ،فإننا ال
نتفق مع محاوالت إﺑقائھا ﺑشكل مصطنع
وتحويلھا إلى صنم .لقد شھد تاريخ المغرب
تحركات ثورية عديدة ﺑعضھا وصل درجة حمل
السالح )جيش التحرير ،الخ( ،لكنھا عندما
استنفذت شروط ﺑقاءھا تم تجاوزھا جدليا من
طرف حركات أخرى .ھذا ھو قانون الصراع
الطبقي ،نفي النفي .إننا نعتبر موقفنا ھذا دعوة منا
للتيارات اليسارية األخرى إلى االستعداد
للتحركات الثورية التي سيأتي ﺑھا المستقبل ،ﺑدل
االنشغال ﺑالصراعات الھامشية داخل اجتماعات
العصب واستنزاف الطاقات.

ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ليس واقع البؤس واالستغالل الذي تعيشه
الجماھير مسألة حتمية ،أو قدرا مقدرا .وليس
انتصار البرجوازية ودولتھا في مواجھتھما مع
العمال واقعا ال مفر منه .إن الطبقة العاملة تمتلك
قوة جبارة ،لكن مشكلتھا ھي أنھا ال تعي تلك
القوة .ھي المنتج الحقيقي للثروات وﺑفضلھا
يتحرك كل شيء في المجتمع ﺑدءا من أصغر
ﺑرغي في آلة إلى أضخم سفينة في أعالي البحار،
أو طائرة في السماء .وعندما ستعي ھذه القوة
الجبارة ،وتقرر أن تتوقف عن تسخيرھا لخدمة
حفنة الطفيليات وخدمھم في الدولة ،سيتقرر
مصير المعركة الفاصلة وسينھار النظام
الرأسمالي ﺑأكمله كبناء من ورق.
لكن لكي تتمكن الطبقة العاملة من حسم تلك
المعركة ال ﺑد لھا أن تتنظم وتتحد .ھذا ما توصلت
إليه الطبقة العاملة عالميا وفي كل قطر على حدة،
وھذا ما جسدته من خالل سعيھا الفطري إلى ﺑناء
أدواة وحدتھا وكفاحھا الطبقي وخاصة النقاﺑاتنفس
الشيء يقال عن المغرب حيث ﺑنت الطبقة العاملة
النقاﺑات من أجل توحيد صفوفھا في مواجھة
الطبقة الرأسمالية وتنظيم نضالھا ضد االستغالل.
وقدمت من أجل ذلك تضحيات جسيمة .فالحق في
النقاﺑة لم يكن ،ال في المغرب وال أي مكان آخر،
منحة من طرف الرأسماليين ودولتھم ،ﺑل جاء
ثمرة لنضاالت شرسة.
لكن ھذه األداة الحاسمة في النضال الطبقي
تصاب في ظل ظروف ذاتية وموضوعية معينة
]سبق لنا أن شرحناھا في أماكن أخرى[ ﺑسرطان
البيروقراطية مما يجعلھا تتحول من وسيلة
لممارسة الكفاح الطبقي إلى وسيلة للجم نضاالت
الطبقة العاملة ولخدمة الرأسماليين وتسھيل عملية
استغاللھم للعمال.
ففي الوقت الذي يشھد فيه ھجوم البرجوازية
ودولتھا على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة
االقتصادية والسياسية اتساعا وشراسة كبيرتين
)الزيادة في أسعار المحروقات وﺑالتالي كل المواد
االستھالكية ،تجميد األجور ،تخفيض قيمة العملة،
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خصخصة الخدمات العمومية ،قمع الحريات،
الخ( وﺑينما تعبر الطبقة العاملة ﺑكل فئاتھا عن
رغبة في المواجھة والنضال )وھو ما يتضح من
خالل المعارك البطولية التي تخوضھا كل فئات
المضطھدين من شغيلة ومطرودين ومعطلين
وسكان األحياء والفقيرة والبوادي المھمشة
وشباب ،الخ( نجد أن كل ھم البيروقراطية النقاﺑية
ھو تجريد الطبقة العاملة
من كل سالح وتكبيلھا لتسھيل مھمة
البرجوازية .حيث تقاوم كل محاولة للتحرك
المنظم عبر النقاﺑات )المشاركة في المظاھرات
أو الدعوة إلى اإلضراب العام ،الخ(.
وفي المقاﺑل نجدھم قد اختاروا ﺑوعي وﺑشكل
نھائي موقعھم إلى جانب الطبقة السائدة ودولتھا
من أجل حماية "السلم االجتماعي" )من طرف
واحد( وخدمة المقاولة الخ.
ولعل أﺑرز مثال عما نقوله ھو عقد
البيروقراطية النقاﺑية للكنفدرالية الديمقراطية
لشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل للقائين مع
نقاﺑات الباطرونا في عز ھجمتھا على الطبقة
العاملة.
فبعد اللقاء األول الذي عقد يوم  5نونبر
 ،2012عقدت ﺑيروقراطية النقاﺑتين المذكورتين
لقاء ثانيا ﺑالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية
للشغل ﺑتاريخ  28ماي  2013مع االتحاد العام
لمقاوالت المغرب ،حيث أكدوا "على ضرورة أن
يكون ھناك خطاب موحد ﺑينھم ،مع االستشارة
في كل القرارات" .وفي الوقت الذي تشن فيه
الطبقة السائدة ودولتھا ھجوما شرسا على العمال،
مما يتطلب تعبئة وﺑرنامجا نضاليا في مستوى
التحديات ،نجد "قادتنا" يدعون في ذلك اللقاء
»إلى تطوير الحوار االجتماعي ودعم الحريات
النقاﺑية ،والعمل على زرع عنصر الثقة ﺑين
األطراف ،وصوال إلى نمو اقتصادي يضمن تقدم
البلد وتطويره اجتماعيا ً واقتصاديا ،والتحديات
التي تواجه عمل النقاﺑات والباطرونا« .ليخلص
االجتماع إلى االتفاق على خلق لجن مشتركة ما
ﺑين المركزيتين النقاﺑيتين الفيدرالية الديمقراطية
للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل واالتحاد
العام لمقاوالت المغرب ،تتوزع أجندتھا ماﺑين
االشتغال في إطار أوراش ،ستعمل على التحاور
والعمل حول العديد من القضايا منھا :الحريات
النقاﺑية ،وفض النزاعات النقاﺑية ،والتكوين
والتكوين المستمر ،والعمل على إعادة المقاوالت
الموجودة في وضعية صعبة ،الحماية
االجتماعية ،التنافسية ،وذلك في أفق التوقيع على
اتفاق اجتماعي ماﺑين النقاﺑتين واالتحاد العام.
وقد علق عضو المكتب المركزي للفيدرالية
الديمقراطية للشغل العرﺑي حبشي على ھذا اللقاء
قائال» :ننظم ھذه اللقاءات مع االتحاد العام
لمقاوالت المغرب ،ونحن أمام تحد خارجي،
يتعلق ﺑالتزام المغرب في إطار المنظمة العالمية
للتجارة ﺑالتحرير الكلي للتبادل ،مما يطرح
مجموعة من اإلشكاالت على كل مكونات
المقاولة الوطنية .وھذا يقتضي العمل والتعاون
من أجل تنافسية المقاولة الوطنية وتطويرھا.
وكذلك تنمية المسؤولية االجتماعية لھاته المقاولة
في ﺑعدھا الشمولي«.
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وأضاف» :في ھذا السياق ،لقد أكدنا
كمركزيتين على ضرورة فتح ورش إلعادة
ھيكلة المقاوالت في وضعية صعبة ،سواء
ألسباب اقتصادية أو مھنية ،أو تكنولوجية أو
تنظيمية ،وﺑالتالي فالمركزيتان منفتحتان من أجل
إيجاد كل الحلول التي تخدم مستقبل المقاولة
الوطنية ﺑكل فئاتھا ،من أجل الحفاظ على
إنتاجياتھا ومساھمتھا في النمو االقتصاد
الوطني«.
أما عالل ﺑلعرﺑي عضو المكتب التنفيذي
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد قال» :ھذه
اللقاءات تأتي أوال في ظرفية صعبة ومعقدة
يعرفھا المغرب .ثم إن ھذه الظرفية المركبة إلى
حد ما في إكراھاتھا ،ھي في حاجة إلى حوار
مسؤول جدي ،مثمر ،ومنتج ﺑما يطور العالقات
مع كافة الفاعلين في المجتمع .وھذا الحوار ھو
مطلب تفرضه طبيعة اللحظة الوطنية ،وھي
دقيقة ،في سياقھا الوطني واإلقليمي والعالمي،
وذلك إذا ما رﺑطناھا ﺑاألزمة االقتصادية التي
تعرفھا العديد من الدول األورﺑي وغيرھا،...
والمغرب غير مستثنى منھا .وھذا ما يفرض
علينا جميعا ،أن ننھج الحوار ،ﺑاعتباره المنھج
األسلم والطريق األنجع للتداول ﺑالعقل في القضايا
التي تھم عالم الشغل وغيره من القضايا.
الحوار اليوم ،يتطلب أن يظل مستمرا
وطويال ألنه من أسس الثقافة الديمقراطية ،..وأن
ھذا المطلب تفرضه الظرفية الراھنة التي يعيشھا
المغرب ،وﺑالتالي يجب على الحكومة أن تدرك
أن الحوار أساسي ومنھجي وخيار أوحد للتداول
والحوار والمناقشة وطرح كل اإلشكاالت في
ﺑعدھا االقتصادي.« ..
ولم ينس أن يتغزل في "التزام" رئيسة
االتحاد العام لمقاوالت المغرب ،مريم ﺑنصالح،
ﺑـ "ضرورة احترام الحريات النقاﺑية" والذي
اعتبره تصريحا "مسؤوال" و»ﺑمثاﺑة خطوة
متقدمة جدا وجريئة ومشجعة على الحوار .حيث
يمكن اعتبار ھذه الخطوة ،أنھا تشجع على ﺑناء
وتكريس الثقة ﺑين الفاعلين االقتصاديين
واالجتماعيين .وھذا يعني أنھا ]مريم ﺑنصالح[
أدركت أن النقاﺑة شريك اجتماعي ،وأن الحوار
معھا ھو من ﺑين عناصر تطور المقاوالت
واستقرارھا ،وفاعل في تطوير إنتاجھا وجودتھا
حتى تتمكن من المنافسة الشرسة«.
إن البيروقراطية النقاﺑية تخلت نھائيا عن
النضال ،واستبدلته ﺑلغة الحوارات ،وتخلت نھائيا
عن الدفاع عن الطبقة العاملة ومصالحھا لصالح
الدفاع عن "تنافسية المقاولة وتطورھا
واستقرارھا" ،و"تطوير إنتاجھا وجودتھا" وھو
ما يتم دائم على حساب الطبقة العاملة وتكثيف
استغاللھا.
إن البيروقراطية النقاﺑية فقدت نھائيا
مشروعية االنتماء إلى الطبقة العاملة أو تمثيلھا
لمصالح العمال ،فباألحرى أن تكون قيادة عمالية.
لقد صارت عامال موضوعيا ،مثلھا مثل البوليس
وغيرھا من وسائل البرجوازية لقمع الطبقة
العاملة ونضاالتھا.

وﺑالفعل فإنھا تقوم ﺑدورھا القمعي على أكمل
وجه .فقد مكنت الطبقة السائدة ودولتھا لحد اآلن
من تمرير كل مخططاتھا وشن كل ھجوماتھا
دون أية مقاومة جدية .لقد نجحت في فرض الشلل
على الطبقة العاملة أمام القمع والتراجع عن
المكتسبات ﺑل وحتى قمع المناضلين النقاﺑيين
القاعديين وطردھم ومتاﺑعتھم واعتقالھم.
لكن ھذا الوضع مؤقت ،فالطبقة العاملة
القادرة على تغيير المجتمع ﺑأسره وإسقاط أعتى
األنظمة ﺑكل أجھزتھا القمعية ،لن تعجز عن
إسقاط البيروقراطيات النقاﺑية وتطھير النقاﺑات
منھا .ھذه ھي قناعتنا نحن الماركسيين ،وھذا ما
يوجه نضالنا داخل النقاﺑات.
وقد ﺑدأت األزمة والمواجھات تندلع ﺑالفعل
داخل النقاﺑة ﺑين الفئات األكثر كفاحية من العمال
والنقاﺑيين وﺑين البيروقراطية .مثلما نرى ﺑوضوح
في الصراع الذي اندلع داخل االتحاد المغرﺑي
للشغل وأدى إلى حالة استقطاب حادة على
الصعيد الوطني .إن ما شھدته نقاﺑة االتحاد
المغرﺑي للشغل ليس سوى استباق لما سوف
تشھده كل المنظمات النقاﺑية العمالية مستقبال.
ستظھر قيادات جديدة جريئة وكفاحية ،كما سيدفع
الضغط من تحت إلى حدوث انشقاقات حتى ﺑين
صفوف البيروقراطيات النقاﺑية ﺑين من سيتبنى
خطاﺑا جذريا للحفاظ على موقعه ﺑينما سينفضح
اآلخرون كمجرد عمالء للبرجوازية داخل
صفوف المنظمات العمالية.
إن مھمتنا نحن الماركسيين داخل النقاﺑات ھي
مساعدة الطبقة العاملة ،ﺑدءا من أكثر فئاتھا
طليعية ووعيا ،على فھم دور البيروقراطية
النقاﺑية وضرورة استعادة زمام القيادة من ﺑين
أيدي ھؤالء الخونة ،وتحويل النقاﺑات مجددا إلى
أدوات للنضال الطبقي المستقل لصالح الطبقة
العاملة ومشروعھا .لكن القوى الماركسية ما
تزال ضعيفة ،وما زلنا غير قادرين على التدخل
ﺑشكل فعال وعلى الصعيد الوطني في توجيه
األحداث داخل النقاﺑات وطرح ﺑديل للعمال
والمناضلين النقاﺑيين .لذا فإن سيرورة األزمة
ستطول داخل النقاﺑات ﺑين فترات صعود وھبوط،
وفرز متواصل ،ﺑينما ستبحث أقسام من الطبقة
العاملة والشباب عن خوض معاركھا ﺑعيدا عن
اليد الميتة للبيروقراطيات ،وستندلع مسيرات
وإضراﺑات ونضاالت خارج النقاﺑات .إن موقفنا
من تلك الحركات التي ستندلع من خارج النقاﺑات
ھو طبعا التأييد والتفھم ،سننخرط فيھا وسندعمھا.
إننا على عكس اإلصالحيين والبيروقراطيين لن
ندينھا ،لكننا في نفس الوقت نعلم طبيعتھا المؤقتة،
وﺑالتالي فإننا على عكس العصبويين والفوضويين
ال نعتبرھا ﺑديال عن النقاﺑات .ستبقى النقاﺑات
المنظمات القاعدية التقليدية للطبقة العاملة وواحدة
من أمضى أسلحتھا في النضال ضد الرأسماليين
ودولتھم.

ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
لقد لعبت القوى اليسارية الجذرية دورا ھاما
في الحياة السياسية واالجتماعية للبلد خالل
السنتين األخيرتين .فقد شاركت في أغلب @@

االحتجاجات ،وقدم مناضلوھا تضحيات ھائلة إلى
جانب أﺑناء الشعب .اللبراليون ﺑالرغم من قوتھم
اإلعالمية واإلسالميون ﺑالرغم من قوتھم العددية
اختفوا نھائيا من الساحة ،ﺑينما ﺑقيت قوى اليسار
حاملة لراية الكفاح في كل مناطق البلد.
لكن وﺑالرغم من ذلك ما يزال اليسار في حالة
مزرية سياسيا وتنظيميا ،وھذا ما جعله ال يتمكن
من االستفادة من الظرفية التاريخية ليبني قواه.
ضعف انغراسه في صفوف الجماھير واألوھام
عند قياداته حول إمكانية إصالح الرأسمالية
والنظام القائم ﺑالمغرب ،عبر الرھان على ملكية
ﺑرلمانية ،أو دستور ديمقراطي ،ﺑالنسبة للتيارين
الرئيسيين ،مقاﺑل مراھقة وتطرف العصب
األخرى وافتقادھا ألي شعار واضح ،كل ھذا
جعله مجرد منفعل ﺑاألحداث وليس فاعال فيھا وال
موجھا لھا نحو تحقيق أھداف الحراك الجماھيري
الثوري.
إن األخطاء النظرية تجعل الكثير من
التيارات ترتكب أخطاء فادحة .ليست إصالحية
تلك القوى ناﺑعة من سوء نية عند مناضليھا ،أو
من الطموح الشخصي أو الخوف الخ )العوامل
النفسية والشخصية تلعب ﺑطبيعة الحال دورا لكنه
ليس العامل المحدد( .إنھا نتيجة إليمانھم ﺑنظرية
الثورة عبر مراحل الستالينية الرجعية .إن اإليمان
ﺑأن ھناك إمكانية لتحقيق الديمقراطية والعيش
الكريم واالستقالل القومي الخ داخل إطار
الرأسمالية والملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج ،ھو
األساس الحقيقي للنزعة اإلصالحية .وھذا
ﺑالضبط ما يؤمن ﺑه كل المدافعين عن نظرية
المراحل الستالينية .سواء منھم المدافعين عن
إمكانية تحقيق الشعب المغرﺑي للديمقراطية
والكرامة والحرية في ظل ملكية ﺑرلمانية ،أو
ھؤالء الذين يؤمنون ﺑأنه يمكن تحقيق تلك
األھداف من خالل دستور ديمقراطي وجمھوري
ديمقراطية )ﺑرجوازية( دون إﺑالء األھمية الكافية
لألسئلة المركزية التالية :ديمقراطية أي طبقة؟
وكيف نحققھا؟ وﺑأية وسائل؟
نحن في راﺑطة العمل الشيوعي وإن كنا
نمتلك ﺑرنامجا وتصورا سياسيا ومنظورات غالبا
ما تؤكد األحداث صحتھا ،فإننا ﺑدورنا ما زلنا
نعاني من ضعف اإلنغراس في صفوف الطبقة
العاملة .كما أن الحركية المفرطة تستنزف قوانا
الضعيفة.
يمتلك اليسار ﺑين صفوفه مناضلين من أفضل
ما أنتجه الشعب المغرﺑي .مناضلون مستعدون
لتقديم كل التضحيات من أجل التغيير الجذري
للمجتمع .إننا نعتبر أن المرحلة التي انفتحت
أمامنا تحمل لنا آفاقا رحبة للنمو كيسار.
فالجماھير ستتجه ﺑأنظارھا مجددا نحو اليسار،
وستصير شعاراتنا مسموعة أكثر فأكثر .لكن
علينا أن نتبنى التكتيكات الصحيحة التي تمكننا
من االستفادة من األوضاع .على قوى اليسار أن
تركز على تكوين المناضلين على قاعدة
الماركسية ،ليس ألنھا أفكار جميلة ومتناسقة ،ﺑل
ألنھا األفكار الوحيدة التي يمكنھا أن تفسر لنا
@@11@òzÐ–Ûa@¿@òànnÛa
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مدخل
طوال عقود وعقود والجماھير الكادحة –
المغرﺑية والصحراوية -تناضل ﺑشراسة النمور
ضد الدكتاتورية واالستغالل والقھر القومي .لكن
المأساة ھي أن كل تلك النضاالت البطولية
والتضحيات تذھب ھباء وتبقى ﺑدون أفق ﺑسبب
غياب ﺑرنامج ثوري يكثف مطامح وآمال
الجماھير في نقاط واضحة تعبر عن أشد مطالبھا
إلحاحا وتوسع أفقھا ﺑاستمرار .ﺑرنامج انتقالي
يشكل الجسر ﺑين النضاالت اآلنية وﺑين النضال
من أجل التغيير االشتراكي للمجتمع.

وقد تأكدت الحاجة إلى ھذا البرنامج ﺑشكل
جلي خالل السنتين األخيرتين ،ليس في
المغرب وحده ﺑل في المنطقة المغارﺑية
والشرق أوسطية وعالميا ،حيث قامت الطبقة
العاملة والجماھير الكادحة ﺑھبات ثورية
عظيمة تمكنت في عدة مناطق من إسقاط
الحكام الدكتاتوريين ،لكن غياب القيادة
الثورية جعل السيرورة أطول وأكثر عسرا
وجعل التضحيات واآلالم أكبر .إن ضرورة
البرنامج الثوري صارت اآلن ،ونحن نعيش
في خضم مرحلة ثورية على الصعيد
العالمي ،أكثر ملحاحية من أي وقت مضى.
لذلك نتقدم نحن في راﺑطة العمل الشيوعي
ﺑرنامجنا ھذا ،الذي نطرحه للطبقة العاملة
المغرﺑية والشعب الصحراوي وعموم
الكادحين والمناضلين العماليين والشباب
الثوري الباحثين عن ﺑديل ماركسي اشتراكي
ثوري.
ﺍﻟـــﺒـ ــﺮﻧــ ــ ــ ـــﺎﻣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺞ
(1

األجور

إن الحد األدنى لألجور الحالي الھزيل )وغير
المعمول ﺑه رغم ذلك في العديد من القطاعات،
ﺑل الذي يعتبره أرﺑاب العمل ليس كافيا فقط ،ﺑل
مبالغا فيه ويجب تخفيضه !!( ال يستجيب لتلبية
المعيشية
الحاجات
نصف
حتى
األساسية/البيولوجية )التغذية ،المأوى (...للعمال
وأسرھم ،فباألحرى الحاجات الثقافية والترفيھية،
الخ.
لذلك فإننا في راﺑطة العمل الشيوعي نناضل
من أجل:
• الرفع من الحد األدنى لألجور إلى 6000
درھم شھريا ،على الصعيد الوطني وفي جميع
القطاعات ،ﺑدون استثناء ،مع تطبيق السلم
المتحرك لألجور ﺑحيث ترتفع األجور تلقائيا مع
أي ارتفاع في األسعار.
• القضاء على التمييز في األجور على أساس
الجنس أو السن :نفس العمل ،نفس األجر!

• ال لالقتطاعات العقاﺑية من أجور العمال ،ألي
سبب كان ،ال لتجويعھم ھم وأسرھم!
• منع "األجور" العينية منعا ﺑاتا.
• ال لألجور المبالغ فيھا ،نعم لتحديد األجور
العليا من طرف مجالس العمال والفالحين.
• تحديد أجور موظفي الدولة ﺑحيث ال يتقاضى
أي موظف -أي كان -أجرة أعلى من أجرة العامل
المؤھل.
 (2البطالة
» إن حق العمل ھو الحق الجدي الوحيد في
متناول العامل في مجتمع قائم على االستغالل« -
تروتسكي  -لذا فإن حرمان فئات واسعة من أﺑناء
الطبقة العاملة من ھذا الحق ورميھم إلى البطالة،
يشكل عمليا حكما عليھم ﺑاالنحطاط والموت
جوعا أو العيش على الصدقات و"التضامن
العائلي" .ﺑينما ھي وسيلة أخرى لدى الرأسمالي
لمضاعفة أرﺑاحه عبر الضغط أكثر على العمال
وتكثيف استغاللھم .ما الذي ننتظره من نظام
ينتعش ﺑبؤسنا؟
نحن الماركسيون نناضل من أجل:
• توفير منصب شغل للجميع)نساء ورجاال(
الئق وثاﺑت ويتناسب مع مؤھالت العامل
وقدراته.
• ال للمرونة ولعقد الشغل المحدودة ،نعم لعقد
عمل دائم ومنصب شغل قار.
• حق جميع العمال المؤقتين في منصب شغل
قار وحقوق كاملة.
• ال لمدونة الشغل الرجعية وكل القوانين التي
تضرب مكتسبات العمال )قانون اإلضراب(...
نعم لقوانين يصوغھا ممثلو العمال.
• تخفيض ساعات العمل األسبوعية إلى 35
ساعة ،دون إنقاص األجر .وفي مواجھة
التسريحات وإعادة ھيكلة الشركات ،نطالب
ﺑتقسيم ساعات العمل ﺑين جميع العاملين!
• منع الساعات اإلضافية والعمل الليلي.
• في حالة اإلغالقات ،ﺑمبرر اإلفالس ،نطالب
ﺑفتح الملفات والرقاﺑة العمالية عليھا ومعاقبة
حاالت الفساد والتخريب والتبذير.
• مصادرة كل المصانع التي أغلقھا الباطرونا
وفتحھا ووضعھا تحت رقاﺑة ممثلي العمال
المنتخبين ديمقراطيا والنقاﺑات.
• منع تشغيل األطفال أقل من  16سنة منعا كليا
)األطفال مكانھم مقاعد الدراسة!( وتعويضھم
ﺑشباب عاطلين ﺑمناصب ثاﺑتة وحقوق كاملة.
• تعويض عن البطالة يساوي الحد األدنى
لألجور ،إلى حين توفير منصب شغل يتناسب
ومؤھالت وقدرات المعنيين.
• الضمان االجتماعي والنقل مجانا للعمال
العاطلين.
• تحديد سن التقاعد في  60سنة مع الحفاظ على
 %100من آخر أجر مع رﺑطه ﺑالسلم المتحرك

لألسعار ..تعويض المتقاعدين ﺑشباب عاطلين في
مناصب شغل قارة وﺑجميع الحقوق.
• أجرة لجميع المتدرﺑين تساوي الحد األدنى
لألجور ،الحق في الضمان االجتماعي
النقاﺑة...مع اإلدماج مباشرة ﺑعد نھاية التدريب،
في مناصب شغل قارة ،تتناسب ومؤھالتھم
وقدراتھم.
 (3النقابات

إن النقاﺑات واحدة من أكثر أدواة الطبقة
العاملة أھمية في النضال ضد الرأسمالية
وﺑناء المجتمع االشتراكي .لكنھا صارت في
يد االصالحيين والبروقراطية النقاﺑية وسيلة
فعالة في عرقلة النضال العمالي ،أخطر حتى
من الدولة البرجوازية أجھزتھا القمعية .إننا
في راﺑطة العمل الشيوعي نعتبر أن النضال
من أجل استرجاع المنظمات النقاﺑية
كمنظمات ديمقراطية مكافحة وتطھيرھا من
البيروقراطية شرط مسبق النتصار النضال
من أجل االشتراكية.
لذلك فإننا في راﺑطة العمل الشيوعي
نناضل من أجل:
• الديمقراطية العمالية داخل النقاﺑات .ونفھم
ﺑالديمقراطية العمالية داخل النقاﺑات ما يلي:
• حرية التعبير عن كل اآلراء وطرح البرامج
والدفاع عنھا سواء من موقع األغلبية أو األقلية،
وحرية النقد على جميع المستويات
• االنتخاب الديمقراطي لجميع المتفرغين والقادة
النقاﺑيين مع الحق في عزلھم في أي وقت
• ال يتقاضى أي متفرغ نقاﺑي أجرا أعلى من
أجرة عامل مؤھل ،وال يستفيد من أي امتيازات
• يجب وضع كل الحساﺑات المالية تحت رقاﺑة
المنخرطين/ات
• انتظام عقد المؤتمرات وتجديد كل الھياكل
ﺑشكل منتظم وإجباري في تواقيت محددة
• منع عقد أي اتفاقية ذات ﺑعد وطني إال ﺑعد
فتح نقاش معمم في جموعات عامة للھياكل
القاعدية المحلية واإلقليمية والجھوية والمجالس
الوطنية ،من القاعدة إلى القمة.
• استقاللية النقاﺑات ﺑشكل كامل عن الدولة
البرجوازية

 (4النساء
وضع النساء في أي مجتمع ھو مقياس جيد
لدرجة تطور ذلك المجتمع أو درجة تخلفه.
ووضع المرأة الكادحة في المغرب مؤشر عن
مدى االنحطاط الذي وصله النظام الرأسمالي
التبعي القائم.إذ يعانين من اضطھاد مزدوج :فھن
مضطھدات كعامالت وفالحات وكادحات من
جھة ومن جھة أخرى كنساء .البطالة في
صفوفھن أكثر ،مناصب الشغل "المخصصة"
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لھن أكثر ھشاشة ،أجورھن أقل ،فرصھن في
االلتحاق ﺑمقاعد الدراسة أقل كما أن األسرة
البرجوازية ليست سوى آلة لسحقھن في العمل
البيتي وتحت ترسانة من العادات والتقاليد
الرجعية واألخالق المنافقة.
إننا في راﺑطة العمل الشيوعي ال ننظر مطلقا
إلى اضطھاد النساء من وجھة نظر جنسية ،إن
اضطھاد النساء يجد جذوره في عالقات اإلنتاج
الرأسمالية القائمة .ونناضل من أجل:
• المساواة التامة ﺑين الرجال والنساء في جميع
الميادين والقضاء على جميع أشكال التمييز.
• تحويل العمل البيتي إلى عمل عمومي عبر
تطبيق مخطط واسع لتوفير حضانات ورياض
أطفال مجانية ومطاعم ومحالت غسيل الثياب
عمومية وذات جودة عالية وﺑأثمان في متناول
العمال والكادحين ،في جميع األحياء العمالية
والقرى والمداشر ،تحت الرقاﺑة العمالية.
• تعميم الحق في عطلة الوالدة واإلرضاع،
ثالثة أشھر قبل الوضع وثالثة أشھر ﺑعد
الوضع - ،قاﺑلة للزيادة إذا ما اقتضت ذلك
الظروف الصحية للعاملة ووليدھا أو نوعية
العمل -مؤدى عنھا ﺑاألجر الكامل.
 (5األسرة
• سن قانون يقر حق الطالق ﺑدون أي تمييز وال
عراقيل مادية أو ﺑيروقراطية وﺑمجرد إﺑداء أي
من الشريكين  -المرأة أو الرجل -لرغبته فيه.
• الحق في اإلجھاض في مستشفيات مجانية
وفي شروط صحية عالية.
• إلغاء مفھوم األﺑناء "غير الشرعيين" وإلغاء
التمييز ضد األمھات العازﺑات.
• تطھير البرامج الدراسية والمواد اإلعالمية من
جميع المضامين التمييزية والعنصرية ضد
النساء.
 (6السياسة الزراعية

السدود وتطوير أنظمة الري وتعميم االستفادة
منھا.
• توفير القروض للفالحين الفقراء ﺑفوائد
مخفضة.
• إسقاط الديون الساﺑقة عن كاھل الفالحين
الفقراء والمسارعة ﺑاستعادة القروض المستحقة
على كبار الفالحين.
• احتكار الدولة للتجارة الخارجية.

وفي ھذا السياق ندين االتفاقيات الموقعة
مع االتحاد األوروﺑي والواليات المتحدة ،في
شتى المجاالت وخاصة الزراعة .ونطالب
ﺑعدم توقيع أي اتفاق إال ﺑموافقة ھيئات
الفالحين والنقاﺑات والمجالس العمالية.
 (7الخوصصة:

إن عملية الخصخصة التي قامت ﺑھا
الدولة ﺑبيعھا لمختلف القطاعات االقتصادية
الرئيسية ليست سوى عملية نھب وسرقة
لممتلكات الشعب وتمريرھا للرأسمال
االمبريالي والمحلي ،أدت إلى تدمير تلك
القطاعات ونھب الثروات وطرد العمال
وضرب المكتسبات االجتماعية.
نحن في راﺑطة العمل الشيوعي نناضل
من أجل:
• الوقف النھائي لمسلسل الخوصصة.
• إعادة تأميم جميع القطاعات التي ﺑيعت ،ﺑدون
تعويض )ما عدا صغار المساھمين( ووضعھا
تحت رقاﺑة ممثلي العمال والنقاﺑات.
• محاكمة المسؤولين عن عملية الخصخصة
والمستفيدين منھا ومصادرة ممتلكاتھم ووضعھا
تحت الرقاﺑة الشعبية.
• إعادة إدماج العمال الذين تعرضوا للطرد

ﺑسبب الخوصصة وتمتيعھم ﺑتعويضاتھم.
 (8الصحة:

ﺑعد خمسين سنة من االستقالل الشكلي
وﺑالرغم من جميع الديماغوجيا حول "تنمية العالم
القروي وفك العزلة" الخ .ال تزال البادية
المغرﺑية تعيش في العصور الوسطى .المحراث
الخشبي وانتظار األمطار ھما كل ما لألغلبية
الساحقة من الفالحين لمواجھة الجوع .البنية
التحتية منعدمة ،الضيعات المسقية وأجود
األراضي محتكرة في يد أقلية ضئيلة جدا% 6 .
من كبار الفالحين يحتكرون  %50من األرض
ﺑينما ثلث الفالحين ﺑدون أرض.

يعتبر قطاع الصحة من ﺑين أكثر القطاعات
التي تتجلى فيھا الطبيعة االستغاللية واإلجرامية
للطبقة السائدة ودرجة استھتارھا ﺑحياة الكادحين،
حيث عملت على تدميره ﺑشكل ممنھج وحرمان
الكادحين من أكثر الحقوق ﺑديھية :حق العالج.
وفي سياق االجھاز على الصحة العمومية والحق
في العالج المجاني أسمته الحكومة مؤخرا
المساعدة الطبية "راميد" ،الذي يرﺑط حق العالج
ﺑالحصول على ﺑطاقة تسلمھا السلطات الفاسدة.

إننا في راﺑطة العمل الشيوعي نناضل من

نحن في راﺑطة العمل الشيوعي نناضل من
أجل:

• األرض لمن يزرعھا ،توزيع األرض على
الفالحين الفقراء وتشجيعھم على تشكيل
تعاونيات طوعية ،توفير اآلالت الزراعية
واألسمدة والنقل ﺑأثمان مناسبة لتلك التعاونيات.
• مصادرة الملكيات الكبرى )ﺑدءا ﺑملكية األسرة
المالكة( وإعادة تأميم األراضي والضيعات التي
تمت خوصصتھا ووضعھا تحت رقاﺑة مجالس
العمال الزراعيين والفالحين الفقراء.
• تطبيق مخطط استعجالي لألشغال العمومية
لتوفير البنية التحتية )الماء الكھرﺑاء ،دور
السكن ،المستشفيات ،المدارس ،الطرق (...وﺑناء

• الرفع فورا من ميزانية الصحة إلى ما ال يقل
عن  % 20من الناتج الداخلي الخام ووضع
مخطط استعجالي لتوفير ﺑنية تحتية من
المستشفيات والمستوصفات ...كافية لالستجاﺑة
لحاجيات جميع المواطنين في المدن والقرى
والمداشر ،مجانا وﺑجودة عالية وتحت الرقاﺑة
العمالية.
• ضمان الحق في العالج المجاني ذو الجودة
لكل الشغيلة والعاطلين ﺑدون قيد أو شرط.
• فتح معاھد وجامعات جديدة لتكوين األطباء
والممرضين.

أجل:
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• تحسين شروط عيش وعمل
والممرضين واألطباء والرفع من عددھم.

العمال

• تشجيع البحث العلمي في مجال الطب.
• اطالق مشروع يرمي لتزويد الوحدات
الصحية ﺑكافة مستلزماتھا
نناضل من أجل أن تصير وزارة الصحة
منتخبة ديموقراطيا من ﺑين االطباء والممرضين
ومجالس العمال والنقاﺑات ،في إطار حكومة
العمال والفالحين.
 (9التعليم:
يعتبر حقل التعليم في المغرب من ﺑين أﺑرز
الحقول التي تظھر فيھا طفيلية الطبقة السائدة
وخطورتھا على المجتمع ﺑأكثر الصور وضوحا.
إذ جعلت من المدرسة والتعليم الموجه لعموم أﺑناء
الشعب وسيلة لنشر األمية والجھل والتعصب
ﺑشكل منھجي وواع.
• إننا نناضل من أجل مدرسة ﺑديلة وتعليم
علمي ،علماني ،عمومي ،مجاني ،موحد وذو
جودة.
• إننا نناضل من أجل الرفع من الميزانية
المخصصة للتعليم إلى ما ال يقل عن %20من
الناتج الداخلي الخام.
• تطبيق مخطط عاجل لألشغال العمومية من
أجل توفير ﺑنية تحتية كافية من المدارس
والمعاھد ،في جميع المدن والقرى والمداشر،
ووضعھا تحت الرقاﺑة الديموقراطية لمجالس
العمال والفالحين والطلبة والشباب.
• االعتراف ﺑالغة األمازيغية كلغة رسمية ،إلى
جانب العرﺑية ،والحق في التعلم ﺑاللغة األصلية
في جميع مناطق البالد.
• تعميم دراسة اللغة األمازيغية والثقافة
الديمقراطية األمازيغية على كل أسالك التعليم
وكل المناطق ،وفتح مسالك جامعية لدراسة
وتأھيل وتطوير اللغة األمازيغية .وإدماج
التكوين في اللغة األمازيغية في مراكز تكوين
األساتذة.
• تشجيع البحث العلمي في جميع المجاالت و
تخصيص ميزانية كافية لتطويره تحت الرقاﺑة
الديمقراطية للعمال والعلماء والباحثين
• ضرورة تحديث المدارس والجامعات الحالية
وتجھيزھا وﺑناء مدارس وجامعات ومعاھد
جديدة ،من جميع التخصصات ،ﺑما يكفي
لالستجاﺑة لحاجيات البالد ،مفتوحة في وجه أﺑناء
وﺑنات العمال والمضطھدين ،ﺑدون عراقيل من
أي نوع.
• توفير العدد الكافي من األساتذة والموظفين
والعمال ،ﺑمناصب شغل قارة وحقوق كاملة.
• منحة شھرية لجميع الطالب  -أﺑناء العمال
والفالحين والكادحين -تساوي الحد األدنى
لألجور.
• توفير ومجانية الخدمات الصحية والمطاعم
والنقل الجامعي ذو الجودة ،لصالح التالميذ
والطلبة ،أﺑناء الفقراء.
• الوقف النھائي لمسلسل خوصصة التعليم
وإعادة تأميم جميع المعاھد الخاصة وإدماجھا في
القطاع العام.
• تطھير البرامج الدراسية من جميع المضامين
الرجعية ،العنصرية ،الالعلمية والمعادية للتقدم.
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• رفع الحظر عن اإلتحاد الوطني لطلبة
المغرب واالعتراف ﺑه كممثل شرعي لكل
الطالب المغارﺑة ،في الداخل والخارج.
• وضع الجامعة تحت رقاﺑة ممثلي الطالب -
اوطم -واألساتذة والعمال الجامعيين ،المنتخبين
ديموقراطيا ،والنقاﺑات العمالية ،في مجلس
جامعي ﺑكامل السلطات )الرقاﺑة على الميزانية،
على البرامج الدراسية ،على االمتحانات وعلى
كل الحياة الجامعية(.
نناضل من أجل أن تصير وزارة التعليم
منتخبة ديموقراطيا من ﺑين األساتذة والطالب
والتالميذ ومجالس العمال والنقاﺑات ،في إطار
حكومة العمال والفالحين.
 (10السكن:
يقطن  1/5من المغارﺑة  6 -ماليين -في دور
الصفيح محرومين من أﺑسط شروط العيش
اإلنساني .إن ھذه الوضعية غير محتملة وال يجب
أن تستمر.
نحن في راﺑطة العمل الشيوعي نناضل من
أجل:
• البدأ فورا في تطبيق ﺑرنامج استعجالي لبناء
مليون سكن خالل  4سنوات لتوفير السكن الالئق
للجميع مقاﺑل تسعيرة في متناول الفقراء.
• إن ھذا يفترض التأميم الفوري لكبريات
شركات البناء ومعامل االسمنت والصلب
ووضعھا تحت الرقاﺑة العمالية.
• مصادرة العمارات والبنايات السكنية والفيالت
الفارغة ﺑدون تعويض وتخصيصھا إليواء
المشردين.
• وضع حد نھائي للمضارﺑة العقارية من خالل
مصادرة األرض وتأميمھا ووضعھا تحت
الرقاﺑة العمالية.
 (11الديون:
إن الديون وﺑاالضافة إلى ما تمثله من
استنزاف رھيب لالقتصاد فإنھا وسيلة خطيرة في
يد األﺑناك المحلية والدوائر المالية االمبريالية
العالمية للتحكم في مصير البلد ورسم سياسته ﺑما
يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي.
إننا في راﺑطة العمل الشيوعي نعتبر أن
الشعب المغرﺑي ال يتحمل مسؤولية أداء تلك
الديون ،ألنه لم يقترضھا ولم يستفد منھا ،كما أنه
قد أداھا فعال أضعافا مضاعفة .إننا نناضل من
أجل:
• التوقف فورا عن أداء الديون.
• التحقيق في سياسة االقتراض ومن استفاد منھا
وتقديم المسؤولين عن النھب الذي تخفى تحت
ستارھا إلى المحاكمة ومصادرة ممتلكاتھم،
ووضعھا تحت الرقاﺑة العمالية.
• توجيه األرصدة المخصصة لخدمة تلك
الديون لتمويل المشاريع االجتماعية وأشغال
البنية التحتية وتحسين شروط عيش الكادحين.
 (12الضرائب:

إن السياسة الضريبية الحالية جزء من
السياسة العامة التي تطبقھا الدولة البرجوازية
وتخدم فقط طبقة الرأسماليين .إنھا سياسة

ظالمة من وجھة نظر الطبقة العاملة إذ تقوم
على إلقاء الجزء األكبر من العبء الضريبي
على كاھل الطبقة العاملة وعموم الفقراء73 :
في المائة من الضريبة العامة على الدخل
مصدرھا االقتطاعات من األجور في المنبع.
إننا في راﺑطة العمل الشيوعي نناضل من أجل
سياسة ضريبية دديمقراطية تقوم على ما يلي:
• إلغاء الضرائب وكل أنواع االقتطاعات على
األجور الدنيا
• فرض ضريبة تصاعدية على الدخل يتحملھا
األغنياء والشركات
• فرض الضريبة على الفالحين األغنياء
والمتوسطين
 (13السياسة الخارجية:
إن السياسة الخارجية ألي دولة ليست في آخر
المطاف سوى استمرار للسياسة الداخلية ،
ووسيلة للدفاع عن الطبقة السائدة فيھا .والسياسة
الخارجية للنظام القائم ھي استمرار لنفس السياسة
الرجعية المطبقة داخليا ،وفي خدمة مصالح نفس
الطبقة الطفيلية السائدة .إنھا سياسة قائمة على
التبعية للدوائر االمبريالية ولعب دور الكلب
الوفي لحماية مصالح القوى االمبريالية ضدا على
مصالح الشعوب المقھورة والمناضلة.
إننا في راﺑطة العمل الشيوعي نناضل من أجل
سياسة عمالية تقدمية تقوم على ما يلي:
• التوقف فورا عن ممارسة سياسة االضطھاد
القومي ضد الشعب الصحراوي
• القطع مع عالقات التبعية للدوائر االمبريالية
• التوقف نھائيا عن لعب دور الدركي والخادم
األمين لمصالح االمبريالية في المنطقة وفي أي
مكان في العالم
• االصطفاف إلى جانب الشعوب المناضلة ضد
االمبريالية والرأسمالية والدفاع عن مصالحھا
في االنعتاق والحرية.
• فضح والغاء كافة االتفاقيات الدولية الرجعية
نناضل من أجل أن تصير وزارة الخارجية
وكل أجھزتھا ومسؤوليھا داخليا وخارجيا
)الموظفون ،الوزراء ،السفراء ،الخ( منتخبة
ديموقراطيا من طرف مجالس العمال والفالحين
والنقاﺑات ،في إطار حكومة العمال والفالحين.
 (14الجيش والشرطة:
إن جھازي الجيش والشرطة جھازان للدولة
البرجوازية ،مھمتھما ھي القمع المسلح للشعب
العامل من أجل الحفاظ على عالقات اإلنتاج
السائدة ،إنھما جھازان رجعيان ﺑالمطلق.
نحن نرفض الفكرة القائلة ﺑكونھما جھازان
محايدان أو ﺑإمكانية استعمالھما في خدمة الشعب
العامل ،ألنه من المستحيل على عبد أن يخدم
سيدين متناقضي المصالح.
نحن في راﺑطة العمل الشيوعي نناضل من
أجل استبدال الجيش البرجوازي والبوليس
ﺑالشعب المسلح وفي وجه عنف الدولة الرجعي،
نطالب ﺑتشكيل ميليشيات العمال والفالحين
الفقراء والمضطھدين ،منتخبة ديموقراطيا
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وموضوعة تحت رقاﺑة مجالس العمال والفالحين
الفقراء والطالب من أجل الدفاع عن األحياء
العمالية وأماكن العمل والجامعات والمظاھرات
واالعتصامات ،الخ.
لكننا في نفس الوقت نعتبر أن الجنود ورجال
الشرطة ھم ،من حيث أصولھم الطبقية ،أﺑناء
الفالحين والعمال والمضطھدين ،يتوجب علينا
كسبھم إلى صفوفنا وندعوھم إلى المساھمة في
نضاالت آﺑائھم وإخوانھم وتوجيه أسلحتھم إلى
صدور أعدائھم الحقيقيين :الطبقة الرأسمالية
ونظامھا المتعفن.
نحن نناضل من أجل:
• تطھير الجيش والبوليس من العناصر الفاشية
ومحاكمة ومعاقبة جميع المتورطين في جرائم
ضد الشعب أو الفساد ،أمام قضاة منتخبين
ديموقراطيا من طرف الجماھير وﺑقوانين
مصاغة من طرف مجالس العمال والفالحين.
• تطھير مقررات الدراسة التي يتلقونھا من
جميع المضامين الرجعية.
• منع اإلھانات التعذيب  -الجسدي والنفسي -
الذي يتعرضون له على أيدي الضباط والعزلة
المفروضة عليھم في الثكنات.
• القضاء على الھرمية البيروقراطية وفرض
حق الجنود ورجال الشرطة في انتخاب الضباط.
• حق الجنود ورجال الشرطة في العمل النقاﺑي
وفي االنتماء إلى األحزاب السياسية.
• تفكيك جميع األجھزة السرية ومعاقبة
المتورطين في جرائم ضد الشعب.
 (15الشعب الصحراوي
يعيش الشعب الصحراوي ﺑدوره في ظل
اضطھاد قومي رھيب واستغالل واستنزاف
مكثف لقواه العاملة وثرواته الطبيعية.
إننا وكما أكدنا ذلك في وثيقتنا التأسيسية
"إعالن المبادئ" نرفض ﺑشكل قاطع سياسات
االضطھاد القومي التي يتعرض لھا الشعب
الصحراوي والمناورات التي تقوم ﺑھا
البرجوازية المغرﺑية ودولتھا ﺑھدف ﺑث سموم
الشوفينية القومية والعنصرية ﺑين صفوف
المغرﺑية.
الجماھير
إننا نناضل من أجل:
• الوقف الفوري
الصحراوي.
• فرض حق الالجئين في العودة إلى أراضيھم
ﺑدون قيد أو شرط.
السياسيين
المعتقلين
سراح
• إطالق
الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين
والمختطفين.
• معاقبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب
ضد الشعب الصحراوي.
• حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ﺑما
فيه الحق في االنفصال.
• من أجل فدرالية اشتراكية للمنطقة المغارﺑية
توفر أوسع الحق في تقرير المصير لجميع
الشعوب التي تشكلھا.
لنھب

ثروات

الشعب
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 (16جھاز الدولة
جھاز الدولة البرجوازي الحالي ھو ككل
دولة ،وعلى عكس ادعاءات اإلصالحيين ليس
جھازا محايدا وال ھو "في خدمة الجميع" .إنه أداة
للقمع في يد الطبقة البرجوازية لتأﺑيد عالقات
اإلنتاج الرأسمالية ،رجعي ﺑالمطلق وال يمكنه أن
يؤدي أي دور إيجاﺑي لصالح الجماھير .ليس
المطلوب ھو نقل ھذه اآللة البيروقراطية
العسكرية من يد إلى يد أخرى ،ﺑل المطلوب ھو
تدميرھا!
ويتخذ شكل الحكم في المغرب شكل
الدكتاتورية الملكية حيث تتركز جميع السلطات
في يد القصر .لكننا وإن كنا في مقدمة المناضلين
من أجل جميع أشكال التحسينات الديموقراطية،
حتى أشدھا ﺑساطة ،فإننا نعتبر أن مطامح
الجماھير في الديموقراطية والعيش الكريم ،لن
تتحقق ﺑاستبدال الحكم الملكي الفردي ﺑملكية
دستورية على الطريقة اإلسبانية أو حتى
ﺑجمھورية ﺑرجوازية ،ﺑل ﺑدولة الديموقراطية
العمالية.
إن نظاما اجتماعيا جديدا يتطلب نوعا جديدا
من الدولة ،يتطلب دولة ديموقراطية حقيقية تنبع
من الشعب الكادح نفسه وتعكس آماله وتطلعاته،
دولة مبنية على أساس مجالس العمال والفالحين
الفقراء )محليا ،جھويا ووطنيا(.
• فلتسقط الدكتاتورية الرأسمالية والملكية!
• مصادرة ملكيات األسرة المالكة ومحيطھا
وتأميمھا تحت الرقابة الديموقراطية للعمال!

2013@lŠÌ½a@pa‰ìÄäß@òànm
الواقع الذي نعيش فيه وتقدم لنا تصورا للحل .كما
يجب على قوى اليسار أيضا الدفاع عن
استقالليتھا التامة عن الدولة البرجوازية
والتيارات اللبرالية ،وأن تتخلص من العصبوية
وتعمل فورا على تشكيل جبھة موحدة ﺑين
مكوناتھا إلى جانب النقاﺑات والجمعيات التقدمية
على قاعدة مطالب محددة وشعارات واضحة
نتدخل ﺑھا في الحركة الجماھيرية.

ﺧﻼﺻﺔ
إننا دخلنا مرحلة غير مسبوقة من األعاصير
والزواﺑع ،غير مسبوقة في التاريخ ال سواء
عالميا أو إقليميا أو وطنيا .ستنھض الجماھير
مرارا وتكرارا للنضال ،وستواجه القمع ،يواصل
الطالب نضاالتھم وسكان األحياء الفقيرة
والمناطق المھمشة سيتحركون لمواجھة التھميش
والمطالبة ﺑتحسين شروط العيش .وسيشعل
ضحايا التفقير والبطالة والغالء االنتفاضات تلو
االنتفاضات...
لكن في ظل غياب القيادة الثورية واستمرار
تحكم البيروقراطية في النقاﺑات ستبقى تلك
االنتفاضات والتحركات الثورية ﺑدون قيادة ،لذلك
ستمر من كل أنواع المنعرجات وحاالت الصعود
والھبوط .ستكون السيرورة طويلة ومؤلمة.
وستعرف احتدادا يتلوه فترة ھدوء أو حتى
تراجع .ولن تتمكن أي من الحكومات المتتالية

• الحرية لجميع المعتقلين السياسيين! إنصاف
أسر وأقارب ضحايا القمع ومعاقبة جميع
المسؤولين!
• حرية التعبير ،التنظيم ،التظاھر واإلضراب.
• تشكيل جمعية تأسيسية ثورية منتخبة من
طرف مجالس العمال والفالحين والطالب
والفقراء ،في المدن واألحياء والمصانع
ومؤسسات التعليم والقرى.
• من أجل حكومة العمال والفالحين تطبق
برنامجا اشتراكيا ثوريا.
• من أجل جمھورية اشتراكية بالمغرب جزء
من فدرالية اشتراكية في المنطقة المغاربية
والشرق األوسطية والمتوسطية!
• حق العمال والكادحين في انتخاب جميع
موظفي الدولة والرقاﺑة عليھم والحق في عزلھم
في كل حين.
• القضاء على االستقالل الشكلي للموظفين
القضائيين ﺑحيث يصيرون منتخبين وقاﺑلين
للعزل.
• تسليح الشعب وتذويب الجيش في الميليشيات
الشعبية.
• اشتراك جميع الجماھير في القيام ﺑمھام إدارة
اإلنتاج وتسيير المجتمع والدولة.
• فصل الدين عن الدولة.
ليست ھذه المطالب أحالما مبالغ فيھا ﺑل ھي
تنطلق من أشد حاجياتنا إلحاحا .إن الحق في
التغذية النوعية والعمل الالئق واالستفادة من
الخدمات الصحية والتعليم والحق في التعبير
واألمن ،الحق في االستفادة من كل منتجات
سواء حكومة اإلسالميين أو اللبراليين أو
التكنوقراطيين أو حتى اليسار اإلصالحي من
تقديم أي حل جدي ودائم ،وسيقتصر دورھا على
إدارة األزمة وإنقاذ النظام الملكي الدكتاتوري من
االنھيار.
وفي المقاﺑل ستفتح ھذه المرحلة لنا ،نحن
الماركسيين ،إمكانات كبرى للنمو والتطور.
ستنفتح فئات جديدة وأجيال شاﺑة على أفكارنا،
ولن نبقى معزولين .لذلك علينا أن نكون في حجم
المسؤوليات التي ستطرحھا علينا المرحلة.
علينا أن ننفتح أكثر فأكثر على الطالئع الشاﺑة
ونستمع لتساؤالتھا ونجيب عنھا ،ونقدم لھا ﺑديال
واضحا تناضل من أجله.
علينا أن نبني المنظمة ونسھر على تكوين
كوادرھا تكوينا نظريا صلبا على قاعدة
الماركسية والتجرﺑة العملية والمنظور األممي.
واالنغراس في صفوف الجماھير وأماكن العمل
والنقاﺑات واألحياء العمالية لتوفير القيادة الثورية
التي يمكنھا أن تقود الجماھير لحسم السلطة
السياسية واختصار التضحيات واألزمات.
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الحضارة اإلنسانية والحق في الترفيه والحياة
النظيفة والسعادة ...مطالب أساسية ،إذا كان
النظام الرأسمالي ال يستطيع توفيرھا فيحق له أن
يزول .لماذا علينا أن نتحمل نظاما ال يستمر إال
ﺑسحقنا ،إال ﺑدمائنا! آن األوان لكي نقول كفى!
إننا لن نسمح ﺑأن نجوع ونتشرد وننحط ،نحن
األغلبية الساحقة في ھذا الوطن وھذا العالم ،نحن
العمال والفالحون والكادحون)نساء ورجاال(،
المنتجون الحقيقيون للثروات ،لكي تعيش أقلية من
الطفيليات في النعيم.

األساسية
المطالب
ھذه
لتحقيق
والضرورية والعادلة ال ﺑد من تأميم كافة
الكبرى
الصناعية
األﺑناك والقطاعات
وشبكات توزيع المواد الغذائية والمزارع
الكبرى واألرض وكل المناجم ،وﺑواخر
الصيد البحري في أعالي البحار ووضعھا
تحت الرقاﺑة الديموقراطية لمجالس العمال
والفالحين والنقاﺑات العمالية ،التي ستسھر
على وضع مخطط اشتراكي لإلنتاج في خدمة
مصالح األغلبية الساحقة.
البد من مصادرة ملكيات مغتصبي الملكية!
وكل ادعاءات اإلصالحيين ومقاومة
الرأسماليين لن يخرسھا سوى الصراع الطبقي
الثوري .لقد فقدنا ﺑالصمت أكثر مما فقدنا
ﺑالنضال فإلى األمام! ليس لدينا ما نخسره سوى
قيودنا وﺑؤسنا ولدينا عالم كامل لنرﺑحه!
لقد انفتحت أمامنا مرحلة ثورية على الصعيد
العالمي ،مرحلة الثورات والثورات المضادة،
مرحلة أھم سماتھا من جھة احتضار الرأسمالية
على الصعيد العالمي وتھديدھا للجنس البشري
ﺑاالنحطاط نحو الھمجية )الحروب ،المجاعات،
التلوث ،األمراض ،الخ( وفي المقاﺑل إمكانية
إسقاط ھذا النظام وﺑناء المجتمع االشتراكي،
مجتمع العدالة والحرية.
ومرة أخرى يطرح التاريخ أمام الماركسيين
سؤال :ما العمل وﺑما نبدأ؟ والجواب ھو ﺑناء
القيادة الثورية ،ﺑناء الحزب الماركسي القادر
على قيادة نضاالت الطبقة العاملة على رأس كل
المضطھدين والكادحين نحو حسم السلطة
السياسية وﺑناء المجتمع االشتراكي.
إذا كنت تتفق معنا وكنت تتفقين معنا ،في أفكارنا
وتحليلنا ومنظوراتنا التحق والتحقي ﺑنا في
نضالنا في راﺑطة العمل الشيوعي ،الفرع
المغرﺑي للتيار الماركسي األممي ،من أجل ﺑناء
تلك القيادة.

ھوامش:
] :[1لسنا في حاجة إلى أن نؤكد مرة أخرى على أن دراستنا للوضع االقتصادي ال تعني أننا نعتبر أن االقتصاد
ھو كل شيء ،أو أنه العامل الوحيد ،كما يتھمنا ﺑذلك أعدائنا .إننا نعتبر أن االقتصاد ھو العامل المحدد في آخر
المطاف وليس العامل الحاسم الوحيد .إذ أن عناصر البنية الفوقية تؤثر ﺑدورھا في السيرورة التاريخية .ل إن ما
يھمنا نحن الماركسيين أكثر ھو مدى انعكاس كل تلك العوامل على وعي الطبقة العاملة ونضاليتھا ،إذ أن ھذه
األخيرة ھي التي تصنع التاريخ.
] :[2إذ ال ﺑد من دراسة دقيقة لكل جوانب المسألة من الناحية االقتصادية والسياسية وكذلك من حيث انعكاسات
تلك األوضاع على وعي الجماھير وكفاحيتھا.
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قدمت كبريات وسائل اإلعالم ،االحتجاجات
في أوكرانيا ﺑكونھا تعبيرا عن رغبة األوكرانيين
في رؤية ﺑلدھم يلتحق ﺑاالتحاد األورﺑي .ومع ذلك
فإن أي متتبع للوضع في أوكرانيا خالل العقدين
األخيرين يستوعب أن االحتجاجات ال تقتصر
فقط على مسألة عضوية االتحاد األورﺑي.
ﺑدأت المظاھرات الجماھيرية في العاصمة
األوكرانية ﺑعد أن رفضت الحكومة األوكرانية
مقترح عضوية االتحاد األورﺑي .في  21نوفمبر
ﺑدأت االحتجاجات العفوية ﺑاالنفجار في نواحي
كييف ]العاصمة األوكرانية[ .وفي يوم األحد 24
نوفمبر تمكنت المظاھرات من حشد ما ﺑين
 100.000و 200.000متظاھر ومتظاھرة .وفي
الوقت الذي كان حزب األقاليم ،الحاكم ،يتھم
المتظاھرين ﺑكونھم أشخاصا استفزازيين،
استمروا ھم في التقاطر ﺑاآلالف خالل األسبوع
التالي.
عندھا تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب
) ،(Berkutالتي كانت مقتصرة حتى ذلك الحين
على األقاليم الھامشية للبلد ،إلى العاصمة ﺑھذه
المناسبة .ولقد توصلت ليلة  30نوفمبر ﺑأمر
ﺑتفريق كل المظاھرات الجماھيرية وسط كييف.
كان القمع البوليسي عنيفا جدا ،ﺑحيث خلف ما
يقارب  79جريحا ،أغلبھم من الطلبة ،ﺑاإلضافة
إلى  09معتقلين .وﺑاإلضافة إلى المتظاھرين فقد
تم تعرض المارة العاديين الذي كانوا موجودين
ھناك للقمع البوليسي أيضا .ﺑعد ذلك قامت
السلطات ﺑحظر كل المظاھرات في الساحة
المركزية "ميدان نيزاليزنوستي".
وفي اليوم التالي ،خرج ما ﺑين 400.000
و 800.000متظاھر ومتظاھرة في شوارع
كييف لالحتجاج ضد القمع البوليسي .ولقد حاولت
السلطات زرع الخوف في صفوف الحركة
االحتجاجية من خالل اعتبارھا حركة غير
مشروعة وتعبئة شرطة مكافحة الشغب .إال أن
ھذا لم يكن له إال نتيجة واحدة :وھي تحفيز
الحركة لمواجھة النظام.
لم تتوقف الحركة منذ ذلك الحين .ما تزال
االجتماعات المسائية تعقد لحد اآلن ،كما أن
المحتجين قد استحوذوا على المكاتب اإلدارية،
ﺑما في ذلك مبنى البلدية ﺑكييف .ناھيكم عن أن
الحركة قد توﺑعت إلى حد ما في أوكرانيا ﺑكاملھا.
قالت التقارير إنه في  08دجنبر وصل 500.000
متظاھر ومتظاھرة إلى كييف .وحسب
استطالعات الرأي فإنھم تظاھروا أساسا ضد
القمع البوليسي.
إال أن ھناك العديد من عناصر ھذه الحركة
الموجھين من قبل القوى اليمينية على غرار
أحزاب المعارضة "ﺑاتكيفيشينا" وحزب
االئتالف الديمقراطي األوكراني من أجل
اإلصالح " ،"UDARوحزب اليمين المتطرف
سفوﺑودا .وعليه ھل ينبغي لنا أن نعتبر ھذه
الحركة حركة رجعية ﺑشكل كامل ،أي ﺑمعنى أنھا

تتعارض مع مصالح الشعب األوكراني؟
والستيعاب ھذا ،ينبغي علينا تقصي الشروط
المادية والسياسية التي أدت إلى حدوث ذلك.
عقود من البؤس:
لقد قاد انھيار االتحاد السوفياتي وعودة
الرأسمالية إلى حملة خوصصة جامحة للصناعة
األوكرانية إﺑان سنوات التسعينيات ،ﺑتشجيع من
صندوق النقد الدولي والواليات المتحدة
األمريكية واالتحاد األورﺑي .مما أسفر عن
نشوء طبقة من المالك الفاحشي الثراء
)األوليغارشيين( الذين استحوذوا على ممتلكات
الدولة دون أي مقاﺑل تقريبا وتركوا البلد في حالة
اقتصادية جد متدھورة .ﺑين سنتي  1991و1999
سقط الناتج الداخلي الخام للبلد ﺑأكثر من ،%60
مما أدى إلى حدوث ﺑطالة جماھيرية وانخفاض
حاد في مستويات المعيشة .في سنة  1997تراجع
معدل الحياة أرﺑع سنوات مقارنة ﺑسنوات
الثمانينات من نفس القرن ولم يعد إال مؤخرا إلى
نفس المستوى.
إن وضعية الشعب األوكراني لم تزد إال سوءا
منذ ﺑداية األزمة االقتصادية لعام  .2008معدل
البطالة الرسمي ھو .%8,6 :وقد سافر الماليين
من األوكرانيين إلى روسيا واالتحاد األورﺑي من
أجل البحث عن وظائف ذات رواتب أفضل ،وھذا
الميل كان قد ﺑدأ منذ سنوات التسعينات .ﺑيد أن
ھذا الحل صار في ظل األزمة االقتصادية التي
تعيشھا تلك البلدان أقل قاﺑلية للتطبيق.
آمال االندماج األوربي:
إن المطالبة المتعلقة ﺑعضوية أوكرانيا في
االتحاد األورﺑي تعبير عن إحباط الشعب حيال
التدمير المستمر لحياته من قبل النظام الرأسمالي

األوليغارشي منذ االستقالل .فبالنسبة إليھم تمثل
عضوية االتحاد األورﺑي أمال في الفرار من
الوضع البائس الراھن .إنھم يتوھمون أن ذلك
سيمكنھم من الحصول على مستويات عيش
مشاﺑھة لتلك التي في أورﺑا الغرﺑية )والتي تعرف
ھي أيضا سقوطا حرا( ،وأن استثمارات االتحاد
األورﺑي في أوكرانيا ستطور التشغيل ،وأنه
سيصير في مقدورھم الھجرة من أجل البحث عن
وظائف ذات رواتب أعلى ،وأنه سيضع حدا
لفساد الحكومة.
إن ھذه اآلمال تتناقض مع واقع أن االتحاد
األورﺑي يعاني من أزمة اقتصادية حادة .وھذا
ليس مقتصرا على إسبانيا أو اليونان أو ايطاليا،
وإنما حتى في اسكندنافيا وألمانيا يواجه العمال
والعامالت انحدارا في مستوى معيشتھم ،وازديادا
في نسبة البطالة وسياسات التقشف .وفي الوقت
الذي تتعرض فيه الصناعة األورﺑية للتدمير
والتفكيك ،يوما ﺑعد يوم ،وفي سياق فائض
اإلنتاج ،من الصعوﺑة تخيل أن الصناعة في
أوكرانيا ستحقق امتيازات ﺑفضل االتحاد
األورﺑي ،إال في حالة قبول العمال والعامالت في
أوكرانيا ألن يقبلوا ﺑشروط عمل مماثلة لتلك
الموجودة في األسواق المنافسة .إن األسواق
األكثر تنافسية )أي تلك التي تنتج ھوامش أكبر
للرﺑح( ھي تلك الموجودة في ما يسمى ﺑـ "العالم
الثالث" حيث شروط العمل ھناك أكثر قسوة.
األعضاء الجدد لالتحاد األورﺑي من الشرق،
أي جمھورية التشيك وسلوفاكيا وھنغاريا وﺑلغاريا
ورومانيا وﺑولونيا ،ﺑاإلضافة إلى ﺑلدان البلطيق،
يواجھون جميعا تداﺑير مكثفة من التقشف مدعومة
من قبل قادة االتحاد األورﺑي ورجال ألﺑناك .إن
التقشف المفروض على ھذه البلدان ھو اليوم على
جدول األعمال في أوكرانيا.
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إال أن تدھور شروط العيش في أوكرانيا تفاقم
كثيرا ،واآلفاق جد قاتمة ،إلى درجة أن استمرار
الوضع الراھن لم يعد خيارا ممكنا ﺑالنسبة للعديد
من األوكرانيين .وھذا ما يفسر قيامھم ﺑالضغط
من أجل االندماج في االتحاد األورﺑي ،إنھم
يعتقدون )وھم مخطئون( أن عضوية أوكرانيا في
االتحاد األورﺑي ستقود إلى تغيير حقيقي.

نجاحا ھاما على مستوى االنتخاﺑات ) %25من
األصوات( في فترة التضخم الھائل التي شھدتھا
سنوات التسعينات ،تبنت قيادته الستالينية ﺑرنامجا
يخدم مصالح األوليغارشيين في السلطة .وفي
حين تراجع إلى حوالي  %5سنة  ،2007فإنه
عرف انبعاثا في االنتخاﺑات التشريعية للسنة
الماضية ) %13نسبة األصوات( ،مع االستمرار
في ذيليته لقيادة حزب األقاليـم ،الذي يعتمد عليه
في التمويل.

لقد فاجأت ھذه األحداث قادة حزب األقاليم
األوليغارشيين .إنه حزب ﺑرجوازي ممول من
قبل مجموعة من األوليغارشيين المتواجدين
ﺑمنطقة دونباس الغنية ﺑالفحم .إن حزب األقاليم قد
وضع ضمن ﺑرنامجه االنتخاﺑي االندماج في
االتحاد األورﺑي على جدول األعمال .ولكن
ضغوطات الحكومة الروسية القوية لاللتحاق
ﺑاتحادھا الجمركي ،إضافة إلى الجوانب غير
المناسبة في االتفاق مع االتحاد األورﺑي ،دفعته
إلى رفض مقترحات ﺑروكسيل .إن السوق
الروسية تمتص رﺑع صادرات األوكرانيين .وفي
عدة مناسبات ،قامت الحكومة الروسية ﺑقطع
إمدادات الغاز نحو أوكرانيا ،حتى في ظل حكومة
حزب األقاليم.

يوجد في الحزب الشيوعي األوكراني ﺑالطبع
مناضلون ومناضالت صادقون/ات .لكن أي
شخص يشكل تھديدا على ﺑيروقراطية الحزب يتم
استبعاده ﺑمجرد ما يشرع في كسب ﺑعض
األنصار .وعلى غرار النمط الستاليني النموذجي،
دعا ﺑترو سيمونينكو ،الذي أيد في البداية حزب
األقاليم ،إلى استفتاء ﺑخصوص مسألة االتحاد
األورﺑي .وفي اآلونة األخيرة ،وخالل جلسة
ﺑرلمانية ،استنكر أحد نواب الحزب الشيوعي
القيم األورﺑية كتلك التي تدعوا إلى الدفاع عن
"زواج المثليين" و"المھاجرين المخمورين".

تغيير للحكام أم تغيير للنظام؟

ﺑاستخدامھا للعنف في محاولة لسحق
المحتجين ،لم تقم السلطات سوى ﺑتقديم زخم جديد
للحركة .مما أدى إلى أزمة حكومية .لقد أدى
عنف الثالثين من نوفمبر إلى استقالة نواب حزب
األقاليم ،كما قام البعض ﺑشجب الحزب علنا.
واألكثر مفاجأة ،رﺑما ،ھي القنوات التليفزيونية
الموالية للحكومة ،الواقعة تحت سيطرة
أوليغارشيي حزب األقاليم فيكتور ﺑينشوك
ورينات أخميتوف ،والتي غطت القمع كامال
تقريبا ،ﺑل ونشرت حتى الحوادث األكثر إثارة
للصدمة.

استمر الرئيس إيانكوفيتش في الدعوة إلى
الھدوء وطلب التحقيق مع المتورطين والمسئولين
من شرطة مكافحة الشغب .لكن األوكرانيين
يعرفون جيدا ماذا تعنيه "تحقيقات" الحكومة.
يعاني اليسار والنقاﺑات من ضعف شديد في
أوكرانيا ،وھذا ما يجعل األحزاب األوليغارشية
وحزب
ﺑاتكيفيشينا
للغرب
الموالية
االئتالفالديمقراطي األوكراني من أجل اإلصالح
" ،"UDARوحزب اليمين المتطرف سفوﺑودا،
ھي المتحدثة الرسمية حاليا ﺑاسم الحركة .وتنال
شخصيات المعارضة مثل كليتشكو )(UDAR
وتيموشينكو وإياتسينيوك )ﺑاتكيفشينا( وتانيبوك
)اليمين المتطرف( دعم جزء من الجماھير .إنھم
تمكنوا من نيل الدعم لنفس األسباب التي تجعلھم
ينالون مقاعد في االنتخاﺑات :إنھم األكثر تنظيما
واألكثر تمويال .ومع ذلك ليس في مقدور ال
ھؤالء األشخاص ،وال الرأسماليين األورﺑيين،
تقديم أي شيء ألوكرانيا ما عدا المزيد من
التقشف واالستغالل.
ضعف اليسار
يعود ضعف اليسار في أوكرانيا ،إلى حد
ﺑعيد ،إلى الدور الذي لعبه الحزب الشيوعي
األوكراني ﺑعد االستقالل .فبعد أن عرف الحزب

ھذا النوع من الخطاب ھو ما يوظفه حزب
اليمين المتطرف سفوﺑودا ،إلى أن قرر قادته،
على نحو انتھازي ،توحيد قواھم مع
األوليغارشيين الموالين للغرب واحتالل الساحة
الرئيسة في كييف .إنھا محاولة واضحة لكسب
الشرعية عند الرأسماليين الغرﺑيين.
حزب سفوﺑودا ،الذي كان في األصل ھامشيا
جدا ،نما في السنوات األخيرة في ظل حكومة
حزب األقاليم الموالي لروسيا .حقق حزب
سفوﺑودا في العام الماضي نجاحا ملحوظا في
االنتخاﺑات البرلمانية ﺑما يقارب  %10من
األصوات .قاعدته موجودة في أوكرانيا الغرﺑية،
حيث يحصل على تمويله من رجال األعمال
المحليين ﺑاإلضافة إلى الجالية األوكرانية في
الخارج .تضم قاعدته العديد من العصاﺑات النازية
الجديدة المسئولة عن العديد من الھجمات العنيفة -
القاتلة أحيانا -في حق مناضلي ومناضالت
اليسار.
إن قيام ھؤالء البلطجية ﺑتدمير تمثال لينين أو
تدنيسھم لقبور عمال وعامالت مصنع أرسنال
ليس ﺑتاتا أمرا مستغرﺑا .إن إدعائھم ﺑأنھم يمثلون
"األخالق األوكرانية الحقيقية" إھانة للماليين من
األوكرانيين الذين لقوا حتفھم أو الذين أجبروا
على العبودية إﺑان الغزو النازي ،خالل الحرب
العالمية الثانية .اليسار ،مع األسف ،ليس قويا ﺑما
فيه الكفاية لمواجھتھم علنا ،مما يجعلھم يستمرون
عائقا كبيرا في اللحظة الراھنة.

كيف السبيل للمضي إلى األمام؟
إن الجماھير التي تظاھرت في أواخر شھر
نوفمبر ترى في االتحاد األورﺑي وسيلة للخروج
من الوضع الراھن ،ومنفذا في وجه
األوليغارشيين الذين يسيرون البلد منذ االستقالل.
لكن القمع البوليسي الھمجي قد أعطى للحركة
ﺑعدا آخرا .وﺑالتوازي مع الدعوة إلى انتخاﺑات
جديدة واستقالة الرئيس ،ﺑإمكاننا سماع دعوات
لإلضراب العام .كما رفع الطلبة أيضا مطالب
ﺑخصوص التعليم .في الواقع ،وخالل المظاھرات
الطالﺑية في "ﺑيساراﺑسكي رينوك" ،رفض الطلبة
في البداية مشاركة جميع األحزاب.
يمكن لألوليغارشيين الموالين للغرب الوصول
إلى السلطة على ظھر ھذه الحركة ،ولكنھم ال
يمتلكون أي حل لألزمة .إنھم يصارعون من أجل
طرد أوليغارشيي دونيتسك ،وأخذ مكانھم
واالغتناء .وقد ﺑدا ھذا واضحا عندما كانوا
موجودين في السلطة ﺑعد "الثورة البرتقالية" في
سنة  .2004ھل كانت الحكومة آنذاك أقل فسادا؟
وھل تحسنت شروط عيش الجماھير األوكرانية؟
الواقع ھو أن المكتسبات االجتماعية قد تم تحقيقھا
ﺑفضل نضاالت عمال وعامالت ﺑلدان االتحاد
األورﺑي  -وليس ﺑفضل طبقة سائدة "مستنيرة".
من المھم ﺑالنسبة إلى اليسار التمييز ﺑين
الجماھير المحتجة ضد الحكومة ،وﺑين سياسيي
اليمين الذين يبحثون عن االستفادة من حركة
الجماھير من أجل أھدافھم الخاصة .إن ضعف
اليسار والنقاﺑات ،واستسالم الحزب الشيوعي
ألوليغارشيي دونيتسك ،وتأثير االمبريالية
الروسية والغرﺑية ،جعل الوضع معقدا إلى حد
كبير.
ومع ذلك ،فإنه عندما تبدأ الجماھير في
التحرك يتغير الوضع :فالحركة تكتسب ديناميتھا
الخاصة والطبقة السائدة أقل كفاءة في الرد على
الحركة .إن الجماھير ستصل إلى استنتاجاتھا
الخاصة .وفي نھاية المطاف ،ومن أجل المضي
إلى األمام ،ستتعلم الجماھير األوكرانية ،وعلى
غرار جماھير ﺑاقي البلدان األخرى ،من خالل
النضال أن ما يلزمھا ليس ھو البحث عن حلول
ﺑاالندماج في االتحاد األورﺑي أو في إقامة
عالقات وثيقة مع روسيا ﺑوتين ،وإنما ﺑاالتحاد مع
ﺑاقي عمال وعامالت أورﺑا في النضال ضد
الرأسمالية ومن أجل أورﺑا اشتراكية.
ﺑﻴﺘﺮ ﻣﻴﺨﺎﻳﻠﻨﻜﻮ  -ﺗﻮﻟﻮﺯ-
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