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ك��ان ممثل��و  أنل��م يم��ر وق��ت طوي��ل من��ذ 
المغربي  ا'ستثناءالطبقة السائدة يتحدثون عن 

ويھنئون أنفسھم بانتھاء الحراك الشعبي، وھ�و 
تج���دد ھجوم���اتھم عل���ى ك���ل م���ا اتض���ح م���ن 

مكتس��بات الطبق��ة العامل��ة ولعم��وم الك��ادحين، 
واستغBل الفرصة 'سترداد ك�ل م�ا اض�طروا 

 .لتقديمه خBل السنوات الثBث الماضية

كم���ا ل���م يم���ر وق���ت طوي���ل من���ذ أن ب���دأ 
المش����ككون ف����ي ق����وة الجم����اھير وكفاحيتھ����ا 
يتحدثون عن انع�دام اGم�ل ف�ي الطبق�ة العامل�ة 

دح، من طBب ومعطلين وس�كان والشباب الكا
 .اGحياء الفقيرة، وعدم قدرتھم على الرد، الخ

أين نحن اOن من كل ذلك؟ ك�ل المعطي�ات 
تؤك���د أن���ه يج���در بھ���ؤ'ء وأو'ئ���ك أن يغلق���وا 
أف���واھھم، فالص���راع الطبق���ي يس���جل مج���ددا 
نھوضا رائعا سواء في اGحياء الشعبية أو ف�ي 

دمات القرى الفقيرة ضد التھم�يش وغي�اب الخ�
ا'جتماعية، أو في الجامعات دفاعا ع�ن الح�ق 
في التعليم، أو في المناجم والمصانع، وسجون 

 .ا'عتقال السياسي، الخ

ولع���ل ا]ض���راب الع���ام الت���اريخي ال���ذي 
نفذت��ه النقاب��ات العمالي��ة الرئيس��ية خي��ر مث��ال 

نھ�وض على أن ما نراه اليوم ليس سوى بداية 
با]ض�افة ف: ةعارم كل ظروف انطBقه مت�وفر

إل����ى احت����داد اGزم����ة ا'قتص����ادية وتص����اعد 
الھجوم���ات الطبقي���ة، غض���ب الجم���اھير م���ن 

Bل والقھ��ر بلغ��ت ـسياس��ات التقش��ف وا'ستغ��
  يـلـى تغـطـة الوسـة، والطبقــات عاليـويـمست

والت���ذمر داخلھ����ا ب����دأ يعب���ر ع����ن نفس����ه ف����ي 
قض����اة، مح����امين، (تحرك���ات غي����ر مس���بوقة 

  ).أساتذة جامعيون، أطباء، الخ

إ' أن ھذه النضا'ت ستبقى تراوح مكانھا 
طالم��ا اس��تمرت أزم��ة القي��ادة الثوري��ة، قي��ادة 
جريئ����ة وحازم����ة تمتل����ك برنامج����ا اش����تراكيا 

وھ����ذه ھ����ي مھمتن����ا نح����ن العم����ال . واض����حا
مھمتن��ا التاريخي��ة . ال��واعين والش��باب الث��وري

ھ��ي الب��دء اOن وف��ورا ف��ي بن��اء ح��زب العم��ال 
وھذه . ة الماركسيةالثوري، على قاعدة النظري

ھي المھمة التي وضعناھا نح�ن رابط�ة العم�ل 
الش�يوعي عل�ى كاھلن��ا، ف�إذا كن��ت أيھ�ا العام��ل 
أيتھا العاملة أيھا الشباب الثوري المناضل م�ن 
أج��ل التحوي��ل ا'ش��تراكي للمجتم��ع تتف��ق م��ع 

 .أفكارنا، التحق بنا في ھذا النضال
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للشغل، بBغا تؤك�د الديمقراطية للشغل، ا'تحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية 

في��ه خ��وض إض��راب وطن��ي إن��ذاري ف��ي جمي��ع القطاع��ات العمومي��ة وش��به العمومي��ة 
  .أكتوبر الجاري 29ساعة، يوم  24والقطاع الخاص، لمدة 

لقد تمكنت الطبقة العاملة والمناضلون النقابيون الجذريون من فرض ھذا القرار من 
ترة طويل�ة، ف�ي أم�اكن العم�ل وداخ�ل خBل ضغط كبير مارسوه على القيادات النقابية لف

اGجھزة التنظيمية وعبر كل الوسائل الممكنة، بم�ا فيھ�ا خ�وض النض�ا'ت ب�دون غط�اء 
  .نقابي، الخ

إنن��ا ف��ي رابط��ة العم��ل الش��يوعي نعل��ن تأيي��دنا لlض��راب ال��وطني الع��ام وانخراطن��ا 
س��ليمة عل��ى إن ا]ض��راب الع��ام ھ��و ا]جاب��ة ال. المب��دئي في��ه تعبئ��ة ومش��اركة وتنظيم��ا

ھجوم��ات الطبق��ة الس��ائدة ودولتھ��ا م��ن أج��ل ال��دفاع ع��ن مكتس��باتنا وحقوقن��ا، ومواجھ��ة 
  .سياسة التفقير والتقشف التي تطبقھا الحكومة القائمة

لكن المسألة ما تزال غير محسومة بعد، إذ ھناك احتما'ت كثيرة Gن ت�تم المس�اومة 
و ت��دخل جھ�ات علي��ا أو تغلي��ب عل�ى المعرك��ة ف�ي آخ��ر لحظ��ة بحج�ة ف��تح ب�اب الح��وار أ

المص��لحة العلي��ا لل��وطن، وغي��ر ذل��ك م��ن الترھ��ات الت��ي طالم��ا أض��اعت علين��ا حقن��ا ف��ي 
لذا يجب الح�ذر، علين�ا نح�ن العم�ال . التحرك للرد على ھجومات الطبقة السائدة ودولتھا

ال��واعين والمناض��لين النق��ابيين الج��ذريين أن نح��رص عل��ى التعبئ��ة الجدي��ة لlض��راب، 
لق���د جربن���ا الح���وارات الماراطوني���ة . أي تراج���ع عن���ه تح���ت أي مب���رر ك���ان ورف���ض

إن م�ا انتزع�وه من�ا ب�القوة س�ننتزعه . وا'تفاقات مع ھذه الحكومة وغيرھا، ولم تجد نفعا
  .بالقوة، فالحق يؤخذ عنوة و' يعطى

وغني عن الذكر أنه يجب أن نحرص جميعا على أن يمر ا]ضراب العام في أحسن 
الناحية التنظيمية لذا علينا أن نشكل لجان ا]ضراب في أماكن العمل يكون الظروف من 

أعضاؤھا منتخبين بشكل ديمقراط�ي م�ن ط�رف المض�ربين أنفس�ھم لض�مان حس�ن س�ير 
  .معركتنا والتنسيق بينھا على الصعيد المحلي والجھوي والوطني

مالي�ة ب�ه، ھ�ذه ولعل من بين أھم مميزات إضرابنا ھذا ھو التحاق جمي�ع النقاب�ات الع
خطوة تاريخية نوعية يجب تحصينھا ضد كل دعاة تشتيت ص�فوفنا م�ن أج�ل مص�الحھم 

' معنى لتشتت ص�فوفنا، ف�نحن طبق�ة واح�دة ل�دينا قض�ية واح�دة وع�دو . اGنانية الضيقة
لقد ذقنا اGمرين من تشتتنا لذا ' تراجع عن مكسب الوحدة النقابي�ة الت�ي يج�ب أن . واحد

  .دة حقيقية من القاعدة إلى القمةنطورھا إلى وح

وبينما ھناك من يريد ]ض�رابنا ھ�ذا أن يك�ون حمل�ة انتخابي�ة لتحقي�ق أھ�داف بع�ض 
نري�د . الوصوليين، ومناس�بة لتخفي�ف ا'حتق�ان م�ن أج�ل الع�ودة إل�ى نف�س المرب�ع اGول

لك��ن بوج��ود ھ��ذه . نح��ن العم��ال والمناض��لون أن ي��نجح إض��رابنا ف��ي ف��رض ك��ل مطالبن��ا
حكومة الرأسماليين وخدمھم اGوفياء ' إمكانية Gي حل لصالحنا نحن العمال : مةالحكو

ل�ذا يج�ب أ' يك�ون إض�رابنا ھ�ذا محط�ة معزول�ة، ب�ل بداي�ة لمس�يرة ' . وعموم الش�غيلة
كم��ا يج��ب النض��ال م��ن أج��ل ح��ل البرلم��ان ال��ذي اعتم��دت . تنتھ��ي إ' بإس��قاط الحكوم��ة

يجب أن يكون ش�عارنا ھ�و . رجعية التي استھدفتناوتعتمد عليه لتمرير كل المخططات ال
إسقاط الحكومة وحل البرلمان، أم�ا ك�ل الك�Bم ع�ن ف�تح ب�اب الح�وار معھ�ا فل�يس س�وى 

  .خداع

إ' أن مطل��ب إس��قاط حكوم��ة مصاص��ي دم��اء العم��ال ومحترف��ي تفقيرن��ا وتجويعن��ا 
رى، وا'عتداء عل�ى مكتس�باتنا يج�ب أ' ي�ؤدي إل�ى ص�عود حكوم�ة مصاص�ي دم�اء أخ�

إن نض��النا ض��د الحكوم��ة . يج��ب أ' نس��مح بص��عود حكوم��ة الم��دافعين ع��ن البرجوازي��ة
الحالي��ة م��ن أج��ل إس��قاطھا يج��ب أن يت��وج بحكوم��ة عمالي��ة، نابع��ة ع��ن جمعي��ة تأسيس��ية 

  .منتخبة بشكل ديمقراطي، أعضاؤھا مسؤولون أمام الشعب ومحاسبون من طرفه

  جميعا من أجل إنجاح ا
ضراب العام •
  ال � للمساوماتنعم للنض •
 من أجل نضال حازم حتى إسقاط الحكومة وحل البرلمان •
  من أجل جمعية تأسيسية ثورية •
  من أجل حكومة تمثل مصالح الشعب •
  عاشت الوحدة النقابية � للتشتت النقابي •

الف����رع المغرب����ي للتي����ار  -نظم����ت رابط����ة العم����ل الش����يوعي 
مع����ة ، جا2014غش����ت  13 -12 -11الماركس����ي اGمم����ي، أي����ام 

  .صيفية وطنية

وقد ركزت النقاشات خ�Bل الجامع�ة ھ�ذه الس�نة عل�ى المح�اور 
. الوضع الع�المي ومنظ�ورات الث�ورة ا'ش�تراكية بالع�الم) 1: التالية

الوض���ع ) 3. وض���ع التي���ار الماركس���ي اGمم���ي وآف���اق تط���وره) 2
وضع رابطة ) 4. بالمغرب ومنظورات الثورة ا'شتراكية بالمغرب

كما تخللت الجامعة نقاشات نظرية . آفاق تطورھاالعمل الشيوعي و
موازي��ة متنوع��ة وعميق��ة، أعط��ت ال��دليل عل��ى ارتف��اع المس��توى 
النظ��ري والسياس��ي لمناض��لي المنظم��ة، م��ن جھ��ة، وعل��ى اGھمي��ة 

  .الكبرى التي يوليھا المناضلون للنظرية الماركسية

تشكل ھذه المحاور في تنوعھا وحدة متكاملة تنطلق من الوعي 
رورة فھم الوضع العالمي في شموليته، خاصة في ظ�ل اGزم�ة بض

الرأس��مالية العالمي��ة، ث��م التع��رف عل��ى تناقض��اته الداخلي��ة المح��ددة 
لتط��وره، وحال��ة الق��وى الماركس��ية الثوري��ة وطبيع��ة ت��دخلھا وآف��اق 

ثم فھم الوضع ب�المغرب وتش�خيص حال�ة الق�وى الماركس�ية . نموھا
ف��ي ظ��ل اGوض��اع الملموس���ة  والمھ��ام المطروح��ة عل��ى كاھلھ���ا،

  .للصراع الطبقي وآفاقه

إن التكوين النظري الصلب والشامل والعميق بالنس�بة للمنظم�ة 
الماركسية يمثل ما يمثله الغذاء الصحي بالنسبة للجسد البشري، ھو 

ھ�ذا م�ا جع�ل المعلم�ين . م�ا يمكنھ�ا م�ن الحي�اة وم�ن النم�و والتط�ور
ين��ين وتروتس��كي يؤك��دون الماركس��يين الكب��ار م��اركس وإنجل��ز ول

. دائما على ضرورة إيBئ�ه مكان�ة أساس�ية ف�ي عملي�ة بن�اء المنظم�ة
وھذا ما يجعلنا بدورنا نوليه مكانة أساس�ية ف�ي عملي�ة بن�اء منظمتن�ا 

خاصة ف�ي ظ�ل اGوض�اع المتفج�رة الحالي�ة عل�ى الص�عيد . الثورية
  .العالمي والجھوي والوطني

الث��ورة ا'ش��تراكية ك��ان مح��ور الوض��ع الع��المي ومنظ��ورات 
بالع��الم، م��ن تق��ديم عض��و الس��كرتارية اGممي��ة للتي��ار الماركس��ي 
اGممي، حيث عمل على تشخيص الوضع العالمي في إطار اGزمة 
ا'قتصادية العالمية ف�أبرز م�ن خ�Bل معطي�ات دقيق�ة عم�ق اGزم�ة 
وامتدادھا واستمراريتھا على الصعيد العالمي، ل�يس فق�ط ف�ي بل�دان 

ريقيا وأمريكا الBتينية وجنوب أوربا، بل أيضا ف�ي الص�ين آسيا وإف
  .والو'يات المتحدة اGمريكية وفرنسا وبريطانيا الخ

كم��ا أب��رز الرفي��ق انعكاس��ات تطبي��ق سياس��ات التقش��ف القاس��ية 
الت��ي تلج��أ إليھ��ا اGنظم��ة الرأس��مالية ف��ي الع��الم بأس��ره عل��ى وع��ي 

احت��داد التناقض��ات ونض��الية الطبق��ة العامل��ة وعم��وم الك��ادحين، و
. الطبقية وارتفاع وتيرة وحدة الصراع الطبقي على الصعيد اGممي

فأشار إلى ما شھدته السنوات الثBث اGخيرة من ثورات وتحركات 
ثورية وإضرابات عمالية عام�ة، وانتفاض�ات جماھيري�ة، ال�خ ل�يس 

حرك��ة (فق��ط ف��ي ت��ونس ومص��ر، ب��ل أيض��ا ف��ي اليون��ان وإس��بانيا 
وبريطانيا، ب�ل وف�ي الو'ي�ات المتح�دة ) كة نستطيعالساخطين وحر
  .اGمريكية نفسھا

ل��يخلص إل��ى أن المرحل��ة الت��ي نعيش��ھا الي��وم م��ن أش��د مراح��ل 
الت����اريخ اض����طرابا، مرحل����ة انحط����اط الرأس����مالية واختBج����ات 
احتضارھا، مع التأكيد في نفس اOن عل�ى أن�ه ل�يس ھن�اك م�ا يمك�ن 

، أي ال��وھم ف��ي "ة للرأس��ماليةاGزم��ة النھائي��"أن نطل��ق علي��ه اس��م 
  إمكانية سقوط الرأسمالية من تلقاء نفسھا ونتيجة لتناقضاتھا
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الخاص��������ة، أو ال��������وھم ف��������ي أن ا'نتفاض��������ات 
ذاتھ�ا وب�دون برن�امج  ف�ي ح�د وا]ضرابات ق�ادرة
قي��ق التغيي��ر الث��وري المنش��ود و' قي��ادة عل��ى تح

  .وبناء ا'شتراكية

وھ��ي الخBص��ة الت��ي ش��كلت م��دخB للمح��ور 
الث��اني ح��ول وض��ع الق��وى الماركس��ية ف��ي الع��الم 
وال�ذي قدم��ه الرفي�ق م��ن خ�Bل تقري��ر ع�ن وض��ع 
التي��ار الماركس��ي اGمم��ي وآف��اق تط��وره، خاص��ة 
بعد المؤتمر اGممي الناجح الذي انعقد مؤخرا ف�ي 

  .2014غشت  03يوليوز و 29ما بين  اليونان،

شرح الرفيق أن الشروط الموضوعية للث�ورة 
ا'ش��تراكية عل��ى الص��عيد الع��المي ناض��جة بش��كل 
كامل، لكن ما ينقص ھو القيادة الماركسية الثورية 

إن . على الصعيد اGممي وفي كل قط�ر عل�ى ح�دة
كل اGزمة الحالي�ة ف�ي الع�الم بأس�ره ھ�ي بالض�بط 

والتي�ار الماركس�ي اGمم�ي، . لثوري�ةأزمة القيادة ا
منظمة ثوري�ة ماركس�ية تض�ع عل�ى كاھلھ�ا مھم�ة 
بناء تلك القيادة على الصعيد اGممي وفي كل بل�د، 
لقي��ادة النض��ا'ت الت��ي تخوض��ھا الطبق��ة العامل��ة 
والشعوب من أجل القضاء على الرأس�مالية وبن�اء 

  . ا'شتراكية

ن��زال  وف��ي ھ��ذا الص��دد أش��ار الرفي��ق إل��ى أنن��ا م��ا
منظم��ة ص��غيرة بالمقارن��ة م��ع المھم��ة التاريخي��ة 

لكن����ه أوض����ح أيض����ا . المطروح����ة عل����ى كاھلن����ا
النجاح��ات الكبي��رة الت��ي ص��ارت أمميتن��ا تحققھ��ا 
على الصعيد العالمي مع تن�امي ا'ھتم�ام باGفك�ار 

. الماركسية بين الطليعة العمالية والش�باب الث�وري
ارت فأشار إلى التوس�ع الكم�ي والن�وعي ال�ذي ص�

وأشار إل�ى أن . أمميتنا تحققه في السنوات اGخيرة
التيار الماركسي اGممي اليوم منظمة ل�ديھا ف�روع  
ومجموع��ات ف��ي ك��ل الق��ارات، تتف��اوت م��ن حي��ث 
الق��وة والحج��م، لكنھ��ا تتوح��د ف��ي كونھ��ا تعم��ل ف��ي 
بلدانھا على ا'نغراس في الطبقة العاملة والش�باب 

وتك��وينھم  الث��وري الباح��ث ع��ن ب��ديل وتنظ��يمھم
تكوينا ماركسيا متينا، لبناء القيادة الثوري�ة للتغيي�ر 

  .ا'شتراكي العالمي

وم����ن ب����ين اGمثل����ة الت����ي ق����دمھا ع����ن تل����ك 
النجاحات أشار الرفيق إلى العمل العظ�يم والب�اھر 

الف���رع  -ال��ذي يق��وم ب��ه مناض��لو منظم��ة الكف��اح 
الباكس���تاني للتي���ار الماركس���ي اGمم���ي، وال����ذين 

م من صعوبة الظ�روف الموض�وعية تمكنوا بالرغ
التي يشتغلون في ظلھا م�ن بن�اء منظم�ة ماركس�ية 

مناضل، منتش�رة  2500قوية نسبيا تضم أزيد من 
عبر كل من�اطق البل�د وقوميات�ه المختلف�ة، بم�ا ف�ي 
ذل�����ك المن�����اطق اGش�����د خط�����ورة ف�����ي الع�����الم، 
كوزيرستان ووادي سوات، التي تعرف مواجھات 

الب���ان إل���ى جان���ب عنيف���ة ب���ين الج���يش وق���وات ط
وم��ن ب���ين اGدل��ة عل��ى ق���وة . الت��دخل ا'مبري��الي

فرعن��ا ف��ي باكس��تان مش��اركة مناض��لينا ف��ي جمي��ع 
المظ���اھرات وا'حتجاج���ات وا]ض���رابات الت���ي 
عرفتھا باكستان، إم�ا م�ن موق�ع القائ�د والم�نظم أو 

تن��دلع أي��ة معرك��ة  مل��. م��ن موق��ع المس��اھم الفع��ال
قتھا إ' وش�ھدت نضالية ھذه السنة والسنة التي س�ب

حض�������ور مناض�������لينا بش�������عاراتھم وكف�������احيتھم 
  .ومقترحاتھم

ق���دم مح���ور الوض���ع ب���المغرب ومنظ���ورات 
الثورة ا'ش�تراكية ب�المغرب، أح�د أعض�اء اللجن�ة 

  أوضح  التنفيذية لرابطة العمل الشيوعي، حيث

معطي��ات ع��ن ا'قتص��اد 
المغرب�������ي ومع�������د'ت 
نم����وه، وش����رح عم����ق 
اGزم�����ة الت�����ي يتخ�����بط 

ش�������ار إل�������ى فيھ������ا، وأ
مختل��ف الھجم��ات الت��ي 
تنف���ذھا الطبق���ة الس���ائدة 
عل����ى مس����توى ع����يش 
وظ��روف عم��ل الطبق��ة 

وعم��وم الش��غيلة  العامل�ة
والك����ادحين، وش����خص 
انعك��اس ھ��ذه اGوض��اع 
عل�����ى وع�����ي الش�����عب 
المغرب�����ي، وأك�����د م�����ن 
خ��Bل معطي��ات عدي���دة 

الق�����������ائم أن النظ�����������ام 
ض����عيف،  ب����المغرب

ب��������الرغم م��������ن ك��������ل 
المظ���اھر، وأش���ار إل���ى 

القم����ع ليس����ت أن ح����دة 
@@دليل قوة بل دليل رعب 

وع�ي شديد من احتم�ال ا'نفج�ار المحت�وم ونتيج�ة 
الطبق��ة الس��ائدة بوض��عھا الھ��ش، كم��ا حل��ل وض��ع 
اليس��ار المغرب��ي، بم��ا في��ه وض��ع رابط��ة العم��ل 

حركة عشرين فبراير ووض�ع ع ـــالشيوعي، وواق
النقابات، الخ وخلص في النھاي�ة إل�ى أن الص�راع 

عل��ى ج��دول اGعم��ال وأن��ه علين��ا  الطبق��ي م��ا زال
كماركس����يين أن نواص����ل جھودن����ا لبن����اء القي����ادة 
الثورية عبر كسب أفضل العناص�ر م�ن ب�ين أبن�اء 
الش��عب المغرب��ي م��ن عم��ال وط��Bب وع��اطلين، 
نساء ورجا'، وتك�وينھم عل�ى أرض�ية الماركس�ية 
الثوري��ة، باعتبارھ��ا الوس��يلة الوحي��دة لبن��اء ح��زب 

نض���ا'تھا نح���و التغيي���ر  الطبق���ة العامل���ة وقي���ادة
  . ا'شتراكي للمجتمع

ك��ان مح��ور وض��ع رابط��ة العم��ل الش��يوعي 
وآفاق تطورھا، مبنيا على تجمي�ع تق�ارير مختل�ف 
حقول اشتغال مناضلي المنظمة ونقاش نقاط الق�وة 

  .ونقاط الضعف وتحديد آفاق تطورنا

لقد ساد الجامعة حماس عظيم، حماس مبن�ي عل�ى 
التاريخي ال�ذي نق�وم ب�ه  وعي علمي بأھمية الدور

خBل ھذه المرحل�ة التاريخي�ة الحاس�مة، والمتمث�ل 
ة ال���ذي ـف���ي المس���اھمة ف���ي بن���اء القي���ادة الثوري���

كم��ا أن��ه حم��اس مبن��ي عل��ى ثقتن��ا ف��ي . تخوض��ه
للطبق����ة العامل�����ة المغربي�����ة واGممي�����ة، وت�����وفير 
المنظ��ورات العلمي��ة والبرن��امج الث��وري للنض��ال 

مي���ة منظوراتن���ا ص���حة اGفك���ار الماركس���ية وعل
  . وبالغد المشرق لBشتراكية بالمغرب وعالميا

' ي����رى المفك����رون البرجوازي����ون الص����غار 
ومحبط��و اليس��ار وأش��باه المثقف��ين ف��ي الع��الم م��ن 
حولنا سوى الھزائم والح�روب والتل�وث وال�دمار، 
وما يزيد من يأسھم وقنوطھم عجزھم ع�ن فھ�م م�ا 
 ي���دور م���ن ح���ولھم فب���اGحرى توق���ع احتم���ا'ت

إن ض���يق أفقھ���م وجھلھ���م يجعBنھ���م ' . تط���وره
يرون نمط ا]نتاج النظام الرأسمالي في تاريخيته، 
باعتباره مجرد نظ�ام اقتص�ادي اجتم�اعي سياس�ي 
ظھ����ر وتط����ور وانح����ط ف����ي س����يرورة تاريخي����ة 
ملموسة، مثله مثل جميع اGنماط التي س�بقته، وأن 

  كل مظاھر الخراب التي يشاھدونھا حولھم، 

تجعلھم يغلق���ون أعي���نھم أكث���ر، ليس���ت فت���رعبھم ف���
س����وى مظ����اھر 'نحط����اط الرأس����مالية النھ����ائي 
وإفBس���ھا الت���ام، ودل���يB عل���ى ض���رورة القض���اء 
عليھ��ا وإح��داث التغيي��ر ا'ش��تراكي للمجتم��ع م��ن 
أجل تخليص الحضارة البش�رية م�ن ھ�ذه الش�رنقة 
المتعفن��ة الت��ي ص��ارت، الي��وم أكث��ر م��ن أي وق��ت 

  .طورھا وازدھارھامضى، عائقا مطلقا أمام ت

نح����ن الماركس����يون كلن����ا ثق����ة ف����ي عظم����ة 
ا]مكاني�ات الثوري�ة الت�ي يحب��ل بھ�ا الواق�ع، وذل��ك 
Gننا ' نكتفي بالنظر إلى اGحداث التي تقع حولن�ا 
وتس���جيلھا وأرش���فتھا مث���ل موظ���ف عج���وز ف���ي 
مص����لحة اGرش����يف، ب����ل نق����وم بدراس����ة علمي����ة 
للتي���ارات العميق���ة الت���ي ت���ؤدي إل���ى وق���وع تل���ك 

Gح���داث ونعم���ل عل���ى دراس���ة اOف���اق الممكن���ة ا
لتط��ور الواق��ع م��ن أج��ل الت��دخل بش��كل واع في��ه 
وتفس��يره وبن��اء القي��ادة الثوري��ة، الطليع��ة الواعي��ة 
المنظم��ة للطبق��ة العامل��ة، م��ن أج��ل تمك��ين الطبق��ة 

  .العاملة من القيام بدورھا التاريخي في تغييره

نحن الماركس�يون متف�ائلون، وذل�ك Gنن�ا نفھ�م 
ن الرأسمالية، مع ك�ل م�ا ي�رتبط بھ�ا م�ن مظ�اھر أ

ا'ستغBل والحروب والتلوث، ليست س�وى نظ�ام 
محك��وم ب��الزوال، مثل��ه مث��ل جمي��ع اGنظم��ة الت��ي 
سبقته، وأن الق�وى المنتج�ة وا]مكاني�ات المت�وفرة 

والت�ي تط�ور قس�مھا (اليوم عل�ى الص�عيد الع�المي 
 اGكبر في إط�ار الرأس�مالية نفس�ھا وص�ارت اOن
) تفترض تحطيم ھذا ا]طار لكي تواصل تطورھا

قادرة على توفير اGساس الصلب لبناء ع�الم خ�ال 
م����ن ا'س����تغBل والب����ؤس والج����وع واGم����راض 

ع����الم ا'ش����تراكية : والح����روب، ع����الم المس����اواة
  .والشيوعية الزاھر

بھ��ذا التف��اؤل وھ��ذا الحم��اس اختتمن��ا جامعتن��ا 
مزي�د م�ن الصيفية ھذه، وكلنا ع�زم عل�ى تحقي�ق ال

النجاح��ات ف��ي مس��ار بن��اء القي��ادة الثوري��ة ونش��ر 
  .اGفكار الماركسية

  عاش النضال من أجل الثورة ا�شتراكية
  عاش التيار الماركسي ا?ممي
  عاشت رابطة العمل الشيوعي
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  ]1[نظرة على الوضع العالمي

ل��يس م��ن الممك��ن الي��وم الح��ديث ع��ن بل��د م��ن 
البل���دان وكأن���ه جزي���رة معزول���ة ع���ن بقي���ة بل���دان 

ھ��ذا م��ا يفس��ر ض��رورة دراس��ة المBم��ح . الع��الم
الكب���رى للوض���ع الع���المي قب���ل أي انكب���اب عل���ى 

فاGزم��ة الت��ي تض��رب . دراس��ة الوض��ع ب��المغرب
ي، وكذاك تصاعد وتي�رة الص�راع ا'قتصاد العالم

الطبقي وخاصة في أورب�ا والو'ي�ات المتح�دة لھ�ا 
انعكاسات مباشرة ھائل�ة سياس�يا واقتص�اديا، ال�خ، 

لذا ' بد من اس�تھBل دراس�تنا ھ�ذه . على المغرب
ع���ن الوض���ع ب���المغرب وآف���اق تط���وره بدراس���ة 

  .الوضع العالمي

  اGزمة في الو'يات المتحدة

 2008من���ذ ع���ام العالمي���ة تع���يش الرأس���مالية 
أزمة عميقة، م�ا ت�زال بع�د س�تة س�نوات مس�تمرة، 

وم��ن . و' يب��دو لھ��ا أي ح��ل ف��ي اGف��ق المنظ��ور
أبرز مؤشرات اGزمة ليس فقط اف�Bس الش�ركات 
وإغBق المعامل وتخفيض الق�درة ا'نتاجي�ة، ال�خ، 
بل كذلك تلك السعادة الغ�امرة الت�ي تجت�اح مراك�ز 

ة عن��دما ي��تم ا]ع��Bن ع��ن الق��رار والم��ال الدولي��
تحقيق ھذا البلد أو ذاك معد'ت نمو تساوي بالكاد 

فبل��دان كان��ت تحق��ق فيم��ا . ب��ل وأق��ل أحيان��ا 2%
من النم�و ص�ارت اOن تحم�د  %10و %9مضى 

، فھ�ي عل�ى %1 أو حت�ى %2 هللا كثير إذا حقق�ت
" حقق��ت"فرنس��ا م��ثB (ك��ل ح��ال خي��ر م��ن غيرھ��ا 

  ).نمو %0ھذه السنة 

ب���راء والمتخصص���ون وم���ديرو فيتط���وع الخ
وما إلى ذلك (مؤسسات البحث ومراكز الدراسات 

ليش��رحوا ) م��ن اGس��ماء الفخم��ة الت��ي تثي��ر الرھب��ة
للبش����ر الع����اديين مثلن����ا أھمي����ة اGرق����ام المحقق����ة 
ود''تھ���ا بلغ���ة ل���يس م���ن الض���روري أن تك���ون 

انتع��اش ا'قتص��اد فيتح��دثون م��ثB ع��ن . مفھوم��ة
كامل��ة  %2اGمريك��ي، ال��ذي حق��ق م��ؤخرا مع��دل 

" ا'نتع�اش"ولم�ن س�يقول إن ھ�ذا غير منقوص�ة، 
ھ���و أض����عف انتع���اش م����ن الرك���ود ف����ي ت����اريخ 

ھ��ذه ليس��ت س��وى البداي��ة الرأس��مالية، ي��ردون إن 
  . لوأن المستقبل أفض

، 2014في وثيقة منظ�ورات الث�ورة العالمي�ة  
ا'نتعاش المزعوم يستند بشكل كلي نشرح أن ھذا 

تقريب���ا عل���ى حق���ن كمي���ات ض���خمة م���ن رؤوس 
اGم��وال الوھمي��ة ف��ي اقتص��اد الو'ي��ات المتح��دة 

البن��وك المركزي��ة مض��طرة إل��ى . وبل��دان أخ��رى
ا'عتماد عل�ى م�ا يس�مى بالتيس�ير الكم�ي، أو بلغ�ة 

والتحس�����ن . طباع�����ة اGوراق النقدي�����ة: واض�����حة
النسبي لBقتصاد اGمريكي يعود إلى حد بعي�د إل�ى 
السياسات النقدية المتساھلة التي طبقھا ا'حتياطي 

وا'حتي�اطي الفي�درالي  2009فمنذ ع�ام . الفدرالي
يق���وم بش���راء أص���ول مالي���ة، وس���ندات الخزان���ة 

لقد . اGمريكية وبعض اGنواع من ديون الشركات
ا ك��ل م��ا ف��ي وس��عھم ]بق��اء أس��عار الفائ��دة عمل��و

منخفض��ة، مم��ا س��اھم ف��ي دع��م الش��ركات المثقل��ة 
ك��ان ھ��ذا ھ��و العام��ل . بال��ديون واس��تھBك اGس��ر

  .الرئيس في ما يسمى با'نتعاش

لكن ھذه الوصفة الت�ي م�ن المفت�رض أن تق�دم 
الحل لyزمة ليست سوى وصفة مضمونة 'ند'ع 

ا'قتص��اد الع��المي  .أزم��ة أكث��ر ح��دة ف��ي المس��تقبل
كل���ه يعتم���د بش���كل كبي���ر عل���ى الو'ي���ات المتح���دة 

وفي الواقع يعتمد الع�الم كل�ه اOن عل�ى . اGمريكية
ا'س����تھBك . ا'س���تھBك ف����ي الو'ي����ات المتح����دة

م�ن الطل�ب الع�المي % 16اGمريكي يمثل حوالي 
اليوم لكنه في تراجع، وممول بديون ب�دأت تس�جل 

الو'يات المتح�دة ح�والي البطالة في . أرقاما فلكية
تس�����ببت ) 2013(وف�����ي الع�����ام الماض�����ي %. 7

ال��واردات ف��ي ارتف��اع العج��ز التج��اري للو'ي��ات 
ملي���ار دو'ر ف���ي  45إل���ى % 12المتح���دة بنس���بة 

الش��ھر، وھ��و م��ا ش��كل أكب��ر قف��زة خ��Bل خم��س 
وش��كلت ال��واردات م��ن الص��ين ح��والي . س��نوات
إذا م���ا اس���تمر ھ��ذا ف���إن عج���ز الو'ي���ات . الثلث��ين

. ملي���ار دو'ر 300المتح���دة والص���ين س���يتجاوز 
ومن ناحية أخرى، انخفض�ت ص�ادرات الو'ي�ات 

وبلغ��ت دي��ون حكوم��ة الو'ي��ات المتح��دة . المتح��دة
  .تريليون دو'ر 16,7: رقما ' يصدق

مث�ل س�حرة الس�يرك ' تف�رغ " الخب�راء"لكن 
ل���م تقتن���ع ب���أن الو'ي���ات المتح���دة : "جعب���تھم أب���دا

ا؟ أو أن���ت تعتب���ر أن ذل���ك اGمريكي���ة تش���ھد نم���و
ا'نتع��اش وھم��ي ويق��وم عل��ى أساس��ات م��ن رم��ل 
متحرك؟ ' عليك، ھناك محرك آخر للنھوض من 

إنھا ا'قتصادات الصاعدة وآسيا والص�ين : اGزمة
لك��ن ك��ل تل��ك الم��زاعم ". عل��ى وج��ه الخص��وص

ح��ول ق��درة آس��يا عل��ى لع��ب دور الق��وة المحرك��ة 
ف�ي الص�ين  النم�و. لBقتصاد العالمي مجرد أح�Bم

كم�ا أن . يتباطأ، ويتراجع ف�ي الھن�د ب�وتيرة أس�رع
الحكوم���ة الياباني���ة حاول���ت . آف���اق الياب���ان قاتم���ة

. إنع��اش اقتص��اد راك��د ع��ن طري��ق ض��خ اGم��وال
لق�د وص��ل . لك�ن ھ�ذه السياس�ة غي��ر ص�حية مطلق�ا

م��ن الن��اتج % 250ال��دين الحك��ومي الياب��اني إل��ى 
  .الداخلي ا]جمالي

ل ت����������ايمز ت ص����������حيفة الفايننش����������قال����������
)17/6/2013:(  

تقريب����ا ك����ل خط����ط الش����ركات الص����ناعية «
لBس���تثمار والنم���و ق���د بني���ت عل���ى ا'عتق���اد ب���أن 
الحكومة لن تسمح أبدا بأن يتراج�ع النم�و إل�ى أق�ل 

لق���د . لك��ن الوض��ع ل���م يع��د ك��ذلك%. 9أو  8م��ن 
% 7,5انخف���ض مع���دل النم���و ف���ي الص���ين إل���ى 

لك�ن حت�ى ھ��ذا %. 7,8وارتف�ع 'حق�ا إل�ى ح��والي 
 13ال��رقم اGخي��ر ك��ان أبط��أ مع��دل س��جل خ��Bل 

  ».عاما

لق���د تباط���أ النم���و ف���ي م���ا يس���مى باGس���واق 
وھ��و الوض��ع ال��ذي ل��يس م��ن الص��عب . الص��اعدة
ف���إذا كان���ت أوروب���ا والو'ي���ات المتح���دة . تفس���يره

اGمريكية عاجزت�ان ع�ن ا'س�تھBك، ف�إن الص�ين 
وإذا كان�ت الص��ين غي�ر ق��ادرة . ' يمكنھ�ا أن تن��تج

نتاج، فإن بلدانا مثل البرازي�ل واGرجنت�ين على ا'
وأستراليا لن تكون قادرة على تص�دير س�لعھا م�ن 

  .المواد الخام

أم���وال المض���اربة الت���ي ت���دفقت إل���ى بل���دان 
  البرازيل، روسيا، الھند، كوريا[ البريكس

ف��ي الفت��رة الماض��ية ق��د ب��دأت ] الجنوبي��ة والص��ين
حاد اOن تفر إلى الخارج، مما تسبب في انخفاض 

فالروبي���ة الھندي���ة والروبي���ة . ف���ي قيم���ة عمBتھ���ا
ا]ندونيس������ية والبي������زو اGرجنتين������ي والري������ال 
البرازيل���ي والران���د الجن���وب إفريق���ي ق���د س���جلت 

  .جميعھا انخفاضات حادة

  اGزمة في أوروبا

إن الط�����ابع الع�����المي لyزم�����ة يجع�����ل م�����ن 
وق���د . أوروب���ا ع���ن أمريك���ا" فص���ل"المس���تحيل 

ظھرت اGزمة في أوروبا بشكل أكثر حدة من أي 
 أس��وأ ف��ي اGوروب��ي ا'قتص��اد دخ��ل .مك��ان آخ��ر

بس���رعة   1995 س���نة من���ذ التراج���ع م���ن مرحل���ة
تحول��ت ك��ل أح��Bم البرجوازي��ة اGوروبي��ة ح��ول 

لق���د . رأس���مالية موح���دة إل���ى رم���ادبن���اء أوروب���ا 
صعدت كل التناقضات الوطني�ة إل�ى الس�طح، مم�ا 
يھدد مستقبل، ليس فقط منطقة اليورو، بل ا'تح�اد 

  .اGوروبي نفسه

ثقل الديون بمثابة حجر رحى عمBق مرب�وط 
ف��ي رقب��ة ا'قتص��اد اGوروب��ي، يس��حبه إل��ى أس��فل 

ووفقا لصحيفة وول . ويمنع حدوث انتعاش حقيقي
 1,05يت جورن����ال، مبل����غ ال����ديون وص����ل س����تر

أي ض��عفي مق��دارھا (تريلي��ون دو'ر عل��ى اGق��ل 
) أي تخم�ين(ولكن ھذا مجرد تق�دير ). 2008عام 

  . أما الرقم الحقيقي فأكبر من ذلك بكثير

 ب��ين م��ا %0,1س��جلت ألماني��ا انتعاش��ا بطيئ��ا، 
لك�ن إيطالي�ا وإس�بانيا م�ا  .الماضيين ومارس يناير

ود، بينم��ا اليون��ان غارق��ة ف��ي زالت��ا ف��ي حال��ة رك��
م��ن ناتجھ��ا % 9وق��د فق��دت إيطالي��ا . رك��ود عمي��ق

المحلي ا]جمالي منذ بداية اGزمة، وفقدت اليونان 
ولن يك�ون م�ن الممك�ن Gلماني�ا . على اGقل% 25

الحف��اظ عل��ى النم��و إذا ل��م يك��ن ھن��اك انتع��اش ف��ي 
منطقة اGورو ككل، والتي تشكل السوق الرئيس�ي 

  . لصادراتھا

 2وصلت ديون إيطاليا المتراكمة إل�ى ح�والي 
. البطال��ة فيھ��ا آخ��ذة ف��ي ا'رتف��اع. تريلي��ون أورو

وخ���Bل الس���نوات ال���ثBث الماض���ية، فق���د ملي���ون 
. وظ�ائفھم 34و 25شخص تتراوح أعم�ارھم ب�ين 

' يعم��ل  35وم��ن ب��ين ال��ذين تق��ل أعم��ارھم ع��ن 
ورسميا ھن�اك أكث�ر . سوى أربعة من أصل عشرة

Bثة مBيين عاطل عن العمل في المجموعمن ث.  

وم��ا ت��زال البرتغ��ال غارق��ة ف��ي الرك��ود، م��ع 
توقع����ات لح����دوث انكم����اش ف����ي الن����اتج المحل����ي 

% 2,7و% 1,6م���ا ب����ين  2013ا]جم���الي ع����ام 
وصلت . 2014نمو ضعيف جدا في عام ) ربما(و

، وس�وف تفش�ل %16البطالة مستوى قياسيا قدره 
ا الع�ام الحكومة في تحقيق ھدف خفض العجز لھ�ذ

م�ن الن�اتج المحل�ي ا]جم�الي، % 5,5الھدف ھ�و (
، على %)6بينما الرقم الحقيقي سيكون أقرب إلى 

الرغم من سنوات من ا]جراءات التقشفية القاس�ية 
المفروضة من طرف خط�ة ا]نق�اذ اGوربي�ة لع�ام 

ال�دين . مليار أورو 78، والتي بلغ مقدارھا 2010
رجح أن يص��ير الع�ام آخ��ذ ف��ي ا'رتف��اع، وم��ن الم��

م���ن الن���اتج الق���ومي بحل���ول ع���ام % 130ف���وق 
2015 .  



  

        
…†ÈÛa…†ÈÛa…†ÈÛa…†ÈÛa@Z@Z@Z@Z14@@@@)@@@@�àÏìã�àÏìã�àÏìã�àÏìã@@@@2014(@@@@@M@M@M@M@@@@ïãë�ØÛüa@†í�Ûaïãë�ØÛüa@†í�Ûaïãë�ØÛüa@†í�Ûaïãë�ØÛüa@†í�Ûa@Z@Z@Z@Zcommunisme@marxy.com@@@@@@@@05  

     

أما اليونان فبعد خمس سنوات من ا]جراءات 
التقشفية القاس�ية ل�م يح�دث أي تحس�ن ب�ل ص�ارت 

لق�د أغرق�ت . اGوضاع أسوء م�ن أي وق�ت مض�ى
 1,4. س��ات الترويك��ا ال��بBد ف��ي رك��ود عمي��قسيا

ملي��ون ش��خص ع��اطلون ع��ن العم��ل، م��ن بي��نھم 
وأص��بحت مس��تويات . ش��ابان اثن��ان م��ن ك��ل ثBث��ة

الفقر التي لم يس�بق لھ�ا مثي�ل من�ذ س�نوات الح�رب 
  .ھي القاعدة

أم��ا إس��بانيا فق��د ارتفع��ت البطال��ة إل��ى مس��توى 
م����ن الق����وة العامل����ة، % 27قياس����ي قري����ب م����ن 

وق�د ت�م ت�دمير %. 57لة الشباب إلى ووصلت بطا
، وأجب�ر 2007مBيين وظيفة منذ عام  6أكثر من 

وبع�د ع�دة . مئات اO'ف من الشباب على الھج�رة
سنوات من ف�رض ح�زم ض�خمة م�ن التخفيض�ات 
التقشفية، ما يزال عجز الميزانية مرتفع�ا ويقت�رب 

. م��ن الن��اتج المحل��ي ا]جم��الي% 100ال��دين م��ن 
ت التقشفية القاسية كان ك�ل م�ا ورغم كل ا]جراءا

ت���م تحقيق���ه ھوالح���ديث ع���ن نم���و يتوق���ع أن يبل���غ 
ف�ي ع�ام % 1، وربم�ا 2014فقط في ع�ام % 0,2

2015 .  

وفرنس��ا الت��ي تعتب��ر ث��اني أكب��ر اقتص��اد ف��ي 
: نم�و منع�دما أي) 2014(أوربا سجلت ھذه السنة 

 رك�ودا رسميا الفرنسية الحكومة أعلنت وقد%! 0
 ف�ي المحلي ا]جمالي الناتج جعترا بعدما اقتصاديا
 %.0,2 ب الجاري����ة الس����نة م����ن اGول الفص����ل
 تص��ريحات ف��ي ھولن��د فرانس��وا ال��رئيس واس��تبعد

 نم����و حص����ول اGربع����اء الي����وم بروكس����يل ف����ي
  .الجارية السنة من تبقى ما خBل اقتصادي

 اGوربي��ة ا'قتص��ادات ك��ل أن ھ��ي الخBص��ة
 سسةمؤ تؤكد السياق ھذا وفي خانقة، أزمة تعرف

 أن اGوروبي�����ة بالبيان�����ات الخاص�����ة أوروس�����تات
 %0,2 بنس�بة تراجع قد اGوروبي ا'تحاد اقتصاد
 وليس�جل الجارية السنة من الماضي الفصل خBل
 يك��ون وبھ��ذا .التراج��ع م��ن متتالي��ة فص��ول س��تة

 م��ن مرحل��ة أس��وأ س��جل ق��د اGوروب��ي ا'قتص��اد
  .1995 سنة منذ الركود

  المغرب على العالمي الوضع انعكاسات

 الع���المي الوض���ع عل���ى ا]طBل���ة ھ���ذه بع���د
 وتعم��ق اس��تمرار م��ن يمي��زه وم��ا أورب��ا، وخاص��ة

 ننتق�ل اGص�عدة، مختل�ف عل�ى ا'قتصادية اGزمة
  .المغرب على انعكاساته دراسة إلى

 "حص����انة" ع����ن الف����ارغ الك����Bم ك����ل رغ����م
 فإن���ه "المغرب���ي ا'س���تثناء"و المغرب���ي ا'قتص���اد

 المتقدم��ة الرأس��مالية البل��دان ف��ي لyزم��ة س��تكون
  .عليه ومباشرة أكيدة انعكاسات

م����ن  %50تش����كل ا'س����تثمارات الخارجي����ة 
ا'س���تثمارات ب���المغرب، وبالت���الي فإنھ���ا تش���كل 

أغل��ب تل��ك ا'س��تثمارات قادم��ة . أس��اس ا'قتص��اد
. من بلدان جنوب أورب�ا، وخاص�ة فرنس�ا وإس�بانيا

والواق��ع ھ��و أن اGزم��ة الت��ي تعرفھ��ا تل��ك البل��دان 
ل الش�������ركات تس�������تعيد رؤوس أموالھ�������ا تجع�������

المس���تثمرة، أو عل���ى اGق���ل تقل���يص حجمھ���ا، أو 
تحويلھ���ا لب���دان تعتب���ر أن اس���واقھا واع���دة، فق���د 
تراجع��ت ا'س��تثمارات ا'جنبي��ة ف��ي المغ��رب ب��ـ 
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ما معنى ا'س�تثمار ف�ي إنت�اج بض�ائع ل�ن تج�د 
ل العالم موجة من يشتريھا؟ وقد بدأت بالفعل في ك

س�وف . تدفق راجعة للرساميل نحو بل�دان المرك�ز
ي���نعكس ھ���ذا عل���ى ش���كل موج���ة إغBق���ات ھائل���ة 
للمص��انع وتس��ريحات كثيف��ة للعم��ال، إض��افة إل��ى 

  .تراجع مداخيل الخزينة ومعدل النمو

لمغرب��ي عل��ى وم��ن أج��ل مس��اعدة ا'قتص��اد ا
ه م��ن ا'نھي��ار س��وف ذامتص��اص الص��دمة، وإنق��ا

ا]مبريالي�����ة ض�����خ اGم�����وال  تواص�����ل البل�����دان
لك��ن ك��ل ھ��ذه ا]ج��راءات الت��ي . والق��روض في��ه

 Bستوفر له نسمة أوكسجين مؤقتة ستص�بح مس�تقب
فال�ديون س�يتوجب س�دادھا . عامB في أزمة أخطر

س��يتطلب  وا]نت��اج. ھ��ي والفوائ��د المترتب��ة عنھ��ا
منافذ لتص�ريفه، ف�ي أس�واق ت�تقلص ق�درتھا  إيجاد

  .يوما عن يوم

اGزم����ة الت����ي تعرفھ����ا عل����ى كم����ا س����تؤثر 
الص��ادرات، فأم��ام تراج��ع ا'س��تھBك ف��ي أورب��ا 
س���وف يتراج���ع بالتأكي���د الطل���ب عل���ى المنتج���ات 

كم���ا أن اGزم���ة . الفBحي���ة والص���ناعية المغربي���ة
تجعل الرأس�ماليين يتص�ارعون كالض�باع الجائع�ة 
على كل منفذ فعلي أو محتم�ل لتص�ريف إنت�اجھم، 

ا يجع��ل المنافس��ة وھ��ذا م��. وتحقي��ق ف��ائض القيم��ة
على الص�عيد الع�المي شرس�ة ' ت�رحم و' يص�مد 

فB مجال اOن أمام التعامل . خBلھا سوى اGقوياء
. التفضيلي مع المنتجات المغربية من أي نوع كان

بل بدأنا نشھد عل�ى الص�عيد الع�المي م�يB متزاي�دا 
نحو الحمائية وإغBق الحدود أمام السلع اGجنبية، 

  .بمبررات عدة

وھ��و م��ا سيص��حبه حمل��ة واس��عة م��ن إغ��Bق 
المص��انع ب��المغرب، خاص��ة ف��ي قطاع��ات النس��يج 
وغيرھ����ا م����ن الص����ناعات الموجھ����ة للتص����دير، 

وبالت��الي انتش��ار البطال��ة . وت�دمير مناص��ب الش��غل
م���ن خ���Bل ھ���ذه ا]ج���راءات س���يعتقد . والب���ؤس

الرأسماليون بالمغرب أنھ�م يق�دمون ح�B لyزم�ة، 
لى مفاقمتھا، ب�النظر إل�ى م�ا لكنھم ' يعملون إ' ع

تس��ببه م��ن تراج��ع الطل��ب ال��داخلي والعج��ز ع��ن 
  .تسديد القروض المتراكمة، الخ

 المغربي�ة الجالي�ة مس�توى عل�ى كذلك وستؤثر
 عملي��ا يت��رجم اقتص��ادي رك��ود ك��ل أوروب��ا، ف��ي

 المغارب�ة المھ�اجرين ص�فوف ف�ي البطالة بارتفاع
 ام�� وھ��و .وإيطالي��ا اس��بانيا مث��ل دول ف��ي وخاص��ة

ف���ي تح���ويBت المھ���اجرين المغارب���ة ف���ي  ي���ؤثر
  .الخارج، التي شھدت بالفعل تراجع قويا

وبالفعل فتح�ويBت العم�ال المغارب�ة بالخ�ارج 
تواص��ل منحاھ��ا التراجع��ي، ذاَك م��ا كش��فَت عن��ه 
آخر أرقام مكتب الصرف، الذي نشر تقري�را ع�ن 
مؤش���رات للمب���اد'ت الخارجي���ة للمغ���رب خ���Bل 

حي�ث أش�ار إل�ى أن م�ا ك�ان  .شھر أبريل الماض�ي
يبعث به العمال المھاجرون من أموال، ق�د تراج�ع 

مليون درھم، م�ع نھاي�ة ش�ھر م�اي،  22.732إلى 
، ف�ي الفت�رة نفس�ھا، 23.096بعدما كان في ح�دود 

  .العام الماضي

 العم���ال تح���ويBت حج���م أن التقري���ر وأظھ���ر
 لق��د .%1,4 بنس��بة انخف��ض ق��د بالخ��ارج المغارب��ة
 ف�ي وخاص�ة العالمي�ة، 'قتصاديةا اGزمة ضربت

   الطبقة )الخ وإيطاليا، وإسبانيا فرنسا( أوربا

 م����ن تض����ررت حي����ث .بق����وة المغربي����ة العامل����ة
 م�ا وھو الخ، والغBء التقشف وسياسة التسريحات

  .لتحويBتھا المتواصل التراجع يفسر

 ا'قتص��اد لن��ا يق��دمھا الت��ي العجيب��ة المفارق��ة
 الض�حايا ھ�ؤ'ء فسن أن ھو بالمغرب، الرأسمالي

 وأحب���ابھم وط���نھم مغ���ادرة إل���ى اض���طرھم ال���ذين
 ھ�م بل�دھم، في يجدوه لم عمل عن للبحث والھجرة

تل���ك التح���ويBت الت���ي ب يش���كلون ص���اروا ال���ذين
يرسلونھا Gسرھم في الداخل، في إطار التضامن، 

 كما !أھم مصدر لدخل المغرب من العملة الصعبة
 والت���ي ارج،بالخ��� المغارب���ة العم���ال تح���ويBت أن

 درھ��م، ملي��ار 63,5 الماض��ية الس��نة خ��Bل بلغ��ت
 ش��كلت الش��ھر، ف��ي درھ��م مBيي��ر خمس��ة بمع��دل
 الخ�ام، ال�داخلي الن�اتج م�ن %7 الس�نة نف�س خBل

 أنھ�ا كما .التجاري العجز من %32 نسبة وغطت
 يؤك��د مم��ا الس��ياحة، قط��اع ك��ل م��داخيل عادل��ت

 ال���ذي التراج���ع وخط���ورة لھ���ا، الكب���رى اGھمي���ة
 Gس���ر الش���رائية الق���درة عل���ى فق���ط ل���يس ف���ه،تعر

  .ا'قتصاد لكل وكذلك بل المغتربين العمال ھؤ'ء

 ال��ذين للمس��ؤولين الكاذب��ة التطمين��ات ورغ��م
 ف��إن الم��داخيل، تل��ك تحس��ن احتم��ال ع��ن يتح��دثون

 با'تحاد وخاصة( ا'ستقبال بلدان اقتصادات واقع
 ل�ه أساس ' السادة ھؤ'ء توقع أن يؤكد )اGوربي

 .الصحة نم

والمھ����م ھ����و ت����أثيرات اGزم����ة عل����ى وع����ي 
الجماھير من حيث تراجع وھم الخBص الف�ردي، 
م��ن خ��Bل الھ��روب إل��ى الض��فة اGخ��رى، وال��ذي 
شكل طيلة عقود عامB ھاما في ثلم حدة المواجھة 

  .الشعبية مع نظام ا'ستغBل والتفقير والتجويع

واGھ��م ھ��و النھ��وض النض��الي الث��وري ال��ذي 
لطبقة العامل�ة اGوربي�ة خاص�ة ف�ي فرنس�ا تشھده ا

فللخروج م�ن أزمتھ�ا . وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال
تعمل الطبق�ة الس�ائدة ف�ي أغل�ب بل�دان أورب�ا عل�ى 
تطبي���ق سياس���ات تقش���ف قاس���ية وتش���ن ھجم���ات 
متتالي��ة عل��ى مكتس��بات وحق��وق العم��ال وعم��وم 
الك��ادحين، مم��ا ي��ؤدي إل��ى نھ��وض نض��الي عظ��يم 

Oس�وى  ن، وب�الرغم م�ن عظمت�ه،ليس ما نش�ھده ا
  .صورة باھتة عما سنشھده في الغد القريب

 Bان�دلعت موج�ات متتالي�ة م�ن ففي إس�بانيا م�ث
: 2011التحركات الجماھيرية، وخاص�ة من�ذ ع�ام 

، والحرك�ة المناھض�ة Los indignadosحرك�ة 
لlخ���Bء، وإض���رابات قط���اع التعل���يم، ومعرك���ة 

ظفي القط�اع عمال المناجم، والحركة العفوي�ة لم�و
  .ساعة، إلخ 24العام، وا]ضرابات العامة لمدة 

وف�ي البرتغ��ال تعي��د الطبق��ة العامل��ة البرتغالي��ة 
فق��د خ��رج . 1975 -1974اكتش��اف تقالي��د ث��ورة 

، ث�م 2012مليون شخص إلى الشوارع في ش�تنبر 
خرج مليون ونص�ف الملي�ون ش�خص ف�ي م�ارس 

، وان���د'ع موج���ة ھائل���ة م���ن ا]ض���رابات 2013
. ة والمظ��اھرات وا'حتجاج��ات الجماھيري��ةالعام��

لقد تم إسقاط حكومتين بالفعل، والثالثة على وش�ك 
  .السقوط

  11التتمة في الصفحة 
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ات عل�ى بداي�ة مرت اOن أكثر من ث�Bث س�نو
الحراك الثوري الذي ھز جمي�ع اGنظم�ة الحاكم�ة 
في شمال افريقي�ا والش�رق اGوس�ط، وامت�د ت�أثيره 

خ��Bل ھ��ذه . إل��ى م��ا وراء ح��دود المنطق��ة ك��ذلك
، خاص���ة ف���ي الس���نوات ال���ثBث أبان���ت الجم���اھير

ع���ن أنھ���ا ق���ادرة عل���ى التغيي���ر  ت���ونس ومص���ر،
دة الثوري للمجتمع، بل وأبدعت مBمح سلطة جدي

م���ن خ���Bل المج���الس الش���عبية الت���ي نظمتھ���ا ف���ي 
  .البلدات والمدن وأماكن العمل

لك���ن تظ����افرت ع���دة عوام����ل ]نق���اذ س����لطة 
البرجوازية، من أھمھ�ا غي�اب الح�زب الماركس�ي 

تطوير تلك على القادر على قيادة تلك النضا'ت و
اGشكال اGولي�ة للس�لطة الش�عبية م�ن أج�ل تمك�ين 

الس�لطة السياس�ية وإقام�ة الطبقة العاملة م�ن حس�م 
نظ���ام الديمقراطي���ة العمالي����ة، : نظامھ���ا الخ���اص

ومصادرة ملكية مغتصبي الملكية ووض�عھا تح�ت 
الرقاب��ة الديمقراطي��ة لمج��الس العم��ال والفBح��ين 

  . وعموم المنتجين

واOن ھ��ا ھ��ي أغل��ب تل��ك اGنظم��ة ق��د ب��دأت 
تستعيد زمام المبادرة بعدما كانت قد فق�دتھا جزئي�ا 

وھ�ا ھ�ي اOن تنتق�ل م�ن موق�ع ال�دفاع . ابقفي الس
إل�����ى موق�����ع الھج�����وم، عل�����ى كاف�����ة اGص�����عدة 

وتعم��ل بش��كل حثي��ث عل��ى ت��رميم  ،والمس��تويات
أجھ���زة س���يطرتھا الطبقي���ة، م���ن ج���يش وش���رطة 

  .وبرلمانات وإعBم، الخ

وفي المغرب ك�ذلك، بمج�رد م�ا أح�س النظ�ام 
القائم بمرور العاصفة حت�ى رف�ع م�ن جدي�د رأس�ه 

اس���تعاد زم���ام المب���ادرة م���ن  وبمج���رد م���ا. القب���يح
جدي��د، ظاھري��ا عل��ى اGق��ل، ش��رع ف��ي حمل��ة قم��ع 
وحش��ية تس��تھدف باGس��اس الطBئ��ع الت��ي ظھ��رت 
م���ع حرك���ة عش���رين فبراي���ر والعم���ال والنق���ابيين 

  .المكافحين والطBب والمعطلين

يشن النظام حملة من ا'عتقا'ت ضد الطBئع 
اقط الش��ھداء الت��ي أنتجتھ��ا الحرك��ة الثوري��ة، ويتس��

الواح�د م�نھم بع�د اOخ��ر، والص�حافة إم�ا مقموع��ة 
وإم��ا منبطح��ة تص��فق وتم��ارس العھ��ر وتحت��رف 

و' ص��وت يعل��و عل��ى ص��وت ال��دكتاتور . الك��ذب
  .ومصلحة الطبقة الرأسمالية السائدة

وف���ي المقاب���ل تعم���ل اGجھ���زة اGيديولوجي���ة 
للنظ����ام ال����ديكتاتوري الرأس����مالي عل����ى إرھ����اب 

ي���ة مس���تغلة ا'ح���داث القطري���ة الجم���اھير المغرب
والعالمي��ة الت��ي تق��ع خاص��ة ف��ي س��وريا والع��راق، 

إم���ا "": ا'س���تقرار"فتق���ايض العبودي���ة ب���ـ . ال���خ
، "الخض�وع أو س�يقع لك�م م�ا يق�ع اOن ف�ي س�وريا

ھ���ذا ھ���و التح���ذير ال���دموي ال���ذي توجھ���ه الطبق���ة 
الس���ائدة عب���ر أجھزتھ���ا للجم���اھير لك���ي تخض���ع 

المتعددة على شروط  باستسBم فB تقاوم الھجمات
ا'س�تغBل الوحش�ي، التس�ريحات (عيشھا وعملھا 

الجماھيرية، الغBء، البطالة، الھجوم على مكاسب 
  ).التقاعد والتعليم، الخ

  

الحم��د { عل��ى "، ..."ا'س��تقرار، ا'س��تقرار"
انظ��روا إل��ى م��ا يح��دث ف��ي "، "نعم��ة ا'س��تقرار

سوريا ومصر وغيرھما، واحمدوا هللا عل�ى نعم�ة 
الجمي�ع . ھذا ھو النشيد الرسمي اليوم". ا'ستقرار

ان�ه  ونيدعجميعا ن ووالمسؤوليتغنى با'ستقرار، 
ف��رئيس ". ا'س��تقرار"يرج��ع الفض��ل ف�ي ھ��ذا  مھ�ل

طالم��ا رف��ع ش��عار " عب��د ا'ل��ه بنكي��ران"الحكوم�ة 
حزب�ه ھ�و م�ن حف�ظ للبل�د معتب�را أن " ا'ستقرار"

ورھا ب����دوالبيروقراطي����ات النقابي����ة  .اس����تقرارھا
، "ا'س���تقرار"تتب���اھى بأنھ���ا ھ���ي م���ن ض���منت 

تعم�ل عل�ى و". الفوض�ى"وأنقذت البلد م�ن خط�ر 
الرغب��ة بمب��رر  تلج��يم نض��ا'ت القواع��د العمالي��ة،

بل حتى ا]رھابي الشھير  ".ا'ستقرار"في حماية 
: ـل�����م يف�����وت فرص�����ة التھلي�����ل ل�����" الفي�����زازي"
  .وذلك في خطبته الشھيرة أمام الملك" ا'ستقرار"

ترك��ز وس��ائل ا]ع��Bم  ي ت��نجح الحمل��ة،ولك��
على إمطارنا بصور الخ�راب في المقابل الرسمية 

وال���دمار ف���ي ليبي���ا وس���وريا والع���راق، وص���ور 
والرسالة . وأخبار ا'ضطرابات في مصر وتونس

تريدون الث�ورة، انظ�روا ": من وراء ذلك واضحة
إل��ى نت��ائج الث��ورة، ث��م احم��دوا العل��ي الق��دير عل��ى 

م���ن وف���ي ھ���ذا الس���ياق م���ن  ."رنعم���ة ا'س���تقرا
المتظاھرين والمطالبين بحقوقھم الحيوية والمدني�ة 

تھدي��د "ت ل��م ي��تھم بتھم��ة /ت وعم��ال/م��ن ك��ادحين
، والرغب���ة ف���ي رم���ي المغ���رب إل���ى "ا'س���تقرار
  المجھول؟

تحذير دموي إجرامي توجھ�ه في جوھره ھذا 
إم��ا أن نقب��ل بخن��وع بسياس��ة : لن��ا الطبق��ة الس��ائدة

يع والغBء وضرب صناديق التقاعد التفقير والتجو
والموازن�����ة والح�����ق ف�����ي التش�����غيل، ال�����خ م�����ن 
المخطط���ات، أو أنھ���ا س���تعمل ب���دون ت���ردد عل���ى 
تحويل المغرب إلى س�وريا أخ�رى أو ليبي�ا أخ�رى 

فھ���ي غي���ر مس���تعدة لتق���ديم أي���ة . أو ع���راق آخ���ر
تن�����از'ت أو تقب�����ل أي�����ة مطالب�����ة ب�����الحقوق أو 

غي�ر مس�تعدة  بالديمقراطية أو ب�العيش الك�ريم، ب�ل
للتع���ايش حت���ى م���ع المكتس���بات ا'جتماعي���ة الت���ي 

فإم����ا أن نخض����ع وإم����ا . حققناھ����ا ف����ي الماض����ي
  .الخراب

النظ��ام الق��ائم ب��المغرب، والرأس��مالية عموم��ا، 
ل������م تع������د الي������وم تس������اوم بقائھ������ا بالتن������از'ت 
وا]ص��Bحات، ب��ل ص��ارت بك��ل وقاح��ة وھمجي��ة 
ا تس���اوم بقائھ���ا ب���الخراب الش���امل، إم���ا أن تتقبل���و

ا'س�����تغBل والتفقي�����ر خ�����انعين وإم�����ا الفوض�����ى 
ھ�ذا ھ�و منط��ق الرأس�مالية ف�ي مرحل��ة . والخ�راب

  .انحطاطھا النھائي

إن مب���ررات وج���ود أي نظ���ام وبقائ���ه رھ���ين 
بقدرته عل�ى تط�وير ق�وى ا'نت�اج وتط�وير الرف�اه 

وحت����ى عن����دما فق����دت الرأس����مالية . ا'جتم����اعي
مب���ررات وجودھ���ا م���ع مطل���ع الق���رن العش���رين، 

وھو م�ا تأك�د (ت تمثل خطرا على البشرية وصار
ف��ي تجرب��ة الم��ذبحتين الع��الميتين ال��رھيبتين اللت��ان 

  أشعلھما الرأسماليون في سياق صراعھم من

 )أج��ل اقتس��ام مواق��ع النف��وذ عل��ى الص��عيد الع��المي
حت��ى ف��ي ذل��ك الوق��ت أظھ��رت أنھ��ا ق��ادرة عل��ى 
ا'س���تمرار م���ن خ���Bل تق���ديم تن���از'ت والس���ماح 

قة، في البلدان الرأسمالية المتقدمة بإصBحات عمي
  .على اGقل

لكنھ���ا اOن ل���م تع���د فق���ط ع���اجزة ع���ن تق���ديم 
تناز'ت وإصBحات، بل إنھ�ا ل�م تع�د حت�ى ق�ادرة 
على التعايش مع تلك المكتس�بات الت�ي تحقق�ت ف�ي 
الماض���ي، فص���ارت تنف���ذ ب���رامج تقش���ف وت���دمير 

وھ�ذا ف�ي ح�د  .الخدمات ا'جتماعية في ك�ل مك�ان
ل عل���ى أن النظ���ام الرأس���مالي فق���د ك���ل ذات���ه دلي���

  .مبررات وجوده

اGزم����ة الحالي����ة أعم����ق أزم����ة ف����ي ت����اريخ 
الرأس���مالية، ورغ���م ك���ل الم���زاعم بكونھ���ا أزم���ة 
دورية ومؤقتة فإن الوقائع تثبت أنھ�ا أزم�ة طويل�ة 

ولك��ي تخ��رج الرأس��مالية م��ن أزمتھ��ا ھ��ذه . الم��دى
'بد لھا من تطبيق إج�راءات تقش�فية قاس�ية ترم�ي 

. عمال وعموم الك�ادحين إل�ى ظ�روف الحيواني�ةبال
إج����راءات تض����رب اGج����ور وترف����ع اGس����عار 
وتض���رب الخ���دمات ا'جتماعي���ة اGساس���ية م���ن 
ص���حة وتعل���يم، وتتس���بب ف���ي بطال���ة جماھيري���ة 

إض����افة إل����ى الح����روب الم����دمرة . دائم����ة، ال����خ
لكنھ�ا تع�رف أنن�ا نح�ن . والمجاعات في كل مك�ان

ل�ن نق�ف مكت�وفي  الطبقة العاملة وعموم الك�ادحين
اGي�دي أم�ام ھ�ذه الج�رائم، وأنن�ا بالتأكي�د س�ننھض 
للدفاع عن أنفسنا وعن مكتسباتنا، ل�ذا فھ�ي تن�ذرنا 

' وج�ود . إما الخضوع أو الھمجية: بشكل واضح
  .' وجود لبديل اخر. لحل ثالث

قب��ل أن نن��اقش بالتفص��يل مس��ألة غي��اب لك��ن 
ين الب��ديل، دعون��ا نتس��اءل م��ع ھ��ؤ'ء الس��ادة ال��ذ

ي���ودون من���ا ان نتلق���ف ھ���راءھم المتك���رر وكأن���ه 
ع��ن أي اس��تقرار تتح��دثون؟ أو ": حقيق��ة نھائي��ة"

استقرار من؟ وكي�ف؟ ولم�اذا؟ اGكي�د : بتعبير اخر
ھ���و ان ا'س���تقرار ال���ذي يقص���ده ھ���ؤ'ء الس���ادة 
الرجعيون ھو استقرارھم ا'قتصادي وا'جتماعي 
ول����يس اس����تقرار الجم����اھير الكادح����ة، ونعن����ي، 

ار وض��عھم الطبق��ي بم��ا ھ��و وض��ع الطبق��ة اس��تقر
  . البرجوازية في المجتمع الرأسمالي

والح���ق انھ���م حينم���ا يتح���دثون ط���ويB ع���ن 
المزع���وم ف���ذلك يب���ين بوض���وح ان " ا'س���تقرار"

الطبقة البرجوازية السائدة في المغ�رب تع�ي جي�دا 
، ل�ذلك نج�دھا عل�ى المس�توى "اGزمة"انھا تعيش 

اGي�����ديولوجي تح�����اول ايھ�����ام الجم�����اھير ب�����وھم 
لتخف�ي أزمتھ�ا البنيوي�ة العميق�ة الت�ي " ا'س�تقرار"

س������تويات الحي������اة، السياس������ية، تط������ال ش������تى م
وإ' فكي����ف . ا'قتص����ادية، ا'جتماعي����ة والقيمي����ة

نفسر كل ھذه الحملة اGيديولوجية الرافع�ة لش�عار 
  ؟ "ا'ستقرار"

لو كان الواقع فعB مس�تقرا م�ا مب�رر ك�ل ھ�ذا 
؟ من ھنا يمكننا القول ان "ا'ستقرار"الحديث عن 

في المزعوم يخ" ا'ستقرار"كل ما قيل ويقال عن 
  في حقيقة ا'مر فزع وتخوف الطبقة السائدة من 
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 ان يتھ��دد اس��تقرارھا ھ���ي، أي وض��عھا الطبق���ي،
سيادتھا السياسية وا'جتماعي�ة وا'قتص�ادية، إنھ�ا 
تخشى من تحول س�خط الجم�اھير والك�ادحين ال�ى 

ث�����وري م�����ن اج�����ل ا]طاح�����ة بنظامھ�����ا ح�����راك 
المتص��دع، تخش��ى وج��ود ح��زب ماركس��ي ق��ادر 
على توحي�د النض�ا'ت الجماھيري�ة وقي�ادة الطبق�ة 

  .العاملة نحو حسم السلطة السياسية

واOن ھل حقا ' يوجد ب�ديل ع�ن العبودي�ة إ' 
الخراب؟ ھل حقا ' يوجد خيار ثالث س�وى ھ�ذان 

دامھم ' الخي���اران؟ م���ن وجھ���ة الرأس���ماليين وخ���
أما م�ن وجھ�ة نظرن�ا نح�ن . وجود Gي خيار آخر

بFFديل . الماركس��يين فإن��ه يوج��د بالتأكي��د خي��ار آخ��ر
  :آخر ممكن، بل وضروري

إنه خيار النض�ال ال�واعي الم�نظم وبن�اء قي�ادة 
ھ��ذا ھ��و الخي��ار اOخ��ر ال��ذي نقدم��ه نح��ن  .ثوري��ة

  . الماركسيون

ليس الخيار ھ�و إم�ا الخن�وع مقاب�ل ا'س�تقرار 
إن الخيار الحقيق�ي المط�روح الي�وم . ما الخرابوإ

أم���ام الطبق���ة العامل���ة والك���ادحين، ف���ي المغ���رب 
أو ا�شFFFتراكية إمFFFا الثFFFورة والع���الم بأس���ره، ھ���و 

Gن��ه حت��ى ف��ي حال��ة الخن��وع الت��ام ل��ن . الھمجيFFة
تتوقف الطبق�ة البرجوازي�ة ع�ن دف�ع المجتم�ع إل�ى 
الھمجي�ة عب�ر تكثي�ف ا'س�تغBل وض�رب ش�روط 

ف�أن تم�وت . وفرض سياسات التقشف، ال�خالعيش 
ام��رأة ف��ي قري��ة بس��بب غي��اب المستش��فى ھمجي��ة، 
وأن يموت رضيع بسبب البرد ھمجي�ة، وأن يبق�ى 
طفل بدون مقعد في المدرس�ة ھمجي�ة، وأن تع�اني 
آ'ف اGس���ر م���ن الج���وع وس���وء التغذي���ة بس���بب 
الغ��Bء ھمجي��ة، وأن تحتك��ر حفن��ة م��ن الطفيلي��ات 

تحرم اGغلبية الس�احقة م�ن  ثروات البلد، في حين
أبسط شروط الع�يش ول�و ف�ي مس�تواه البيول�وجي، 

والقم��ع ھمجي��ة وتكم��يم اGف��واه ھمجي��ة، . ھمجي��ة
  .الخ

 LFFFFورة عمFFFFر الثFFFFة تعتبFFFFذه الھمجيFFFFد ھFFFFض
مشFFFروعا ونبFFFيL، إنھFFFا ضFFFرورة أكيFFFدة 
نقFFFاذ 

  . البشرية والمجتمع من ا�نحطاط

بق�ة ھذا التھديد ا]جرامي الذي توجھ�ه لن�ا الط
إم��ا أن تقبل��وا بھ��ذا الوض��ع، وإ' فالوي��ل : الس��ائدة

لكم، سأحرق اGرض تحت أق�دامكم وس�أحول ك�ل 
إم�ا أن تقبل�وا بھ�ذا الوض�ع وإ' . شيء إلى خ�راب

س���نحول المغ����رب إل����ى س����وريا أخ����رى، يجع����ل 
البرجوازيون الصغار يرتعدون ، أما الماركسيون 
والعم����ال الواع����ون والش����باب الث����وري في����ردون 

لن نقبل بھذا الوضع وبھذه الھمجي�ة،  ! كB: قائلين
وسنناضل من أجل إسقاط نظامكم الھمجي وال�ذي 

. ص��ار خط��را عل��ى المجتم��ع والتق��دم والحض��ارة
أن��تم ' تش��كلون إ' أقلي��ة ض��ئيلة م��ن الطفيلي��ات، 
بينم��ا نح��ن ھ��م اGغلبي��ة، نح��ن العم��ال والفBح��ون 
والكادحون، المنتج�ون الحقيقي�ون للث�روات، حت�ى 

از قمعكم مك�ون م�ن أبنائن�ا، الجن�ود الع�اديون، جھ
ال����ذين سينض����مون إلين����ا ف����ي اللحظ����ة الحاس����مة 
وس����يوجھون بن����ادقھم إل����ى ص����دوركم وص����دور 
خ���دامكم م����ن الجن���را'ت والض����باط المتع����اونين 

  .معكم

إن ثورتن���ا س���تكون حاس���مة وص���ارمة ول���ن 
تس��مح لك��م ب��أن تقوم��وا بالتخري��ب، ل��ن تت��رك لك��م 

  .لكي تنشروا الدمارالوقت و' ا'مكانيات 

أيھ��ا العم��ال والش��باب الث��وري لك��ي تنتص��ر 
ثورتن��ا بأق��ل م��ا يمك��ن م��ن التض��حيات والخس��ائر، 
ولك���ي ن���تمكن م���ن ش���ل مح���او'ت البرجوازي���ة 

ا يح�دث م�تخريب المجتمع ونشر الدمار والقتل مثل
ف��ي س��وريا، علين��ا أن نعم��ل من��ذ اOن عل��ى بن��اء 

، حزب ريالثو القيادة الثورية، الحزب الماركسي
قي�ادة  .1917س�نة في روسيا مثل الحزب البلشفي 

جريئ��ة تمتل��ك برنامج��ا علمي��ا واض��حا وتكتيك��ات 
ص�حيحة، ق��ادرة عل��ى قي�ادة الطبق��ة العامل��ة لحس��م 
الس��لطة ف��ي اللحظ��ة المناس��بة، ل��يس قب��ل اللحظ��ة 

  . المناسبة و' بعد فوات اOوان

عن���دما ان���دلعت الث���ورة التونس���ية ث���م الث���ورة 
الطبق�ة العامل�ة والش�باب الث�وري  بان�تأالمص�رية 

وعم��وم الك��ادحين ع��ن مس��توى تض��حية واس��تعداد 
لق��د . كبي��رين، كم��ا أب��انوا ع��ن مس��توى وع��ي ع��ال

س��ارعوا إل��ى بن��اء المت��اريس وتنظ��يم أنفس��ھم ف��ي 
ميليشيات مسلحة بكل ما وص�لت إلي�ه أي�ديھم، بم�ا 

وعمل����وا عل����ى . ف����ي ذل����ك العص����ي والحج����ارة
ت العمومي���ة وأم���اكن ا'س���تيBء عل���ى المؤسس���ا

في تونس قاموا بعزل المسؤولين الفاس�دين . العمل
ي المحافظ��ات وتعويض��ھم ب��آخرين، كم��ا عمل��وا ف��

ف��ي مص��ر عل��ى إغ��Bق المؤسس��ات العمومي��ة بم��ا 
  .في ذلك مجلس الشعب بأمر من الثورة

لقد كانت الس�لطة ف�ي ي�د الش�عب، وك�ل ق�وات 
. ماھيرالقمع والبلطجية اختبأوا خوفا من انتقام الج

لكن الشعب لم يكن يعلم أن السلطة بين يديه، فجاء 
دور ا]ص���Bحيين واللب���راليين ووس���ائل ا]ع���Bم 
البرجوازية لينص�حوه ب�العودة إل�ى المن�زل وت�رك 

، وا'كتف��اء با'نتخاب���ات "يفھم���ون"الس��لطة لم��ن 
  .وا'ستفتاءات وما إلى ذلك

ل�م تك�ن الطبق�ة العامل�ة تمتل�ك حزبھ�ا، كم�ا ل��م 
اللحظة الحاسمة، لذلك تلك في  تلك برنامجاتكن تم

واس���تعادت الرأس���مالية نس���بيا . ض���اعت الفرص���ة
لق�د . توازنھا، وش�حذت أس�لحتھا م�ن أج�ل ا'نتق�ام

  .سبق لنا أن حذرنا من مثل ھذا ا'حتمال

إن الث���ورة أش���به بص���خرة س���بق لن���ا أن قلن���ا 
سيزيف، حيث يحملھا عبر منح�در الجب�ل، فيتبق�ى 

أخي��ر لك��ي يض��عھا عل��ى القم��ة،  ل��ه القي��ام بمجھ��ود
الف�رق  .لكنه يسقطھا فتت�دحرج مج�ددا نح�و الس�فح

 بين صخرة الث�ورة وب�ين ص�خرة س�يزيف ھ�ي أن
تس�حق ف�ي طريقھ�ا صخرة الثورة عندما تتدحرج 

Gن انتق�ام الطبق�ة الس�ائدة يك�ون . الكثير من الناس
  .وھا ھي تنتقم بوحشية .وحشيا وبشعا

. ا'نتق�ام البش�عوھا نحن نشھد أمثلة ع�ن ذل�ك 
النظ��ام الس��وري م��ثB يرم��ي بالرامي��ل المتفج��رة 
على اGحياء السكنية ويستعمل اGس�لحة الكيماوي�ة 
كم��ا ل��و أن��ه يلع��ب، والعص��ابات ا]س��Bمية تقط��ع 
ال��رؤوس وتأك��ل اGكب��اد والقل��وب وتص��ور ذل��ك 

  . وبثه وكأنه سلوك عادي

ين���ددون ب���ذلك أم���ام الك���اميرات ا]مبري��اليون 
ول����ون ويس����لحون ك����ل تل����ك اGط����راف بينم����ا يم

فحس��ب تقري��ر للمنظم��ات الحكومي��ة . المتص��ارعة
نش�ر   «Human Rights Watch»صادر ع�ن 

، ف�������إن وكال�������ة )يولي�������وز 21(ي�������وم ا'ثن�������ين 
ا'س���تخبارات ا'مريكي���ة كان���ت تش���جع وت���دفع، 
وأحيان��ا تم��ول المس��لمين اGم��ريكيين، وتش��جعھم 

  .على القيام بالتفجيرات

المغاربي��ة والش��رق نطق��ة وعمBؤھ��م ف��ي الم
) خاص��ة الس��عودية وقط��ر وتركي��ا، ال��خ(أوس��طية 

والعص����ابات جماع����ات ا]رھ����ابيين يحتض����نون 
تعي��ث فس��ادا وت��دميرا ف��ي وي��دربونھا ويرس��لونھا ل

والھدف ھو تحوي�ل الث�ورات ع�ن  .البشر والحجر
مسارھا وإعط�اء مث�ال س�يء للجم�اھير لك�ي تقب�ل 

Gزم�ة الطويل�ة اGم�د والت�ي بوضعھا في مرحل�ة ا
تتطلب، من وجھة نظ�ر الرأس�ماليين ومص�الحھم، 
تطبيق سياسات تقشفية قاسية وھجوما كاسحا على 

  .كل مكتسبات الماضي

حزب ث�وري، في مصر وتونس لو توفر لكن 
حزب على شاكلة ح�زب لين�ين وتروتس�كي، لك�ان 
م��ن الس��ھل ج��دا حس��م الس��لطة السياس��ية ووض��ع 

ج��الس العم��ال مف��اتيح الدول��ة وا'قتص��اد ف��ي ي��د م
ولك��ان م��ن الممك��ن الش��روع ف��ورا ف��ي . والفق��راء

تطبيق خطة لمصادرة ممتلكات مغتص�بي الملكي�ة 
وتأميمھ��ا ووض��عھا تح��ت رقاب��ة مج��الس العم��ال 
والفBح��ين، والش��روع ف��ورا ف��ي توزي��ع س��اعات 
العمل المتوفرة اجتماعيا على الع�املين والع�اطلين 

ن عل��ى ح��د س��واء، وتوزي��ع اGرض عل��ى الفBح��ي
الفق��راء، ورف��ع أج��ور العم��ال وتخف��يض اGس��عار 
بعد القضاء عل�ى المنتفع�ين م�ن الغ�Bء والوس�طاء 

م�ن  وغيرھاوالمضاربين وغيرھم من الطفيليات، 
ا]جراءات الثورية الت�ي بمج�رد م�ا س�يتم تطبيقھ�ا 

مثا' يحتذى ليس فقط عند الطبق�ة العامل�ة  ستشكل
Gوس�ط ب�ل في بقية بلدان ش�مال إفريقي�ا والش�رق ا
ا، لتب���دأ ب���وف���ي الع���الم بأس���ره وخاص���ة ف���ي أور

س��يرورة م��ن الث��ورات ا'ش��تراكية تقض��ي نھائي��ا 
 .على نظام ا'ستغBل والتلوث والحروب
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ن��د اGزم��ات وتفس��خ اGنظم��ة، تظھ��ر عل��ى ع

تماعي��ة الت��ي كان��ت الس��طح جمي��ع اGم��راض ا'ج
، 2014غش���ت  29مس���تترة، فف���ي ليل���ة الجمع���ة 

قامت شرذمة من المجرمين العنص�ريين بمھاجم�ة 
من����زل ش����باب س����نغاليين وق����اموا ب����ذبح الش����اب 

بطريق�ة وحش�ية، وج�رح " ب�ول ألف�ون" السنغالي 
مھاجرا آخر، في حي بوخالف بمدينة طنج�ة،  14

 مما فجر مواجھات بين ھؤ'ء الشباب المھ�اجرين
وب���ين ق���وات القم���ع الت���ي ت���دخلت لمن���ع وص���ول 

 . المحتجين إلى المستشفى حيث يرقد زميلھم

وق��د قام��ت الس��لطات المغربي��ة عق��ب الح��ادث 
سنغاليين  09شخص من بينھم  11باعتقال حوالي 

على خلفية مقت�ل الش�اب الس�نغالي، وإلق�اء الق�بض 
عل����ى العش����رات م����ن المھ����اجرين م����ن جن����وب 

مھاجرا من ال�ذين  25الصحراء ورحلت أزيد من 
، ف�ي محاول�ة “وضعية غي�ر قانوني�ة”تعتبرھم في 

 . ]بعاد شھود العيان على الجريمة

أدى ھذا الھجوم الھمج�ي، م�ن جان�ب ش�رذمة 
العنصريين المجرمين، إلى تأجيج مشاعر الس�خط 
الھائ���ل ل���دى ك���ل المھ���اجرين المقيم���ين ب���المغرب 
وشرائح واسعة من المجتمع المغربي وقد ساھمت 
ھ��ذه الجريم��ة ف��ي إث��ارة ا'نتب��اه إل��ى الممارس��ات 
الھمجي��ة العدي��دة الت��ي تق��وم بھ��ا بع��ض عص��ابات 
المج��رمين العنص��ريين خ��Bل الس��نوات اGخي��رة 

وأع��رب . الماض��ية ف��ي ظ��ل الحكوم��ة اGص��ولية
المس��ؤول ع��ن مجموع��ة مكافح��ة  -ھش��ام رش��يدي 

 -العنصرية للدفاع ومرافقة اGجانب والمھ�اجرين 
لق�ه Gن ھ�ذه الص�دامات تتك�رر، فف�ي السبت عن ق

آب الماض���ي ج���رح خمس���ة /منتص���ف أغس���طس
وفي . أشخاص في صدامات مماثلة، على حد قوله

قضى مھ�اجران م�ن أص�ول أفريقي�ة  2013نھاية 
ف��ي ظ��روف غامض��ة، مم��ا أث��ار احتجاج��ات ف��ي 

  . الحي

وقبل سنة، في الرباط، قتل شاب سنغالي على 
م�ن المفت�رض  يد مس�اعد س�ائق الحافل�ة الت�ي ك�ان

  أن تقله إلى مدينة فاس، إذ وحسب محامية 

الضحية، ف�إن الض�حية اس�تقل الحافل�ة ووج�د فت�اة 
تجل���س ف���ي ال���رقم المخص���ص لتذكرت���ه، وعن���د 
احتجاج��ه ب��دأت تس��به وتنعت��ه بأوص��اف عنص��رية 
ليتطور الشجار ويت�دخل مس�اعد الس�ائق ال�ذي ق�ام 

Bح أبيض فأرداه قتيBبطعن الشاب بس .  

م المغربي يستخدم قض�ية المھ�اجرين إن النظا
م���ن جن���وب الص���حراء ورق���ة مس���اومة أو ورق���ة 
ض��غط عل��ى دول المجموع��ة اGوروبي��ة مقاب��ل أن 
يعّدل ا'تحاد اGوروبي من مواقفه اتجاه المغرب، 
مس����تفيدا م����ن لعب����ه دور درك����ي ي����ؤمن الح����دود 
الجنوبي��ة اGوروبي��ة، فق���د ق��ام المغ��رب بالس���ماح 

ن اجتي��از الح��دود ب��ين للمئ��ات م��ن المھ��اجرين م��
اس���بانيا والمغ���رب كعق���اب عل���ى ا]ج���راء ال���ذي 
تع��رض ل��ه محم��د الس��ادس اث��ر توقي��ف يخت��ه م��ن 
طرف الحرس المدني ا'سباني في المياه ا]قليمية 

  . قرب مدينة سبتة

ويتعرض العدي�د م�ن المھ�اجرين، بش�كل دائ�م 
ومم�����نھج، لBعت�����داءات م�����ن ط�����رف الب�����وليس 

ة ترحيلھم، فقد ذك�رت المغربي، خاصة أثناء عملي
ف���ي تقريرھ���ا " ھي���ومن راي���تس ووت���ش"منظم���ة 

الش���رطة "أن  2014المنش���ور ف���ي مطل���ع س���نة 
المغربية تس�تعمل الق�وة المفرط�ة ض�د المھ�اجرين 

عملي��ات "وتق��وم ب��ـ" م��ن بل��دان جن��وب الص��حراء
ا]ع�����ادة والط�����رد ب�����القوة للمھ�����اجرين دون أي 

ممارس��ات عنيف��ة "، مس��تعملة "إج��راءات قانوني��ة
ير إنسانية ومھين�ة تج�اه المھ�اجرين م�ن خ�Bل وغ

  " . ضربھم وسرقة حاجياتھم وتھديم مBجئھم

إن النظام المغربي الق�ائم ھ�و المس�تفيد الوحي�د 
من مثل ھذه الجرائم، والذي يلعب ف�ي الكثي�ر م�ن 
اGحيان دور المحرض والمؤجج لخلق صراعات 
داخلي��ة ب��ين ص��فوف عم��وم الك��ادحين بن��اء عل��ى 

  . م العرقيةانتماءاتھ

إن العمال المغاربة والشباب الثوري يجب أن 
يكون��وا الحلف��اء الحقيقي��ين للمھ��اجرين م��ن جن��وب 

  الصحراء، الفارين إلى الضفة اGخرى ھربا من 

الب��ؤس والقھ��ر، وھ��ي نف��س اGس��باب الت��ي تجع��ل 
أيضا مئات آ'ف من المغاربة يفرون ويعرض�ون 

أج�ل  يج�ب أن ي�رتبط النض�ال م�ن. حياتھم للخطر
حق���وق المھ���اجرين بالنض���ال م���ن أج���ل الحق���وق 
ا'جتماعي��ة، وض��د ھ��ذا النظ��ام الرأس��مالي ال��ذي 
أصبح مرادفا للبؤس، ا'ض�طھاد، ا]ذ'ل والظل�م 
الي��ومي، وال��ذي ل��ن ي��تم القض��اء علي��ه إ' بالت��دخل 

  . المنظم للطبقة العاملة عبر قوتھا الھائلة

نح��ن ف��ي رابط��ة العم��ل الش��يوعي، إذ نتق��دم 
التعازي Gسرة الفقيد وعموم الطبق�ة العامل�ة  بأحر

الس��نغالية والطبق��ة العامل��ة المغربي��ة والمھ��اجرين 
الجن��وب ص��حراويين، نعب��ر ع��ن تندي��دنا الش��ديد 
بسياس����ة النظ����ام الق����ائم ب����المغرب تج����اه إخوتن����ا 
الطبقيين المھاجرين من جنوب الص�حراء، رفاقن�ا 
ف���ي الفق���ر وا'س���تغBل والنض���ال، والت���ي ليس���ت 

اس���تمرار ل���نفس السياس���ة الرجعي���ة الت���ي  س���وى
يمارس��ھا ض��د الطبق��ة العامل��ة المغربي��ة والش��باب 
المغربي، كما نندد بعص�ابات المت�اجرة ف�ي البش�ر 
وش�رذمة العنص�ريين، الم�رتبطين بش�كل أو ب��آخر 

  . بأجھزة الدولة وفكرھا العنصري المقيت

ون������دعو النقاب������ات والجمعي������ات الحقوقي������ة 
يسارية وعم�وم المناض�لين والتيارات واGحزاب ال

التقدميين إلى إعBن التضامن الصريح م�ع رفاقن�ا 
وإخوتنا في الشقاء ھؤ'ء، وخ�وض نض�ال ح�ازم 

كم�ا ن�دعو الش�باب . ضد العنصرية بجميع أشكالھا
المھ��اجرين والط��Bب م��ن جن��وب الص��حراء إل��ى 
ا'لتحاق بالنضا'ت التي تخوضھا الطبقة العامل�ة 

باع����ة (م الك����ادحين المغربي����ة والط����Bب وعم����و
، فلن نخسر جميعا س�وى )متجولين ومعطلين، الخ

  . قيودنا

وباعتبارنا منظمة أممية فإننا ندعو المناضلين 
الماركسيين من بينھم والباحثين ع�ن ب�ديل ث�وري، 
ال��ذين يتفق��ون م��ع تص��ورنا، إل��ى ا'لتح��اق بن��ا ف��ي 
رابطة العمل الشيوعي والتيار الماركسي اGممي، 

ناض��لين بحق��وق كامل��ة وعل��ى ق��دم كمناض��Bت وم
  .المساواة وبدون أي قيد أو شرط
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، "رھان الجبھة الشبابية: شبيبات اليسار الجديد وسؤال"نوان نظمت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ندوة تحت ع@@@@@@@@
، والتي شاركت فيھا رابطة العمل الشيوعي 2014شتنبر  08وذلك في 
طار جامعتھا السياسية الصيفية بتاريخ 

لديمقراطية ة، حركة الشبيبة ا- الشبيبة الطليعية، شبيبة النھج الديمقراطي، تيار المناضل: والتيارات الشبابية اليسارية
  التقدمية، ومن اجل تعميم ھذا النقاش ننشر مداخلتنا خLل ھذه الندوة والتي تضم مقترحاتنا للجبھة الشبابية اليسارية

@@@@@@@@

في البداية نود أن نشكر الرفاق والرفيقات في 
حركة الشبيبة الديمقراطي�ة التقدمي�ة عل�ى دع�وتھم 
 لنا للمساھمة في ھ�ذه الن�دوة الھام�ة، وھ�ي ال�دعوة

الت��ي نعتبرھ��ا مب��ادرة تاريخي��ة ھام��ة ف��ي مس��يرة 
  .التقارب بين التيارات اليسارية بدءا من شبيباتھا

الش�بيبة  ما نتمنى للرفاق والرفيقات في حركة
الديمقراطي����ة التقدمي����ة ك����ل النج����اح ف����ي تحقي����ق 

  .اGھداف التي سطروھا لھذه الجامعة الصيفية

ت ونحيي كذلك كل رفاقنا ورفيقاتنا في التيارا
  .واGحزاب اليسارية الحاضرة اGخرى

  :أيتھا الرفيقات أيھا الرفاق

ش��������بيبات اليس��������ار الجدي��������د : "موض��������وع
، يط���رح نفس���ه "رھ���ان الجبھ���ة الش���بابية/وس���ؤال

بشكل ملح خاص�ة ف�ي اللحظ�ة الحالي�ة، بم�ا تتمي�ز 
ذات تي���ارات وأح���زاب (ب���ه م���ن معطي���ات ذاتي���ة 

   .وموضوعية) اليسار

ار ومناض����Bته فم����ن الناحي����ة الذاتي����ة اليس����
ومناض���لوه والمتع���اطفون مع���ه، موج���ودون ف���ي 
س����احات النض����ال المختلف����ة، كمس����اھمين حين����ا 
وكقي��اديين ومب��ادرين أحيان��ا كثي��رة، مم��ا يجعلھ��م 
يتكبدون أكبر التضحيات وينالون قسطا كبيرا م�ن 

  .القمع بمختلف أنواعه

يقب��ع الي��وم خل��ف القض��بان عش��را المناض��لين 
والمتع�����اطفين م�����ع  والمناض�����Bت، اليس�����اريين،

إض��افة إل��ى س��قوط العدي��د م��ن الش��ھداء  .اليس��ار
والجرحى في مختلف المحطات النضالية، خاصة 

  .منذ انطBق حركة عشرين فبراير إلى اOن

أما من الناحية الموضوعية فإننا نشھد تكثي�ف 
الھجمات الطبقي�ة عل�ى مختل�ف القطاع�ات العم�ال 

ال���ة والط���Bب وعم���وم الك���ادحين، الغ���Bء والبط
وا'ستغBل والتفقير وخصخصة التعل�يم والھج�وم 
عل���ى المكاس���ب الديمقراطي���ة ك���الحق ف���ي النقاب���ة 

  .والتعبير والتظاھر إلخ

' أن المنظ�ور ال�ذي ب�دأت تباش�يره تل�وح ف�ي 
اGفق ھو منظور نھوض جدي�د للص�راع الطبق�ي، 
وموجة جديدة م�ن النض�ا'ت الكفاحي�ة ف�ي أم�اكن 

  .ع وحتى في السجونالعمل والجامعات والشوار

ھذا الوضع في شموليته يجعل العمل على 
توحي��د ص��فوف اليس��ار ف��ي خض��م النض��ال، 

وم�ن ھن�ا تنب�ع . مھمة عاجلة وھامة وتاريخي�ة
. أھمية طرح س�ؤال الجبھ�ة الش�بابية اليس�ارية

إن المھ��ام المطروح��ة علين��ا كش��باب يس��اري 
مناض���ل ھ���ي توحي���د ص���فوفنا بتغلي���ب نق���اط 

لت�ي تجمعن�ا عل�ى تل�ك النق�اط التBقي الكثي�رة ا
   .التي تفرقنا

إن اختBفاتن��ا حقيقي��ة ول��يس علين��ا أن نخفيھ��ا، 
لك���ن علين���ا أن نع���رف كي���ف ننض���م . أو ننكرھ���ا

اختBفاتنا وطريقة التعبي�ر عنھ�ا وطريق�ة حلھ�ا إن 
كم��ا يتوج��ب علين��ا أن نعم��ل عل��ى خ��وض . أمك��ن

النضال المشترك على قاعدة النق�اط الت�ي تجمعن�ا، 
' تفترض منا تناز'ت برنامجية أو نظري�ة والتي 

  .وھناك الكثير جدا من مثل تلك النقاط. أو سياسية

إن التأكيد عل�ى الموق�ف المب�دئي ، م�ن وجھ�ة 
نظرنا، أساسي، فB إمكانية لتقديم تناز'ت نظري�ة 
و' إمكانية للمساومة على المبادئ، ھ�ذا م�ا ن�ؤمن 

ونحت����رم ح����ق ب����اقي التي����ارات . ب����ه ونمارس����ه
اGح��زاب ف��ي ذل��ك، لك��ن ھ��ذا ' يعن��ي أن نض��ع و

مواقفن��ا المبدئي��ة ش��رطا مس��بقا للنض��ال م��ع ب��اقي 
إم�ا أن "التيارات واGحزاب اليس�ارية، إن موق�ف 

تتفق معي في كل شيء أو أن أعادي�ك عل�ى ط�ول 
  .الخط، موقف خاطئ وعصبوي تماما

  :وفي ھذا السياق سنعطي مثا'

رنامجي��ة ق��د نختل��ف ف��ي الكثي��ر م��ن النق��اط الب
لك��ن النض��ال ض��د ا'عتق��ال السياس��ي، وم��ن أج��ل 
إط��Bق س��راح المعتقل��ين السياس��يين، م��ثB، نقط��ة 
توح��دنا جميع��ا، ل��يس ھن��اك ب��ين تي��ارات اليس��ار 

. وأحزابه من يختلف حول ضرورتھا وملحاحيتھ�ا
علينا أن نخوض مثل ھذا النض�ال دون أن نط�رح 

رة شروطا مبدئية تفرقنا، فلكي ن�نظم وقف�ة أو مس�ي
أو حملة تضامنية أو غيرھا من اGشكال النض�الية 
]طBق المعتقلين السياسيين ل�يس م�ن الض�روري 
أن نح��ل س��ؤال ھ��ل ا'عتق��ال السياس��ي ظ��اھرة أم 
قضية، وھل سينتھي في ظل الملكية البرلماني�ة أو 
تح����ت ظ����ل جمھوري����ة ديمقراطي����ة أو ف����ي ظ����ل 

  .المجتمع الشيوعي

م النض�ال والخروج للنضال ضد البطالة ودع�
الج���اري فع���B ض���دھا، ' يفت���رض أب���دا ا'تف���اق 
المس��بق عل��ى طبيع��ة المش��روع المجتمع��ي ال��ذي 
يحمل��ه ك��ل تي��ار يس��اري عل��ى ح��دة وال��ذي يعتب��ره 

ھ��ل ف��ي ظ��ل . الكفي��ل بتق��ديم ح��ل نھ��ائي للبطال��ة
  .الرأسمالية، أم في ظل ا'شتراكية

نح���ن ف���ي رابط���ة العم���ل الش���يوعي موقفن���ا 
إمكانية لحل قضية البطالة إ' نعتبر أنه ' : واضح

بنضال ح�ازم ]س�قاط الرأس�مالية، وفق�ط ف�ي ظ�ل 
دول��ة العم��ال حي��ث سيص��ير م��ن الممك��ن القض��اء 

لك���ن ھ���ذا ' يجعلن���ا . عل��ى البطال���ة بش���كل نھ��ائي
ن��رفض النض��ال اOن ھن��ا إل��ى جان��ب ك��ل تي��ارات 
اليسار اGخرى، برغم اختBفاتن�ا البرنامجي�ة لح�ل 

 .ل تحقيق مكاسب ھنا واOنقضية البطالة، من أج
فبراي��ر والث��ورات  20لق��د أعطتن��ا تجرب��ة حرك��ة 

التي شھدتھا المنطق�ة المغاربي�ة والش�رق أوس�طية 
  خBل السنوات الثBث الماضية دروسا غنية في 

الطريقة التي علين�ا أن ن�نظم بھ�ا الجبھ�ة المنش�ودة 
لكي نقوم بالمھام المطروحة على كاھلنا كش�بيبات 

  :يسارية

حت لنا أنه ' مجال للثقة في اGح�زاب أوض )1
البرجوازية جميعھ�ا، أو اللب�راليين بمختل�ف 

لق��د اتض��ح لن��ا ف��ي خض��م النض��ال . أن��واعھم
أنھ��م ' مص��لحة لھ��م ف��ي النض��ال م��ن أج��ل 
الديمقراطي��ة أو إس���قاط الفس��اد وا'س���تبداد، 

إذ بمجرد اند'ع الحرك�ة س�ارعوا إل�ى . الخ
م للتحص�ن ا'رتماء في أحضان النظ�ام الق�ائ
  .به وتحصينه ضد الموجة الثورية

أوضحت بما ' يدع مجا' للش�ك ف�ي أن�ه '  )2
. ثقة في التي�ارات اGص�ولية بش�تى تBوينھ�ا

سواء الموالية منھا للنظام أو المعارضة له، 
وأضحت ا'ختBف العمي�ق والج�ذري بينن�ا 

. وبينھا في المشاريع والتكتيك�ات واGھ�داف
برجوازي�ة رجعي�ة أوضحت لنا أنھا أحزاب 

على طول الخط، بغض النظر ع�ن القواع�د 
المستلبة التي تنتمي إليھ�ا، وأنھ�ا ' تص�ارع 
إ' من أجل الحصول على قس�م م�ن الكعك�ة 
ض��من نف��س نظ��ام ا'س��تغBل والدكتاتوري��ة 

  .والقمع

كما أوضحت لنا أنه عندما نحترم اختBفاتن�ا  )3
ونحس���ن ت���دبيرھا والتعبي���ر عنھ���ا ، وننتق���د 

البعض بلغة رفاقي�ة ن�تمكن م�ن رب�ح بعضنا 
وأنن���ا عن���دما نوح���د جھودن���ا عل���ى . الكثي���ر

قاع��دة مطال��ب اقتص��ادية وسياس��ية مح��ددة، 
دون مطالبة بعضنا ال�بعض بتق�ديم تن�از'ت 
نظري���ة أو مبدئي���ة، نص���ير أق���وى ونحق���ق 

  .الكثير

وفي نفس الس�ياق نحي�ي الرف�اق عل�ى الش�عار 
  الذي اختاروه لھذه الجامعة، 

". أج��ل يس��ار مغرب��ي ق��وي وفع��الم��ن : "أي
ونؤكد اتفاقنا معھ�م عل�ى أن ھ�ذا ھ�و الھ�دف، وأن 

  .الجبھة الموحدة أداة أساسية لتحقيق ھذا الھدف

إن تكتيك الجبھة الموحدة، ليس : وأخيرا نقول
غريبا عن تاريخ وتقالي�د الطبق�ة العامل�ة والحرك�ة 
الشيوعية وا'شتراكية، بل عل�ى العك�س، يض�رب 

دا إلى البدايات اGولى لميBد الحرك�ة بجذورھا بعي
العمالية واليسارية العالمية، ل�ذا ف�إن إحي�اءه يعتب�ر 
تعبي��را من��ا عل��ى الوف��اء لتقلي��د عري��ق وعظ��يم م��ن 
تقالي��دنا كيس���ار مك���افح، وتعبي���را م���ن ك���ذلك ع���ن 
ال��وعي بالمھ��ام المطروح��ة عل��ى كاھلن��ا كش��بيبة 
يس��ارية تطم��ح إل��ى تق��ديم مس��اھمتھا ف��ي مس��يرة 

ال م���ن أج���ل بن���اء قي���ادة نض���ا'ت ش���عبنا النض���
  .وتحقيق النصر
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ول الطبقة الحاكمة الحفاظ على موقعھا من يتصاعد المزاج الثوري في جميع أنحاء العالم بينما تتعفن الرأسمالية وتحا@@@@@@@@
وفي الوقت نفسه يشھد التيار الماركسي ا?ممي نموا متزايدا في أعداد مناضليه . خLل مھاجمة الطبقة العاملة

ومناضLته ويطور فھما أعمق للسيرورات التي تجري، ويتدخل في النضا�ت الجارية، ويناضل من أجل ا?فكار 
  .ف حركات العمال والشبابا�شتراكية داخل صفو

@@@@@@@@

رفيقا ورفيق�ة م�ن جمي�ع  250اجتمع أكثر من 
 03يولي��وز و 29أنح��اء الع��الم ف��ي اليون��ان، ب��ين 

، ف�����ي الم�����ؤتمر الع�����المي للتي�����ار 2014غش�����ت 
الماركسي اGمم�ي، لمناقش�ة آف�اق الث�ورة العالمي�ة 
. ومھام الماركس�يين ف�ي ھ�ذه اGوق�ات المض�طربة

ي المناقش���ات وق���د ب���رزت مواض���يع مش���تركة ف���
والمس����اھمات الت����ي ق����دمھا الرف����اق عل����ى م����دار 
اGسبوع، والتي شددت على ضرورة تحليل وفھ�م 
اGوضاع ا'قتصادية والسياسية على نطاق الع�الم 
م��ن أج��ل فھ��م الكيفي��ة الت��ي تتط��ور بھ��ا اGوض��اع 
وتحديد كيفية الت�دخل اGكث�ر فعالي�ة ف�ي الحرك�ات 

  . الجماھيرية ونضا'ت الطبقة العاملة

  عصر عدم ا�ستقرار وا�ضطرابات 

قب��ل ك��ل ش��يء، يمك��ن وص��ف الفت��رة الحالي��ة 
اقتص��اديا : باعتبارھ��ا فت��رة غي��اب ت��ام لBس��تقرار

إن ا'ض�طراب ال�ذي يعرف�ه . وسياسيا واجتماعي�ا
م�ع م�ا يمي�زه م�ن ح�روب  -الوضع الجيو سياسي 

ص�����غيرة وح�����روب بالوكال�����ة وح�����روب أھلي�����ة 
وص�ل  -ء الع�الم وھجمات إرھابية في جمي�ع أنح�ا

. مستويات لم يش�ھدھا من�ذ الح�رب العالمي�ة الثاني�ة
ونتيجة ھذا ا'ض�طراب وع�دم ا'س�تقرار ھ�ي أن 
الوض���ع يتض���من المنعطف���ات الح���ادة والتغي���رات 

وھذا ھو السبب الذي يجعل من الحي�وي . المفاجئة
عل���ى ھ���ؤ'ء  -أكث���ر م���ن أي وق���ت مض���ى -اOن 

ي للمجتم�ع الذين يناضلون من أج�ل التغيي�ر الث�ور
أن يخصصوا الوقت الكافي لكي يناقشوا اGح�داث 
الجارية والسيرورات الت�ي تتكش�ف عل�ى الص�عيد 
العالمي، من أجل فھ�م ص�حيح لBتج�اه ال�ذي تق�ود 

 . إليه ھذه اGحداث والسيرورات

حض��رت الم��ؤتمر مجموع��ات م��ن المن��دوبين 
وق�د ج�اءت ھ�ذه الوف�ود . من مختل�ف أنح�اء الع�الم

'ي�ات المتح�دة اGمريكي�ة والمكس�يك من كن�دا والو
والس����لفادور والبرازي����ل واGرجنت����ين وباكس����تان 
ونيوزيلندا وبريطانيا وال�دنمارك والس�ويد وألماني�ا 
والنمس����ا وفرنس����ا وسويس����را وبلجيك����ا وص����ربيا 

كم��ا حض��ر . واليون��ان وايطالي��ا واس��بانيا وغيرھ��ا
الم��ؤتمر رفيق��ان م��ن روس��يا وعض��و م��ن منظم��ة 

ا'وكراني��ة، وھ��ي المنظم��ة ) Borotba(بوروتب��ا 
الثوري��ة الت��ي تلع��ب دورا قيادي��ا ف��ي النض��ال ض��د 

  . الفاشية في أوكرانيا

على مدار اGسبوع عق�دت الوف�ود اجتماع�ات 
رس��مية وغي��ر رس��مية لل��تعلم م��ن تج��ارب بعض��ھا 
ال���بعض ف���ي التنظ���يم وا'ش���تغال داخ���ل ك���ل م���ن 

با]ض��افة إل��ى ذل��ك، . النقاب��ات والحرك��ة الطBبي��ة
اجتماع����ا خاص����ا م����ع الرفي����ق ديمت����ري  عق����دت

كوليس���نيك، رئ���يس تحري���ر الموق���ع ا'لكترون���ي 
والعض�و ف�ي  liva.com.euاليساري اGوكران�ي 

منظم���ة بوروتب���ا، لمناقش���ة حمل���ة التض���امن م���ع 
وق��د . حرك��ة المقاوم��ة ض��د الفاش��ية ف��ي أوكراني��ا

@@@@@@@@رفيقا 50حضر ا'جتماع مجموعة من نحو 

@@@@@@@@
م كبي���ر وطرح���وا ورفيق���ة حي���ث اس���تمعوا باھتم���ا

 . مجموعة من اGسئلة

خص��ص الج��زء اGكب��ر م��ن الم��ؤتمر لمناقش��ة 
منظ���ورات الث���ورة العالمي���ة، اس���تنادا إل���ى وثيق���ة 

تجس���د ھ���ذه . 2014منظ���ورات للث���ورة العالمي���ة 
الوثيق���ة تكثيف���ا لتجرب���ة آ'ف الرف���اق والرفيق���ات 
أعضاء التيار الماركسي اGممي، وھي أھ�م وثيق�ة 

  . ماركسي اGممي كل سنتينينتجھا التيار ال

  المد والجزر 

افت��تح الرفي��ق آ'ن وودز أش��غال الم��ؤتمر م��ن 
خBل إعطاء لمحة عام�ة ع�ن التط�ورات اGخي�رة 

. في الش�رق اGوس�ط واليون�ان واس�بانيا وأوكراني�ا
وأعق����ب ذل����ك تحلي����ل عمي����ق لعواق����ب اGزم����ة 

 -، والت���ي 2008ا'قتص���ادية الت���ي ان���دلعت ع���ام 
م�ن المتوق�ع أن  -ن البرجوازيين حتى وفقا للمحللي

  . تستمر لمدة ' تقل عن عقدين من الزمن

أك���د آ'ن عل���ى أنن���ا، نح���ن الماركس���يون، ' 
ندرس ا'قتصاد من أج�ل اھتمام�ات أكاديمي�ة، ب�ل 
م��ن أج��ل فھ��م أفض��ل Oث��ار اGزم��ة عل��ى ال��وعي 

تعكس الحركات الجماھيرية الت�ي تج�ري . الطبقي
فف��ي . ب��ين الجم��اھيرالي��وم تزاي��د ال��وعي والتج��ذر 

مختل���ف البل���دان، مث���ل اليون���ان واس���بانيا، ي���نظم 
العم�ال والش��باب الي��وم رد فع�ل ض��د ع��دة س��نوات 
من التدابير التقشفية، التي لم تقدم أية فوائد للغالبية 

  . العظمى من الشعب

إن الطبيع�������ة العالمي�������ة لھ�������ذه الحرك�������ات 
وا'نتفاض��ات لھ��ا أيض��ا ت��أثير كبي��ر عل��ى وع��ي 

لكن عدم وج�ود أي�ة قي�ادة لھ�ذه . العالمالناس حول 
الحرك��ات، حي��ث ' وج��ود لم��ن يق��دم ب��ديB حقيقي��ا 
لسياس��ة التقش��ف، يش��كل عقب��ة ' ب��د م��ن التغل��ب 

 .عليھا

أوض��ح آ'ن أن��ه ف��ي غي��اب قي��ادة ثوري��ة ل��ن 
تتطور حركة الجم�اھير ھ�ذه ف�ي مس�ار تص�اعدي 
متواص��ل، ول���ن تس���ير بخط���ى ثابت���ة، ب���ل س���وف 

  د والجزر، والثورة والثورةتعرف فترات من الم

حي���ث س���تتعلم الجم���اھير ف���ي خض���م . المض���ادة
  . التجربة والنضال

اليوم من الواضح أن موجة ا]ض�رابات الت�ي 
تعرفھ��ا بل��دان جن��وب أوروب��ا، ف��ي أعق��اب تطبي��ق 
اقتطاعات قاسية في ميزانيات الرعاية ا'جتماعية 
والخ���دمات العام���ة، ل���م ت���ؤد س���وى إل���ى إنھ���اك 

إن الموج���ة . ة الجم���اھير العامل���ةواس���تنزاف طاق���
المقبل���ة م���ن ا]ض���رابات وا'حتجاج���ات، والت���ي 
س��تأتي حتم��ا، يج��ب أن يك��ون لھ��ا ھ��دف سياس��ي 

ا]طاح��ة بالمؤسس��ات السياس��ية الحالي��ة، : واض��ح
مع برنامج اشتراكي يدعو إلى إعطاء كل الس�لطة 

 .للطبقة العاملة

  ا�شتراكية أو الھمجية 

ق��ي يش��تد ف��ي م��ن الواض��ح أن الص��راع الطب
جمي��ع أنح��اء الع��الم، ف��ي الوق��ت ال��ذي تعم��ل في��ه 
الرأس��مالية عل��ى س��حق حي��اة الن��اس الع��اديين م��ن 
أج��ل الحف��اظ عل��ى امتي��ازات أقلي��ة ص��غيرة، مم��ا 
يب��ين أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى الوج��ه الھمج��ي 

وف���ي الوق���ت نفس���ه . الحقيق���ي للنظ���ام الرأس���مالي
تس���تيقظ ش���عوب أوروب���ا عل���ى الطبيع���ة الفاس���دة 

يمقراطي����ة البرجوازي����ة، حي����ث أص����بح م����ن للد
الواض�ح، م�ع ت�والي الفض�ائح، أن جمي�ع المع��ايير 
اGخBقي����ة والمعنوي����ة ق����د اختف����ت عن����د الطبق����ة 

  . الحاكمة

س��تعبر الث��ورة ع��ن نفس���ھا م��ن خ��Bل أزم���ة 
والش��عور . النظ��ام والدول��ة البرجوازي��ة وأجھزتھ��ا

باGمن الذي كانت شعوب أوروبا تحس به يقت�رب 
، بينما تضرب اGزم�ة ا'قتص�ادية أفق�ر من نھايته

طبق���ات المجتم���ع، وت���ؤثر حت���ى عل���ى الطبق���ات 
الوسطى، مما يؤدي إلى حدوث استقطاب حاد في 
المجتم����ع ويجع����ل تناقض����ات الرأس����مالية أكث����ر 

كما سينعكس ھذا ا'س�تقطاب الح�اد م�ن . وضوحا
خ����Bل ح����دوث منعطف����ات ح����ادة ف����ي السياس����ة، 

ونح�و أقص�ى  وحدوث تقلبات نح�و أقص�ى اليس�ار
 اليمين، مع قيام الجماھير باختبار اGحزاب الواحد
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منھا بعد اOخر في محاولة ]يج�اد ح�ل لمش�اكلھا، 
 .ضمن نظام ' يمكنه أن يقدم لھا أي بديل حقيقي

ض��اع م��ع تل��ك وف��ي بقي��ة الع��الم تتش��ابه اGو
ففي البرازيل وص�ل الفس�اد . الموجودة في أوروبا

داخل الدولة مستويات ھائلة، وھو ما اتضح خBل 
حي���ث ي���تم التجس���س عل���ى الن���اس، . ك���أس الع���الم

ويطردون من منازلھم ويقتلون في الشوارع عل�ى 
وق�د أوض�ح . يد دولة فقدت آخر ذرة من ا]نس�انية

ل ض��د الرف��اق م��ن البرازي��ل كي��ف أص��بح النض��ا
القم��ع ف��ي البرازي��ل ج��زء م��ن النض��ال م��ن أج��ل 

  . الحرية والديمقراطية وا'شتراكية

النض��ال م��ن أج��ل الحق��وق الديمقراطي��ة ين��دلع 
أيض��ا ف��ي أوكراني��ا، حي��ث يتع��رض المناض��لون 
النقابيون واGحزاب اليس�ارية للھج�وم والقم�ع م�ن 
ط��رف الق��وات ش��به العس��كرية الفاش��ية الت��ي ت��م 

وق��د . م��ن قب��ل حكوم��ة كيي��فدمجھ��ا ف��ي الدول��ة 
خصص المؤتمر لھذه القض�ية وثيق�ة منفص�لة، ت�م 

موض�وعات "التصويت عليھ�ا با]جم�اع، بعن�وان 
كم����ا أص����در أيض����ا توص����ية ". ح����ول أوكراني����ا

تض��امنية م��ع النض��ال ض��د الفاش��ية ف��ي أوكراني��ا، 
وم��رة أخ��رى با]جم��اع، مم��ا يمث��ل تطبيق��ا عملي��ا 

  . لمبدأ اGممية الماركسية

'ن وودز ك����ذلك ف����ي واح����دة م����ن وأش����ار آ
مداخBت��ه إل��ى ص��راع الق��وى ف��ي أوكراني��ا ب��ين 
الو'يات المتحدة وأوروب�ا وروس�يا، كمث�ال حاس�م 
عل���ى كلبي���ة الطبق���ة البرجوازي���ة ف���ي محاو'تھ���ا 

الح����ل الوحي����د لyزم����ة ف����ي . لخدم����ة مص����الحھا
أوكرانيا ھو توحي�د الطبق�ات العامل�ة ف�ي أوكراني�ا 

أج���ل ا]طاح���ة  ف���ي نض���ال موح���د للعم���ال م���ن
باGوليغارشية الحاكمة واستبدالھا بدول�ة ا'قتص�اد 

 . المخطط والرقابة العمالية

 ا?ممية ا�شتراكية

كم���ا ق���دم الم���ؤتمر الع���المي للرف���اق فرص���ة 
للتع��رف، بطريق��ة غي��ر رس��مية ك��ذلك، عل��ى ق��وة 

حي��ث تخلل��ت . وامت��داد التي��ار الماركس��ي اGمم��ي
، مم��ا س��مح اGس��بوع العدي��د م��ن لق��اءات التع��ارف

  للرفاق، بمن فيھم العديد من الرفاق الجدد 

 واGص��غر س��نا، م��ن
مختل�������ف الف�������روع، 
ا'لتق���اء م���ع بعض���ھم 
ال���������بعض وتب���������ادل 

وب�����النظر . الخب�����رات
للنجاحات التي حققتھا 
العديد من الفروع ف�ي 
ج����������ذب الش�����������باب 
المتج����ذر، وھ����و م����ا 
أشارت إليه العديد من 
المداخBت على م�دار 

@@اGسبوع، شھد طابع 
الم�ؤتمر الع�المي وتكوين اGممية تغيرا كبيرا من�ذ 

، مع حضور العديد من الوجوه 2012السابق لعام 
الجدي��دة، الت��ي ج��ذبتھا أفك��ار الماركس��ية الثوري��ة، 

  . وحضرت المؤتمر للمرة اGولى

وقد تجلت الدرجة العالي�ة م�ن الحم�اس، ال�ذي 
أض��فتھا الفئ��ات الجدي��دة م��ن الش��باب، ف��ي الغن��اء 

مر لyناش��يد الثوري��ة للحرك��ات العمالي��ة م��ن المس��ت
مختلف البلدان، وھي اGناشيد التي كانت ترفع في 
كثير من اGحيان بشكل عفوي كلم�ا تجم�ع الرف�اق 

تقاس���م المش���اعر الثوري���ة ھ���ذا مك���ن جمي���ع . مع���ا
الرفاق من ا'ندماج مع بعضھم البعض، مما أت�اح 

ي�ة، لھم استيعاب معنى اGممي�ة البروليتاري�ة الثور
 .. ممثلة في اGفكار الماركسية الحقيقية 

تجس��دت مش��اعر الحم��اس ھ��ذه بأفض��ل ش��كل 
. ف��ي النش��اط ال��ذي نظ��م ف��ي ليل��ة اختت��ام الم��ؤتمر

وبا]ض�افة إل�ى الغن�اء الجم��اعي ال�ذي ش�ارك في��ه 
أعضاء جميع الوفود الحاض�رة ف�ي الم�ؤتمر، مم�ا 
أبرز روح التي�ار الماركس�ي اGمم�ي كك�ل، قام�ت 

روع بتأدي��ة أغ��اني مخت��ارة م��ن تقالي��د مختل��ف الف��
وھذا ما خل�ق ج�وا . الحركات العمالية الخاصة بھا

من الرفاقية الحقيقية، مع القليل من التن�افس أيض�ا 
 !لمعرفة من الذي يمكنه أن يغني أفضل

  ! اتحدوا: يا عمال العالم

كان ا'حتفال باGممية ا'شتراكية مناس�با ج�دا 
  تصادف  2014سنة لمؤتمر ھذا العام، حيث أن 

لتأس��يس اGممي��ة اGول��ى عل��ى ي��د  150ال��ذكرى 
م��اركس وإنجل��ز، وھ��و م��ا تم��ت ا]ش��ارة إلي��ه ف��ي 

ء منص���ة ش���عار الم���ؤتمر، ال���ذي رف���ع عالي���ا ورا
 .المتدخلين

وبالتالي ف�إن الم�ؤتمر الع�المي لھ�ذا الع�ام ق�دم 
استعراضا حي�ا لق�وة اGفك�ار الماركس�ية الحقيقي�ة، 

نظ���ورات المطروح���ة ف���ي والت���ي أك���دت بدق���ة الم
لق���د وج���دت روح الن��داء الش���ھير ال���ذي . الم��ؤتمر

ي��ا : "وجھ��ه م��اركس وإنجل��ز ف��ي البي��ان الش��يوعي
. تجسيدا حيا لھا في المؤتمر!" عمال العالم اتحدوا

وكان الحماس الذي خلقته ھذه ال�روح مع�ديا ج�دا، 
وم��ن دون ش��ك س��وف ي��دفع الرف��اق إل��ى مواص��لة 

 . بلدانھم العمل الثوري بھمة أكبر في

ما بدا واضحا من خBل مداخBت الرفاق م�ن 
جميع أنحاء العالم ھو امت�داد ا'س�تياء عل�ى نط�اق 

إن ھ���دف . واس��ع ب��ين ص���فوف العم��ال والش��باب
التيار الماركسي اGممي ھو الوص�ول إل�ى الفئ�ات 

والنم���و . اGكث���ر جذري���ة داخ���ل الحرك���ة العمالي���ة
ور ع��دديا ونوعي��ا لك��ي يص��ير ق��ادرا عل��ى لع��ب د

حاسم في قيادة النضال في جميع أنحاء العالم نح�و 
ك��ان الم��زاج الس��ائد . التغيي��ر ا'ش��تراكي للمجتم��ع

ب�����ين الرف�����اق طيل�����ة الم�����ؤتمر الع�����المي للتي�����ار 
، م������زاج العزيم������ة 2014الماركس������ي اGمم������ي 

والحم��اس لتحقي��ق ھ��ذه المھم��ة المطروح��ة عل��ى 
  . كاھلنا
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وكشف استطBع للرأي أج�ري ھ�ذه الس�نة أن 
العم�ال اليون�انيين ق�د ب�دأوا بالفع�ل ف�ي اس��تخBص 

م�ن % 63ذك�ر ا'س�تطBع أن . استنتاجات ثورية
 "تغيي��ر عمي��ق"الش��عب اليون��اني يري��دون ح��دوث 

ف�ي المجتم�ع، وھ�و م�ا يعن�ي ث�ورة، ف�ي ح�ين ق��ال 
  .صراحة إنھم يريدون الثورة% 23

أزم��ة سياس��ية خانق��ة،  فرنس��ا ب��دورھا تش��ھد
حيث انھارت شعبية حكومة ھو'ند إلى مستويات 

وفق�����دان الثق�����ة ف�����ي جمي�����ع اGح�����زاب قياس�����ية 
وھي اGزمة التي ستعبر ع�ن نفس�ھا . والمؤسسات

م��ن خ��Bل تحرك��ات نض��الية عارم��ة س��وف تعي��د 
خBلھ���ا الطبق���ة العامل���ة الفرنس���ية إحي���اء تقالي���دھا 

  .الثورية

الفرنسية بالفعل تعود وقد بدأت الطبقة العاملة 
 :إلى النضال بطرق كفاحية في قطاعات متعددة

. صناعة السيارات، النق�ل، الطي�ران، التعل�يم، ال�خ
وس��وف يك��ون لك��ل ھ��ذه التط��ورات بالتأكي��د ت��أثير 
عمي��ق عل��ى وع��ي وكفاحي��ة العم��ال المھ��اجرين، 

لست . وعلى الطلبة وعلى الطبقة العاملة المغربية
  .من ا'نتقال ھناك حدود تمنع الثورة

م��ع اGس��ف ف��ي غي��اب قي��ادة ماركس��ية ثوري��ة 
حازمة ببرنامج ثوري علم�ي س�تطول الس�يرورة، 
وس���تعرف ك���ل أن���واع الص���عود والھب���وط، الم���د 
والج����ز، لك����ن المھ����م ھ����و أن����ه خBلھ����ا، س����تتعلم 
الجم���اھير دروس���ا ثمين���ة، وس���تتمكن م���ن ت���ذكر 
تقالي����دھا الثوري����ة، تقالي����د ا]ض����رابات العام����ة 

بالمج�����الس العمالي�����ة، وا'نتفاض�����ة المص�����حوبة 
علينا أ' ننسى أن فرنسا ھي بلد . العمالية المسلحة

كومون���ة ب���اريس، وأن إس���بانيا ھ���ي بل���د كومون���ة 
  .1975أستورياس، مثلما ھي البرتغال بلد ثورة 

كل الشروط مت�وفرة الي�وم لك�ي تع�ود تل�ك التقالي�د 
وذلك ا]رث إلى الحياة م�ن نقط�ة أعل�ى، وھ�و م�ا 

ون له تأثير مباشر على الصراع الطبق�ي سوف يك
  .بالمغرب

  : ھوامش

نعتمد بشكل رئيس في صياغة ھذه الفقرة الخاص�ة ] 1[
بالوضع العالمي على وثيق�ة منظ�ورات الث�ورة العالمي�ة 

، الت�����ي أص�����درھا التي�����ار الماركس�����ي اGمم�����ي 2014
ونوقشت خBل المؤتمر اGممي الذي انعقد ھذا الصيف 

ج��ه الق��راء إل��ى دراس��ة تل��ك الوثيق��ة ل��ذا نو. ف��ي اليون��ان
للمزي���د م���ن التعم���ق وا'ط���Bع والمنش���ورة ف���ي الع���دد 

  )13العدد (السابق من جريدتنا 

: بت����������اريخ 2457الع���������دد جري���������دة المس����������اء، ] 2[
20/08/2014 
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المغربي�ة  –طوال عق�ود وعق�ود والجم�اھير الكادح�ة 

تناض�ل بشراس�ة النم�ور ض�د الدكتاتوري�ة  -والصحراوية
لكن المأس�اة ھ�ي أن ك�ل تل�ك . وا'ستغBل والقھر القومي

النضا'ت البطولية والتضحيات تذھب ھباء وتبق�ى ب�دون 
ث��وري يكث��ف مط��امح وآم��ال أف��ق بس��بب غي��اب برن��امج 

الجماھير في نقاط واضحة تعبر عن أشد مطالبھ�ا إلحاح�ا 
برنامج انتقالي يشكل الجس�ر ب�ين . وتوسع أفقھا باستمرار

النض����ا'ت اOني����ة وب����ين النض����ال م����ن أج����ل التغيي����ر 
 .ا'شتراكي للمجتمع

في ھذا السياق ننشر مقتطفات من برنامجنا ا'نتق�الي 
يث يتضمن كل ع�دد موض�وع على صفحات الجريدة، بح

مع��ين، ولل��راغبين ف��ي ا]ط��Bع عل��ى البرن��امج ا'نتق��الي 
 "الش��يوعي"م��ن جري��دتنا  11الع��دد  اقتن��اءك��امB يمكن��ه 

م��ن المناض��ل ال��ذي ي��وزع الجري��دة، أو ) 2014ين��اير (
  .ا'طBع عليه على موقع ماركسي

نطرح ھذا البرنامج للطبقة العاملة المغربية والش�عب 
عم���وم الك���ادحين والمناض���لين العم���اليين الص���حراوي و

والش�باب الث��وري الب�احثين ع��ن ب�ديل ماركس��ي اش��تراكي 
 اGج��������ور،: ث��������وري، بحي��������ث يتن��������اول مواض��������يع

، السياس���ة الزراعي���ة، اGس���رة النس���اء، البطال���ة،النقابات،
الخوصصة، الصحة، التعليم، السكن، الديون، الضرائب، 

لش��عب الج��يش والش��رطة، حق��وق االسياس��ة الخارجي��ة، 
  .الصحراوي، جھاز الدولة

  :النقابات

إن النقابات واحدة من أكثر أدواة الطبقة العاملة أھمي�ة 
. ف��ي النض��ال ض��د الرأس��مالية وبن��اء المجتم��ع ا'ش��تراكي

لكنھا صارت ف�ي ي�د ا'ص�Bحيين والبروقراطي�ة النقابي�ة 
وسيلة فعالة في عرقلة النضال العمالي، أخط�ر حت�ى م�ن 

إننا في رابطة العم�ل . أجھزتھا القمعية الدولة البرجوازية
الشيوعي نعتبر أن النضال من أجل اس�ترجاع المنظم�ات 
النقابي���ة كمنظم���ات ديمقراطي���ة مكافح���ة وتطھيرھ���ا م���ن 

نتص��ار النض��ال م��ن أج��ل البيروقراطي��ة ش��رط مس��بق '
  .ا'شتراكية

  :لذلك فإننا في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل

ونفھ������م  .داخ������ل النقاب������ات الديمقراطي������ة العمالي������ة •
  :بالديمقراطية العمالية داخل النقابات ما يلي

حرية التعبير عن كل اOراء وط�رح الب�رامج وال�دفاع  •
عنھ��ا س��واء م��ن موق��ع اGغلبي��ة أو اGقلي��ة، وحري��ة النق��د 

  على جميع المستويات
تف����رغين والق����ادة ا'نتخ����اب ال����ديمقراطي لجمي����ع الم •

  أي وقت النقابيين مع الحق في عزلھم في
' يتقاض��ى أي متف��رغ نق��ابي أج��را أعل��ى م��ن أج��رة   •

  عامل مؤھل، و' يستفيد من أي امتيازات
يج���ب وض���ع ك���ل الحس���ابات المالي���ة تح���ت رقاب���ة   •

  ات/المنخرطين
انتظ��ام عق��د الم��ؤتمرات وتجدي��د ك��ل الھياك��ل بش��كل   •

  منتظم وإجباري في تواقيت محددة
ف�تح نق�اش  منع عقد أي اتفاقية ذات بعد وطني إ' بعد  •

معم���م ف���ي جموع���ات عام���ة للھياك���ل القاعدي���ة المحلي���ة 
وا]قليمية والجھوية والمجالس الوطنية، من القاعدة إل�ى 

 .القمة
 استقBلية النقابات بشكل كامل عن الدولة البرجوازية •

@@
الصراع ( Lucha de Clasesإن منظمة 

ت�دافع ع�ن ح�ق الش�عب الكت�الوني ف�ي ) الطبق�ي
وھ����و الح����ق ال����ديمقراطي تقري����ر المص����ير، 

إن إنك�����ار ھ�����ذا الح�����ق للش�����عوب . اGساس�����ي
التاريخية التي تش�كل اس�بانيا ك�ان دائم�ا أس�اس 

، إلى جانب 1978سياسة النظام الذي أقيم عام 
إعادة الملك الذي اختاره فرانك�و وإف�Bت نظ�ام 

 . فرانكو من العقاب على الجرائم التي اقترفھا

Bل س�يحل ومع ذلك فإننا ' نرى أن ا'ستق
المش���اكل الت���ي يواجھھ���ا الش���عب الك���ادح ف���ي 

س��بب ھ��ذه . كتالوني��ا أو ف��ي بقي��ة أنح��اء ال��بBد
ولھ��ذا . المش��اكل ھ��ي أزم��ة النظ��ام الرأس��مالي

الس��بب نح��ن نتبن��ى النض��ال ض��د الرأس��مالية، 
وندعو إلى اتحاد طوعي، على أساس المساواة 
ب��ين جمي��ع الش��عوب الت��ي تش��كل ش��به الجزي��رة 

 . اخل فدرالية اشتراكيةا'يبيرية، د

قرر البرلمان الكتالوني إجراء استفتاء ي�وم 
التاس��ع م��ن ن��وفمبر م��ن أج��ل مس��اءلة الش��عب 
الكت��الوني إن ك��ان يري��د دول��ة خاص��ة ب��ه وأن 

بكل تأكيد سوف تعلن . تكون ھذه الدولة مستقلة
المحكم��ة الدس��تورية ب��أن ھ��ذا ا'س��تفتاء غي��ر 

وازي��ة إنھ��ا لفض��يحة أن تلج��أ البرج. دس��توري
ا]سبانية إلى ھيئات غير منتخبة بھ�دف عرقل�ة 

  . ممارسة حق ديمقراطي

ومع ذلك فإننا ندعو العمال الكتالونيين إلى 
ع��دم وض��ع ثق��تھم ف��ي ال��ديماغوجيين الق��وميين 

) CiU(ف��ي ك��ل م��ن ح��زب الوف��اق وا'تح��اد 
إن . وح��زب الجمھ��وريين اليس��اريين الكت��الوني

لح ح���زب الوف���اق وا'تح���اد يعب���ر ع���ن مص���ا
البرجوازية الكتالونية، وعمل بوقاحة على عقد 

الح�زب (ح�زب المح�افظين صفقات مع كل من
الح������زب (والح������زب ا'ش�����تراكي ) الش�����عبي

طيل���ة ثBث���ين ) ا'ش���تراكي العم���الي ا]س���باني
 .السياسات المعادية للطبقة العاملة عاما من

وم��ن المتوق��ع اOن أن يس��تخدم ق��رار المحكم��ة 
للتراج�ع ووض�ع ح�د الدستورية كع�ذر مناس�ب 

أم���ا . لھ���ذا الوض���ع غي���ر المريح���ة بالنس���بة ل���ه
ح��زب الجمھ��وريين اليس��اريين الكت��الوني م��ن 
جانبه فقد أيد بشكل كامل سياسات ا'قتطاع�ات 
والقمع التي طبقھ�ا ح�زب الوف�اق وا'تح�اد ف�ي 

وھ��و م��ا يظھ��ر لن��ا . مقاب��ل ال��دعوة لBس��تفتاء
دول�ة : طبيعة ا'ستقBل الذي يريدونه لكتالوني�ا

تس��يطر عليھ��ا البرجوازي��ة " مس��تقلة"كتالوني��ة 
ا]سبانية والكتالونية وكذلك الشركات المتع�ددة 

  . الجنسيات

ف���ي ظ���ل النظ���ام الرأس���مالي ل���ن ي���تم ح���ل 
المش���اكل الت���ي تع���اني منھ���ا ع���ائBت الطبق���ة 
العامل���ة، الت���ي تش���كل اGغلبي���ة الس���احقة م���ن 
الش��عب الكت��الوني، ل��ن ي��تم حلھ��ا، ' س��واء م��ن 

ل الدولة ا]سبانية أو في ظل دول�ة كتالوني�ا داخ
مس��تقلة مزعوم��ة، مثلم��ا بقي��ت ب��دون ح��ل ف��ي 

  . جميع البلدان اGخرى

لق��د أظھ��رت فض��حية الفس��اد الت��ي ق��ام بھ��ا 
أن البرجوازي���ة الكتالوني���ة " Pujol"بوج���ول 

القومية سارقة وفاسدة في عBقاتھا م�ع ش�عبھا، 
  . امثلما ھي البرجوازية ا]سبانية مع شعبھ

وحدھا حكومة العمال في ك�ل م�ن كتالوني�ا 
ومدري��د م��ن س��يكون ف��ي مق��دورھا ن��زع زم��ام 
الس����لطة السياس����ية وا'قتص����ادية م����ن أي����دي 

وإعط���اء . اGوليغارش��ية ا]س��بانية والكتالوني��ة
الحق����وق الكامل����ة للش����عب الكت����الوني، والت����ي 
يلزمھا نضال موحد بين كل من العمال الكتBن 

  . عدائھم المشتركينوالعمال ا]سبان ضد أ

  Lucha de Clasesبيان لمنظمة 
، الفرع ا
سباني )الصراع الطبقي(

  للتيار الماركسي ا?ممي
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