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من أججل مسية نضالية ثورية من أججل مسية نضالية ثورية 
جديدة للطبقة العامل الغربيةجديدة للطبقة العامل الغربية

عن الشرارة ــ  جميلة صابر

مم���ي للطبق���ة العامل���ة العالمي���ة، يق���ام س���نويا تخلي���دا لنض���ال الطبق���ة العامل���ة ض���د الس���تغلل
ي
فات���ح م���اي، الي���وم ال

. والضطهاد عبر العالم، وفي مثل هذا اليوم يضرب مليين العمال والعاملت في العالم عن العمل
يوم احتفال عمال كاف��ة البل��دان باس��تقطابهم إل��ى حي��اة واعي��ة، وباتح��ادهم ض��د ك��ل عن��ف"وفاتح ماي كما يراه لينين 

وكل اضطهاد للنسان من قبل النسان، النض��ال ال��ذي س��يحرر مليي��ن الش��غالين م��ن الج��وع والب��ؤس والذلل، يتج��ابه
خ��وة والحري��ة: ف��ي ه��ذا النض��ال عالم��ان

ي
س��مال وع��الم العم��ل، ع��الم الس��تغلل والس��تعباد، وع��الم ال

ي
يناض��ل... ع��الم الرا

جل
ي
جور، ومن الفاقة ومن البؤس، إنهم يناضلون من ا

ي
جل تحرير العمل من عبودية العمل الما

ي
عمال كافة البلدان من ا

غنياء 
ي
يري���دون... تنظيم المجتمع على نحو يجعل الثروات الناتجة عن كدهم المشترك تنفع كل من يعملون وليس حفنة ا

ن تؤدي كل فتوح��ات العق��ل البش��ري، وك��ل م��ا
ي
ن تؤول ثمار العمل إلى اللذين يجهدون، وا

ي
غنياء، وا

ي
ل يبقى ثمة فقراء وا

ي
ا

داة لضطهاده
ي
ن تكون ا

ي
.1"لحق العمل من إتقان، إلى تحسين حياة من يعمل، بدل ا

إذاك��ان ه��ذا ه��و المغ��زى الحقيق��ي للحتف��ال بفات��ح م��اي عي��دا للطبق��ة العامل��ة، ف��إنه ف��ي جمي��ع البل��دان بم��ا ف��ي ذل��ك
خذت الحكومات البورجوازية تحول احتفال فاتح ماي، من يوم احتجاج وصراع طبقي إلى يوم احتواء وتع���اون

ي
المغرب، ا

طبقي، فقد تنبهت الحكومات البورجوازية لخطورة هذا الحتفال العمالي، ولم��ا ل��م يك��ن م��ن الممك��ن مواجه��ة فات��ح م��اي
ت ف��ي

ي
ت الحكوم��ات تعت��بر فات��ح م��اي عطل��ة رس��مية، وب��دا

ي
 إل��ى سياس��ة الحت��واء، حي��ث ب��دا

ي
ت تلج��ا

ي
ب��القمع والمن��ع، ب��دا

.الحتفال به بشكل رسمي

صل الحتفال بفاتح ماي؟
أ
فماهو ا

مريكية للمطالبة ب  1868ماي من عام  1في 
ي
ساعات عمل في اليوم، 8انطلقت تظاهرة عمالية في مدينة شيكاغو ال

ن وق��ع انفج��ار نات��ج ع��ن قنبل��ة
ي
جبرته��ا عل��ى النس��حاب، ث��م م��ا لب��ث ا

ي
وقد تعرضت المس��يرة الس��لمية لعملي��ة قم��ع بوليس��ي ا

لق��ي القب��ض عل��ى القي��ادة النقابي���ة ال��تي اعتبرته���ا الس��لطات المحلي��ة المس��ؤولة ع���ن ه��ذا العم��ل 15س���قط فيه��ا 
ي
ض��حية، وا

دل��ة ت��برؤهم، وق��د
ي
الجرامي، فتم الحكم على ثلثة نقابيين بالس��جن المؤب��د، وت��م إع��دام خمس��ة منه��م ب��الرغم م��ن وج��ود ا

ح��د رج��ال الس��لطة ا ف��ي إح��دى لحظ��ات ص��حو الض��مير
ي
م��ر!- اعترف لحقا بعد عدة سنوات ا

ي
ن��ه م��ن فج��ر القنبل��ة امتث��ال ل

ي
ا

.رئيسه
ض��رب

ي
مريك��ا ليص��بح فات��ح م��اي يوم��ا لك��ل عم��ال الع��الم، وبالت��الي عن��دما ا

ي
إذن ف��إن ظ��روف عي��د العم��ال انطلق��ت م��ن ا

وام��ر لش��رطة المدين��ة ب��إطلق الن��ار عليه��م، 1868عمال شيكاغو يوم فاتح ماي من سنة 
ي
ص��دروا ال

ي
لم يدر ف��ي خل��د ال��ذين ا

ممي، ويتحول فاتح ماي إلى عيد للطبقة العاملة
ي
نها بذلك الفعل ستدشن إرهاصات التضامن ال

ي
.ا

ول م�ن ش�هر م�اي، وك�ان19وهكذا في القرن 
ي
، ق�رر عم�ال جمي�ع البل�دان تخلي�د ه�ذا الي�وم م�ن ك�ل ع�ام، وه�و الي�وم ال

.، دار التقدم، موسكو210 ا �207 مؤلفات لينين الكاملة بالفرنسية المجلد السابع،  1
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.، خلل مؤتمر الشتراكيين العالمي، المنعقد في باريس1889ذلك في سنة 
وهك��ذا دخ��ل فات��ح م��اي تاري��خ الحرك��ة العمالي��ة والثوري��ة العالمي��ة م��ن ب��ابه الواس��ع ف��ي س��ياق تراك��م نض��الت الطبق��ة

وروبية منذ ذلك الحين
ي
.العاملة والكادحين والجماهير الواسعة التي شهدتها المجتمعات ال

ك�توبر الشتراكية في روسيا سنة 
ي
دفقا جديدا، ساهم في التحام الحرك�ة الثوري�ة 1917وقد اك�تسب فاتح ماي بعد ثورة ا

جل الستقلل الوطني
ي
جل الشتراكية، مع حركة نضال الشعوب من ا

ي
.العالمية للطبقة العاملة من ا

:السياق التاريخي لفاتح ماي في المغرب) 2
جل التعرف على السياق التاريخي لميلد فاتح ماي كيوم نضالي للطبقة العامل�ة، فل ب�د م�ن

ي
بالنسبة للمغرب، فمن ا

.الوقوف عند التطور التاريخي للحركة النقابية في المغرب
ج�انب، خاص�ة الفرنس�يون منه�م، ف�ي إط�ار اتح�اد

ي
ول م�رة ف�ي المغ�رب بواس�طة العم�ال ال

ي
ت الحرك�ة النقابي�ة ا

ي
لق�د نش�ا

س���س ف��ي المغ���رب س���نة )ت. ج. س(النقاب���ات الفرنس���ية 
ي
ف��رع ب���المغرب له��ذه المنظم��ة العمالي��ة، ض���مت ف��ي 1930، إذ تا

غلبها إلى قطاع الوظيف�ة العمومي�ة، لك�ن ه�ذه الحرك�ة النقابي�ة ل�م تك�ن مج�رد اس�تمرار جغراف�ي
ي
بدايته ثماني نقابات ينتمي ا

.ت الفرنسية، بل كانت تختلف عنها من ناحية القاعدة الجتماعية التي تنظمها. ج. وتنظيمي ل س
ي إنشاء منظم�ات نقابي��ة مغربي�ة

ي
رباب المعامل يرفضون العمل النقابي المطلق للمغاربة، ا

ي
كانت سلطات الحماية وا

ص�درت ه�ذه 1938صرفة، بل في سنة 
ي
بعد الض�راب المش�هور ال�ذي ق�ام ب�ه الفوس�فاطيون المغارب�ة ف�ي مدين�ة اليوس�فية، ا
و حرض عامل مغربيا على الدخول إلى منظمة نقابية

ي
جنبي ساعد ا

ي
ي عامل ا

ي
.السلطات قوانين تقضي بمعاقبة ا

ي مرتبط���ة بالمؤسس���ات والمص���انع والورش���ات
ي
وق���د عم���ل الس���تعمار الفرنس���ي عل���ى من���ع نش���وء ي���د عامل���ة مس���تقرة، ا

ن ه��ذا الس��تقرار س��يؤدي حتم��ا إل��ى نش��وء ونم��و عقلي��ة البروليت��اري، زي��ادة عل��ى م��ا يحمل��ه ذل��ك م��ن
ي
وربي��ة، ل

ي
والم��زارع ال

ن هذا البروليتاري خرج لتوه من صفوف الفلحين" مخاطر"
ي
شدها خطورة هي المخاطر التنظيمية، خاصة وا

ي
.مطلبية، وا

سس��ت ف��ي
ي
ول نقاب��ة تا

ي
واس��ط الخمس��ينات، وق��د ك�ان التح��اد المغرب��ي للش��غل ا

ي
ول نقاب��ة مغربي��ة إل ف�ي ا

ي
س��س ا

ي
ل��م تتا

س�يس، وق�د ول�د ه�ذا التنظي�م1955مارس  20المغرب في 
ي
ول عيد للشغل ف�ي نف�س س�نة التا

ي
، واحتفلت الطبقة العاملة با

ج���ل الس���تقلل والنعت���اق السياس���ي
ي
وق���د. النق���ابي، نتيج���ة ك�ف���اح الجم���اهير المغربي���ة داخ���ل حرك���ة التح���رر ال���وطني م���ن ا

بن��اء الب��وادي المبل��ترين، ال��ذين ه��اجروا إل��ى الم��دن بس��بب اس��تيلء
ي
ول��ى للطبق��ة العامل��ة المغربي��ة م��ن ا

ي
تك��ونت الن��واة ال

جنبي�ة، وال�ذين ش�كلوا ي�دا
ي
راض�ي، وم�ن ص�غار الحرفيي�ن ال�ذين قض�ت عليه�م منافس�ة الس�لع ال

ي
خص�ب ال

ي
المعمرين على ا

س��مال الحتك��اري الس��تعماري، لنه��ب خي��رات البلد مث��ل
ي
عامل��ة رخيص��ة لقط��اع الص��ناعات والخ��دمات ال��تي يحتاجه��ا الرا

سمالي
ي
.الصناعات الستخراجية والقطاع الزراعي الكلونيالي العصري الرا

س���مالية الكولونيالي���ة ف���ي بلدن���ا بق���وة
ي
ة الطبق���ة العامل���ة ارتب���ط بال���دخول الس���تعماري وترس���يخ الرا

ي
إذن، فظ���روف نش���ا

راض�ي القبائ�ل وتحوي�ل الفلحي�ن إل�ى عم�ال
ي
السلح، وعبر تدمير البنى الجتماعية القبلية كوح�دات إنتاجي�ة، ع�بر ان�تزاع ا

و إلزامه�م ب�الهجرة إل�ى الم�دن كي�د عامل�ة تعم�ل ف�ي القطاع�ات الص�ناعية الس�تخراجية 
ي
راض�يهم، ا

ي
المن�اجم،(زراعيين فوق ا

وراش ...) الوح��دات الص��ناعية 
ي
و ع��ن طري��ق الس��تغلل ف��ي ال

ي
و...) بن��اء الط��رق، القن��اطر (ا

ي
و بالتض��ييق ا

ي
وك��ذلك بالقض��اء ا

.عبر منافسة البضائع المستوردة) الحرف(المحاصرة لقطاع النتاج التقليدي 
ت بع���ض الم���دن المغربي���ة تع���رف نش���وء طبق���ة عامل���ة مغربي���ة 

ي
ال���دار البيض���اء، الرب���اط، القنيط���رة، ف���اس،(هك���ذا ب���دا

...) خريبكة، اليوسفية 
ي
عض��ائها ق��ادم م�ن الب��وادي المغربي�ة، ب��دا

ي
غل�ب ا

ي
منذ العشرينات من القرن الماضي، طبق��ة عامل�ة ا
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حياء عمالية وشعبية كدوار الدوم، دوار الكرعة دوار رجا ف ا
ي
ف��ي مدين��ة الرب��اط، وكاري��ان س��انترال، اب��ن... يتجمع في ا

.بالدار البيضاء... مسيك، كاريان الكلوطي 
ج�انب 

ي
ي حقوق نقابية وسياسية، وباحتكاك مع مناض�لين ش�يوعيين واش�تراكيين ا

ي
س�اس،(وفي غياب ا

ي
فرنس�يون بال

، تش��كلت ب��دايات ال��وعي النق��ابي م��ن خلل التم��رس عل��ى العم��ل)وإس��بان ف��ارون م��ن الهمجي��ة الفاش��ية لل��دك�تاتور فرانك��و
وائ�ل، ف�ي)ت. ج. س(النقابي من داخل النقابات التابعة للمركزية النقابية الفرنسية 

ي
، وقد ساهم الشيوعيون المغارب�ة ال

ورغ�م... ). تج�ارب ال�دار البيض�اء وتادل�ة(لعب دور هام في هذا التجاه، من خلل احتك�اكهم بالطبق�ة العامل�ة والفلحي�ن 
ثر ب��الجو الس��ائد بفرنس��ا، ك��ان بطبع��ه نوع��ا م��ن القتص��ادوية، ف��إن الطبق��ة

ي
ن المنح��ى الس��ائد داخ��ل تل��ك النقاب��ات، المت��ا

ي
ا

ثير نض���الي م���زدوج
ي
م���ن جه���ة، النض���ال ض���د: العامل���ة المغربي���ة، بحك���م الخصوص���ية الوطني���ة، وج���دت نفس���ها تح���ت ت���ا

خ�رى النض�ال ض�د الس�تعمار وسياس�اته الض�طهادية للش�عب
ي
الس�تغلل القتص�ادي والض�طهاد الجتم�اعي، وم�ن جه�ة ا

.المغربي
انتفاض�ة(إن دخ�ول الطبق�ة العامل�ة المغربي�ة معمع�ان النض�ال ال�وطني، ه�و ال�ذي سيس�اهم ف�ي تج�ذير ذل�ك النض�ال 

، إض���افة إل���ى عش���رات المع���ارك ال���تي ك���انت تخوض���ها الطبق���ة العامل���ة)1952، انتفاض���ة كاري���ان س���انطرال 1948وادي زم 
م��اكن، إن ه��ذا النض��ال ك��ان ل��ه انعك��اس عل��ى العدي��د م��ن قواع��د ح��زب الس��تقلل وخلي��اه ال��تي

ي
المغربي��ة ف��ي ك�ثير م��ن ال

رض�ية الموض�وعية المش�تركة، ال�تي جمع�ت بي�ن نض�ال الطبق�ة
ي
نوية المقاومة المسلحة، وه�ذه ه�ي ال

ي
ولى ا

ي
ستتشكل منها ا

ن يش�كل ه�ذان الجناح��ان، قاع�دة مهم�ة، س��اهمت ف�ي
ي
العامل�ة وبي��ن المقاوم�ة المس�لحة ف�ي الم�دن، فل�م يك��ن مس��تغربا ا

 فيم�ا بع��د 
ي
ي ح��زب الس�تقلل، لينش�ا

ي
جي��ج التناقض�ات داخ�ل ح��زب البورجوازي��ة الوطني�ة المغربي�ة، ا

ي
التح�اد المغرب�ي"تا

ول كنقابة مستقلة، والتحاد الوطني للقوات الشعبية كحزب سياسي تقدمي" للشغل
ي
.ا

 الت��وجه نح��و مغرب��ة
ي
تها، نح��و العم��ل ف��ي إط��ار الحرك��ة الوطني��ة، فب��دا

ي
لق��داتجهت الحرك��ة النقابي��ة المغربي��ة من��ذ نش��ا

وق��د وض��عت الحرك��ة النقابي��ة. الحرك��ة النقابي��ة لتجم��ع بي��ن النض��ال الطبق��ي المباش��ر والط��ابع ال��وطني المع��ادي للس��تعمار
ول�ى م�ن الس�تقلل، وق�د خاض�ت المركزي�ة

ي
م�ر س�يطبع مس�يرتها ف�ي الس�نوات ال

ي
هدافا سياسية منذ ولدتها، وه�و ا

ي
لنفسها ا
ك�ت��وبر" التح��اد المغرب��ي للش��غل"النقابي��ة 

ي
ه��داف مث��ل إض��رابات ا

ي
ج��ل تحقي��ق تل��ك ال

ي
تها إض��رابات سياس��ية م��ن ا

ي
من��ذ نش��ا

جنبي�ة م�ن البلد 1957وفبراير  1956
ي
وب�الرغم م�ن. للتض�امن م�ع الث�ورة الجزائري�ة والمطالب�ة بس�حب القواع�د العس�كرية ال

س���يس التح���اد المغرب���ي للش���غل، ك���ان بمب���ادرة م���ن الجن���اح اليس���اري لح���زب الس���تقلل، ف���إن ولدة ه���ذه المنظم���ة
ي
ن تا

ي
ا

النقابية جاء نتيجة تحالف بين الحركة العمالية وحركة المقاومة المسلحة ، وقد كانت مطالب المقاومة المسلحة والحركة
دنى

ي
.العمالية تلتقي حول برنامج حد ا

م��ام ه��ذا الش��عاع وه��ذا التواج��د، عم��د النظ��ام الكم��برادوري، إل��ى نه��ج خط��تين للقض��اء عل��ى ه��ذا الش��عاع، ويتمث��ل
ي
وا

:ذلك في
ي ف�ي وق�ت قص�ير1956تقسيم الحرك�ة النقابي�ة، بتش�جيع تك�وين نقاب�ات مض�ادة للتح�اد المغرب�ي للش�غل من�ذ )� 1

ي
، ا

سيس هذه المنظمة، وفي سنة 
ي
.، تكون التحاد العام للشغالين بالمغرب1960من تا
ف��ك الرتب��اط بي��ن حرك��ة التح��رر ال��وطني والحرك��ة النقابي��ة، والض��غط عل��ى التح��اد المغرب��ي للش��غل للقتص��ار عل��ى)�� 2

حي���ان ش���كل تهدي���د الحرك���ة النقابي���ة ب���انتزاع بع���ض الحق���وق ال���تي
ي
غل���ب ال

ي
خ���ذ ف���ي ا

ي
العم���ل النق���ابي، وك���ان ه���ذا الض���غط يا

ن النظ��ام من��ذ الس��تقلل الش��كلي، ل��م يك��ن ينظ��ر إل��ى العم��ل النق��ابي بعي��ن م��ن
ي
اك�تس��بتها بع��د الس��تقلل، مم��ا ي��بين ا

ي إض��راب، منه��ا ال��تراجع ع��ن تق��ديم المن��ح، والتس��هيلت ال��تي ك��انت
ي
الرض��ى، فم��ارس مختل��ف التهدي��دات عن��د التلوي��ح ب��ا
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، وه��ي سياس��ة ترم��ي الفص��ل بي��ن"سياس��ة الخ��بز"، دخل��ت الحرك��ة النقابي��ة فيم��ا يس��مى ب 1961ومن��ذ . تعط��ى للنقاب��ات
النضال السياسي والنضال النقابي، وذلك على يد البيروقراطية النقابية بزعامة المحجوب بن الصديق، وبالتالي من��ذ ه��ذا
ص��بح العم��ل النق��ابي يعتم��د عل��ى إض��رابات مح��دودة، وعل��ى

ي
التاري��خ، س��تكون مرحل��ة الجم��ود وتقل��ص النف��وذ النق��ابي، وا

ساس��ية، وه��ي سياس��ة تق��وم عل��ى تحيي��د الطبق��ة العامل��ة وتهميش��ها سياس��يا،
ي
الحرك��ات الخالي��ة م��ن المط��الب السياس��ية ال

.وهي طبعا سياسة تخدم النفوذ المبريالي والرجعي
دت هذه السياسة إلى تخريب التنظيمات النقابية وتفكيكها، وهكذا انتهت التنظيمات التي تسعى إلى التنس��يق

ي
لقد ا

والتض�امن وتوس�يع النض�الت، ول�م يتب�ق ف�ي النهاي�ة إل التنظيم�ات الص�غيرة الض�يقة عل�ى ص�عيد المعام�ل، وال�تي ل تق�وم
إل بإض����رابات مح����دودة دون برنام����ج نض����الي محك����م، وانته����ت الحرك����ة النقابي����ة المغربي����ة، إل����ى بيروقراطي����ة ثقيل����ة، تق����وم
دى إل��ى إض��عافها ودفعه��ا إل��ى تق��ديم تن��ازلت تل��و

ي
سياس��تها عل��ى ض��رب الديموقراطي��ة الداخلي��ة، داخ��ل التنظيم��ات، مم��ا ا

وكان من نتائ�ج ذل�ك، تقل�ص ع�دد المنخرطي�ن داخ�ل. التنازلت للنظام الكمبرادوري والقوى السياسية الرجعية في بلدنا
ل�ف عض�و، 600، ك�ان ع�دد المنخرطي�ن يص�ل إل�ى 1957التح�اد المغرب�ي للش�غل، وتقل��ص ح�اد ف�ي قاع�دتها، فف�ي س�نة 

ي
ا

لف عضو سنة  200تقلص إلى 
ي
.1975ا

إذا ك�ان س�ياق الحتف�ال بفات�ح م�اي كي�وم نض�الي، ارتب�ط تاريخي�ا عل�ى الص�عيد الع�المي وال�وطني، بم�ا س�بقت الش�ارة
إليه، فما هو سياق هذا الحتفال اليوم على الصعيدين المذكورين؟

:سياق الحتفال بفاتح ماي راهنا على الصعيد العالمي والوطني) 3
:على الصعيد العالمي- 

زمت����ه، يس����عى القتص����اد السياس����ي
ي
زمت����ه البنيوي����ة، وقص����د ت����دبير ا

ي
س����مالي الع����المي تعميق����ا ح����ادا ل

ي
يع����رف النظ����ام الرا

زم�ة، كم�ا تتع�رض المك�تس�بات ال�تي حققته�ا الطبق�ة العامل�ة ف�ي ال�دول
ي
البورجوازي، إلى دفع الطبقة العاملة لسد فاتورة ال

س��مالية خلل ف��ترة م��ا س��مي ب
ي
إل��ى هجم��ات جدي��دة ع��بر مص��ادرة ه��ذه المك�تس��بات، وتص��اعدت ح��دة" دول��ة الرف��اه"الرا

خيرة لسنة 
ي
زمة القتصادية العالمية ال

ي
س�مال الع�المي عل�ى2007الهجوم كإحدى النتائج المترتبة عن ال

ي
، حي�ث هج�وم الرا

قلي�ة طبقي�ة تتمي�ز ب�الغنى الف�احش، والجم�اهير المس�تغلة
ي
الطبقات الكادحة، ففي كل مك�ان ف�ي الع�الم تتس�ع اله�وة بي�ن ا

ك�ثر ف��ي الفق��ر الم��دقع
ي
ك�ثر ف��ا

ي
س��مالية سياس��ة اقتص��ادية. ال��تي تغ��وص ا

ي
زمته��ا المس��تحكمة، تنه��ج ال��دول الرا

ي
وف��ي إط��ار ح��ل ا

حسن نموذج عن ذلك
ي
وربا مثال على ذلك، واليونان ا

ي
.تقشفية تحمل عبئها للجماهير الكادحة، ا

س��مالية الدول��ة" الش��تراكية المبريالي��ة"فبع��د س��قوط 
ي
والمنظوم��ة التابع��ة له��ا، وال��تي ل��م تك��ن س��وى س��قوطا لنظ��ام را

سمالية مخوصصة، تعتمد نظ�ام الس�وق الح�رة، ه�ذا الس�قوط ال�ذي س�مي زورا وك�ذبا س�قوطا للش�تراكية، ق�د ت�م
ي
لحساب را

طراف��ه المختلف��ة، ض��من ق��انون التط��ور
ي
س��مالي المبري��الي الع��المي، وف��ي تن��افس بي��ن ا

ي
زم��ة عميق��ة للنظ��ام الرا

ي
ف��ي س��ياق ا

مريكي�ة، وم�ن ورائه�ا المبريالي�ة العالمي�ة بالهيمن�ة
ي
دى ه�ذا الس�قوط إل�ى انف�راد المبريالي�ة ال

ي
س�مالية، وق�د ا

ي
اللمتكافئ للرا

طل�ق علي�ه النظ��ام الع�المي الجدي��د،(والسيطرة على العالم 
ي
نظام القطبية الواح�دة، ب��دل نظ�ام القطبي��ة الثنائي��ة، وه�و م�ا ا

.ومشتقاتهما)" النيولبرالية"وما صاحبه من مسميات، مثل العولمة و
س��مالية العالمي��ة إل��ى

ي
ت الرا

ي
وف��ي س��ياق تغي��ر م��وازين الق��وى عل��ى الص��عيد الع��المي لص��الح المبريالي��ة العالمي��ة، لج��ا

دت إل�ى القض��اء عل�ى العدي�د م��ن المك�تس��بات الجتماعي��ة للطبق�ة العامل�ة والفئت الش��عبية، وبع��د س�نوات م��ن
ي
سياس��ات ا

رج��ل طيني��ة،
ي
وه��ام، وانكش��فت كعملق با

ي
س��مالية، س��رعان م��ا س��قطت ال

ي
العجرف��ة والدع��اءات الزائ�ف��ة ح��ول انتص��ار الرا
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زم��ات المتتالي��ة، وهك��ذا انفت��ح التط��ور القتص��ادي الع��المي عل��ى سلس��لة جدي��دة م��ن
ي
رك��انه تح��ت ض��ربات ال

ي
ت ته��تز ا

ي
وب��دا

س���مالي لس���نة 
ي
زم���ة القتص���ادية للنظ���ام الرا

ي
زم���ات، فق���د تس����ببت ال

ي
بتب����اطؤ واض���ح ف���ي مع���دلت النم���و العالمي���ة 2008ال

س�مالية ف�ي طوره��ا
ي
وض�اع الطبق�ة العامل�ة وعم�وم الك�ادحين، ول تمل�ك الرا

ي
وجمودها، وارتف��اع مع�دلت البطال�ة، وت��دهور ا

ك�ثر تط��ورا، ويمك��ن" جذرية"حلول " المعولم"
ي
زم��ة عل�ى نح�و ا

ي
 إلى حل��ول ظرفي��ة مؤقت�ة تعي��د إنت��اج ال

ي
زماتها، لذلك تلجا

ي
ل

ورب��ي ،
ي
س��مالية العالمي��ة المبريالي��ة، ك��ذلك ال��ذي يق��دمه التح��اد ال

ي
ثير السياس��ة القتص��ادية للرا

ي
تق��ديم ع��دة نم��اذج ع��ن ت��ا

ورب��ي منه�ا إس��بانيا، إيطالي��ا و
ي
مريكي��ة خاص��ة، انعك��س عل�ى العدي�د م�ن دول التح��اد ال

ي
زمة المالية العالمية وال

ي
فانفجار ال

حس��ن مث��ال ع��ن
ي
ورب��ي، مث�ل النم�وذج اليون��اني ال��ذي يع��د ا

ي
دنى س�لم التنمي�ة داخ��ل التح��اد ال

ي
خاصة تلك التي توجد في ا

دت إل��ى
ي
زم���ة م���ن ص���عوبات القتص��اد اليون���اني، فسياس��ة التقش���ف ال��تي فرض���ها ال���دائنون، ا

ي
تل���ك السياس��ة، فق���د زادت ال

تصاعد الحتجاجات، وشهدت البلد تحركات جماهيرية شارك فيها العمال وعموم الكادحين، فق��د تراكم��ت ال��ديون عل��ى
رب���اح، فاتس���عت عملي���ة

ي
ت الطغم���ة المالي���ة الح���ل ف���ي ف���رض التقش���ف عل���ى الش���عب، لتس���تمر ف���ي مراكم���ة ال

ي
اليون���ان ورا

ج��ور وزي��ادة الض��رائب، وتس��ريح
ي
الخوصص��ة، ب��ل وج��دت الح��ل ف��ي الض��غط عل��ى الطبق��ات الش��عبية م��ن خلل تراج��ع ال

م��ر ان يتط��ور إل��ى
ي
ن رفض الشعب اليوناني سياسة التقشف ورفض شروط الدائنين، بل كاد ال

ي
الموظفين وغيرهم، وكان ا

ساس��ية،
ي
لماني��ة ال

ي
بن��اك الفرنس��ية وال

ي
ورب��ي، وه��ذا معن�اه انهي��ار ال

ي
وقف تس��ديد فوائ��د ال�ديون، والنس��حاب م��ن التح�اد ال

مريكي
ي
. الشيء الذي سينعكس على القتصاد العالمي، وخاصة ال

وفي غياب قوى ثورية حقيقية، وجدت القوى الصلحية الشعبوية الفرص س�انحة لرك�وب الم�د النض�الي الجم�اهيري،
ب���انت ع���ن

ي
لماني���ة والفرنس���ية، لك���ن س���رعان م���ا انكش���فت ه���ذه الق���وى وا

ي
م���ام الغطرس���ة المبريالي���ة ال

ي
وادع���اء ال���دفاع عن���ه ا

سمالية
ي
.حقيقتها ك�قوى إصلحية غير معادية للرا

إن اليونان ليست إل مثال واح�دا ع�ن امته�ان الش�عوب، وم�ا تمثل�ه ردود فع�ل الجم�اهير ك�تبع�ات له�ذه السياس�ات ف�ي
وربا 

ي
خرى من ا

ي
ورب�ا الش�رقية... اسبانيا، البرتغال، إيطاليا (دول ا

ي
وف�ي إط�ار دخ�ول س�يرورة). دون الحديث عن محميات ا

س���مالي المبري���الي ف���ترة جدي���دة م���ن تط���وره، تراج���ع العم���ل النق���ابي وتقل���ص حج���م الطبق���ة العامل���ة تح���ت ع���دة
ي
ال���تراكم الرا

س�مالية، تتخل�ى النقاب��ات ع��ن دوره�ا الت��اريخي ف�ي. مس�ميات
ي
وض�اع ال�تي تعانيه��ا الطبق�ة العامل�ة ف�ي ال�دول الرا

ي
فف�ي ظ�ل ال

الدفاع عن مصالح الطبقة العامل�ة، بحك�م تض�افر ع�دة عوام�ل موض�وعية وذاتي�ة، منه�ا م�ا يتعل�ق بض�عف الحرك�ة اليس�ارية
حزاب ليبرالية

ي
حزاب الشيوعية التحريفية، التي تحولت إلى ا

ي
.التي ظلت دائما تغذي العمل النقابي، وانهيار ال

:على الصعيد الوطني- 
تحتفل الطبقة العاملة في بلدنا بفاتح ماي، في سياق ينهل م�ن الوض�ع المبري�الي الع�المي، وه�و ب�ذلك يش�ترك مع�ه
مي�ة

ي
في الوضع المزري للطبقة العاملة في ظل نظام العولمة المبريالي�ة، الق�ائم عل�ى عولم�ة الس�تغلل والفق�ر والج�وع وال

نيث الفق��ر، والهج��وم عل��ى دور الدول��ة الجتم��اعي ف��ي المج��الت ال��تي تس��اهم ف��ي إع��ادة إنت��اج ق��وة العم��ل، ع��بر هج��ومه
ي
وت��ا

إن السياس����ات القتص����ادية والجتماعي����ة ال����تي ينهجه����ا النظ����ام الكم����برادوري، وال����تي تطب����ق. عل����ى الخ����دمات الجتماعي����ة
س��مال المبري��الي ومؤسس��اته المالي��ة 

ي
ص��ندوق النق��د ال��دولي ، البن��ك ال��دولي(التوجيه��ات اللش��عبية المرتبط��ة بمص��الح الرا

داة ...) 
ي
وضاع الطبقة العاملة، خاص�ة مدون��ة الش�غل، ال

ي
ثير على ا

ي
س�مال المبري��الي" القانوني�ة"يزيد من التا

ي
ف�ي خدم�ة الرا

الكمبرادوري، ومع هذه السياسة القتصادية والجتماعية، التي ينهجها النظام الكمبرادوري، تتزايد حدة النه��ب والتفقي��ر
س��عار ونه��ج سياس��ات تفقيري��ة ل ش��عبية تجه��ز عل�ى الق�وت الي�ومي

ي
وتدهور الخدمات العمومية، والزي�ادة الص��اروخية ف�ي ال

ش��كال 
ي
عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن" نيوليبرالي��ة"للجم��اهير الش��عبية، تراج��ع دور الدول��ة الجتم��اعي والتنم��وي، وتحوله���ا إل��ى ا
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داة طيعة للتنفيذ
ي
.التخلف والتبعية والرتهان إلى المؤسسات المبريالية، وما حكومات الدمى إل ا

وفي إطار الهجوم على مك�تسبات الطبقة العاملة، يتم سن ق�وانين رجعي�ة ض�د حق�وق الطبق�ة العامل�ة ف�ي ج�ل ال�دول
سمالية المبريالية، والمغرب مثال ساطع ونم�وذج ح�ي، وتن�ص تل�ك الق�وانين عل�ى مض�امين رجعي�ة وتراجعي�ة

ي
التابعة للرا

وتلوي�ك... تع�ج به�ا مختل�ف م�دونات الش�غل ع�بر الع�الم، وسياس�ة تش�رعن ط�رد العم�ال، والتميي�ع وض�رب العم�ل النق�ابي
.وتنميق المصطلحات لخدمة ما يسمى بالتصالح الطبقي والسلم الجتماعي

رب�اح وال�ثروات وتفش�ي اقتص�اد الري�ع،
ي
سمالي التبعي في المغرب، عل�ى مراكم�ة ال

ي
تقوم طبيعة النظام الكمبرادوري الرا

عل���ى حس���اب الطبق���ة العامل���ة وعم���وم الك���ادحين، وينعك���س ك���ل ذل��ك عل��ى وض���عية العم���ال والجم���اهير الواس���عة، وال���تي
ص��بحت تع��اني م�ن وض�عية كارثي��ة ف�ي ظ�ل ق�انون ش��غل رجع��ي ل يح��ترم حق�وق العم�ال، وسياس�ات اقتص�ادية تق�وم عل�ى

ي
ا

زم�ة النظ�ام القتص�ادي، هك�ذا يت�م إغلق العدي�د م�ن الش�ركات وتس�ريح
ي
النهب الممنهج، وعلى تحمي�ل الجم�اهير تبع�ات ا

لف العم��ال، فيتس��ع حج��م جي��ش الع��اطلين، وي��ؤدي الغلء الف��احش إل��ى ت��دهور ك��بير ف��ي الق��درة الش��رائية للك��ادحين،
ا
ا

.وتتوسع رقعة الفقر
ت

ا
وض��اع القتص��ادية والمالي��ة ال��تي تعيش��ها البلد، يتج��ه النظ��ام الكم��برادوري إل��ى تص��فية منش��ا

ي
وف��ي إط��ار مواجه��ة ال

زمة المالية على الفقراء والكادحين
ي
.الدولة القتصادية ومعاملها وإلقاء تبعات ال

خي�رة تعي�ش ق�درا ك�بيرا م�ن الض�غط والتش�تت،
ي
عله، ف�إن ه�ذه ال

ي
في ظل ما تع�انيه الطبق�ة العامل�ة، بم�ا فص�لنا في�ه ا

س�مالي المبري�الي عل�ى الطبق�ة العامل�ة، وانعكاس�ات ذل�ك
ي
وه�و واق�ع يع�زى إل�ى تراج�ع العم�ل النق�ابي، ف�ي ظ�ل الهج�وم الرا

ح���زاب
ي
ح���زاب التحريفي���ة، ال���تي انتقل���ت إل���ى ا

ي
عل���ى وعيه���ا ال���ذاتي، خاص���ة بع���د ان انكش���ف ال���وجه الحقيق���ي للعدي���د م���ن ال

ح���زاب الص���لحية والتحريفي���ة، والنقاب���ات ال���تي
ي
ح���زاب اش���تراكية إص���لحية، وبالت���الي ف���إن ال

ي
و ا

ي
ليبرالي���ة ديموقراطي���ة، ا

صبحت مقاولت نقابية، لها الدور الكبير في تراجع العمل النقابي
ي
.ا

س�يس 
ي
تها، بع�د تا

ي
ول�ى لنش�ا

ي
زمة العمل النقابي ق�د تط�ورت من�ذ الس�نوات ال

ي
التح�اد المغرب�ي"وفي المغرب، إذا كانت ا

و م��ن) الص��راعات الداخلي��ة ال��تي عرفه��ا التح��اد المغرب��ي للش��غل(ورغ��م ك��ل مح��اولت التص��حيح م��ن ال��داخل " للش��غل
ي
ا

ك�ثر تبقرط�ا م�ن س�ابقاتها، وبع�د) تجربة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل(الخارج 
ي
وفش�لهما، وظه�ور بيروقراطي�ات نقابي�ة ا

زم��ة عميق��ة
ي
المح��اولت النض��الية ال��تي ق��امت به��ا هات��ان المركزيت��ان ف��ي س��نوات س��ابقة، ف��إن العم��ل النق��ابي ق��د تول��د ع��ن ا

داة للنضال الطبقي
ي
ن تفقد النقابة تدريجيا دورها كا

ي
دى هذا إلى ا

ي
. تفشت إلى درجة غير مسبوقة، وقد ا

زمة بنيوية، بسبب تفشي البيروقراطية، وبسبب تخليه عن مجموعة من القيم
ي
إذن فالعمل النقابي في بلدنا يعيش ا

والمبادئ ال�تي انبن�ى عليه�ا، وتش�تت الطبق�ة العامل�ة بفع�ل التفري�خ ال�ذي تتع�رض ل�ه النقاب�ات، وبالت�الي ف�إن واق�ع العم�ل
النقابي يتمثل في انهيار القيم والمبادئ النقابية وتفش�ي البيروقراطي�ة والنتهازي�ة ف�ي جمي�ع النقاب�ات وتح�ول النقاب�ات إل�ى

س��باب س��ابقة ال��ذكر، هن��اك ض��عف نس��بة التنقي��ب،. مق��اولت نقابي��ة
ي
زم��ة العم��ل النق��ابي متع��ددة، فبالض��افة إل��ى ال

ي
إن ا

بس��بب الع��زوف ع��ن العم��ل النق��ابي، ب��دعوى ل ج��دواه ومحدودي��ة نت��ائجه، زد عليه��ا طبيع��ة النظ��ام الكم��برادوري الراف��ض
ن العم��ل النق��ابي يع��د ش��كل م��ن اش��كال الص�راع الطبق�ي، والنقاب��ة

ي
نه يه��دد س�لطته، ويخ��اف من�ه نظ�را ل

ي
ي عمل نقابي ل

ي
ل

س�س ل�ذلك بظهي�ر 
ي
، كم�ا1960العمالية كإط��ار جم�اهيري للبروليتاري��ا، ل�ذلك ش�جع التعددي�ة لض�عاف العم�ل النق�ابي، وا

، ويض��اف إل��ى ذل��ك ع��داء الباطرون��ا للعم��ل)بكس��ر الغي��ن(ت��م إدم��اج بع��ض القي��ادات النقابي��ة داخ��ل الطبق��ات المس��تغلة 
النق���ابي، وانحس���ار البرام���ج النقابي���ة، حي���ث غي���اب البع���د السياس���ي وحض���ور النزع���ة القتص���ادوية، بالض���افة إل���ى هشاش��ة
ح��زاب

ي
النس��يج القتص��ادي، وض��عف الحرك��ة اليس��ارية ال��تي ظل��ت دائم��ا تغ��ذي العم��ل النق��ابي، كم��ا ل يج��ب إغف��ال دور ال
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بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                    المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

حزاب البورجوازي��ة والبورجوازي��ة
ي
صبحت ال

ي
السياسية الصلحية والتحريفية والرجعية في تقسيم الطبقة العاملة، حيث ا

الص��غيرة ك��ل واح��دة له��ا جناحه��ا النق��ابي، يض��اف إل��ى ذل��ك الفه��م المغل��وط للعم��ل النق��ابي، زد عل��ى ذل��ك وض��ع النقاب��ات
).فبراير نموذجا 20النقابات في علقاتها بحركة (لسقف سياسي ل يجب تجاوزه 

دى ذل��ك إل��ى التقلي��ص م��ن حج��م
ي
س��مالي الكم��برادوري، ف��ا

ي
لق��د تراج��ع العم��ل النق��ابي بفع��ل تزاي��د س��يرورة ال��تراكم الرا

ي قانون
ي
.الطبقة العاملة تحت عدة مسميات، والرمي بجزء منها في ما يسمى المناطق الحرة التي ل تخضع إلى ا

حزاب
ي
وإذا ك��انت هن��اك عوام��ل موض��وعية وراء ه��ذا ال��تراجع ف��ي العم��ل النق��ابي، ف��إن العام��ل ال��ذاتي، والمرتب��ط ب��ال

السياس����ية الص����لحية والتحريفي����ة وض����عف اليس����ار الماركس����ي ا اللينين����ي الث����وري، انعك����س عل����ى ال����وعي ال����ذاتي للطبق����ة
زقه

ي
.العاملة، بالضافة إلى العجز عن بناء التصورات النقابية الثورية، الك�فيلة بالدفع بتقدم العمل النقابي للخروج من ما

ساس�ية تج�اه الطبق�ة العامل�ة، تق�وم عل�ى
ي
في ظل هذه الشروط ، تبقى مهمة الماركسيين ا اللينينيين المغاربة مهم�ة ا

جل بناء حزبها الطبقي المستقل، إذ ل يمكن قلب نظام الستغلل ب��دون
ي
دواتها النضالية، ومن ا

ي
جل بناء ا

ي
النضال من ا

وه����ام المجتم����ع"ح����زب ث����وري، وكم����ا يق����ول ليني����ن 
ي
والبروليتاري����ا تنتظ����م وت����تربى ف����ي غم����رة نض����الها الطبق���ي وتتح����رر م����ن ا

".البورجوازي، وتزداد تلحما على الدوام، وتتعلم كيف تقدر نجاحاتها حق قدرها وتوطد قواها وتنمو بشكل ل مراد له
دواته��ا

ي
ف��ي عالمن��ا الي��وم، فق��د دخل��ت البروليتاري��ا العالمي��ة، وقواه��ا الثوري��ة المناض��لة مرحل��ة جدي��دة م��ن إع��ادة بن��اء ا

حزابه��ا الماركس��ية ا اللينيني��ة الثوري��ة، الش��يء ال��ذي يتطل��ب خ��وض ص��راع سياس��ي
ي
الطبقي��ة الثوري��ة، وف��ي مق��دمتها بن��اء ا

ج�ل التح�رر ال�وطني 21وإديولوجي مرير، ضد التيارات الصلحية والتحريفية ، استعدادا لمع�ارك الق�رن 
ي
الحاس�مة، م�ن ا

تجرب��ة: والش��تراكية والش��يوعية، ومناض��لو الحرك��ة الماركس��ية ا اللينيني��ة المغربي��ة عليه��م الس��تفادة م��ن تج��ارب التاري��خ
ج��ل النه��وض بالنض��ال الطبق��ي

ي
الح��زب الش��يوعي المغرب��ي، والحرك��ة الماركس��ية ا اللينيني��ة المغربي��ة ، واس��تلهامها م��ن ا

ن يك�ون مرك�ز
ي
ض�عف ف�ي الت�وجه نح�و الطبق�ة العامل�ة ، وه�ذا م�ا يج�ب ا

ي
ن الجيل الحالي ه�و الجي�ل ال

ي
الثوري، فالملحظ ا

همي�ة قص�وى للعم�ل
ي
ن يعط�وا ا

ي
اهتمام الحركة الماركسية ا اللينينية المغربية، وعلى الماركس�يين ا اللينينيي�ن المغارب�ة ا

ج��ل بن���اء المنظم��ة الماركس��ية اللينيني���ة الثوري���ة المغربي���ة، عل��ى طري���ق بن��اء ح��زب
ي
الفك���ري والسياس��ي والتنظيم��ي، م��ن ا

.الطبقة العاملة الماركسي ا اللينيني المغربي
وضاع المزرية للطبقة العاملة في ظل نظام العولمة، وعلى غ��رار

ي
إن السياق العام الدولي والوطني لفاتح ماي، يظهرال

ضحى يوما احتفاليا توزع فيه اله�دايا والته��اني وال��ذي تح��اول البورجوازي��ة تميي�ع 8
ي
ة الذي ا

ي
ممي لنضال المرا

ي
مارس اليوم ال

م���ا الماركس���يون ا اللينيني���ون ف���ي المغ���رب
ي
دللت��ه، ف���إن فات���ح م���اي يتع���رض لتميي���ع مض��مون ه���ذا الي���وم والحتف���ال ب���ه، ا

لق��ه
ي
مم��ي ا

ي
ن يعي��دوا له��ذا الي��وم ال

ي
والع��الم وانطلق��ا م��ن المب��ادئ الماركس��ية ا اللينيني��ة لتح��رر الطبق��ة العامل��ة، فعليه��م ا

.النضالي وتوهجه الثوري
!عاشت ك�فاحات الطبقة العاملة طليعة نضال الشعب المغربي

جل الشتراكية
ي
! عاشت نضالت الطبقة العاملة العالمية ضد الستغلل ومن ا

2016فاتح ماي 
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